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

Urząd Miasta i Gminy 
Radków

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 Radków

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 108 515
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 24 700
852 85214 2030 221 300
852 85216 2030 224 000
852 85219 2010 1 402
852 85219 2030 176 400
852 85228 2010
852 85230 2030 368 500
855 85501 2060 7 802 000
855 85502 2010 2 678 000
855 85504 2010 277 000
855 85513 2010 17 900
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 11 899 717

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 39 000
855 85502 0970 1 000
855 85502 0980 38 000

ogółem 78 000



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

Gmina Typ
Num er
funkcji

Funkcja nazwa
Numer

zadania
Zadanie nazwa

Num er
podzadania Nazwa podzadania

Num er
działania Nazwa działania Dział Rozdział P aragraf Kwota

Radków UM iG 13

Zabezpieczenie społeczne i 
w spieranie 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 221300,00
85216 2030 224 000,00
85219 2010

2030
1402,00 

176 400,00
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 368 500,00

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 2 678 000,00
13.4.1.5. Pomoc Państwa w  wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 7 802 000,00

85504 2010 277 000,00

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 88 224,00

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 20 291,00

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 24 700,00
855 85513 2010 17 900,00

UMiG Suma 11899 717,00



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

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

Urząd Gminy 
Radwanice

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 Radwanice

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 31 157
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 9 300
852 85214 2030 132 500
852 85216 2030 86 000
852 85219 2010
852 85219 2030 80 000
852 85228 2010 12 413
852 85230 2030 29 000
855 85501 2060 6 346 000
855 85502 2010 1 374 000
855 85504 2010 190 000
855 85513 2010 21 100
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 8 311 470

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 1 000
855 85502 0920 7 000
855 85502 0970 6 000
855 85502 0980 13 000

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
Num er
funkcji

Funkcja nazwa
Num er
zadania

Zadanie nazwa
Numer

podzadania Nazwa podzadania
Num er

działania
Nazwa działania Dział Rozdział Parag raf Kwota

Radwanice UG 13

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 132 500,00
85216 2030 86 000,00
85219 2010

2030 80 000,00
13.1.2.2. Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010 12 413,00

13.1.2.6.
Pomoc państwa w  zakresie dożywiania oraz pomoc 
żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 29 000,00

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 1374 000,00
13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 6 346 000,00

85504 2010 190 000,00

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 25 331,00

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 5 826,00

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 21100,00

UGSuma 8 311470,00



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

Urząd Gminy 
Rudna

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 Rudna

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 58 313
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 12 600
852 85214 2030 29 300
852 85216 2030 114 000
852 85219 2010
852 85219 2030 117 200
852 85228 2010
852 85230 2030 43 600
855 85501 2060 10 025 000
855 85502 2010 2 400 000
855 85504 2010 306 000
855 85513 2010 10 400
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 13 116 413

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
852 85203 0830
852 85228 0830
855 85502 0920 70 000
855 85502 0970
855 85502 0980 51 000

ogółem 121 000

c  i&uduO



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

Gmina Typ
Num er
funkcji F unkcja nazwa

.................1------------------------------- ------------------ T-----------------
Num er \ _  , . Num er 

, . i Zadanie nazwa . . . zadania ; podzadania
Nazwa podzadania

Num er
działania Nazwa działania Dział Rozdział Paragraf Kwota

Rudna 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 29 300,00
85216 2030 114 000,00
85219 2010

2030 117 200,00
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 43 600,00

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 2 400 000,00
13.4.1.5. Pomoc Państwa w  wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 10 025 000,00

85504 2010 306 000,00

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 47 409,00

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 10 904,00

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 12 600,00
855 85513 2010 10 400,00

UGSuma 13 116 413,00

))
/



WOJEWODA DOLNOSLĄSKI

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

Urząd Gminy 
Ruja

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 Ruja

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 9 147
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 16 800
852 85214 2030 135 500
852 85216 2030 165 000
852 85219 2010 3 649
852 85219 2030 65 700
852 85228 2010
852 85230 2030 29 000
855 85501 2060 3 039 000
855 85502 2010 1 263 000
855 85504 2010 101 000
855 85513 2010 13 000
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 4 840 796

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.

émiiáj



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 20 000
855 85502 0970
855 85502 0980 19 000

ogółem 39 000



Dotacje wynikające ze struktury układu zadaniowego budżetu państwa w podziale 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 Paragraf Kwota

Ruja 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 135 500,00
85216 2030 165 000,00
85219 2010

2030
3 649,00 

65 700,00
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 29 000,00

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 1 263 000,00
13.4.1.5. Pomoc Państwa w  wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 3 039 000,00

85504 2010 101 000,00

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 7 437,00

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 1710,00

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 16 800,00
855 85513 2010 13 000,00

UGSum a 4 840 796,00



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

Urząd Miasta i Gminy 
Siechnice

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 Siechnice

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 141 311
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 15 800
852 85214 2030 37 900
852 85216 2030 143 000
852 85219 2010 5 340
852 85219 2030 223 000
852 85228 2010
852 85230 2030 9 700
855 85501 2060 39 826 000
855 85502 2010 3 575 124
855 85504 2010 989 000
855 85513 2010 20 000
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 44 986 175

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.

. . j . . ,  r y \



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 70 000
855 85502 0970 1 000
855 85502 0980 51 000

ogółem 123 000
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Dotacje wynikające ze struktury układu zadaniowego budżetu państwa w podziale na funkcje, zadania, podzadania i działania (Załącznik nr 3)
(w złotych)

Gm ina Typ
Num er
funkcji Funkcja nazwa

Numer
zadania Zadanie nazwa

Num er
podzadania Nazwa podzadania

Num er
działania Nazwa działania Dział Rozdział Paragraf Kwota

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

852 85214 2030 37 900,00
85216 2030 143 000,00
85219 2010

2030
5 340,00 

223 000,00
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 9 700,00

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 3 571 000,00
13.4.1.5. Pomoc Państwa w  wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 39 826 000,00

85504 2010 989 000,00

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 114 887,00

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 26 424,00

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 15 800,00
855 85513 2010 20 000,00

UMiGSuma 44 986 175,00



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

Urząd Gminy 
Siekierczyn

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 Siekierczyn

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 35 461
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 10 400
852 85214 2030 78 000
852 85216 2030 101 000
852 85219 2010 4 169
852 85219 2030 82 900
852 85228 2010
852 85230 2030 20 300
855 85501 2060 4 383 000
855 85502 2010 1 632 000
855 85504 2010 152 000
855 85513 2010 16 400
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 6 515 630

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
855 85502 0980 3 000

ogółem 20 000



Dotacje wynikające ze struktury układu zadaniowego budżetu państwa w podziale 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

Num er
działania Nazwa działania Dział Rozdział Paragraf Kwota

Siekierczyn UG 13

Zabezpieczenie społeczne i 
w spieranie 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 78 000,00
85216 2030 101 000,00
85219 2010

2030
4 169,00 

82 900,00
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 20 300,00

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 1 632 000,00
13.4.1.5. Pomoc Państwa w  wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 4 383 000,00

85504 2010 152 000,00

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 28 830,00

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 6 631,00

20

Zdrowie 20.1.
System opieki zdrowotnej i dostąp 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 10 400,00
855 85513 2010 16 400,00

UGSuma 6 515 630,00



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

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

Urząd Miasta i Gminy 
Sobótka

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 Sobótka

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 103 587
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 31 200
852 85214 2030 95 800
852 85216 2030 282 000
852 85219 2010
852 85219 2030 176 200
852 85228 2010
852 85230 2030 63 800
855 85501 2060 15 604 000
855 85502 2010 3 176 000
855 85504 2010 447 000
855 85513 2010 23 300
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 20 002 887

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 99 000
855 85502 0970 1 000
855 85502 0980 33 000

ogółem 134 000



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

. Num er 
Zadanie nazwa . . .podzadania Nazwa podzadania

Num er
działania Nazwa działania Dział Rozdział Paragraf Kwota

Sobótka UMiG 13

Zabezpieczenie społeczne i 
w spieranie 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 95 800,00
85216 2030 282 000,00
85219 2010

2030 176 200,00
13.1.2.2. W spieranie 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 63 800,00

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 3 176 000,00
13.4.1.5. Pomoc Państwa w  wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 15 604 000,00

85504 2010 447 000,00

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 84 217,00

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 19 370,00

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 31 200,00
855 85513 2010 23 300,00

UMiG Suma 20 002 887,00



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

Urząd Gminy 
Stara Kamienica

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 Stara Kamienica

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 47 961
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 21 100
852 85214 2030 219 400
852 85216 2030 221 000
852 85219 2010
852 85219 2030 99 200
852 85228 2010
852 85230 2030 95 700
855 85501 2060 5 530 000
855 85502 2010 2 034 000
855 85504 2010 179 000
855 85513 2010 13 800
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 8 461 161

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 49 000
855 85502 0970 7 000
855 85502 0980 28 000

ogółem 84 000

r h łduO



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

_  , . ! Numer 
Zadanie nazwa , , .

podzadania
Nazwa podzadania

Num er
działania

Nazwa działania Dział Rozdział Paragraf Kwota

Stara Kamienica 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 219 400,00
85216 2030 221 000,00
85219 2010

2030 99 200,00
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 95 700,00

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 d la opiekunów

855 85502 2010 2 034 000,00
13.4.1.5. Pomoc Państwa w  wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 5 530 000,00

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 38 993,00

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 8 968,00

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 21100,00
855 85513 2010 13 800,00

UGSum a 8 461161,00



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

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

Urząd Gminy 
Stare Bogaczowice

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 Stare Bogaczowice

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 9 424
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 14 700
852 85214 2030 35 700
852 85216 2030 136 000
852 85219 2010
852 85219 2030 80 000
852 85228 2010
852 85230 2030 55 000
855 85501 2060 4 685 000
855 85502 2010 1 211 000
855 85504 2010 147 000
855 85513 2010 13 000
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 6 386 824

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 39 000
855 85502 0970 1 000
855 85502 0980 43 000

ogółem 83 000



Dotacje wynikające ze struktury układu zadaniowego budżetu państwa w podziale 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

Stare
Bogaczowice 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 35 700,00
85216 2030 136 000,00
85219 2010

2030 80 000,00
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 55 000,00

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 211000,00
13.4.1.5. Pomoc Państwa w  wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 4 685 000,00

85504 2010 147 000,00

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 7 662,00

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 1762,00

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 14 700,00
855 85513 2010 13 000,00

6 386 824,00



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

Urząd Gminy 
Stoszowice

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 Stoszowice

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 12 907
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 15 700
852 85214 2030 175 500
852 85216 2030 140 000
852 85219 2010
852 85219 2030 109 400
852 85228 2010 6 268
852 85230 2030 70 600
855 85501 2060 5 276 000
855 85502 2010 1 753 000
855 85504 2010 157 000
855 85513 2010 38 400
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 7 754 775

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 1 000
855 85502 0920 51 000
855 85502 0970
855 85502 0980 32 000

ogółem 84 000



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

Gmina Typ
Num er
funkcji

Funkcja nazwa
Num er
zadania

_  , . Num er Zadanie nazwa : . . .podzadania Nazwa podzadania
Num er

działania Nazwa działania Dział Rozdział Parag raf Kwota

Stoszowice 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 175 500,00
85216 2030 140 000,00
85219 2010

2030 109 400,00
13.1.2.2. Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010 6 268,00

13.1.2.6.
Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc 
żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 70 600,00

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 1 753 000,00
13.4.1.5. Pomoc Państwa w  wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 5 276 000,00

85504 2010 157 000,00

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 10 494,00

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 2 413,00

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 15 700,00
855 85513 2010 38400,00

UG Suma 7 754 775,00



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

Urząd Miasta i Gminy 
Stronie Śląskie

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 Stronie Śląskie

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 76 388
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 17 900
852 85214 2030 62 700
852 85216 2030 163 000
852 85219 2010 200
852 85219 2030 168 000
852 85228 2010 25 962
852 85230 2030 18 400
855 85501 2060 6 198 000
855 85502 2010 2 194 124
855 85504 2010 197 000
855 85513 2010 28 100
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 9 149 774

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



Załącznik 3

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

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750j 75011 0690
852 85203 0830
852 85228 0830
855 85502 0920 17 000
855 85502 0970 1 000
855 85502 0980 23 000

ogółem 41 000



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

Gmina Typ
Num er
funkcji

Funkcja nazwa
Num er
zadania

„  , 1 Num er 
Zadanie nazwa . . .podzadania Nazwa podzadania

Num er
działania Nazwa działania Dział Rozdział P aragraf Kwota

Stronie Śląskie 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 62 700,00
85216 2030 163 000,00
85219 2010

2030
200,00 

168 000,00
13.1.2.2. Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010 25 962,00

13.1.2.6.
Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc 
żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 18 400,00

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 2 190 000,00
13.4.1.5. Pomoc Państwa w  wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 6 198 000,00

85504 2010 197 000,00

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 62 104,00

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 14 284,00

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 17 900,00
855 85513 2010 28 100,00

UMiGSuma 9 149 774,00



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

Urząd Miasta i Gminy 
Strzegom

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 Strzegom

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020 4 000
750 75011 2010 149 468
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 54 600
852 85214 2030 374 200
852 85216 2030 519 000
852 85219 2010 1 618
852 85219 2030 363 400
852 85228 2010
852 85230 2030 177 600
855 85501 2060 26 832 000
855 85502 2010 7 775 124
855 85504 2010 827 000
855 85513 2010 62 000
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 37 140 010

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 2 000
852 85203 0830
852 85228 0830
855 85502 0920 113 000
855 85502 0970 3 000
855 85502 0980 102 000

ogółem 220 000

(brniuL
)



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

Zadanie nazwa
Num er

podzadania Nazwa podzadania
Num er

działania
Nazwa działania Dział Rozdział P aragraf Kwota

Strzegom 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.I.I.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 374 200,00
85216 2030 519 000,00
85219 2010

2030
1618,00 

363 400,00
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 177 600,00

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 7 771000,00
13.4.1.5. Pomoc Państwa w  wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 26 832 000,00

85504 2010 827 000,00

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 121 519,00

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 27 949,00

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 54 600,00
855 85513 2010 62 000,00

UMiG Suma 37 140 010,00



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

Urząd Miasta i Gminy 
Strzelin

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),

- 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 Strzelin

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020 800
750 75011 2010 338 252
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 50 400
852 85214 2030 936 500
852 85216 2030 482 000
852 85219 2010 5 173
852 85219 2030 287 800
852 85228 2010 23 422
852 85230 2030 132 500
855 85501 2060 24 560 000
855 85502 2010 7 135 124
855 85504 2010 702 000
855 85513 2010 76 900
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 34 730 871

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 5 000
855 85502 0920 155 000
855 85502 0970 3 000
855 85502 0980 102 000

ogółem 266 000



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 e r
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 • 
p o d za d an ia

N azw a p o d za d an ia
N u m er

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

Strzelin 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 
grobam i i cmentarzami wojennymi

710 71035 2020 800,00

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 936 500,00
85216 2030 482 000,00
85219 2010

2030
5 173,00 

287 800,00
13.1.2.2. Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010 23 422,00

13.1.2.6.
Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc 
żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 132 500,00

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 7 131 000,00
13.4.1.5. Pomoc Państwa w  wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 24 560 000,00

85504 2010 702 000,00

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 275 002,00

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 63 250,00

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 50 400,00
855 85513 2010 76 900,00

UMiGSuma 34730 871,00



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

Urząd Gminy 
Sulików

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).

^  up. WOJEWODY DOLNO



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 Sulików

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 43 791
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 10 900
852 85214 2030 302 100
852 85216 2030 100 000
852 85219 2010
852 85219 2030 103 800
852 85228 2010 25 620
852 85230 2030 63 800
855 85501 2060 4 608 000
855 85502 2010 1 550 000
855 85504 2010 211 000
855 85513 2010 14 600
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 7 033 611

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 37 000
855 85502 0970 3 000
855 85502 0980 34 000

ogółem 74 000



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

_  , . N u m er 
Z a d a n ie  naz w a  . . .

p o d za d an 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

Sulików 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 302 100,00
85216 2030 100 000,00
85219 2010

2030 103 800,00
13.1.2.2. Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010 25 620,00

13.1.2.6.
Pomoc państwa w  zakresie dożywiania oraz pomoc 
żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 63 800,00

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 1 550 000,00
13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 4 608 000,00

85504 2010 211000,00

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 35 603,00

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 8 188,00

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 10 900,00
855 85513 2010 14 600,00

UGSuma 7 033 611,00



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

Urząd Miasta i Gminy 
Syców

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).

Zup. WOJEWODYDOLN



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 Syców

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020 5 500
750 75011 2010 212 090
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 24 000
852 85214 2030 3 800
852 85216 2030 227 000
852 85219 2010 43 392
852 85219 2030 244 100
852 85228 2010 35 906
852 85230 2030 22 000
855 85501 2060 20 930 000
855 85502 2010 6 034 000
855 85504 2010 622 000
855 85513 2010 53 500
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 28 457 288

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 107 000
855 85502 0970 6 000
855 85502 0980 102 000

ogółem 216 000



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

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

1..........................................................

Z a d a n ie  nazw a N u m e r | N azw a p o d z a d a n ia  
; p o d za d an ia

N u m er
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

Syców 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 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 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 3 800,00
85216 2030 227 000,00
85219 2010

2030
43 392,00 

244 100,00
13.1.2.2. Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010 35 906,00

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 6 034 000,00
13.4.1.5. Pomoc Państwa w  wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 20 930 000,00

85504 2010 622 000,00

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 172 431,00

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 39 659,00

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 24 000,00
855 85513 2010 53 500,00

UMiGSuma 28 457 288,00



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

Urząd Miasta 
Szczawno 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 Szczawno Zdrój

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 72 058
758 75814 2870 839 755
852 85203 2010
852 85213 2030 26 000
852 85214 2030 113 900
852 85216 2030 235 000
852 85219 2010 2 645
852 85219 2030 103 000
852 85228 2010
852 85230 2030 54 200
855 85501 2060 5 220 000
855 85502 2010 1 613 000
855 85504 2010 155 000
855 85513 2010 24 500
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 8 459 058

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.

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 37 000
855 85502 0970 1 000
855 85502 0980 15 000

ogółem 53 000



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 e r . 
. . .  N azw a p o d za d an ia  

p o d z a d a n ia .
N u m er

d zia łan 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

Szczawno Zdrój 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.
W sparcie finansowe zadań i programów realizacji 
zadań pomocy społecznej

852 85214 2030 113 900,00
85216 2030 235 000,00
85219 2010

2030
2 645,00 

103 000,00
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 54 200,00

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 1 613 000,00
13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 5 220 000,00

85504 2010 155 000,00

13.4.1.6.
W sparcie 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 58 584,00

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 13 474,00

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 839 755,00

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 26 000,00
855 85513 2010 24 500,00

UM Suma 8 459 058,00



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

Urząd Miasta i Gminy 
Szczytna

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 Szczytna

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 38 840
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 18 400
852 85214 2030 38 300
852 85216 2030 170 000
852 85219 2010
852 85219 2030 163 700
852 85228 2010
852 85230 2030 43 500
855 85501 2060 6 247 000
855 85502 2010 2 332 124
855 85504 2010 215 000
855 85513 2010 32 800
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 9 299 664

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 42 000
855 85502 0970 2 000
855 85502 0980 25 000

ogółem 69 000



Dotacje wynikające ze struktury układu zadaniowego budżetu państwa w podziale 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
Num er

działania
Nazwa działania Dział Rozdział P aragraf Kwota

Szczytna 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 38 300,00
85216 2030 170 000,00
85219 2010

2030 163 700,00
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 43 500,00

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 2 328 000,00
13.4.1.5. Pomoc Państwa w  wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 6 247 000,00

85504 2010 215 000,00

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 31578,00

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 7 262,00

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 18 400,00
855 85513 2010 32 800,00

UMiG Suma 9 299 664,00



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

Urząd Miasta 
Szklarska Poręba

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).



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 Szklarska Poręba

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 65 545
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 44 300
852 85214 2030 206 600
852 85216 2030 420 000
852 85219 2010 2 734
852 85219 2030 120 700
852 85228 2010 76 883
852 85230 2030 89 900
855 85501 2060 4 615 000
855 85502 2010 1 821 000
855 85504 2010 145 000
855 85513 2010 20 600
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 7 628 262

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 85 000
855 85502 0970 2 000
855 85502 0980 17 000

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

„  . . 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 za d an ia

N u m er
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

Szklarska
Poręba UM 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 206 600,00
85216 2030 420 000,00
85219 2010

2030
2 734,00 

120 700,00
13.1.2.2. Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010 76 883,00

13.1.2.6.
Pomoc państwa w  zakresie dożywiania oraz pomoc 
żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 89 900,00

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 1 821 000,00
13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 4 615 000,00

85504 2010 145 000,00

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 53 289,00

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 12 256,00

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 44 300,00
855 85513 2010 20 600,00

UM Suma 7 628 262,00



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

Urząd Miasta i Gminy 
Ścinawa

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).



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

UMiG Ścinawa

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 69 759
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 48 900
852 85214 2030 198 600
852 85216 2030 453 000
852 85219 2010
852 85219 2030 166 800
852 85228 2010
852 85230 2030 51 300
855 85501 2060 10 475 000
855 85502 2010 3 785 000
855 85504 2010 322 000
855 85513 2010 51 200
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 15 621 559

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 m k O  0
V



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 48 000
855 85502 0970
855 85502 0980 52 000

ogółem 100 000



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 e r
za d a n ia

Z a d a n ie  nazw a N u m e r N azw a p o d za d an ia  
p o d z a d a n ia :

N u m er
d zia łan 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

Ścinawa 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

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 198 600,00
85216 2030 453 000,00
85219 2010

2030 166 800,00
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 51 300,00

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 3 785 000,00
13.4.1.5. Pomoc Państwa w  wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 10 475 000,00

85504 2010 322 000,00

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 56 715,00

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 13 044,00

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 48 900,00
855 85513 2010 51 200,00

UMiG Suma 15 621559,00



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

Urząd Miasta i Gminy 
Środa Śląska

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 Środa Śląska

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020 7 000
750 75011 2010 232 923
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 43 400
852 85214 2030 67 200
852 85216 2030 415 000
852 85219 2010 7 206
852 85219 2030 296 200
852 85228 2010
852 85230 2030 95 700
855 85501 2060 24 032 000
855 85502 2010 5 526 124
855 85504 2010 710 000
855 85513 2010 40 700
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 31 473 453

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 211 000
855 85502 0970 2 000
855 85502 0980 47 000

ogółem 260 000



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

Z a d a n ie  nazw a
N u m er

p o d za d an 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 D ział R ozdzia ł P a ra g ra f K w o ta

Środa Śląska 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. L1 .7 .
Opieka nad miejscami pam ięci narodowej oraz 
grobam i i cmentarzami wojennymi

710 71035 2020 7 000,00

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 67 200,00
85216 2030 415 000,00
85219 2010

2030
7 206,00 

296 200,00
13.1.2.2. W spieranie 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 95 700,00

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 5 522 000,00
13.4.1.5. Pomoc Państwa w  wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 24 032 000,00

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 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 189 369,00

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 43 554,00

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 43 400,00
855 85513 2010 40 700,00

UMiGSuma 31473 453,00



Wrocław, dnia 17 kwietnia 2020 r.

Urząd Gminy 
Świdnica

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).

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.66.2020.KSz



I

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

UG Świdnica

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020 800
750 75011 2010 50 114
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 27 000
852 85214 2030 109 300
852 85216 2030 252 000
852 85219 2010 6 244
852 85219 2030 196 300
852 85228 2010
852 85230 2030 63 400
855 85501 2060 19 945 000
855 85502 2010 5 251 124
855 85504 2010 650 000
855 85513 2010 79 400
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 26 630 682

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 21 000
855 85502 0970 1 000
855 85502 0980 19 000

ogółem 42 000



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

Z a d a n ie  nazw a
N u m er

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

Świdnica 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

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

710 71035 2020 800,00

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 109 300,00
85216 2030 252 000(00
85219 2010

2030
6 244,00 

196 300,00
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 63 400,00

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 5 247 000,00
13.4.1.5. Pomoc Państwa w  wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 19 945 000,00

85504 2010 650 000,00

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 40 743,00

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 9 371,00

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 27 000,00
855 85513 2010 79 400,00

UGSuma 26 630 682,00



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

Urząd Miasta 
Świdnica

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 Świdnica

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020 15 000
750 75011 2010 829 044
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 162 700
852 85214 2030 952 600
852 85216 2030 1 501 000
852 85219 2010 21 404
852 85219 2030 725 100
852 85228 2010
852 85230 2030 415 700
855 85501 2060 52 975 000
855 85502 2010 14 272 124
855 85504 2010 1 579 000
855 85513 2010 180 600
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 73 629 272

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
855 85502 0920 409 000
855 85502 0970 28 000
855 85502 0980 286 000

ogółem 726 000



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

Gmina Typ
Num er
funkcji

Funkcja nazwa
Num er
zadania

_  , . Num er Zadanie nazwa i . . .
podzadania Nazwa podzadania

Num er
działania

Nazwa działania Dział Rozdział P aragraf Kwota

Świdnica 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 pam ięci narodowej oraz 
grobami i cmentarzami wojennymi

710 71035 2020 15 000,00

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 952 600,00
85216 2030 1 501 000,00
85219 2010

2030
21404,00 

725 100,00
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 415 700,00

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 14 268 000,00
13.4.1.5. Pomoc Państwa w  wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 52 975 000,00

85504 2010 1579 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 674 020,00

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 155 024,00

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 162 700,00
855 85513 2010 180 600,00

UM Suma 73 629 272,00



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

Urząd Miasta 
Świebodzice

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).



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 Świebodzice

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 296 730
758 75814 2870
852 85203 2010 420 600
852 85213 2030 43 900
852 85214 2030 474 000
852 85216 2030 486 000
852 85219 2010 16 409
852 85219 2030 399 800
852 85228 2010
852 85230 2030 243 100
855 85501 2060 22 703 000
855 85502 2010 5 478 124
855 85504 2010 676 000
855 85513 2010 39 000
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 31 276 663

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 6 000
852 85228 0830
855 85502 0920 254 000
855 85502 0970 15 000
855 85502 0980 102 000

ogółem 377 000



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  j  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

Z a d a n ie  nazw a
N u m er

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

N u m er
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

Świebodzice 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 474 000,00
85216 2030 486 000,00
85219 2010

2030
16 409,00 

399 800,00
13.1.2.2. Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi 852 85203 2010 420 600,00

85228 2010

13.1.2.6.
Pomoc państwa w  zakresie dożywiania oraz pomoc 
żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 243 100,00

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 5 474 000,00
13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 22 703 000,00

85504 2010 676 000,00

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 241 244,00

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 55 486,00

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 43 900,00
855 85513 2010 39 000,00

UM Suma 31276 663,00



WOJEWODA DOLNOSLĄSKI

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

Urząd Miasta 
Świeradów 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. VVGJ217QDY 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

UM Świeradów Zdrój

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020 500
750 75011 2010 35 769
758 75814 2870 2 253 633
852 85203 2010
852 85213 2030 16 200
852 85214 2030 92 100
852 85216 2030 145 000
852 85219 2010
852 85219 2030 88 700
852 85228 2010
852 85230 2030 31 900
855 85501 2060 3 342 000
855 85502 2010 1 177 000
855 85504 2010 117 000
855 85513 2010 9 900
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 7 309 702

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.

<7



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 49 000
855 85502 0970 1 000
855 85502 0980 29 000

ogółem 79 000



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 e r
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

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

Świeradów
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 m iejsc pamięci 
narodowej w kraju i za granicą

9.I.I.7.
Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz 
grobam i i cmentarzami wojennymi

710 71035 2020 500,00

13

Zabezpieczenie społeczne i 
w spieranie 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 92 100,00
85216 2030 145 000,00
85219 2010

2030 88 700,00
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 31 900,00

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 1177 000,00
13.4.1.5. Pomoc Państwa w  wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 3 342 000,00

85504 2010 117 000,00

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 29 081,00

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 6 688,00

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 gminam i uzdrowiskowymi

758 75814 2870 2 253 633,00

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 16 200,00
855 85513 2010 9 900,00

UM Suma 7 309 702,00



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

Urząd Miasta i Gminy 
Świerzawa

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 Świerzawa

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 69 766
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 42 600
852 85214 2030 706 500
852 85216 2030 399 000
852 85219 2010
852 85219 2030 132 000
852 85228 2010 34 269
852 85230 2030 147 800
855 85501 2060 7 675 000
855 85502 2010 3 169 124
855 85504 2010 234 000
855 85513 2010 34 900
921 92121 2020
925 92503 2030

ogółem 12 644 959

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 3 000
855 85502 0920 54 000
855 85502 0970 7 000
855 85502 0980 51 000

ogółem 115 000



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

Gmina Typ
Num er
funkcji

Funkcja nazwa
Num er
zadania

. Num er 
Zadanie nazwa . . .podzadania Nazwa podzadania

Num er
działania Nazwa działania Dział Rozdział Paragraf Kwota

Świerzawa UMiG 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 706 500,00
85216 2030 399 000,00
85219 2010

2030 132 000,00
13.1.2.2. Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010 34 269,00

13.1.2.6.
Pomoc państwa w  zakresie dożywiania oraz pomoc 
żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 147 800,00

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 3 165 000,00
13.4.1.5. Pomoc Państwa w  wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 7 675 000,00

85504 2010 234 000,00

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 56 721,00

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 13 045,00

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 42 600,00
855 85513 2010 34 900,00

UMiGSuma 12 644 959,00


