
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.66.2020.KSz Wrocław, dnia 17 kwietnia 2020 r.

Urząd Gminy 
Kamieniec Ząbkowicki

Zgodnie z art. 148 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz.U. z 2019 poz. 869, z późn. zm.) w załączeniu przekazuję informację o wysokości kwot:

- dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 

zlecone ustawami, dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych, dotacji celowych 

na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 

oraz dotacji z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych (Załącznik nr 1)

- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych ustawami (Załącznik nr 2)

- dotacji wynikających ze struktury układu zadaniowego budżetu państwa w podziale na 

funkcje, zadania, podzadania i działania (Załącznik nr 3),

wynikających z podziału kwot określonych w ustawie z dnia 14 lutego 2020 r. -  ustawa 

budżetowa na rok 2020 (Dz. U. poz. 571).



Załącznik 1

1. Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 
zlecone ustawami, dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych oraz 
dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami 
administracji rządowej ujęte w ustawie budżetowej na rok 2020 oraz dotacje z budżetu 
państwa dla gmin uzdrowiskowych.

Jednostka organizacyjna

UG Kamieniec Ząbkowicki

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 65 990
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 18 000
852 85214 2030 120 400
852 85216 2030 167 000
852 85219 2010
852 85219 2030 120 300
852 85228 2010 134 184
852 85230 2030 87 700
855 85501 2060 7 739 000
855 85502 2010 2 938 000
855 85504 2010 251 000
855 85513 2010 33 400
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 11 674 974

Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w budżecie zadaniowym państwa
w ustawie budżetowej na rok 2020 w części 85/02 Budżet Wojewody Dolnośląskiego
w szczegółowości określonej w Załączniku nr 3.



Załącznik 3

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych ustawami

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690
852 85203 0830
852 85228 0830 13 000
855 85502 0920 39 000
855 85502 0970 5 000
855 85502 0980 62 000

ogółem 119 000



Dotacje wynikające ze struktury układu zadaniowego budżetu państwa w podziale na funkcje, zadania, podzadania i działania (Załącznik nr 3)
(w złotych)
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Kamieniec
Ząbkowicki UG 13

Zabezpieczenie społeczne i 
wspieranie rodziny

13.1. Pomoc i integracja społeczna 13.1.2.
Wspieranie osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym

13.1.2.1.
Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji 
zadań pomocy społecznej

852 85214 2030 120 400,00
85216 2030 167 000,00
85219 2010

2030 120 300,00
13.1.2.2. Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010 134 184,00

13.1.2.6.
Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc 
żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 87 700,00

13.4. Wspieranie rodziny 13.4.1.
Wsparcie rodzin wychowujących 
dzieci i opiekujących się osobami 
niepełnosprawnymi

13.4.1.1.
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów

855 85502 2010 2 938 000,00
13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 7 739 000,00

85504 2010 251 000,00

13.4.1.6.
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w  zakresie dostępu 
do instrumentów polityki na rzecz rodziny

855 85502 2010

16

Sprawy obywatelskie 16.1.
Administracja publiczna i obsługa 
administracyjna obywatela

16.1.1.
Ewidencja ludności, rejestracja 
stanu cywilnego oraz dokumenty 
tożsamości

16.1.1.2.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 
zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, 
ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu 
cywilnego 750 75011 2010 53 651,00

16.1.4.
System administracji publicznej i 
współpraca z jednostkami 
samorządu terytorialnego

16.1.4.6.
Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 
zakresu administracji rządowej związanych z obsługą 
obywateli i z wydawaniem zezwoleń

750 75011 2010 12 339,00

20

Zdrowie 20.1.
System opieki zdrowotnej i dostęp do 
świadczeń opieki zdrowotnej

20.1.3.

Opłacanie i refundacja składek na 
ubezpieczenie zdrowotne z 
budżetu państwa za osoby 
uprawnione

20.1.3.1.
Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie 
zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione

852 85213 2030 18 000,00
855 85513 2010 33 400,00

UG Suma 11674 974,00



WOJEWODA DOLNOSLĄSKI

FB-BP.3111.66.2020.KSz Wrocław, dnia 17 kwietnia 2020 r.

Urząd Gminy 
Kamienna Góra

Zgodnie z art. 148 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz.U. z 2019 poz. 869, z późn. zm.) w załączeniu przekazuję informację o wysokości kwot:

- dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 

zlecone ustawami, dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych, dotacji celowych 

na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 

oraz dotacji z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych (Załącznik nr 1)

- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych ustawami (Załącznik nr 2)

- dotacji wynikających ze struktury układu zadaniowego budżetu państwa w podziale na 

funkcje, zadania, podzadania i działania (Załącznik nr 3),

wynikających z podziału kwot określonych w ustawie z dnia 14 lutego 2020 r. -  ustawa 

budżetowa na rok 2020 (Dz. U. poz. 571).



Załącznik 1

1. Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 
zlecone ustawami, dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych oraz 
dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami 
administracji rządowej ujęte w ustawie budżetowej na rok 2020 oraz dotacje z budżetu 
państwa dla gmin uzdrowiskowych.

Jednostka organizacyjna

UG Kamienna Góra

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 31 087
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 13 800
852 85214 2030 237 400
852 85216 2030 145 000
852 85219 2010 1 780
852 85219 2030 129 700
852 85228 2010
852 85230 2030 46 400
855 85501 2060 10 356 000
855 85502 2010 3 053 000
855 85504 2010 341 000
855 85513 2010 33 300
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 14 388 467

Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w budżecie zadaniowym państwa 
w ustawie budżetowej na rok 2020 w części 85/02 Budżet Wojewody Dolnośląskiego 
w szczegółowości określonej w Załączniku nr 3.



Załącznik 3

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych ustawami

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690
852 85203 0830
852 85228 0830
855 85502 0920 76 000
855 85502 0970 1 000
855 85502 0980 64 000

ogółem 141 000



Dotacje wynikające ze struktury układu zadaniowego budżetu państwa w podziale na funkcje, zadania, podzadania i działania (Załącznik nr 3)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________   (w złotych)
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UG 13

Zabezpieczenie społeczne i 
wspieranie rodziny

13.1. Pomoc i integracja społeczna 13.1.2.
Wspieranie osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym

13.1.2.1.
Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji 
zadań pomocy społecznej

852 85214 2030 237 400,00
85216 2030 145 000,00
85219 2010

2030
1780,00 

129 700,00
13.1.2.2. Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010

13.1.2.6.
Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc 
żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 46 400,00

13.4. Wspieranie rodziny 13.4.1.
Wsparcie rodzin wychowujących 
dzieci i opiekujących się osobami 
niepełnosprawnymi

13.4.1.1.
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów

855 85502 2010 3 053 000,00
13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 10 356 000,00

85504 2010 341 000,00

13.4.1.6.
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w  zakresie dostępu 
do instrumentów polityki na rzecz rodziny

855 85502 2010

16

Sprawy obywatelskie 16.1.
Administracja publiczna i obsługa 
administracyjna obywatela

16.1.1.
Ewidencja ludności, rejestracja 
stanu cywilnego oraz dokumenty 
tożsamości

16.1.1.2.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 
zakresu administracji rządowej -  dowody osobiste, 
ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu 
cywilnego 750 75011 2010 25 274,00

16.1.4.
System administracji publicznej i 
współpraca z jednostkami 
samorządu terytorialnego

16.1.4.6.
Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 
zakresu administracji rządowej związanych z obsługą 
obywateli i z wydawaniem zezwoleń

750 75011 2010 5 813,00

20

Zdrowie 20.1.
System opieki zdrowotnej i dostęp do 
świadczeń opieki zdrowotnej

20.1.3.

Opłacanie i refundacja składek na 
ubezpieczenie zdrowotne z 
budżetu państwa za osoby 
uprawnione

20.1.3.1.
Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie 
zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione

852 85213 2030 13 800,00
855 85513 2010 33 300,00

14 388 467,00



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.66.2020.KSz Wrocław, dnia 17 kwietnia 2020 r.

Urząd Miasta 
Kamienna Góra

Zgodnie z art. 148 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz.U. z 2019 poz. 869, z późn. zm.) w załączeniu przekazuję informację o wysokości kwot:

- dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 

zlecone ustawami, dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych, dotacji celowych 

na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 

oraz dotacji z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych (Załącznik nr 1)

- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych ustawami (Załącznik nr 2)

- dotacji wynikających ze struktury układu zadaniowego budżetu państwa w podziale na 

funkcje, zadania, podzadania i działania (Załącznik nr 3),

wynikających z podziału kwot określonych w ustawie z dnia 14 lutego 2020 r. -  ustawa 

budżetowa na rok 2020 (Dz. U. poz. 571).



Załącznik 1

1. Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 
zlecone ustawami, dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych oraz 
dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami 
administracji rządowej ujęte w ustawie budżetowej na rok 2020 oraz dotacje z budżetu 
państwa dla gmin uzdrowiskowych.

Jednostka organizacyjna

UM Kamienna Góra

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020 2 400
750 75011 2010 317 477
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 66 100
852 85214 2030 436 900
852 85216 2030 602 000
852 85219 2010 3 100
852 85219 2030 316 200
852 85228 2010
852 85230 2030 108 800
855 85501 2060 15 963 000
855 85502 2010 6 193 000
855 85504 2010 531 000
855 85513 2010 86 500
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 24 626 477

Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w budżecie zadaniowym państwa 
w ustawie budżetowej na rok 2020 w części 85/02 Budżet Wojewody Dolnośląskiego 
w szczegółowości określonej w Załączniku nr 3.



*

Załącznik 3

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych ustawami

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690 1 000
852 85203 0830
852 85228 0830
855 85502 0920 71 000
855 85502 0970 11 000
855 85502 0980 102 000

ogółem 185 000



Dotacje wynikające ze struktury układu zadaniowego budżetu państwa w podziale na funkcje, zadania, podzadania i działania (Załącznik nr 3)
_______ _____ __ (w złotych)
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Kamienna Góra UM 9

Kultura i dziedzictwo 
narodowe

9.1.
Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i 
tożsamości narodowej w  kraju i za 
granicą

9.1.1.
Ochrona materialnego dziedzictwa 
kulturowego i miejsc pamięci 
narodowej w  kraju i za granicą

9.1.1.7.
Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz 
grobami i cmentarzami wojennymi

710 71035 2020 2 400,00

13

Zabezpieczenie społeczne i 
wspieranie rodziny

13.1. Pomoc i integracja społeczna 13.1.2.
Wspieranie osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym

13.1.2.1.
Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji 
zadań pomocy społecznej

852 85214 2030 436 900,00
8 216 2030 602 000,00
85219 2010

2030
3 100,00 

316 200,00
13.1.2.2. Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010

13.1.2.6.
Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc 
żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 108 800,00

13.4. Wspieranie rodziny 13.4.1.
Wsparcie rodzin wychowujących 
dzieci i opiekujących się osobami 
niepełnosprawnymi

13.4.1.1.
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów

855 85502 2010 6 193 000,00
13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 15 963 000,00

85504 2010 531 000,00

13.4.1.6.
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu 
do instrumentów polityki na rzecz rodziny 855 85502 2010

16

Sprawy obywatelskie 16.1.
Administracja publiczna i obsługa 
administracyjna obywatela

16.1.1.
Ewidencja ludności, rejestracja 
stanu cywilnego oraz dokumenty 
tożsamości

16.1.1.2.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 
zakresu administracji rządowej -  dowody osobiste, 
ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu 
cywilnego 750 75011 2010 258 112,00

16.1.4.
System administracji publicznej i 
współpraca z jednostkami 
samorządu terytorialnego

16.1.4.6.
Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 
zakresu administracji rządowej związanych z obsługą 
obywateli i z wydawaniem zezwoleń

750 75011 2010 59 365,00

20

Zdrowie 20.1.
System opieki zdrowotnej i dostęp do 
świadczeń opieki zdrowotnej

20.1.3.

Opłacanie i refundacja składek na 
ubezpieczenie zdrowotne z 
budżetu państwa za osoby 
uprawnione

20.1.3.1.
Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie 
zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione

852 85213 2030 66 100,00
855 85513 2010 86 500,00

24 626 477,00



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.66.2020.KSz Wrocław, dnia 17 kwietnia 2020 r.

Urząd Miasta 
Karpacz

Zgodnie z art. 148 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz.U. z 2019 poz. 869, z późn. zm.) w załączeniu przekazuję informację o wysokości kwot:

- dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 

zlecone ustawami, dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych, dotacji celowych 

na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 

oraz dotacji z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych (Załącznik nr 1)

- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych ustawami (Załącznik nr 2)

- dotacji wynikających ze struktury układu zadaniowego budżetu państwa w podziale na 

funkcje, zadania, podzadania i działania (Załącznik nr 3),

wynikających z podziału kwot określonych w ustawie z dnia 14 lutego 2020 r. -  ustawa 

budżetowa na rok 2020 (Dz. U. poz. 571).

Z up. WOJBA.nnv nni u/



Załącznik 1

1. Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 
zlecone ustawami, dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych oraz 
dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami 
administracji rządowej ujęte w ustawie budżetowej na rok 2020 oraz dotacje z budżetu 
państwa dla gmin uzdrowiskowych.

Jednostka organizacyjna

UM Karpacz

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 48 017
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 15 400
852 85214 2030 35 200
852 85216 2030 149 000
852 85219 2010 4 060
852 85219 2030 97 000
852 85228 2010
852 85230 2030 22 000
855 85501 2060 3 630 000
855 85502 2010 1 042 000
855 85504 2010 112 000
855 85513 2010 14 300
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 5 168 977

Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w budżecie zadaniowym państwa 
w ustawie budżetowej na rok 2020 w części 85/02 Budżet Wojewody Dolnośląskiego 
w szczegółowości określonej w Załączniku nr 3.



Załącznik 3

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych ustawami

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690
852 85203 0830
852 85228 0830
855 85502 0920 32 000
855 85502 0970 3 000
855 85502 0980 10 000

ogółem 45 000



Dotacje wynikające ze struktury układu zadaniowego budżetu państwa w podziale na funkcje, zadania, podzadania i  działania (Załącznik nr 3)
__________________________________     (w złotych)
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Karpacz UM 13

Zabezpieczenie społeczne i 
wspieranie rodziny

13.1. Pomoc i integracja społeczna 13.1.2.
Wspieranie osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym

13.1.2.1.
Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji 
zadań pomocy społecznej 852 85214 2030 35 200,00

85216 2030 149 000,00
85219 2010

2030
4 060,00 

97 000,00
13.1.2.2. Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010

13.1.2.6.
Pomoc państwa w  zakresie dożywiania oraz pomoc 
żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 22 000,00

13.4. Wspieranie rodziny 13.4.1.
Wsparcie rodzin wychowujących 
dzieci i opiekujących się osobami 
niepełnosprawnymi

13.4.1.1.
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów

855 85502 2010 1 042 000,00
13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 3 630 000,00

85504 2010 112 000,00

13.4.1.6.
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w  zakresie dostępu 
do instrumentów polityki na rzecz rodziny

855 85502 2010

16

Sprawy obywatelskie 16.1.
Administracja publiczna i obsługa 
administracyjna obywatela

16.1.1.
Ewidencja ludności, rejestracja 
stanu cywilnego oraz dokumenty 
tożsamości

16.1.1.2.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 
zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, 
ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu 
cywilnego 750 75011 2010 39 039,00

16.1.4.
System administracji publicznej i 
współpraca z jednostkami 
samorządu terytorialnego

16.1.4.6.
Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 
zakresu administracji rządowej związanych z obsługą 
obywateli i z wydawaniem zezwoleń

750 75011 2010 8 978,00

20

Zdrowie 20.1.
System opieki zdrowotnej i dostęp do 
świadczeń opieki zdrowotnej

20.1.3.

Opłacanie i refundacja składek na 
ubezpieczenie zdrowotne z 
budżetu państwa za osoby 
uprawnione

20.1.3.1.
Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie 
zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione

852 85213 2030 15 400,00
855 85513 2010 14 300,00

UMSuma 5 168 977,00



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.66.2020.KSz Wrocław, dnia 17 kwietnia 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Kąty Wrocławskie

Zgodnie z art. 148 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz.U. z 2019 poz. 869, z późn. zm.) w załączeniu przekazuję informację o wysokości kwot:

- dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 

zlecone ustawami, dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych, dotacji celowych 

na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 

oraz dotacji z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych (Załącznik nr 1)

- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych ustawami (Załącznik nr 2)

- dotacji wynikających ze struktury układu zadaniowego budżetu państwa w podziale na 

funkcje, zadania, podzadania i działania (Załącznik nr 3),

wynikających z podziału kwot określonych w ustawie z dnia 14 lutego 2020 r. -  ustawa 

budżetowa na rok 2020 (Dz. U. poz. 571).



Załącznik 1

1. Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 
zlecone ustawami, dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych oraz 
dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami 
administracji rządowej ujęte w ustawie budżetowej na rok 2020 oraz dotacje z budżetu 
państwa dla gmin uzdrowiskowych.

Jednostka organizacyjna

UMiG Kąty Wrocławskie

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020 8 000
750 75011 2010 199 488
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 15 900
852 85214 2030 29 800
852 85216 2030 158 000
852 85219 2010 4 467
852 85219 2030 240 400
852 85228 2010
852 85230 2030 26 900
855 85501 2060 39 545 000
855 85502 2010 4 645 000
855 85504 2010 1 063 000
855 85513 2010 37 700
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 45 973 655

Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w budżecie zadaniowym państwa
w ustawie budżetowej na rok 2020 w części 85/02 Budżet Wojewody Dolnośląskiego
w szczegółowości określonej w Załączniku nr 3.



Załącznik 3

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych ustawami

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690
852 85203 0830
852 85228 0830
855 85502 0920 99 000
855 85502 0970 6 000
855 85502 0980 102 000

ogółem 207 000



Dotacje wynikające ze struktury układu zadaniowego budżetu państwa w podziale na funkcje, zadania, podzadania i działania (Załącznik nr 3)
 _________________________________             _  (w złotych)
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Kąty
Wrocławskie UMiG 9

Kultura i dziedzictwo 
narodowe

9.1.
Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i 
tożsamości narodowej w  kraju i za 
granicą

9.1.1.
Ochrona materialnego dziedzictwa 
kulturowego i miejsc pamięci 
narodowej w kraju i za granicą

9.1.1.7. Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz 
grobami i cmentarzami wojennymi

710 71035 2020 8 000,00

13

Zabezpieczenie społeczne i 
wspieranie rodziny

13.1. Pomoc i integracja społeczna 13.1.2.
Wspieranie osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym

13.1.2.1.
Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji 
zadań pomocy społecznej

852 85214 2030 29 800,00
85216 2030 158 000,00
85219 2010

2030
4 467,00 

240 400,00
13.1.2.2. Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010

13.1.2.6.
Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc 
żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 26 900,00

13.4. Wspieranie rodziny 13.4.1.
Wsparcie rodzin wychowujących 
dzieci i opiekujących się osobami 
niepełnosprawnymi

13.4.1.1.
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów

855 85502 2010 4 645 000,00
13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 39 545 000,00

85504 2010 1 063 000,00

13.4.1.6.
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w  zakresie dostępu 
do instrumentów polityki na rzecz rodziny

855 85502 2010

16

Sprawy obywatelskie 16.1.
Administracja publiczna i obsługa 
administracyjna obywatela

16.1.1.
Ewidencja ludności, rejestracja 
stanu cywilnego oraz dokumenty 
tożsamości

16.1.1.2.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 
zakresu administracji rządowej -  dowody osobiste, 
ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu 
cywilnego 750 75011 2010 162 186,00

16.1.4.
System administracji publicznej i 
współpraca z jednostkami 
samorządu terytorialnego

16.1.4.6.
Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 
zakresu administracji rządowej związanych z obsługą 
obywateli i z wydawaniem zezwoleń

750 75011 2010 37 302,00

20

Zdrowie 20.1.
System opieki zdrowotnej i dostęp do 
świadczeń opieki zdrowotnej

20.1.3.

Opłacanie i refundacja składek na 
ubezpieczenie zdrowotne z 
budżetu państwa za osoby 
uprawnione

20.1.3.1.
Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie 
zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione

852 85213 2030 15 900,00
855 85513 2010 37 700,00

UM iGSum a 45 973 655,00



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.66.2020.KSz Wrocław, dnia 17 kwietnia 2020 r.

Urząd Gminy 
Kłodzko

Zgodnie z art. 148 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz.U. z 2019 poz. 869, z późn. zm.) w załączeniu przekazuję informację o wysokości kwot:

- dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 

zlecone ustawami, dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych, dotacji celowych 

na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 

oraz dotacji z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych (Załącznik nr 1)

- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych ustawami (Załącznik nr 2)

- dotacji wynikających ze struktury układu zadaniowego budżetu państwa w podziale na 

funkcje, zadania, podzadania i działania (Załącznik nr 3),

wynikających z podziału kwot określonych w ustawie z dnia 14 lutego 2020 r. -  ustawa 

budżetowa na rok 2020 (Dz. U. poz. 571).



Załącznik 1

1. Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 
zlecone ustawami, dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych oraz 
dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami 
administracji rządowej ujęte w ustawie budżetowej na rok 2020 oraz dotacje z budżetu 
państwa dla gmin uzdrowiskowych.

Jednostka organizacyjna

UG Kłodzko

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 86 342
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 56 900
852 85214 2030 137 200
852 85216 2030 520 000
852 85219 2010 5 280
852 85219 2030 231 700
852 85228 2010
852 85230 2030 198 400
855 85501 2060 16 969 000
855 85502 2010 5 939 000
855 85504 2010 558 000
855 85513 2010 130 000
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 24 831 822

Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w budżecie zadaniowym państwa
w ustawie budżetowej na rok 2020 w części 85/02 Budżet Wojewody Dolnośląskiego
w szczegółowości określonej w Załączniku nr 3.



Załącznik 3

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych ustawami

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690
852 85203 0830
852 85228 0830
855 85502 0920 135 000
855 85502 0970 7 000
855 85502 0980 62 000

ogółem 204 000



Dotacje wynikające ze struktury układu zadaniowego budżetu państwa w podziale na funkcje, zadania, podzadania i działania (Załącznik nr 3)
(w złotych)
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Kłodzko UG 13

Zabezpieczenie społeczne i 
wspieranie rodziny

13.1. Pomoc i integracja społeczna 13.1.2.
Wspieranie osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym

13.1.2.1.
Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji 
zadań pomocy społecznej

852 85214 2030 137 200,00
85216 2030 520 000,00
85219 2010

2030
5 280,00 

231700,00
13.1.2.2. Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010

13.1.2.6.
Pomoc państwa w  zakresie dożywiania oraz pomoc 
żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 198 400,00

13.4. Wspieranie rodziny 13.4.1.
Wsparcie rodzin wychowujących 
dzieci i opiekujących się osobami 
niepełnosprawnymi

13.4.1.1.
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów

855 85502 2010 5 939 000,00
13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 16 969 000,00

85504 2010 558 000,00

13.4.1.6.
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w  zakresie dostępu 
do instrumentów polityki na rzecz rodziny

855 85502 2010

16

Sprawy obywatelskie 16.1.
Administracja publiczna i obsługa 
administracyjna obywatela

16.1.1.
Ewidencja ludności, rejestracja 
stanu cywilnego oraz dokumenty 
tożsamości

16.1.1.2.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 
zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, 
ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu 
cywilnego 750 75011 2010 70 197,00

16.1.4.
System administracji publicznej i 
współpraca z jednostkami 
samorządu terytorialnego

16.1.4.6.
Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 
zakresu administracji rządowej związanych z obsługą 
obywateli i z wydawaniem zezwoleń

750 75011 2010 16 145,00

20

Zdrowie 20.1.
System opieki zdrowotnej i dostęp do 
świadczeń opieki zdrowotnej

20.1.3.

Opłacanie i refundacja składek na 
ubezpieczenie zdrowotne z 
budżetu państwa za osoby 
uprawnione

20.1.3.1.
Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie 
zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione

852 85213 2030 56 900,00
855 85513 2010 130 000,00

24 831822,00



WOJEWODA DOLNOSLĄSKI

FB-BP.3111.66.2020.KSz Wrocław, dnia 17 kwietnia 2020 r.

Urząd Miasta 
Kłodzko

Zgodnie z art. 148 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz.U. z 2019 poz. 869, z późn. zm.) w załączeniu przekazuję informację o wysokości kwot:

- dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 

zlecone ustawami, dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych, dotacji celowych 

na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 

oraz dotacji z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych (Załącznik nr 1)

- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych ustawami (Załącznik nr 2)

- dotacji wynikających ze struktury układu zadaniowego budżetu państwa w podziale na 

funkcje, zadania, podzadania i działania (Załącznik nr 3),

wynikających z podziału kwot określonych w ustawie z dnia 14 lutego 2020 r. -  ustawa 

budżetowa na rok 2020 (Dz. U. poz. 571).



Załącznik 1

1. Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 
zlecone ustawami, dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych oraz 
dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami 
administracji rządowej ujęte w ustawie budżetowej na rok 2020 oraz dotacje z budżetu 
państwa dla gmin uzdrowiskowych.

Jednostka organizacyjna

UM Kłodzko

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020 3 000
750 75011 2010 456 880
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 113 000
852 85214 2030 1 208 200
852 85216 2030 1 084 000
852 85219 2010 11 432
852 85219 2030 494 100
852 85228 2010 13 352
852 85230 2030 559 000
855 85501 2060 23 455 000
855 85502 2010 7 707 000
855 85504 2010 727 000
855 85513 2010 93 800
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 35 925 764

Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w budżecie zadaniowym państwa 
w ustawie budżetowej na rok 2020 w części 85/02 Budżet Wojewody Dolnośląskiego 
w szczegółowości określonej w Załączniku nr 3.



Załącznik 3

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych ustawami

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690 1 000
852 85203 0830
852 85228 0830 1 000
855 85502 0920 225 000
855 85502 0970 17 000
855 85502 0980 102 000

ogółem 346 000



Dotacje wynikające ze struktury układu zadaniowego budżetu państwa w podziale na funkcje, zadania, podzadania i działania (Załącznik nr 3)
(w złotych)
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Kłodzko UM 9

Kultura i dziedzictwo 
narodowe

9.1.
Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i 
tożsamości narodowej w  kraju i za 
granicą

9.1.1.
Ochrona materialnego dziedzictwa 
kulturowego i miejsc pamięci 
narodowej w  kraju i za granicą

9.1.1.7.
Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz 
grobami i cmentarzami wojennymi

710 71035 2020 3 000,00

13

Zabezpieczenie społeczne i 
wspieranie rodziny

13.1. Pomoc i integracja społeczna 13.1.2.
Wspieranie osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym

13.1.2.1.
Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji 
zadań pomocy społecznej

852 85214 2030 1 208 200,00
85216 2030 1 084 000,00
85219 2010

2030
11432,00 

494 100,00
13.1.2.2. Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi 852 85203

85228
2010
2010 13 352,00

13.1.2.6.
Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc 
żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 559 000,00

13.4. Wspieranie rodziny 13.4.1.
Wsparcie rodzin wychowujących 
dzieci i opiekujących się osobami 
niepełnosprawnymi

13.4.1.1.
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów

855 85502 2010 7 707 000,00
13.4.1.5. Pomoc Państwa w  wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 23 455 000,00

85504 2010 727 000,00

13.4.1.6.
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu 
do instrumentów polityki na rzecz rodziny

855 85502 2010

16

Sprawy obywatelskie 16.1.
Administracja publiczna i obsługa 
administracyjna obywatela

16.1.1.
Ewidencja ludności, rejestracja 
stanu cywilnego oraz dokumenty 
tożsamości

16.1.1.2.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 
zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, 
ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu 
cywilnego 750 75011 2010 371447,00

16.1.4.
System administracji publicznej i 
współpraca z  jednostkami 
samorządu terytorialnego

16.1.4.6.
Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 
zakresu administracji rządowej związanych z obsługą 
obywateli i z wydawaniem zezwoleń

750 75011 2010 85 433,00

20

Zdrowie 20.1.
System opieki zdrowotnej i dostęp do 
świadczeń opieki zdrowotnej

20.1.3.

Opłacanie i refundacja składek na 
ubezpieczenie zdrowotne z 
budżetu państwa za osoby 
uprawnione

20.1.3.1.
Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie 
zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione

852 85213 2030 113 000,00
855 85513 2010 93 800,00

UM Suma 35 925 764,00



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.66.2020.KSz Wrocław, dnia 17 kwietnia 2020 r.

Urząd Gminy 
Kobierzyce

Zgodnie z art. 148 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz.U. z 2019 poz. 869, z późn. zm.) w załączeniu przekazuję informację o wysokości kwot:

- dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 

zlecone ustawami, dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych, dotacji celowych 

na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 

oraz dotacji z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych (Załącznik nr 1)

- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych ustawami (Załącznik nr 2)

- dotacji wynikających ze struktury układu zadaniowego budżetu państwa w podziale na 

funkcje, zadania, podzadania i działania (Załącznik nr 3),

wynikających z podziału kwot określonych w ustawie z dnia 14 lutego 2020 r. -  ustawa 

budżetowa na rok 2020 (Dz. U. poz. 571).



Załącznik 1

1. Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 
zlecone ustawami, dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych oraz 
dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami 
administracji rządowej ujęte w ustawie budżetowej na rok 2020 oraz dotacje z budżetu 
państwa dla gmin uzdrowiskowych.

Jednostka organizacyjna

UG Kobierzyce

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 176 778
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 15 600
852 85214 2030 48 400
852 85216 2030 144 000
852 85219 2010
852 85219 2030 148 600
852 85228 2010
852 85230 2030 120 700
855 85501 2060 38 483 000
855 85502 2010 3 233 124
855 85504 2010 1 002 000
855 85513 2010 12 700
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 43 384 902

Ąoudm/ - i

Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w budżecie zadaniowym państwa
w ustawie budżetowej na rok 2020 w części 85/02 Budżet Wojewody Dolnośląskiego
w szczegółowości określonej w Załączniku nr 3.



Załącznik 3

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych ustawami

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690 1 000
852 85203 0830
852 85228 0830
855 85502 0920 63 000
855 85502 0970 6 000
855 85502 0980 25 000

ogółem 95 000



Dotacje wynikające ze struktury układu zadaniowego budżetu państwa w podziale na funkcje, zadania, podzadania i działania (Załącznik nr 3)
(w złotych)
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Kobierzyce UG 13

Zabezpieczenie społeczne i 
wspieranie rodziny

13.1. Pomoc i integracja społeczna 13.1.2.
Wspieranie osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 13.1.2.1.

Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji 
zadań pomocy społecznej

852 85214 2030 48 400,00
85216 2030 144 000,00
85219 2010

2030 148 600,00
13.1.2.2. Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010

13.1.2.6.
Pomoc państwa w  zakresie dożywiania oraz pomoc 
żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 120 700,00

13.4. Wspieranie rodziny 13.4.1.
Wsparcie rodzin wychowujących 
dzieci i opiekujących się osobami 
niepełnosprawnymi

13.4.1.1. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów

855 85502 2010 3 229 000,00
13.4.1.5. Pomoc Państwa w  wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 38 483 000,00

85504 2010 1 002 000,00

13.4.1.6.
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu 
do instrumentów polityki na rzecz rodziny

855 85502 2010 4 124,00

16

Sprawy obywatelskie 16.1.
Administracja publiczna i obsługa 
administracyjna obywatela

16.1.1.
Ewidencja ludności, rejestracja 
stanu cywilnego oraz dokumenty 
tożsamości

16.1.1.2.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 
zakresu administracji rządowej -  dowody osobiste, 
ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu 
cywilnego 750 75011 2010 143 722,00

16.1.4.
System administracji publicznej i 
współpraca z jednostkami 
samorządu terytorialnego

16.1.4.6.
Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 
zakresu administracji rządowej związanych z obsługą 
obywateli i z wydawaniem zezwoleń

750 75011 2010 33 056,00

20

Zdrowie 20.1.
System opieki zdrowotnej i dostęp do 
świadczeń opieki zdrowotnej

20.1.3.

Opłacanie i refundacja składek na 
ubezpieczenie zdrowotne z 
budżetu państwa za osoby 
uprawnione

20.1.3.1. Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie 
zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione

852 85213 2030 15 600,00
855 85513 2010 12 700,00

UGSuma 43 384 902,00



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.66.2020.KSz Wrocław, dnia 17 kwietnia 2020 r.

Urząd Gminy 
Kondratowice

Zgodnie z art. 148 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz.U. z 2019 poz. 869, z późn. zm.) w załączeniu przekazuję informację o wysokości kwot:

- dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 

zlecone ustawami, dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych, dotacji celowych 

na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 

oraz dotacji z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych (Załącznik nr 1)

- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych ustawami (Załącznik nr 2)

- dotacji wynikających ze struktury układu zadaniowego budżetu państwa w podziale na 

funkcje, zadania, podzadania i działania (Załącznik nr 3),

wynikających z podziału kwot określonych w ustawie z dnia 14 lutego 2020 r. -  ustawa 

budżetowa na rok 2020 (Dz. U. poz. 571).

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO



Załącznik 1

1. Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 
zlecone ustawami, dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych oraz 
dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami 
administracji rządowej ujęte w ustawie budżetowej na rok 2020 oraz dotacje z budżetu 
państwa dla gmin uzdrowiskowych.

Jednostka organizacyjna

UG Kondratowice

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 9 761
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 12 700
852 85214 2030 136 600
852 85216 2030 121 000
852 85219 2010 1 544
852 85219 2030 84 900
852 85228 2010
852 85230 2030 37 700
855 85501 2060 5 030 000
855 85502 2010 1 928 000
855 85504 2010 148 000
855 85513 2010 11 700
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 7 521 905

o  ,

Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w budżecie zadaniowym państwa
w ustawie budżetowej na rok 2020 w części 85/02 Budżet Wojewody Dolnośląskiego
w szczegółowości określonej w Załączniku nr 3.



Załącznik 3

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych ustawami

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690
852 85203 0830
852 85228 0830
855 85502 0920 14 000
855 85502 0970
855 85502 0980 11 000

ogółem 25 000



Dotacje wynikające ze struktury układu zadaniowego budżetu państwa w podziale na funkcje, zadania, podzadania i działania (Załącznik nr 3)
(w złotych)
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Kondratowice UG 13

Zabezpieczenie społeczne i 
wspieranie rodziny 13.1. Pomoc i integracja społeczna 13.1.2.

Wspieranie osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym

13.1.2.1.
Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji 
zadań pomocy społecznej

852 85214 2030 136 600,00
85216 2030 121 000,00
85219 2010

2030
1544,00 

84 900,00
13.1.2.2. Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010

13.1.2.6.
Pomoc państwa w  zakresie dożywiania oraz pomoc 
żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 37 700,00

13.4. Wspieranie rodziny 13.4.1.
Wsparcie rodzin wychowujących 
dzieci i opiekujących się osobami 
niepełnosprawnymi

13.4.1.1.
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów

855 85502 2010 1 928 000,00
13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 5 030 000,00

85504 2010 148 000,00

13.4.1.6.
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu 
do instrumentów polityki na rzecz rodziny

855 85502 2010

16

Sprawy obywatelskie 16.1.
Administracja publiczna i obsługa 
administracyjna obywatela

16.1.1.
Ewidencja ludności, rejestracja 
stanu cywilnego oraz dokumenty 
tożsamości

16.1.1.2.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 
zakresu administracji rządowej -  dowody osobiste, 
ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu 
cywilnego 750 75011 2010 7 936,00

16.1.4.
System administracji publicznej i 
współpraca z jednostkami 
samorządu terytorialnego

16.1.4.6.
Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 
zakresu administracji rządowej związanych z obsługą 
obywateli i z wydawaniem zezwoleń

750 75011 2010 1825,00

20

Zdrowie 20.1.
System opieki zdrowotnej i dostęp do 
świadczeń opieki zdrowotnej

20.1.3.

Opłacanie i refundacja składek na 
ubezpieczenie zdrowotne z 
budżetu państwa za osoby 
uprawnione

20.1.3.1.
Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie 
zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione

852 85213 2030 12 700,00
855 85513 2010 11 700,00

7 521905,00

  f _
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.66.2020.KSz Wrocław, dnia 17 kwietnia 2020 r.

Urząd Gminy 
Kostomłoty

Zgodnie z art. 148 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz.U. z 2019 poz. 869, z późn. zm.) w załączeniu przekazuję informację o wysokości kwot:

- dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 

zlecone ustawami, dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych, dotacji celowych 

na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 

oraz dotacji z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych (Załącznik m l )

- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych ustawami (Załącznik nr 2)

- dotacji wynikających ze struktury układu zadaniowego budżetu państwa w podziale na 

funkcje, zadania, podzadania i działania (Załącznik nr 3),

wynikających z podziału kwot określonych w ustawie z dnia 14 lutego 2020 r. -  ustawa 

budżetowa na rok 2020 (Dz. U. poz. 571).



Załącznik 1

1. Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 
zlecone ustawami, dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych oraz 
dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami 
administracji rządowej ujęte w ustawie budżetowej na rok 2020 oraz dotacje z budżetu 
państwa dla gmin uzdrowiskowych.

Jednostka organizacyjna

UG Kostomłoty

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020 2 500
750 75011 2010 35 672
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 22 800
852 85214 2030 48 200
852 85216 2030 206 000
852 85219 2010 3 492
852 85219 2030 99 100
852 85228 2010
852 85230 2030 3 100
855 85501 2060 8 294 000
855 85502 2010 2 488 000
855 85504 2010 259 000
855 85513 2010 35 300
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 11 497 164

Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w budżecie zadaniowym państwa
w ustawie budżetowej na rok 2020 w części 85/02 Budżet Wojewody Dolnośląskiego
w szczegółowości określonej w Załączniku nr 3.



Załącznik 3

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych ustawami

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690
852 85203 0830
852 85228 0830
855 85502 0920 54 000
855 85502 0970 7 000
855 85502 0980 25 000

ogółem 86 000

c  & w d u O



Dotacje wynikające ze struktury układu zadaniowego budżetu państwa w podziale na funkcje, zadania, podzadania i działania (Załącznik nr 3)
(w złotych)
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Kostomłoty UG 9

Kultura i dziedzictwo 
narodowe

9.1.
Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i 
tożsamości narodowej w kraju i za 
granicą

9.1.1.
Ochrona materialnego dziedzictwa 
kulturowego i miejsc pamięci 
narodowej w  kraju i za granicą

9.1.1.7.
Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz 
grobami i cmentarzami wojennymi

710 71035 2020 2 500,00

13

Zabezpieczenie społeczne i 
wspieranie rodziny

13.1. Pomoc i integracja społeczna 13.1.2.
Wspieranie osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym

13.1.2.1.
Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji 
zadań pomocy społecznej

852 85214 2030 48 200,00
85216 2030 206 000,00
85219 2010

2030
3 492,00 

99 100,00
13.1.2.2. Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010

13.1.2.6.
Pomoc państwa w  zakresie dożywiania oraz pomoc 
żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 3 100,00

13.4. Wspieranie rodziny 13.4.1.
Wsparcie rodzin wychowujących 
dzieci i opiekujących się osobami 
niepełnosprawnymi

13.4.1.1.
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów

855 85502 2010 2 488 000,00
13.4.1.5. Pomoc Państwa w  wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 8 294 000,00

85504 2010 259 000,00

13.4.1.6.
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w  zakresie dostępu 
do instrumentów polityki na rzecz rodziny

855 85502 2010

16

Sprawy obywatelskie 16.1.
Administracja publiczna i obsługa 
administracyjna obywatela

16.1.1.
Ewidencja ludności, rejestracja 
stanu cywilnego oraz dokumenty 
tożsamości

16.1.1.2.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 
zakresu administracji rządowej -  dowody osobiste, 
ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu 
cywilnego 750 75011 2010 29 002,00

16.1.4.
System administracji publicznej i 
współpraca z jednostkami 
samorządu terytorialnego

16.1.4.6.
Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 
zakresu administracji rządowej związanych z obsługą 
obywateli i z wydawaniem zezwoleń

750 75011 2010 6 670,00

20

Zdrowie 20.1.
System opieki zdrowotnej i dostęp do 
świadczeń opieki zdrowotnej

20.1.3.

Opłacanie i refundacja składek na 
ubezpieczenie zdrowotne z 
budżetu państwa za osoby 
uprawnione

20.1.3.1.
Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie 
zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione

852 85213 2030 22 800,00
855 85513 2010 35 300,00

UGSuma 11497 164,00



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.66.2020.KSz Wrocław, dnia 17 kwietnia 2020 r.

Urząd Gminy 
Kotla

Zgodnie z art. 148 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz.U. z 2019 poz. 869, z późn. zm.) w załączeniu przekazuję informację o wysokości kwot:

- dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 

zlecone ustawami, dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych, dotacji celowych 

na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 

oraz dotacji z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych (Załącznik nr 1)

- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych ustawami (Załącznik nr 2)

- dotacji wynikających ze struktury układu zadaniowego budżetu państwa w podziale na 

funkcje, zadania, podzadania i działania (Załącznik nr 3),

wynikających z podziału kwot określonych w ustawie z dnia 14 lutego 2020 r. -  ustawa 

budżetowa na rok 2020 (Dz. U. poz. 571).



Załącznik 1

1. Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 
zlecone ustawami, dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych oraz 
dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami 
administracji rządowej ujęte w ustawie budżetowej na rok 2020 oraz dotacje z budżetu 
państwa dla gmin uzdrowiskowych.

Jednostka organizacyjna

UG Kotla

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 14 543
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 9 000
852 85214 2030 94 000
852 85216 2030 82 000
852 85219 2010
852 85219 2030 100 900
852 85228 2010 5 625
852 85230 2030 31 900
855 85501 2060 5 727 000
855 85502 2010 1 640 000
855 85504 2010 182 000
855 85513 2010 5 100
921 92121 2020
925 92503 2030 640

ogółem 7 892 708

Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w budżecie zadaniowym państwa
w ustawie budżetowej na rok 2020 w części 85/02 Budżet Wojewody Dolnośląskiego
w szczegółowości określonej w Załączniku nr 3.

c f a id u U



Załącznik 3

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych ustawami

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690
852 85203 0830
852 85228 0830
855 85502 0920 15 000
855 85502 0970 2 000
855 85502 0980 29 000

ogółem 46 000



Dotacje wynikające ze struktury układu zadaniowego budżetu państwa w podziale na funkcje, zadania, podzadania i działania (Załącznik nr 3)
(w złotych)
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Kotla UG 12 Środowisko 12.2. Kształtowanie bioróżnorodności 12.2.1. Ochrona przyrody i krajobrazu 12.2.1.1. Formy ochrony przyrody 925 92503 2030 640,00

13

Zabezpieczenie społeczne i 
wspieranie rodziny

13.1. Pomoc i integracja społeczna 13.1.2. Wspieranie osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym

13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji 
zadań pomocy społecznej

852 85214 2030 94 000,00
85216 2030 82 000,00
85219 2010

2030 100 900,00
13.1.2.2. Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010 5 625,00

13.1.2.6.
Pomoc państwa w  zakresie dożywiania oraz pomoc 
żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 31900,00

13.4. Wspieranie rodziny 13.4.1.
Wsparcie rodzin wychowujących 
dzieci i opiekujących się osobami 
niepełnosprawnymi

13.4.1.1. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów

855 85502 2010 1 640 000,00
13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 5 727 000,00

85504 2010 182 000,00

13.4.1.6.
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu 
do instrumentów polityki na rzecz rodziny

855 85502 2010

16

Sprawy obywatelskie 16.1.
Administracja publiczna i obsługa 
administracyjna obywatela

16.1.1.
Ewidencja ludności, rejestracja 
stanu cywilnego oraz dokumenty 
tożsamości

16.1.1.2.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 
zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, 
ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu 
cywilnego 750 75011 2010 11 824,00

16.1.4.
System administracji publicznej i 
współpraca z jednostkami 
samorządu terytorialnego

16.1.4.6.
Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 
zakresu administracji rządowej związanych z obsługą 
obywateli i z wydawaniem zezwoleń

750 75011 2010 2 719,00

20

Zdrowie 20.1.
System opieki zdrowotnej i dostęp do 
świadczeń opieki zdrowotnej

20.1.3.

Opłacanie i refundacja składek na 
ubezpieczenie zdrowotne z 
budżetu państwa za osoby 
uprawnione

20.1.3.1.
Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie 
zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione

852 85213 2030 9 000,00
855 85513 2010 5 100,00

UGSuma 7 892 708,00



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.66.2020.KSz Wrocław, dnia 17 kwietnia 2020 r.

Urząd Miasta 
Kowary

Zgodnie z art. 148 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz.U. z 2019 poz. 869, z późn. zm.) w załączeniu przekazuję informację o wysokości kwot:

- dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 

zlecone ustawami, dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych, dotacji celowych 

na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 

oraz dotacji z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych (Załącznik nr 1)

- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych ustawami (Załącznik nr 2)

- dotacji wynikających ze struktury układu zadaniowego budżetu państwa w podziale na 

funkcje, zadania, podzadania i działania (Załącznik nr 3),

wynikających z podziału kwot określonych w ustawie z dnia 14 lutego 2020 r. -  ustawa 

budżetowa na rok 2020 (Dz. U. poz. 571).



Załącznik 1

1. Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 
zlecone ustawami, dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych oraz 
dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami 
administracji rządowej ujęte w ustawie budżetowej na rok 2020 oraz dotacje z budżetu 
państwa dla gmin uzdrowiskowych.

Jednostka organizacyjna

UM Kowary

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 198 369
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 61 000
852 85214 2030 474 500
852 85216 2030 553 000
852 85219 2010 2 030
852 85219 2030 200 700
852 85228 2010 91 955
852 85230 2030 202 600
855 85501 2060 9 483 000
855 85502 2010 3 829 000
855 85504 2010 295 000
855 85513 2010 57 000
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 15 448 154

c óiOuO ,

Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w budżecie zadaniowym państwa
w ustawie budżetowej na rok 2020 w części 85/02 Budżet Wojewody Dolnośląskiego
w szczegółowości określonej w Załączniku nr 3.



p g f g  -------------------- - r - . r — r - . --------

Załącznik 3

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych ustawami

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690
852 85203 0830
852 85228 0830 13 000
855 85502 0920 92 000
855 85502 0970 9 000
855 85502 0980 76 000

ogółem 190 000



Dotacje wynikające ze struktury układu zadaniowego budżetu państwa w podziale na funkcje, zadania, podzadania i działania (Załącznik nr 3)
  ____________________     (w  złotych)
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Kowary UM 13

Zabezpieczenie społeczne i 
wspieranie rodziny

13.1. Pomoc i integracja społeczna 13.1.2.
Wspieranie osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym

13.1.2.1.
Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji 
zadań pomocy społecznej

852 85214 2030 474 500,00
85216 2030 553 000,00
85219 2010

2030
2 030,00 

200 700,00
13.1.2.2. Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010 91 955,00

13.1.2.6.
Pomoc państwa w  zakresie dożywiania oraz pomoc 
żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 202 600,00

13.4. Wspieranie rodziny 13.4.1.
Wsparcie rodzin wychowujących 
dzieci i opiekujących się osobami 
niepełnosprawnymi

13.4.1.1.
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów

855 85502 2010 3 829 000,00
13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 9 483 000,00

85504 2010 295 000,00

13.4.1.6.
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu 
do instrumentów polityki na rzecz rodziny

855 85502 2010

16

Sprawy obywatelskie 16.1.
Administracja publiczna i obsługa 
administracyjna obywatela

16.1.1.
Ewidencja ludności, rejestracja 
stanu cywilnego oraz dokumenty 
tożsamości

16.1.1.2.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 
zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, 
ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu 
cywilnego 750 75011 2010 161 276,00

16.1.4.
System administracji publicznej i 
współpraca z jednostkami 
samorządu terytorialnego

16.1.4.6.
Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 
zakresu administracji rządowej związanych z obsługą 
obywateli i z wydawaniem zezwoleń

750 75011 2010 37 093,00

20

Zdrowie 20.1.
System opieki zdrowotnej i dostęp do 
świadczeń opieki zdrowotnej

20.1.3.

Opłacanie i refundacja składek na 
ubezpieczenie zdrowotne z 
budżetu państwa za osoby 
uprawnione

20.1.3.1.
Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie 
zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione

852 85213 2030 61 000,00
855 85513 2010 57 000,00

UM Suma 15 448 154,00



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.66.2020.KSz Wrocław, dnia 17 kwietnia 2020 r.

Urząd Gminy 
Krośnice

Zgodnie z art. 148 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz.U. z 2019 poz. 869, z późn. zm.) w załączeniu przekazuję informację o wysokości kwot:

- dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 

zlecone ustawami, dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych, dotacji celowych 

na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 

oraz dotacji z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych (Załącznik nr 1)

- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych ustawami (Załącznik nr 2)

- dotacji wynikających ze struktury układu zadaniowego budżetu państwa w podziale na 

funkcje, zadania, podzadania i działania (Załącznik nr 3),

wynikających z podziału kwot określonych w ustawie z dnia 14 lutego 2020 r. -  ustawa 

budżetowa na rok 2020 (Dz. U. poz. 571).



Załącznik 1

1. Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 
zlecone ustawami, dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych oraz 
dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami 
administracji rządowej ujęte w ustawie budżetowej na rok 2020 oraz dotacje z budżetu 
państwa dla gmin uzdrowiskowych.

Jednostka organizacyjna

UG Krośnice

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 44 448
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 22 900
852 85214 2030 120 700
852 85216 2030 224 000
852 85219 2010 11 120
852 85219 2030 149 900
852 85228 2010
852 85230 2030 112 700
855 85501 2060 9 793 000
855 85502 2010 3 695 000
855 85504 2010 319 000
855 85513 2010 18 600
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 14 511 368

Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w budżecie zadaniowym państwa 
w ustawie budżetowej na rok 2020 w części 85/02 Budżet Wojewody Dolnośląskiego 
w szczegółowości określonej w Załączniku nr 3.



Załącznik 3

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych ustawami

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690
852 85203 0830
852 85228 0830
855 85502 0920 70 000
855 85502 0970
855 85502 0980 38 000

ogółem 108 000



Dotacje wynikające ze struktury układu zadaniowego budżetu państwa w podziale na funkcje, zadania, podzadania i działania (Załącznik nr 3)
(w złotych)
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Krośnice UG 13

Zabezpieczenie społeczne i 
wspieranie rodziny

13.1. Pomoc i integracja społeczna 13.1.2.
Wspieranie osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym

13.1.2.1.
Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji 
zadań pomocy społecznej

852 85214 2030 120 700,00
85216 2030 224 000,00
85219 2010

2030
11120,00 

149 900,00
13.1.2.2. Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010

13.1.2.6.
Pomoc państwa w  zakresie dożywiania oraz pomoc 
żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 112 700,00

13.4. Wspieranie rodziny 13.4.1.
Wsparcie rodzin wychowujących 
dzieci i opiekujących się osobami 
niepełnosprawnymi

13.4.1.1.
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów

855 85502 2010 3 695 000,00
13.4.1.5. Pomoc Państwa w  wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 9 793 000,00

85504 2010 319 000,00

13.4.1.6.
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w  zakresie dostępu 
do instrumentów polityki na rzecz rodziny

855 85502 2010

16

Sprawy obywatelskie 16.1.
Administracja publiczna i obsługa 
administracyjna obywatela

16.1.1.
Ewidencja ludności, rejestracja 
stanu cywilnego oraz dokumenty 
tożsamości

16.1.1.2.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 
zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, 
ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu 
cywilnego 750 75011 2010 36 137,00

16.1.4.
System administracji publicznej i 
współpraca z jednostkami 
samorządu terytorialnego

16.1.4.6.
Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 
zakresu administracji rządowej związanych z obsługą 
obywateli i z wydawaniem zezwoleń

750 75011 2010 8 311,00

20

Zdrowie 20.1.
System opieki zdrowotnej i dostęp do 
świadczeń opieki zdrowotnej

20.1.3.

Opłacanie i refundacja składek na 
ubezpieczenie zdrowotne z 
budżetu państwa za osoby 
uprawnione

20.1.3.1.
Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie 
zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione

852 85213 2030 22 900,00
855 85513 2010 18 600,00

UG Suma 14 511368,00



Urząd Gminy 
Krotoszyce

Zgodnie z art. 148 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz.U. z 2019 poz. 869, z późn. zm.) w załączeniu przekazuję informację o wysokości kwot:

- dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 

zlecone ustawami, dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych, dotacji celowych 

na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 

oraz dotacji z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych (Załącznik nr 1)

- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych ustawami (Załącznik nr 2)

- dotacji wynikających ze struktury układu zadaniowego budżetu państwa w podziale na 

funkcje, zadania, podzadania i działania (Załącznik nr 3),

wynikających z podziału kwot określonych w ustawie z dnia 14 lutego 2020 r. -  ustawa 

budżetowa na rok 2020 (Dz. U. poz. 571).

Wrocław, dnia 17 kwietnia 2020 r.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.66.2020.KSz



Załącznik 1

1. Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 
zlecone ustawami, dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych oraz 
dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami 
administracji rządowej ujęte w ustawie budżetowej na rok 2020 oraz dotacje z budżetu 
państwa dla gmin uzdrowiskowych.

Jednostka organizacyjna

UG Krotoszyce

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 9 645
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 7 400
852 85214 2030 45 200
852 85216 2030 75 000
852 85219 2010 6 022
852 85219 2030 75 800
852 85228 2010
852 85230 2030 39 100
855 85501 2060 3 834 000
855 85502 2010 996 000
855 85504 2010 118 000
855 85513 2010 8 200
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 5 214 367

Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w budżecie zadaniowym państwa 
w ustawie budżetowej na rok 2020 w części 85/02 Budżet Wojewody Dolnośląskiego 
w szczegółowości określonej w Załączniku nr 3.

c  i



Załącznik 3

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych ustawami

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690
852 85203 0830
852 85228 0830
855 85502 0920 11 000
855 85502 0970 7 000
855 85502 0980 10 000

ogółem 28 000



Dotacje wynikające ze struktury układu zadaniowego budżetu państwa w podziale na funkcje, zadania, podzadania i działania (Załącznik nr 3)
(w złotych)

Gmina Typ
Numer
funkcji

Funkcja nazwa
Num er
zadania Zadanie nazwa

Numer
podzadania Nazwa podzadania

Num er
działania Nazwa działania Dział Rozdział P aragraf Kwota

Krotoszyce UG 13

Zabezpieczenie społeczne i 
wspieranie rodziny

13.1. Pomoc i integracja społeczna 13.1.2.
Wspieranie osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym

13.1.2.1.
Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji 
zadań pomocy społecznej

852 85214 2030 45 200,00
85216 2030 75 000,00
85219 2010

2030
6 022,00 

75 800,00
13.1.2.2. Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010

13.1.2.6.
Pomoc państwa w  zakresie dożywiania oraz pomoc 
żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 39 100,00

13.4. Wspieranie rodziny 13.4.1.
Wsparcie rodzin wychowujących 
dzieci i opiekujących się osobami 
niepełnosprawnymi

13.4.1.1.
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów

855 85502 2010 996 000,00
13.4.1.5. Pomoc Państwa w  wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 3 834 000,00

85504 2010 118 000,00

13.4.1.6. Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu 
do instrumentów polityki na rzecz rodziny

855 85502 2010

16

Sprawy obywatelskie 16.1.
Administracja publiczna i obsługa 
administracyjna obywatela

16.1.1.
Ewidencja ludności, rejestracja 
stanu cywilnego oraz dokumenty 
tożsamości

16.1.1.2.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 
zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, 
ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu 
cywilnego 750 75011 2010 7 842,00

16.1.4.
System administracji publicznej i 
współpraca z jednostkami 
samorządu terytorialnego

16.1.4.6.
Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 
zakresu administracji rządowej związanych z obsługą 
obywateli i z wydawaniem zezwoleń

750 75011 2010 1 803,00

20

Zdrowie 20.1.
System opieki zdrowotnej i dostęp do 
świadczeń opieki zdrowotnej

20.1.3.

Opłacanie i refundacja składek na 
ubezpieczenie zdrowotne z 
budżetu państwa za osoby 
uprawnione

20.1.3.1.
Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie 
zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione

852 85213 2030 7 400,00
855 85513 2010 8 200,00

UGSuma 5 214 367,00



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.66.2020.KSz Wrocław, dnia 17 kwietnia 2020 r.

Urząd Miasta 
Kudowa Zdrój

Zgodnie z art. 148 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz.U. z 2019 poz. 869, z późn. zm.) w załączeniu przekazuję informację o wysokości kwot:

- dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 

zlecone ustawami, dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych, dotacji celowych 

na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 

oraz dotacji z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych (Załącznik nr 1)

- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych ustawami (Załącznik nr 2)

- dotacji wynikających ze struktury układu zadaniowego budżetu państwa w podziale na 

funkcje, zadania, podzadania i działania (Załącznik nr 3),

wynikających z podziału kwot określonych w ustawie z dnia 14 lutego 2020 r. -  ustawa 

budżetowa na rok 2020 (Dz. U. poz. 571).



Załącznik 1

1. Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 
zlecone ustawami, dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych oraz 
dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami 
administracji rządowej ujęte w ustawie budżetowej na rok 2020 oraz dotacje z budżetu 
państwa dla gmin uzdrowiskowych.

Jednostka organizacyjna

UM Kudowa Zdrój

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020 1 000
750 75011 2010 94 285
758 75814 2870 1 466 499
852 85203 2010
852 85213 2030 29 400
852 85214 2030 262 300
852 85216 2030 283 000
852 85219 2010
852 85219 2030 186 100
852 85228 2010
852 85230 2030 111 200
855 85501 2060 10 609 000
855 85502 2010 2 046 124
855 85504 2010 302 000
855 85513 2010 28 400
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 15 419 308

Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w budżecie zadaniowym państwa
w ustawie budżetowej na rok 2020 w części 85/02 Budżet Wojewody Dolnośląskiego
w szczegółowości określonej w Załączniku nr 3.

c  ó w k O



Załącznik 3

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych ustawami

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690
852 85203 0830
852 85228 0830
855 85502 0920 28 000
855 85502 0970 3 000
855 85502 0980 22 000

ogółem 53 000



Dotacje wynikające ze struktury układu zadaniowego budżetu państwa w podziałe na funkcje, zadania, podzadania i działania (Załącznik nr 3)
(w złotych)

Gmina Typ
Num er
funkcji

Funkcja nazwa
Num er
zadania Zadanie nazwa

Num er
podzadania Nazwa podzadania

Numer
działania Nazwa działania Dział Rozdział P aragraf Kwota

Kudowa Zdrój UM 9

Kultura i dziedzictwo 
narodowe

9.1.
Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i 
tożsamości narodowej w kraju i za 
granicą

9.1.1.
Ochrona materialnego dziedzictwa 
kulturowego i miejsc pamięci 
narodowej w kraju i za granicą

9.1.1.7.
Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz 
grobami i cmentarzami wojennymi

710 71035 2020 1000,00

13

Zabezpieczenie społeczne i 
wspieranie rodziny

13.1. Pomoc i integracja społeczna 13.1.2.
Wspieranie osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym

13.1.2.1.
Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji 
zadań pomocy społecznej

852 85214 2030 262 300,00
85216 2030 283 000,00
85219 2010

2030 186 100,00
13.1.2.2. Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010

13.1.2.6. Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc 
żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 111 200,00

13.4. Wspieranie rodziny 13.4.1.
Wsparcie rodzin wychowujących 
dzieci i opiekujących się osobami 
niepełnosprawnymi

13.4.1.1. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów

855 85502 2010 2 042 000,00
13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 10 609 000,00

85504 2010 302 000,00

13.4.1.6.
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu 
do instrumentów polityki na rzecz rodziny

855 85502 2010 4 124,00

16

Sprawy obywatelskie 16.1.
Administracja publiczna i obsługa 
administracyjna obywatela

16.1.1.
Ewidencja ludności, rejestracja 
stanu cywilnego oraz dokumenty 
tożsamości

16.1.1.2.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 
zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, 
ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu 
cywilnego 750 75011 2010 76 655,00

16.1.4.
System administracji publicznej i 
współpraca z jednostkami 
samorządu terytorialnego

16.1.4.6.
Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 
zakresu administracji rządowej związanych z obsługą 
obywateli i z wydawaniem zezwoleń

750 75011 2010 17 630,00

20
Zdrowie 20.1.

System opieki zdrowotnej i dostęp do 
świadczeń opieki zdrowotnej

20.1.1.
Kształtowanie warunków 
funkcjonowania i rozwoju systemu 
opieki zdrowotnej

20.1.1.7.
Nadzór i kontrola nad lecznictwem uzdrowiskowym 
oraz gminami uzdrowiskowymi

758 75814 2870 1466 499,00

20.1.3.

Opłacanie i refundacja składek na 
ubezpieczenie zdrowotne z 
budżetu państwa za osoby 
uprawnione

20.1.3.1.
Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie 
zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione

852 85213 2030 29 400,00
855 85513 2010 28 400,00

UM Suma 15 419 308,00



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.66.2020.KSz Wrocław, dnia 17 kwietnia 2020 r.

Urząd Gminy 
Kunice

Zgodnie z art. 148 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz.U. z 2019 poz. 869, z późn. zm.) w załączeniu przekazuję informację o wysokości kwot:

- dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 

zlecone ustawami, dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych, dotacji celowych 

na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 

oraz dotacji z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych (Załącznik nr 1)

- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych ustawami (Załącznik nr 2)

- dotacji wynikających ze struktury układu zadaniowego budżetu państwa w podziale na 

funkcje, zadania, podzadania i działania (Załącznik nr 3),

wynikających z podziału kwot określonych w ustawie z dnia 14 lutego 2020 r. -  ustawa 

budżetowa na rok 2020 (Dz. U. poz. 571).



Załącznik 1

1. Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 
zlecone ustawami, dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych oraz 
dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami 
administracji rządowej ujęte w ustawie budżetowej na rok 2020 oraz dotacje z budżetu 
państwa dla gmin uzdrowiskowych.

Jednostka organizacyjna

UG Kunice

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 20 366
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 3 900
852 85214 2030 99 000
852 85216 2030 37 000
852 85219 2010 3 370
852 85219 2030 83 100
852 85228 2010
852 85230 2030 33 100
855 85501 2060 9 934 000
855 85502 2010 1 760 000
855 85504 2010 294 000
855 85513 2010 26 600
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 12 294 436

Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w budżecie zadaniowym państwa
w ustawie budżetowej na rok 2020 w części 85/02 Budżet Wojewody Dolnośląskiego
w szczegółowości określonej w Załączniku nr 3.



Załącznik 3

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych ustawami

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690
852 85203 0830
852 85228 0830
855 85502 0920 21 000
855 85502 0970
855 85502 0980 6 000

ogółem 27 000



Dotacje wynikające ze struktury układu zadaniowego budżetu państwa w podziale na funkcje, zadania, podzadania i działania (Załącznik nr 3)
 ____________________________________            (w  złotych)

Gmina Typ
Numer
funkcji

Funkcja nazwa
Numer

zadania
„  , . Num er Zadanie nazwa , , .

podzadania Nazwa podzadania
Num er

działania Nazwa działania Dział Rozdział Paragraf Kwota

Kunice UG 13

Zabezpieczenie społeczne i 
wspieranie rodziny

13.1. Pomoc i integracja społeczna 13.1.2. Wspieranie osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym

13.1.2.1.
Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji 
zadań pomocy społecznej

852 85214 2030 99 000,00
85216 2030 37 000,00
85219 2010

2030
3 370,00 

83 100,00
13.1.2.2. Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010

13.1.2.6.
Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc 
żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 33 100,00

13.4. Wspieranie rodziny 13.4.1.
Wsparcie rodzin wychowujących 
dzieci i opiekujących się osobami 
niepełnosprawnymi

13.4.1.1. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów

855 85502 2010 1 760 000,00
13.4.1.5. Pomoc Państwa w  wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 9 934 000,00

85504 2010 294 000,00

13.4.1.6.
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w  zakresie dostępu 
do instrumentów polityki na rzecz rodziny

855 85502 2010

16

Sprawy obywatelskie 16.1.
Administracja publiczna i obsługa 
administracyjna obywatela

16.1.1.
Ewidencja ludności, rejestracja 
stanu cywilnego oraz dokumenty 
tożsamości

16.1.1.2.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 
zakresu administracji rządowej -  dowody osobiste, 
ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu 
cywilnego 750 75011 2010 16 558,00

16.1.4.
System administracji publicznej i 
współpraca z jednostkami 
samorządu terytorialnego

16.1.4.6.
Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 
zakresu administracji rządowej związanych z obsługą 
obywateli i z wydawaniem zezwoleń

750 75011 2010 3 808,00

20

Zdrowie 20.1.
System opieki zdrowotnej i dostęp do 
świadczeń opieki zdrowotnej

20.1.3.

Opłacanie i refundacja składek na 
ubezpieczenie zdrowotne z 
budżetu państwa za osoby 
uprawnione

20.1.3.1. Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie 
zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione

852 85213 2030 3 900,00
855 85513 2010 26 600,00

UGSuma 12 294 436,00


