
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

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

Urząd Miasta i Gminy 
Lądek 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).

Z up. WOJEWODY DO! f Aowryy-k



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 Lądek Zdrój

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 51 710
758 75814 2870 1 017 950
852 85203 2010 420 600
852 85213 2030 22 700
852 85214 2030 296 500
852 85216 2030 209 000
852 85219 2010
852 85219 2030 152 300
852 85228 2010 72 043
852 85230 2030 74 600
855 85501 2060 6 662 000
855 85502 2010 2 356 124
855 85504 2010 201 000
855 85513 2010 36 100
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 11 572 627

c (^budii

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 3 000
852 85228 0830 1 000
855 85502 0920 56 000
855 85502 0970 5 000
855 85502 0980 57 000

ogółem 122 000



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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Lądek Zdrój UM iG IB

Zabezpieczenie społeczne i 
w spieranie rodziny

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

13.1.2.1.
W sparcie finansowe zadań i programów realizacji 
zadań pomocy społecznej

852 85214 2030 296 500,00
85216 2030 209 000,00
85219 2010

2030 152 300,00
13.1.2.2. Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi 852 85203 2010 420 600,00

85228 2010 72 043,00

13.1.2.6.
Pomoc państwa w  zakresie dożywiania oraz pomoc 
żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 74 600,00

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 2 352 000,00
13.4.1.5. Pomoc Państwa w  wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 6 662 000,00

85504 2010 201 000,00

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 42 041,00

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 9 669,00

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 1 017 950,00

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 22 700,00
855 85513 2010 36 100,00

UMiGSuma 11572 627,00



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

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

Urząd Miasta 
Legnica

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)

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

funkcje, zadania, podzadania i działania (Załącznik nr 2),

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

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

/



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.

Załącznik 1

Jednostka organizacyjna

UM Legnica

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020 36 000
750 75011 2010 1 212310
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 333 000
852 85214 2030 1 644 300
852 85216 2030 3 129 000
852 85219 2010 68 525
852 85219 2030 1 771 200
852 85228 2010 273 849
852 85230 2030 440 000
855 85501 2060 104 388 000
855 85502 2010 31 044 495
855 85504 2010 2 919 000
855 85513 2010 263 000
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 147 522 679

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 2.



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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Legnica 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 m iejsc pamięci 
narodowej w  kraju i za granicą

9.I.I.7.
Opieka nad miejscami pam ięci narodowej oraz 
grobami i cmentarzami wojennymi

710 71035 2020 36 000,00

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 1 644 300,00
85216 2030 3 129 000,00
85219 2010

2030
68 525,00 

1771 200,00
13.1.2.2. Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010 273 849,00

13.1.2.6.
Pomoc państwa w  zakresie dożywiania oraz pomoc 
żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 440 000,00

13.4. Wspieranie rodziny 13.4.1.
W sparcie 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 31 028 000,00
13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 104 388 000,00

85504 2010 2 919 000,00

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

855 85502 2010 16 495,00

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 985 618,00

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 226 692,00

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 333 000,00
855 85513 2010 263 000,00

UMSuma 147 522 679,00



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

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

Urząd Gminy 
Legnickie Pole

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

2. 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 Legnickie Pole

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 17 188
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 19 100
852 85214 2030 85 100
852 85216 2030 172 000
852 85219 2010 33 350
852 85219 2030 103 600
852 85228 2010
852 85230 2030 13 700
855 85501 2060 6 057 000
855 85502 2010 1 480 000
855 85504 2010 179 000
855 85513 2010 13 500
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 8 173 538

c s'hidiiO  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
852 85203 0830
852 85228 0830
855 85502 0920 17 000
855 85502 0970 2 000
855 85502 0980 32 000

ogółem 51 000



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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Legnickie Pole UG 13

Zabezpieczenie społeczne i 
wspieranie rodziny

13.1. Pomoc i integracja społeczna 13.1.2.
W spieranie osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym

13.1.2.1.
W sparcie finansowe zadań i programów realizacji 
zadań pomocy społecznej

852 85214 2030 85 100,00
85216 2030 172 000,00
85219 2010

2030
33 350,00 

103 600,00
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 13 700,00

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 1480 000,00
13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 6 057 000,00

85504 2010 179 000,00

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 13 974,00

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 3 214,00

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 19 100,00
855 85513 2010 13 500,00

UGSuma 8 173 538,00

c im c k  1



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

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

Urząd Miasta i Gminy 
Leśna

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:

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).

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



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 Leśna

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 86 768
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 35 600
852 85214 2030 493 600
852 85216 2030 350 000
852 85219 2010 812
852 85219 2030 169 600
852 85228 2010 26 703
852 85230 2030 103 400
855 85501 2060 8 710 000
855 85502 2010 4 342 000
855 85504 2010 303 000
855 85513 2010 44 300
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 14 665 783

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 127 000
855 85502 0970 8 000
855 85502 0980 33 000

ogółem 168 000



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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N u m er

p o d z a d a n ia
N azw a p o d z a d a n ia

N u m er
d z ia ła n ia

N azw a d z ia ła n ia Dział R ozdzia ł P a ra g ra f K w o ta

Leśna UM iG 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 493 600,00
85216 2030 350 000,00
85219 2010

2030
812,00 

169 600,00
13.1.2.2. Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010 26 703,00

13.1.2.6.
Pomoc państwa w  zakresie dożywiania oraz pomoc 
żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 103 400,00

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 4 342 000,00
13.4.1.5. Pomoc Państwa w  wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 8 710 000,00

85504 2010 303 000,00

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 70 543,00

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 16 225,00

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 35 600,00
855 85513 2010 44 300,00

UM iG  Suma 14 665 783,00



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

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

Urząd Gminy 
Lewin Kłodzki

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 Lewin Kłodzki

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 7 537
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 11 800
852 85214 2030 90 800
852 85216 2030 106 000
852 85219 2010
852 85219 2030 76 900
852 85228 2010
852 85230 2030 92 800
855 85501 2060 2 237 000
855 85502 2010 419 000
855 85504 2010 65 000
855 85513 2010 7 800
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 3 114 637

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
855 85502 0970 3 000
855 85502 0980 4 000

ogółem 7 000

c



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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Lewin Kłodzki 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 90 800,00
85216 2030 106 000,00
85219 2010

2030 76 900,00
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 92 800,00

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 419 000,00
13.4.1.5. Pomoc Państwa w  wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 2 237 000,00

85504 2010 65 000,00

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 6 128,00

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 1409,00

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 11 800,00
855 85513 2010 7 800,00

UG Suma 3114  637,00



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

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

Urząd Gminy 
Lubań

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 Lubań

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 16 183
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 9 300
852 85214 2030 46 900
852 85216 2030 92 000
852 85219 2010 5 684
852 85219 2030 107 000
852 85228 2010
852 85230 2030 15 500
855 85501 2060 6 733 000
855 85502 2010 2 275 000
855 85504 2010 240 000
855 85513 2010 13 900
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 9 554 467

 '

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 32 000
855 85502 0970 1 000
855 85502 0980 15 000

ogółem 48 000

Cr-  ■ V



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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Lubań 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.
W sparcie finansowe zadań i programów realizacji 
zadań pomocy społecznej

852 85214 2030 46 900,00
85216 2030 92 000,00
85219 2010

2030
5 684,00 

107 000,00
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 15 S00,00

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 2 275 000,00
13.4.1.5. Pomoc Państwa w  wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 6 733 000,00

85504 2010 240 000,00

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 13 157,00

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 3 026,00

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 9 300,00
855 85513 2010 13 900,00

UGSuma 9 554 467,00



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

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

Urząd Miasta 
Lubań

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 Lubań

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020 4 000
750 75011 2010 316 497
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 53 100
852 85214 2030 192 100
852 85216 2030 496 000
852 85219 2010 18 778
852 85219 2030 332 200
852 85228 2010 11 349
852 85230 2030 224 900
855 85501 2060 16 659 000
855 85502 2010 6 634 000
855 85504 2010 571 000
855 85513 2010 74 800
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 25 587 724

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 113 000
855 85502 0970 9 000
855 85502 0980 71 000

ogółem 194 000



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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Lubań 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 m iejsc pamięci 
narodowej w  kraju i za granicą

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

710 71035 2020 4 000,00

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 192 100,00
85216 2030 496 000,00
85219 2010

2030
18 778,00 

332 200,00
13.1.2.2. Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010 11 349,00

13.1.2.6.
Pomoc państwa w  zakresie dożywiania oraz pomoc 
żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 224 900,00

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 6 634 000,00
13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 16 659 000,00

85504 2010 571 000,00

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 257 315,00

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 59 182,00

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 53 100,00
855 85513 2010 74 800,00

UM  Suma 25 587 724,00



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

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

Urząd Miasta i Gminy 
Lubawka

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 Lubawka

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020 5 500
750 75011 2010 79 031
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 29 800
852 85214 2030 278 400
852 85216 2030 306 000
852 85219 2010 1 218
852 85219 2030 162 900
852 85228 2010 23 644
852 85230 2030 81 200
855 85501 2060 8 140 000
855 85502 2010 3 074 000
855 85504 2010 339 000
855 85513 2010 33 100
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 12 553 793

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 ^ M c k i0



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 1 000
855 85502 0920 85 000
855 85502 0970 6 000
855 85502 0980 38 000

ogółem 130 000



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

G m in a T y p
N u m e r
fu n k c ji

F u n k c ja  nazw a
N u m er
za d a n ia

„  . . N u m er 
Z a d a n ie  nazw a , , .

p o d za d an ia
N azw a p o d z a d a n ia

N u m e r
d z ia ła n ia

N azw a d z ia ła n ia D ział R ozdzia ł P a ra g ra f K w o ta

Lubawka UM iG 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 m iejsc pamięci 
narodowej w  kraju i za granicą

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

710 71035 2020 5 500,00

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 278 400,00
85216 2030 306 000,00
85219 2010

2030
1 218,00 

162 900,00
13.1.2.2. Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010 23 644,00

13.1.2.6.
Pomoc państwa w  zakresie dożywiania oraz pomoc 
żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 81 200,00

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 3 074 000,00
13.4.1.5. Pomoc Państwa w  wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 8 140 000,00

85504 2010 339 000,00

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 64 253,00

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 14 778,00

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 29 800,00
855 85513 2010 33 100,00

UMiGSuma 12 553 793,00



WOJEWODA DOLNOSLĄSKI

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

Urząd Gminy 
Lubin

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 Lubin

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020 1 500
750 75011 2010 52 840
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 17 700
852 85214 2030 19 600
852 85216 2030 166 000
852 85219 2010 9 573
852 85219 2030 197 100
852 85228 2010
852 85230 2030 25 100
855 85501 2060 22 541 000
855 85502 2010 3 834 000
855 85504 2010 710 000
855 85513 2010 22 000
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 27 596 413

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 56 000
855 85502 0970 2 000
855 85502 0980 46 000

ogółem 105 000



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

G m in a T yp
N u m er
fu n k c ji

F u n k c ja  nazw a
N u m er

z a d a n ia
Z a d a n ie  nazw a

N u m er
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N azw a d z ia ła n ia D ział R ozdzia ł P a ra g ra f K w o ta

Lubin 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 m iejsc pamięci 
narodowej w  kraju i za granicą

9.I.I.7.
Opieka nad miejscami pam ięci narodowej oraz 
grobami i cmentarzami wojennymi

710 71035 2020 1 500,00

13

Zabezpieczenie społeczne i 
wspieranie rodziny

13.1. Pomoc i integracja społeczna 13.1.2.
W spieranie osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym

13.1.2.1.
Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji 
zadań pomocy społecznej

852 85214 2030 19 600,00
85216 2030 166 000,00
85219 2010

2030
9 573,00 

197 100,00
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 25 100,00

13.4. Wspieranie rodziny 13.4.1.
W sparcie 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 3 834 000,00
13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 22 541 000,00

85504 2010 710 000,00

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 42 960,00

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 9 880,00

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 17 700,00
855 85513 2010 22 000,00

UGSuma 27 596 413,00



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

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

Urząd Miasta 
Lubin

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 Lubin

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020 6 500
750 75011 2010 773 739
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 157 600
852 85214 2030 394 800
852 85216 2030 1 445 000
852 85219 2010 14 921
852 85219 2030 1 171 400
852 85228 2010 68 708
852 85230 2030 210 300
855 85501 2060 76 965 000
855 85502 2010 19 066 124
855 85504 2010 2 242 000
855 85513 2010 151 000
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 102 667 092

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 3 000
852 85203 0830
852 85228 0830 19 000
855 85502 0920 634 000
855 85502 0970 23 000
855 85502 0980 317 000

ogółem 996 000



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

G m in a T yp
N u m er
fu n k c ji

F u n k c ja  nazw a
N u m er
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Lubin 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 6 500,00

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 394 800,00
85216 2030 1445 000,00
85219 2010

2030
14 921,00 

1171400,00
13.1.2.2. Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010 68 708,00

13.1.2.6.
Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc 
żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 210 300,00

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 19 062 000,00
13.4.1.5. Pomoc Państwa w  wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 76 965 000,00

85504 2010 2 242 000,00

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 629 056,00

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 144 683,00

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 157 600,00
855 85513 2010 151000,00

UMSuma 102 667 092,00



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

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

Urząd Miasta i Gminy 
Lubomierz

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 Lubomierz

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020 1 700
750 75011 2010 49 912
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 35 500
852 85214 2030 188 700
852 85216 2030 334 000
852 85219 2010 1 624
852 85219 2030 105 800
852 85228 2010
852 85230 2030 90 100
855 85501 2060 5 987 000
855 85502 2010 2 316 000
855 85504 2010 195 000
855 85513 2010 19 000
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 9 324 336

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 35 000
855 85502 0970 1 000
855 85502 0980 13 000

ogółem 49 000



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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Lubomierz UM iG 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 m iejsc pamięci 
narodowej w kraju i za granicą

9.1.1.7.
Opieka nad miejscami pam ięci narodowej oraz 
grobami i cmentarzami wojennymi

710 71035 2020 1 700,00

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 188 700,00
85216 2030 334 000,00
85219 2010

2030
1624,00 

105 800,00
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 90 100,00

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 2 316 000,00
13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 5 987 000,00

85504 2010 195 000,00

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 40 579,00

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 9 333,00

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 35 500,00
855 85513 2010 19 000,00

UM iGSum a 9 324 336,00



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

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

Urząd Miasta i Gminy 
Lwówek Śląski

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 Lwówek Śląski

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020 2 600
750 75011 2010 204 894
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 41 000
852 85214 2030 288 000
852 85216 2030 389 000
852 85219 2010 6 659
852 85219 2030 264 600
852 85228 2010
852 85230 2030 164 900
855 85501 2060 16 089 000
855 85502 2010 5 816 000
855 85504 2010 535 000
855 85513 2010 60 400
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 23 862 053

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.
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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 108 000
855 85502 0970 17 000
855 85502 0980 124 000

ogółem 250 000



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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Lwówek Śląski UM iG 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 m iejsc pamięci 
narodowej w  kraju i za granicą

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

710 71035 2020 2 600,00

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 288 000,00
85216 2030 389 000,00
85219 2010

2030
6 659,00 

264 600,00
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 164 900,00

13.4. W spieranie 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 5 816 000,00
13.4.1.5. Pomoc Państwa w  wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 16 089 000,00

85504 2010 535 000,00

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 166 581,00

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 38 313,00

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 41 000,00
855 85513 2010 60 400,00

UMiG Suma 23 862 053,00



Urząd Gminy 
Łagiewniki

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 Łagiewniki

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 50 959
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 16 100
852 85214 2030 44 500
852 85216 2030 149 000
852 85219 2010 5 905
852 85219 2030 116 700
852 85228 2010
852 85230 2030 28 900
855 85501 2060 8 027 000
855 85502 2010 2 051 000
855 85504 2010 255 000
855 85513 2010 13 500
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 10 758 564

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 2 000
855 85502 0980 33 000

ogółem 56 000



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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Łagiewniki 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 44 500,00
85216 2030 149 000,00
85219 2010

2030
5 905,00 

116 700,00
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 28 900,00

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 d la opiekunów

855 85502 2010 2 051000,00
13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 8 027 000,00

85504 2010 255 000,00

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 41430,00

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 9 529,00

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 16 100,00
855 85513 2010 13 500,00

UGSuma 10 758 564,00


