
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
FB-BP.3111.28.2021.KSz Wrocław, dnia 16 lutego 2021 r.

Urząd M iasta i Gminy 
Trzebnica

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 20 stycznia 2021 r. -  ustawa 

budżetowa na rok 2021 (Dz. U. poz. 190).



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 2021 oraz dotacje z budżetu 
państwa dla gmin uzdrowiskowych.

Jednostka organizacyjna

UMiG Trzebnica

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 411 775
752 75212 2010 400
752 75212 2020 500
754 75414 2010
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 29 000
852 85214 2030 22 400
852 85216 2030 289 000
852 85219 2010 3 270
852 85219 2030 308 900
852 85228 2010 139 400
852 85230 2030 52 600
855 85501 2060 28 864 000
855 85502 2010 7 789 000
855 85504 2010 983 000
855 85513 2010 50 700
921 92121 2020
925 92503 2030

Razem 38 943 945

Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w  budżecie zadaniowym państwa 
w  ustawie budżetowej na rok 2021 w  części 85/02 Budżet Wojewody Dolnośląskiego 
w szczegółowości określonej w Załączniku nr 3.

r  . .



Załącznik nr 2

UMiG Trzebnica

( w złotych)

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami ujęte w ustawie budżetowej na rok 2021.

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690 1 000
852 85203 0830
852 85228 0830
855 85502 0920 113 000
855 85502 0970 9 000
855 85502 0980 102 000

Razem 225 000



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

num er

zadania
zadanie nazwa

num er

podzadanie
podzadanie nazwa

num er

działanie
działanie nazwa Dział Rozdział Paragraf Kw ota

Trzebnica U M iG 2

Bezpieczeństwo 

wewnętrzne i porządek 

publiczny 2.3.

System  ochrony przeciwpożarowej i 

ratownictwa oraz ochrona ludności 2.3.3. Obrona cywilna 2.3.3.1.

W  Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony 

cywilnej oraz realizacja innych zadań 754 754 14 2010

11

Bezpieczeństwo zewnętrzne 

i nienaruszalność granic 11.4.

G otow ość struktur adm inistracyjno- 

gospodarczych kraju d o  obrony 

państwa 11.4.2.

Pozamilitarne przygotowania 

obronne 11.4.2.2.

Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk 

sojuszniczych przez sektor pozamilitarny 752 75212 2010 400,00

11.4.2.4.

Szkolenie obronne  administracji publicznej i 

przedsiębiorców 752 75212 2020 500,00

13

Zabezpieczenie społeczne i 

wsp ieranie rodziny 13.1. Pom oc i integracja społeczna 13.1.2.

W spieranie o sób  zagrożonych 

wykluczeniem  społecznym 13.1.2.1.

W sparcie  finansow e zadań i program ów  realizacji 

zadań pom ocy społecznej 852 85214 2030 22 400,00

85216 2030 289 000,00

85219 2010 3 270,00

2030 308  900,00
13.1.2.2. W spieranie o sób  z zaburzeniam i psychicznym i 852 85203 2010

85228 2010 139 400,00

13.1.2.6.

Pom oc państwa w  zakresie dożywiania oraz pom oc 

żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 52 600,00

13.4. W spieran ie  rodziny 13.4.1.

W sparcie rodzin w ychowujących 

dzieci i opiekujących się osobam i 

niepełnosprawnym i 13.4.1.1.

Św iadczenia rodzinne, św iadczenia z funduszu 

alimentacyjnego i zasiłki dla op iekunów 855 85502 2010 7 7 89  000,00

13.4.1.5. Pom oc Państwa w  w ychow yw aniu  dzieci 855 85501 2060 28 8 64  000,00

85504 2010 983 000,00

13.4.1.6.

W sparcie kobiet w  ciąży i rodzin w  zakresie dostępu 

do instrum entów  polityki na rzecz rodziny 855 85502 2010

16 Spraw y obywatelskie 16.1.

Adm inistracja publiczna i obsługa 

adm inistracyjna obywatela 16.1.1.

Ewidencja ludności, rejestracja 

stanu cywilnego oraz dokum enty 

tożsam ości 16.1.1.2.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 

zakresu administracji rządowej - d ow ody osobiste, 

ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu 

cywilnego 750 75011 2010 334  777,00

16.1.4.

System  administracji publicznej i 

w spółpraca z jednostkam i 

sam orządu terytorialnego 16.1.4.6.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 

zakresu administracji rządowej związanych z obsługą 

obywateli i z w ydaw aniem  zezwoleń 750 75011 2010 76  998,00

20 Zdrowie 20.1.

System  opieki zdrowotnej i dostęp do 

świadczeń opieki zdrowotnej 20.1.3.

Opłacanie i refundacja składek na 

ubezpieczenie zdrow otne z 

budżetu państwa za o soby 

upraw nione 20.1.3.1.

Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie 

zdrow otne z budżetu państwa za o soby  uprawnione 852 85213 2030 29 000,00

855 85513 2010 50  700,00
U M iG  Sum a 38 943 945,00



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
FB-BP.3111.28.2021.KSz Wrocław, dnia 16 lutego 2021 r.

Urząd M iasta i Gminy 
Twardogóra

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 20 stycznia 2021 r. -  ustawa 

budżetowa na rok 2021 (Dz. U. poz. 190).



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 2021 oraz dotacje z budżetu 
państwa dla gmin uzdrowiskowych.

Jednostka organizacyjna

UMiG Twardogóra

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 107 380
752 75212 2010 300
752 75212 2020
754 75414 2010
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 5 900
852 85214 2030 4 400
852 85216 2030 60 000
852 85219 2010 5 180
852 85219 2030 147 000
852 85228 2010
852 85230 2030 5 200
855 85501 2060 13 443 000
855 85502 2010 4 490 000
855 85504 2010 447 000
855 85513 2010 19 300
921 92121 2020
925 92503 2030

Razem 18 734 660

Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w  budżecie zadaniowym państwa 
w  ustawie budżetowej na rok 2021 w  części 85/02 Budżet Wojewody Dolnośląskiego 
w  szczegółowości określonej w  Załączniku nr 3.



Załącznik nr 2

UMiG Twardogóra

( w  złotych)

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami ujęte w ustawie budżetowej na rok 2021.

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690
852 85203 0830
852 85228 0830
855 85502 0920 70 000
855 85502 0970 2 000
855 85502 0980 51 000

Razem 123 000



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

num er

zadania
zadanie nazwa

num er

podzadanie
podzadanie nazwa

num er

działanie
działanie nazwa Dział Rozdział Paragraf Kw ota

Tw ardogóra U M iG 2

Bezpieczeństwo 

wewnętrzne i porządek 

publiczny 2.3.

System  ochrony przeciwpożarowej i 

ratownictwa oraz ochrona ludności 2.3.3. O brona cywilna 2.3.3.1.

W  Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony 

cywilnej oraz realizacja innych zadań 754 75414 2010

11

Bezpieczeństwo zewnętrzne 

i nienaruszalność granic 11.4.

G otow ość struktur adm inistracyjno- 

gospodarczych kraju do obrony 

państwa 11.4.2.

Pozamilitarne przygotowania 

obronne 11.4.2.2.

Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i w ojsk 

sojuszniczych przez sektor pozamilitarny 752 75212 2010 300,00

13

Zabezpieczenie społeczne i 

wsp ieranie rodziny 13.1. Pom oc i integracja społeczna 13.1.2.

W spieran ie  o sób  zagrożonych 

wykluczeniem  społecznym 13.1.2.1.

W sparcie finansow e zadań i p rogram ów  realizacji 

zadań pom ocy społecznej 852 85214 2030 4  400,00

85216 2030 60 000,00

85219 2010 5 180,00

2030 147 000,00

13.1.2.2. W spieranie o sób  z zaburzeniam i psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010

13.1.2.6.

Pom oc państwa w  zakresie dożywiania oraz pom oc 

żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 5 200,00

13.4. W spieran ie  rodziny 13.4.1.

W sparcie  rodzin w ychowujących 

dzieci i opiekujących się osobam i 

niepełnosprawnym i 13.4.1.1.

Św iadczenia rodzinne, św iadczenia z funduszu 

alimentacyjnego i zasiłki dla op iekunów 855 85502 2010 4 4 90  000,00

13.4.1.5. Pom oc Państwa w  w ychow yw aniu  dzieci 855 85501 2060 13 443 000,00

85504 2010 447  000,00

13.4.1.6.

W sparcie kobiet w  ciąży i rodzin w  zakresie dostępu 

do instrum entów  polityki na rzecz rodziny 855 85502 2010

16 Spraw y obywatelskie 16.1.

Adm inistracja publiczna i obsługa 

administracyjna obywatela 16.1.1.

Ewidencja ludności, rejestracja 

stanu cyw ilnego oraz dokum enty 

tożsamości 16.1.1.2.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 

zakresu administracji rządowej - d ow ody osobiste, 

ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu 

cywilnego 7 50 750 11 2010 87 301,00

16.1.4.

System  administracji publicznej i 

w spółpraca z jednostkam i 

sam orządu terytorialnego 16.1.4.6.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 

zakresu administracji rządowej związanych z obsługą 

obywateli i z w ydaw aniem  zezwoleń 7 50 75011 2010 20 079,00

20 Zdrowie 20.1.

System  opieki zdrowotnej i dostęp do 

św iadczeń opieki zdrowotnej 20.1.3.

Opłacanie i refundacja składek na 

ubezpieczenie zdrow otne z 

budżetu państwa za o soby 

uprawnione 20.1.3.1.

Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie 

zdrow otne z budżetu państwa za osoby uprawnione 852 85213 2030 5 900,00

855 85513 2010 19 300,00

U M iG  Sum a 18 7 3 4  660,00



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
FB-BP.3111.28.2021.KSz Wrocław, dnia 16 lutego 2021 r.

Urząd Gminy 
Udanin

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 20 stycznia 2021 r. -  ustawa 

budżetowa na rok 2021 (Dz. U. poz. 190).



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 2021 oraz dotacje z budżetu 
państwa dla gmin uzdrowiskowych.

Jednostka organizacyjna

UG Udanin

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 70 844
752 75212 2010 200
752 75212 2020
754 75414 2010
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 22 800
852 85214 2030 84 400
852 85216 2030 237 000
852 85219 2010 1 830
852 85219 2030 89 200
852 85228 2010
852 85230 2030 20 200
855 85501 2060 4 548 000
855 85502 2010 1 964 000
855 85504 2010 163 000
855 85513 2010 11 400
921 92121 2020
925 92503 2030

Razem 7 212 874

Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w  budżecie zadaniowym państwa 
w ustawie budżetowej na rok 2021 w części 85/02 Budżet Wojewody Dolnośląskiego 
w szczegółowości określonej w Załączniku nr 3.



Załącznik nr 2

UG Udanin

( w złotych)

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami ujęte w ustawie budżetowej na rok 2021.

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690
852 85203 0830
852 85228 0830
855 85502 0920 33 000
855 85502 0970 2 000
855 85502 0980 33 000

Razem 68 000



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

G m ina Typ
num er

funkcji
funkcja nazwa

num er

zadania
zadanie nazwa

num er

podzadanie
podzadanie nazwa

num er

działanie
działanie nazwa Dział Rozdział Paragraf Kw ota

Udanin UG 11

Bezpieczeństwo zewnętrzne 

i nienaruszalność granic 11.4.

G otow ość struktur adm inistracyjno- 

gospodarczych kraju do obrony 

państwa 11.4.2.

Pozamilitarne przygotowania 

obronne 11.4.2.2.

Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk 

sojuszniczych przez sektor pozamilitarny 752 75212 2010 200,00

13

Zabezpieczenie społeczne i 

wsp ieranie rodziny 13.1. Pom oc i integracja społeczna 13.1.2.

W spieranie o sób  zagrożonych 

wykluczeniem  społecznym 13.1.2.1.

W sparcie finansow e zadań i program ów  realizacji 

zadań pom ocy społecznej 852 85214 2030 84  400,00

85216 2030 237 000,00

85219 2010 1 830,00

2030 89 200,00

13.1.2.2. W spieranie o sób  z zaburzeniam i psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010

13.1.2.6.

Pom oc państwa w  zakresie dożywiania oraz pom oc 

żyw nościow a dla najuboższych 852 85230 2030 20  200,00

13.4. W spieran ie  rodziny 13.4.1.

W sparcie rodzin w ychowujących 

dzieci i opiekujących się osobam i 

niepełnosprawnym i 13.4.1.1.

Św iadczenia rodzinne, św iadczenia z funduszu 

alimentacyjnego i zasiłki dla op iekunów 855 85502 2010 1 964 000,00

13.4.1.5. Pom oc Państwa w  w ychow yw aniu  dzieci 855 85501 2060 4  548 000,00

85504 2010 163 000,00

13.4.1.6.

W sparcie kobiet w  ciąży i rodzin w  zakresie dostępu 

d o  instrum entów  polityki na rzecz rodziny 855 85502 2010

16 Spraw y obywatelskie 16.1.

Adm inistracja publiczna i obsługa 

administracyjna obywatela 16.1.1.

Ewidencja ludności, rejestracja 

stanu cyw ilnego oraz dokum enty 

tożsamości 16.1.1.2.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 

zakresu administracji rządowej - d ow ody osobiste, 

ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu 

cywilnego 750 75011 2010 57 597,00

16.1.4.

System  administracji publicznej i 

w spółpraca z jednostkam i 

sam orządu terytorialnego 16.1.4.6.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 

zakresu administracji rządowej związanych z obsługą 

obywateli i z w ydaw aniem  zezwoleń 7 50 75011 2010 13 247,00

20 Zdrowie 20.1.

System  opieki zdrowotnej i dostęp do 

św iadczeń opieki zdrowotnej 20.1.3.

Opłacanie i refundacja składek na 

ubezpieczenie zdrow otne z 

budżetu państwa za o soby 

uprawnione 20.1.3.1.

Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie 

zdrow otne z budżetu państwa za osoby uprawnione 852 85213 2030 22 800,00

855 85513 2010 11 400,00

UG  Sum a 7 2 12  874,00

;  j  • / )mak/



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
FB-BP.3111.28.2021.KSz Wrocław, dnia 16 lutego 2021 r.

Urząd Gminy 
Walim

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 20 stycznia 2021 r. -  ustawa 

budżetowa na rok 2021 (Dz. U. poz. 190).



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 2021 oraz dotacje z budżetu 
państwa dla gmin uzdrowiskowych.

Jednostka organizacyjna

UG Walim

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020 3 000
750 75011 2010 29 940
752 75212 2010 200
752 75212 2020
754 75414 2010
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 27 500
852 85214 2030 126 100
852 85216 2030 285 000
852 85219 2010
852 85219 2030 122 100
852 85228 2010
852 85230 2030 44 200
855 85501 2060 4 677 000
855 85502 2010 2 918 124
855 85504 2010 171 000
855 85513 2010 26 700
921 92121 2020
925 92503 2030

Razem 8 430 864

Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w  budżecie zadaniowym państwa 
w  ustawie budżetowej na rok 2021 w części 85/02 Budżet Wojewody Dolnośląskiego 
w szczegółowości określonej w  Załączniku nr 3.



Załącznik nr 2

UG Walim

( w  złotych)

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami ujęte w ustawie budżetowej na rok 2021.

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690
852 85203 0830
852 85228 0830
855 85502 0920 45 000
855 85502 0970 7 000
855 85502 0980 38 000

Razem 90 000



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

G m ina Typ
num er

funkcji
funkcja nazwa

num er

zadania
zadanie nazwa

num er

podzadanie
podzadanie nazwa

num er

działanie
działanie nazwa Dział Rozdział Paragraf Kw ota

W alim UG 9

Kultura i dziedzictwo 

narodowe 9.1.

Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i 

tożsam ości narodowej w  kraju i za 

granicą 9.1.1.

Ochrona m aterialnego dziedzictwa 

ku lturowego i miejsc pamięci 

narodowej w  kraju i za granicą 9.1.1.7.

Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz 

grobam i i cmentarzam i wojennym i 710 71035 2020 3 000,00

11

Bezpieczeństwo zewnętrzne 

i nienaruszalność granic 11.4.

G otow ość struktur adm inistracyjno- 

gospodarczych kraju d o  obrony 

państwa 11.4.2.

Pozamilitarne przygotowania 

obronne 11.4.2.2.

Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk 

sojuszniczych przez sektor pozamilitarny 752 75212 2010 200,00

13

Zabezpieczenie społeczne i 

w sp ieranie rodziny 13.1. Pom oc i integracja społeczna 13.1.2.

W spieranie o sób  zagrożonych 

wykluczeniem  społecznym 13.1.2.1.

W sparcie finansow e zadań i program ów  realizacji 

zadań pom ocy społecznej 852 85214 2030 126 100,00

85216 2030 285 000,00

85219 2010

2030 122 100,00

13.1.2.2. W spieranie o sób  z zaburzeniam i psychicznym i 852 85203 2010

85228 2010

13.1.2.6.

Pom oc państwa w  zakresie dożywiania oraz pom oc 

żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 44  200,00

13.4. W spieranie rodziny 13.4.1.

W sparcie  rodzin w ychowujących 

dzieci i opiekujących się osobam i 

niepełnosprawnym i 13.4.1.1.

Św iadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego i zasiłki dla op iekunów 855 85502 2010 2 9 14  000,00

13.4.1.5. Pom oc Państwa w  w ychow yw aniu  dzieci 855 85501 2060 4 677 000,00

85504 2010 171 000,00

13.4.1.6.

W sparcie kobiet w  ciąży i rodzin w  zakresie dostępu 

do  instrum entów  polityki na rzecz rodziny 855 85502 2010 4 124,00

16 Spraw y obywatelskie 16.1.

Adm inistracja publiczna i obsługa 

administracyjna obywatela 16.1.1.

Ewidencja ludności, rejestracja 

stanu cyw ilnego oraz dokum enty 

tożsamości 16.1.1.2.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 

zakresu administracji rządowej - dow ody osobiste, 

ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu 

cywilnego 750 75011 2010 24  342,00

16.1.4.

System  administracji publicznej i 

w spółpraca z jednostkam i 

sam orządu terytorialnego 16.1.4.6.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 

zakresu administracji rządowej związanych z obsługą 

obywateli i z w ydaw aniem  zezwoleń 750 75011 2010 5 598,00

20 Zdrowie 20.1.

System  opieki zdrowotnej i dostęp do 

świadczeń opieki zdrowotnej 20.1.3.

Opłacanie i refundacja składek na 

ubezpieczenie zdrow otne z 

budżetu państwa za osoby 

upraw nione 20.1.3.1.

Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie 

zdrow otne z budżetu państwa za o soby  upraw nione 852 85213 2030 27 500,00

855 85513 2010 26 700,00

UG  Sum a 8 430  864,00



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
FB-BP.3111.28.2021. KSz Wrocław, dnia 16 lutego 2021 r.

Urząd Miasta 
W ałbrzych

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 20 stycznia 2021 r. -  ustawa 

budżetowa na rok 2021 (Dz. U. poz. 190).



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 2021 oraz dotacje z budżetu 
państwa dla gmin uzdrowiskowych.

Jednostka organizacyjna

UM Wałbrzych

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020 10 000
750 75011 2010 1 716 792
752 75212 2010 1 000
752 75212 2020
754 75414 2010
758 75814 2870
852 85203 2010 841 200
852 85213 2030 679 900
852 85214 2030 3 214 700
852 85216 2030 6 766 000
852 85219 2010 50 000
852 85219 2030 1 573 000
852 85228 2010 70 100
852 85230 2030 1 694 400
855 85501 2060 84 381 000
855 85502 2010 40 777 124
855 85504 2010 2 812 000
855 85513 2010 368 500
921 92121 2020
925 92503 2030

Razem 144 955 716

Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w  budżecie zadaniowym państwa 
w ustawie budżetowej na rok 2021 w  części 85/02 Budżet Wojewody Dolnośląskiego 
w  szczegółowości określonej w Załączniku nr 3.



Załącznik nr 2

UM Wałbrzych

( w złotych)

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami ujęte w ustawie budżetowej na rok 2021.

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690
852 85203 0830 29 000
852 85228 0830 3 000
855 85502 0920 990 000
855 85502 0970 30 000
855 85502 0980 515 000

Razem 1 567 000

\ '  '■
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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

num er

zadania
zadanie nazwa

num er

podzadanie
podzadanie nazwa

num er

działanie
działanie nazwa Dział Rozdział Paragraf Kw ota

W ałbrzych U M 2

Bezpieczeństwo 

wewnętrzne i porządek 

publiczny 2.3.

System  ochrony przeciwpożarowej i 

ratownictwa oraz ochrona ludności 2.3.3. O brona cywilna 2.3.3.1.

W  Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony 

cywilnej oraz realizacja innych zadań 754 75414 2010

9

Kultura i dziedzictwo 

narodow e 9.1.

Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i 

tożsam ości narodowej w  kraju i za 

granicą 9.1.1.

Ochrona m aterialnego dziedzictwa 

ku lturowego i miejsc pamięci 

narodowej w  kraju i za granicą 9.1.1.7.

Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz 

grobam i i cmentarzam i w ojennym i 710 71035 2020 10 000,00

11

Bezpieczeństwo zewnętrzne 

i n ienaruszalność granic 11.4.

Gotow ość struktur adm inistracyjno- 

gospodarczych kraju d o  obrony 

państwa 11.4.2.

Pozamilitarne przygotowania 

obronne 11.4.2.2.

Zaspokajanie potrzeb S ił Zbrojnych i wojsk 

sojuszniczych przez sektor pozamilitarny 752 75212 2010 1 000,00

13

Zabezpieczenie społeczne i 

wsp ieranie rodziny 13.1. Pom oc i integracja społeczna 13.1.2.

W spieran ie  o sób zagrożonych 

wykluczeniem  społecznym 13.1.2.1.

W sparcie finansow e zadań i program ów  realizacji 

zadań pom ocy społecznej 852 85214 2030 3 214 700,00

85216 2030 6 7 66  000,00

85219 2010 50 000,00

2030 1 573 000,00

13.1.2.2. W spieranie o sób  z zaburzeniam i psychicznymi 852 85203 2010 841 200,00

85228 2010 70 100,00

13.1.2.6.

Pom oc państwa w  zakresie dożywiania oraz pom oc 

żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 1 694  400,00

13.4. W spieran ie  rodziny 13.4.1.

W sparcie rodzin w ychowujących 

dzieci i opiekujących się osobam i 

n iepełnosprawnym i 13.4.1.1.

Św iadczenia rodzinne, św iadczenia z funduszu 

alimentacyjnego i zasiłki dla op iekunów 855 85502 2010 40  773  000,00

13.4.1.5. Pom oc Państwa w  w ychow yw aniu  dzieci 855 85501 2060 84  381 000,00

85504 2010 2 812 000,00

13.4.1.6.

W sparcie kobiet w  ciąży i rodzin w  zakresie dostępu 

do instrum entów  polityki na rzecz rodziny 855 85502 2010 4  124,00

16 Spraw y obywatelskie 16.1.

Adm inistracja publiczna i obsługa 

adm inistracyjna obywatela 16.1.1.

Ewidencja ludności, rejestracja 

stanu cyw ilnego oraz dokum enty 

tożsam ości 16.1.1.2.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 

zakresu administracji rządowej - dow o dy  osobiste, 

ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu 

cywilnego 750 75011 2010 1 395 766,00

16.1.4.

System  administracji publicznej i 

w spółpraca z jednostkam i 

sam orządu terytorialnego 16.1.4.6.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 

zakresu administracji rządowej zw iązanych z obsługą 

obywateli i z w ydaw aniem  zezwoleń 750 75011 2010 321  026,00

20 Zdrowie 20.1.

System  opieki zdrowotnej i dostęp do 

św iadczeń opieki zdrowotnej 20.1.3.

Opłacanie i refundacja składek na 

ubezpieczenie zdrow otne z 

budżetu państwa za o soby 

uprawnione 20.1.3.1.

Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie 

zdrow otne z budżetu państwa za osoby uprawnione 852 85213 2030 679 900,00

855 85513 2010 36 8  500,00

U M  Sum a 144  955 716,00



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
FB-BP.3111.28.2021. KSz Wrocław, dnia 16 lutego 2021 r.

Urząd Gminy 
Warta Bolesławiecka

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 20 stycznia 2021 r. -  ustawa 

budżetowa na rok 2021 (Dz. U. poz. 190).



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 2021 oraz dotacje z budżetu 
państwa dla gmin uzdrowiskowych.

Jednostka organizacyjna

UG W arta Bolesławiecka

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 76 129
752 75212 2010 200
752 75212 2020 300
754 75414 2010
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 29 700
852 85214 2030 250 100
852 85216 2030 286 000
852 85219 2010
852 85219 2030 105 200
852 85228 2010
852 85230 2030 47 700
855 85501 2060 8 968 000
855 85502 2010 3 668 000
855 85504 2010 327 000
855 85513 2010 34 900
921 92121 2020
925 92503 2030

Razem 13 793 229

Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w budżecie zadaniowym państwa 
w  ustawie budżetowej na rok 2021 w części 85/02 Budżet Wojewody Dolnośląskiego 
w  szczegółowości określonej w Załączniku nr 3.



Załącznik nr 2

UG Warta Bolesławiecka

( w złotych)

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami ujęte w ustawie budżetowej na rok 2021.

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690
852 85203 0830
852 85228 0830 1 000
855 85502 0920 43 000
855 85502 0970 2 000
855 85502 0980 39 000

Razem 85 000



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

num er

zadania
zadanie nazwa

num er

podzadanie
podzadanie nazwa

num er

działanie
działanie nazwa Dział Rozdział Paragraf Kw ota

W arta

Bolesławiecka UG 11

Bezpieczeństwo zewnętrzne 

i nienaruszalność granic 11.4.

G otow ość struktur adm inistracyjno- 

gospodarczych kraju do obrony 

państwa 11.4.2.

Pozamilitarne przygotowania 

obronne 11.4.2.2.

Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk 

sojuszniczych przez sektor pozamilitarny 752 75212 2010 200,00

11.4.2.4.

Szkolenie obro nne  administracji publicznej i 

przedsiębiorców 752 75212 2020 300,00

13

Zabezpieczenie społeczne i 

w sp ieranie rodziny 13.1. Pom oc i integracja społeczna 13.1.2.

W spieranie o sób  zagrożonych 

wykluczeniem  społecznym 13.1.2.1.

W sparcie finansow e zadań i program ów  realizacji 

zadań pom ocy społecznej 852 85214 2030 250 100,00

85216 2030 286 000,00

85219 2010

2030 105 200,00

13.1.2.2. W spieranie o sób  z zaburzeniam i psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010

13.1.2.6.

Pom oc państwa w  zakresie dożywiania oraz pom oc 

żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 47  700,00

13.4. W spieran ie  rodziny 13.4.1.

W sparcie rodzin w ychowujących 

dzieci i opiekujących się o sobam i 

niepełnosprawnym i 13.4.1.1.

Św iadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego i zasiłki dla op iekunów 855 85502 2010 3 668 000,00

13.4.1.5. Pom oc Państwa w  w ychow yw aniu  dzieci 855 85501 2060 8 968 000,00

85504 2010 327  000,00

13.4.1.6.

W sparcie kobiet w  ciąży i rodzin w  zakresie dostępu 

do  instrum entów  polityki na rzecz rodziny 855 85502 2010

16 Spraw y obywatelskie 16.1.

Adm inistracja publiczna i obsługa 

administracyjna obywatela 16.1.1.

Ewidencja ludności, rejestracja 

stanu cyw ilnego oraz dokum enty 

tożsamości 16.1.1.2.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 

zakresu administracji rządowej -  dow ody osobiste, 

ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu 

cywilnego 750 75011 2010 61 894,00

16.1.4.

System  administracji publicznej i 

w spółpraca z jednostkam i 

sam orządu terytorialnego 16.1.4.6.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 

zakresu administracji rządowej zw iązanych z obsługą 

obywateli i z w ydaw aniem  zezwoleń 750 75011 2010 14 235,00

20 Zdrowie 20.1.

System  opieki zdrowotnej i dostęp do 

św iadczeń opieki zdrowotnej 20.1.3.

Opłacanie i refundacja składek na 

ubezpieczenie zdrow otne z 

budżetu państwa za o soby 

uprawnione 20.1.3.1.

Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie 

zdrow otne z budżetu państwa za osoby upraw nione 852 85213 2030 29 700,00

855 85513 2010 34 900,00

UG  Sum a 13 7 93  229,00



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
FB-BP.3111.28.2021.KSz Wrocław, dnia 16 lutego 2021 r.

Urząd Gminy 
Wądroże W ielkie

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 20 stycznia 2021 r. -  ustawa 

budżetowa na rok 2021 (Dz. U. poz. 190).



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 2021 oraz dotacje z budżetu 
państwa dla gmin uzdrowiskowych.

Jednostka organizacyjna

UG Wądroże Wielkie

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 25 377
752 75212 2010 200
752 75212 2020
754 75414 2010
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 14 900
852 85214 2030 54 000
852 85216 2030 144 000
852 85219 2010 10 744
852 85219 2030 90 700
852 85228 2010
852 85230 2030 31 500
855 85501 2060 4 015 000
855 85502 2010 1 480 000
855 85504 2010 151 000
855 85513 2010 13 300
921 92121 2020
925 92503 2030

Razem 6 030 721

Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w budżecie zadaniowym państwa 
w ustawie budżetowej na rok 2021 w części 85/02 Budżet Wojewody Dolnośląskiego 
w szczegółowości określonej w  Załączniku nr 3.



Załącznik nr 2

UG Wądroże Wielkie

( w  złotych)

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami ujęte w ustawie budżetowej na rok 2021.

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690
852 85203 0830
852 85228 0830
855 85502 0920 13 000
855 85502 0970 2 000
855 85502 0980 15 000

Razem 30 000



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

G m ina Typ
num er

funkcji
funkcja nazwa

num er

zadania
zadanie nazwa

num er

podzadanie
podzadanie nazwa

num er

działanie
działanie nazwa Dział Rozdział Paragraf Kw ota

W ądroże

W ielkie UG 11

Bezpieczeństwo zewnętrzne 

i n ienaruszalność granic 11.4.

G otow ość struktur adm inistracyjno- 

gospodarczych kraju d o  obrony 

państwa 11.4.2.

Pozamilitarne przygotowania 

obronne 11.4.2.2.

Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk 

sojuszniczych przez sektor pozamilitarny 752 75212 2010 200,00

13

Zabezpieczenie społeczne i 

w sp ieranie rodziny 13.1. Pom oc i integracja społeczna 13.1.2.

W spieran ie  osób  zagrożonych 

wykluczeniem  społecznym 13.1.2.1.

W sparcie finansow e zadań i program ów  realizacji 

zadań pom ocy społecznej 852 85214 2030 54  000,00

85216 2030 144 000,00

85219 2010 10 744,00

2030 90 700,00

13.1.2.2. W spieranie o sób  z zaburzeniam i psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010

13.1.2.6.

Pom oc państwa w  zakresie dożywiania oraz pom oc 

żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 3 1 5 00 ,00

13.4. W spieranie rodziny 13.4.1.

W sparcie  rodzin w ychowujących 

dzieci i opiekujących się osobam i 

niepełnosprawnym i 13.4.1.1.

Św iadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego i zasiłki dla op iekunów 855 85502 2010 1 4 80  000,00

13.4.1.5. Pom oc Państwa w  w ychow yw aniu  dzieci 855 85501 2060 4 0 15  000,00

8 5504 2010 151 000,00

13.4.1.6.

W sparcie kobiet w  ciąży i rodzin w  zakresie dostępu 

do instrum entów  polityki na rzecz rodziny 855 85502 2010

16 Spraw y obywatelskie 16.1.

Adm inistracja publiczna i obsługa 

adm inistracyjna obywatela 16.1.1.

Ewidencja ludności, rejestracja 

stanu cyw ilnego oraz dokum enty 

tożsam ości 16.1.1.2.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 

zakresu administracji rządowej - dow ody osobiste, 

ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu 

cywilnego 750 75011 2010 20 632,00

16.1.4.

System  administracji publicznej i 

w spółpraca z jednostkam i 

sam orządu terytorialnego 16.1.4.6.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 

zakresu administracji rządowej zw iązanych z obsługą 

obywateli i z w ydaw aniem  zezwoleń 750 75011 2010 4 745,00

20 Zdrowie 20.1.

System  opieki zdrowotnej i dostęp do 

św iadczeń opieki zdrowotnej 20.1.3.

Opłacanie i refundacja składek na 

ubezpieczenie zdrow otne z 

budżetu państwa za o soby 

uprawnione 20.1.3.1.

Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie 

zdrow otne z budżetu państwa za osoby uprawnione 852 85213 2030 14 900,00

855 85513 2010 13 300,00

UG  Sum a 6 0 30  721,00



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
FB-BP.3111.28.2021.KSz Wrocław, dnia 16 lutego 2021 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Wąsosz

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 20 stycznia 2021 r. -  ustawa 

budżetowa na rok 2021 (Dz. U. poz. 190).



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 2021 oraz dotacje z budżetu 
państwa dla gmin uzdrowiskowych.

Jednostka organizacyjna

UMiG Wąsosz

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 59 085
752 75212 2010 200
752 75212 2020 600
754 75414 2010
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 16 100
852 85214 2030 66 800
852 85216 2030 161 000
852 85219 2010
852 85219 2030 138 200
852 85228 2010
852 85230 2030 46 900
855 85501 2060 6 908 000
855 85502 2010 3 287 000
855 85504 2010 267 000
855 85513 2010 16 600
921 92121 2020
925 92503 2030 2 000

Razem 10 969 485

Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w  budżecie zadaniowym państwa 
w  ustawie budżetowej na rok 2021 w części 85/02 Budżet Wojewody Dolnośląskiego 
w  szczegółowości określonej w  Załączniku nr 3.



Załącznik nr 2

UMiG Wąsosz

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami ujęte w ustawie budżetowej na rok 2021.

( w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690
852 85203 0830
852 85228 0830
855 85502 0920 45 000
855 85502 0970 7 000
855 85502 0980 74 000

Razem 126 000



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

num er

zadania
zadanie nazwa

num er

podzadanie
podzadanie nazwa

num er

działanie
działanie nazwa Dział Rozdział Paragraf Kw ota

W ąso sz U M iG 11

Bezpieczeństwo zewnętrzne 

i n ienaruszalność granic 11.4.

G otow ość struktur adm inistracyjno- 

gospodarczych kraju do obrony 

państwa 11.4.2.

Pozamilitarne przygotowania 

obronne 11.4.2.2.

Zaspokajanie potrzeb S ił Zbrojnych i wojsk 

sojuszniczych przez sektor pozamilitarny 752 75212 2010 200,00

11.4.2.4.

Szkolenie obronne  administracji publicznej i 

przedsiębiorców 752 75212 2020 600,00
12 Środow isko 12.2. Kształtowanie b ioróżnorodności 12.2.1. Ochrona przyrody i krajobrazu 12.2.1.1. Formy ochrony przyrody 925 92503 2030 2 000,00

13

Zabezpieczenie społeczne i 

wspieranie rodziny 13.1. Pom oc i integracja społeczna 13.1.2.

W spieran ie  osób  zagrożonych 

wykluczeniem  społecznym 13.1.2.1.

W sparcie finansow e zadań i program ów  realizacji 

zadań pom ocy społecznej 852 85214 2030 66 800,00

85216 2030 161 000,00

85219 2010

2030 138 200,00
13.1.2.2. W spieran ie  osób  z zaburzeniam i psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010

13.1.2.6.

Pom oc państwa w  zakresie dożywiania oraz pom oc 

żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 46  900,00

13.4. W spieranie rodziny 13.4.1.

W sparcie  rodzin wychowujących 

dzieci i opiekujących się osobam i 

niepełnosprawnym i 13.4.1.1.

Św iadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego i zasiłki dla op iekunów 855 85502 2010 3 287 000,00

13.4.1.5. Pom oc Państwa w  w ychow yw aniu  dzieci 855 85501 2060 6 9 08  000,00

85504 2010 267 000,00

13.4.1.6.

W sparcie kobiet w  ciąży i rodzin w  zakresie dostępu 

do instrum entów  polityki na rzecz rodziny 855 85502 2010

16 Spraw y obywatelskie 16.1.

Adm inistracja publiczna i obsługa 

administracyjna obywatela 16.1.1.

Ewidencja ludności, rejestracja 

stanu cyw ilnego oraz dokum enty 

tożsam ości 16.1.1.2.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 

zakresu administracji rządowej - d ow o dy osobiste, 

ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu 

cywilnego 750 75011 2010 48  037,00

16.1.4.

System  administracji publicznej i 

w spółpraca z jednostkam i 

sam orządu terytorialnego 16.1.4.6.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 

zakresu administracji rządowej związanych z obsługą 

obywateli i z w ydaw aniem  zezwoleń 750 75011 2010 11 048,00

20 Zdrowie 20.1.

System  opieki zdrowotnej i dostęp do 

św iadczeń opieki zdrowotnej 20.1.3.

Opłacanie i refundacja składek na 

ubezpieczenie zdrow otne z 

budżetu państwa za o soby 

upraw nione 20.1.3.1.

Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie 

zdrow otne z budżetu państwa za o soby  uprawnione 852 85213 2030 16 100,00

855 85513 2010 16 600,00

U M iG  Sum a 10 969 485,00



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
FB-BP.3111.28.2021.KSz Wrocław, dnia 16 lutego 2021 r.

Urząd M iasta i Gminy 
W ęgliniec

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 20 stycznia 2021 r. -  ustawa 

budżetowa na rok 2021 (Dz. U. poz. 190).



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 2021 oraz dotacje z budżetu 
państwa dla gmin uzdrowiskowych.

Jednostka organizacyjna

UMiG Węgliniec

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 89 678
752 75212 2010 200
752 75212 2020
754 75414 2010
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 29 200
852 85214 2030 342 800
852 85216 2030 273 000
852 85219 2010
852 85219 2030 143 100
852 85228 2010 17 000
852 85230 2030 111 300
855 85501 2060 6 491 000
855 85502 2010 2 580 000
855 85504 2010 256 000
855 85513 2010 21 200
921 92121 2020
925 92503 2030

Razem 10 354 478

Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w budżecie zadaniowym państwa 
w  ustawie budżetowej na rok 2021 w  części 85/02 Budżet Wojewody Dolnośląskiego 
w szczegółowości określonej w Załączniku nr 3.



Załącznik nr 2

UMiG Węgliniec

( w złotych)

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami ujęte w ustawie budżetowej na rok 2021.

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690
852 85203 0830
852 85228 0830 19 000
855 85502 0920 87 000
855 85502 0970 1 000
855 85502 0980 39 000

Razem 146 000



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

num er

zadania
zadanie nazwa

num er

podzadanie
podzadanie nazwa

num er

działanie
działanie nazwa Dział Rozdział Paragraf Kw ota

Węgliniec U M iG 11

Bezpieczeństwo zewnętrzne 

i nienaruszalność granic 11.4.

Gotow ość struktur adm inistracyjno- 

gospodarczych kraju do obrony 

państwa 11.4.2.

Pozamilitarne przygotowania 

obronne 11.4.2.2.

Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk 

sojuszniczych przez sektor pozamilitarny 752 75212 2010 200,00

13

Zabezpieczenie społeczne i 

wspieranie rodziny 13.1. Pom oc i integracja społeczna 13.1.2.

W spieranie o sób  zagrożonych 

wykluczeniem  społecznym 13.1.2.1.

W sparcie f inansow e zadań i program ów  realizacji 

zadań pom ocy społecznej 852 85214 2030 342 800,00

85216 2030 273 000,00

85219 2010

2030 143 100,00

13.1.2.2. W spieranie o sób  z zaburzeniam i psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010 17 000,00

13.1.2.6.

Pom oc państwa w  zakresie dożywiania oraz pom oc 

żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 111 300,00

13.4. W spieranie rodziny 13.4.1.

W sparcie  rodzin w ychowujących 

dzieci i opiekujących się osobam i 

niepełnosprawnym i 13.4.1.1.

Św iadczenia rodzinne, św iadczenia z funduszu 

alimentacyjnego i zasiłki dla op iekunów 855 85502 2010 2 580  000,00

13.4.1.5. Pom oc Państwa w  w ychow yw aniu  dzieci 855 85501 2060 6 4 91 0 0 0 ,0 0

85504 2010 256 000,00

13.4.1.6.

W sparcie  kobiet w  ciąży i rodzin w  zakresie dostępu 

do instrum entów  polityki na rzecz rodziny 855 85502 2010

16 Spraw y obywatelskie 16.1.

Administracja publiczna i obsługa 

adm inistracyjna obywatela 16.1.1.

Ewidencja ludności, rejestracja 

stanu cywilnego oraz dokum enty 

tożsam ości 16.1.1.2.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 

zakresu administracji rządowej - dow o dy  osobiste, 

ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu 

cywilnego 750 75011 2010 72  909,00

16.1.4.

System  administracji publicznej i 

w spółpraca z jednostkam i 

sam orządu terytorialnego 16.1.4.6.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 

zakresu administracji rządowej zw iązanych z obsługą 

obywateli i z w ydaw aniem  zezwoleń 750 75011 2010 16 769,00

20 Zdrowie 20.1.

System  opieki zdrowotnej i dostęp do 

świadczeń opieki zdrowotnej 20.1.3.

Opłacanie i refundacja składek na 

ubezpieczenie zdrow otne z 

budżetu państwa za osoby 

uprawnione 20.1.3.1.

Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie 

zdrow otne z budżetu państwa za osoby upraw nione 852 85213 2030 29 200,00

855 85513 2010 21 200,00

U M iG  Sum a 10 354  478,00



W OJEW ODA DOLNOSLĄSKI

FB-BP.3111.28.2021. KSz Wrocław, dnia 16 lutego 2021 r.

Urząd M iasta i Gminy 
Wiązów

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 20 stycznia 2021 r. -  ustawa 

budżetowa na rok 2021 (Dz. U. poz. 190).



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 2021 oraz dotacje z budżetu 
państwa dla gmin uzdrowiskowych.

Jednostka organizacyjna

UMiG Wiązów

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020 2 000
750 75011 2010 43 373
752 75212 2010 200
752 75212 2020
754 75414 2010
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 31 000
852 85214 2030 99 200
852 85216 2030 310 000
852 85219 2010 5 080
852 85219 2030 115 500
852 85228 2010
852 85230 2030 43 500
855 85501 2060 7 245 000
855 85502 2010 2 955 000
855 85504 2010 257 000
855 85513 2010 18 500
921 92121 2020
925 92503 2030

Razem 11 125 353

Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w  budżecie zadaniowym państwa 
w  ustawie budżetowej na rok 2021 w części 85/02 Budżet W ojewody Dolnośląskiego 
w  szczegółowości określonej w  Załączniku nr 3.



Załącznik nr 2

UMiG Wiązów

( w złotych)

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami ujęte w ustawie budżetowej na rok 2021.

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690
852 85203 0830
852 85228 0830
855 85502 0920 57 000
855 85502 0970 6 000
855 85502 0980 52 000

Razem 115 000



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

num er

zadania
zadanie nazwa

num er

podzadanie
podzadanie nazwa

num er

działanie
działanie nazwa Dział Rozdział Paragraf Kw ota

W iązów U M iG 9

Kultura i dziedzictwo 

narodow e 9.1.

Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i 

tożsam ości narodowej w  kraju i za 

granicą 9.1.1.

Ochrona m aterialnego dziedzictwa 

ku lturowego i miejsc pamięci 

narodowej w  kraju i za granicą 9.1.1.7.

Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz 

grobam i i cmentarzam i wojennym i 710 71035 2020 2 000,00

11

Bezpieczeństwo zewnętrzne 

i nienaruszalność granic 11.4.

G otow ość struktur adm inistracyjno- 

gospodarczych kraju d o  obrony 

państwa 11.4.2.

Pozamilitarne przygotowania 

obronne 11.4.2.2.

Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk 

sojuszniczych przez sektor pozamilitarny 752 75212 2010 200,00

13

Zabezpieczenie społeczne i 

wspieranie rodziny 13.1. Pom oc i integracja społeczna 13.1.2.

W spieranie o sób  zagrożonych 

wykluczeniem  społecznym 13.1.2.1.

W sparcie finansow e zadań i program ów  realizacji 

zadań pom ocy społecznej 852 85214 2030 99 200,00

85216 2030 310  000,00

85219 2010 5 080,00

2030 115 500,00

13.1.2.2. W spieranie o sób  z zaburzeniam i psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010

13.1.2.6.

Pom oc państwa w  zakresie dożywiania oraz pom oc 

żyw nościow a dla najuboższych 852 85230 2030 43 500,00

13.4. W spieranie rodziny 13.4.1.

W sparcie rodzin w ychowujących 

dzieci i opiekujących się osobam i 

niepełnospraw nym i 13.4.1.1.

Św iadczenia rodzinne, św iadczenia z funduszu 

alimentacyjnego i zasiłki dla op iekunów 855 85502 2010 2 955 000,00

13.4.1.5. Pom oc Państwa w  w ychow yw aniu  dzieci 855 85501 2060 7 245 000,00

85504 2010 257 000,00

13.4.1.6.

W sparcie kobiet w  ciąży i rodzin w  zakresie dostępu 

d o  instrum entów  polityki na rzecz rodziny 855 85502 2010

16 Spraw y obywatelskie 16.1.

Adm inistracja publiczna i obsługa 

administracyjna obywatela 16.1.1.

Ewidencja ludności, rejestracja 

stanu cyw ilnego oraz dokum enty 

tożsamości 16.1.1.2.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 

zakresu administracji rządowej - dow ody osobiste, 

ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu 

cywilnego 750 75011 2010 35 263,00

16.1.4.

System  administracji publicznej i 

w spółpraca z jednostkam i 

samorządu terytorialnego 16.1.4.6.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 

zakresu administracji rządowej związanych z obsługą 

obywateli i z w ydaw aniem  zezwoleń 750 75011 2010 8 110,00

20 Zdrow ie 20.1.

System  opieki zdrowotnej i dostęp do 

św iadczeń opieki zdrowotnej 20.1.3.

Opłacanie i refundacja składek na 

ubezpieczenie zdrow otne z 

budżetu państwa za o soby 

uprawnione 20.1.3.1.

Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie 

zdrow otne z budżetu państwa za osoby uprawnione 852 85213 2030 31 000,00

855 85513 2010 18 500,00

U M iG  Sum a 1 1 1 2 5  353,00



WOJEWODA DOLNOSLĄSKI
FB-BP.3111.28.2021.KSz Wrocław, dnia 16 lutego 2021 r.

Urząd Gminy 
Wińsko

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 20 stycznia 2021 r. -  ustawa 

budżetowa na rok 2021 (Dz. U. poz. 190).

Zup.

Celina 
DYREKTOR 

Fkwwwówl



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 2021 oraz dotacje z budżetu 
państwa dla gmin uzdrowiskowych.

Jednostka organizacyjna

UG Wińsko

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020 700
750 75011 2010 50 837
752 75212 2010 200
752 75212 2020 300
754 75414 2010
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 28 900
852 85214 2030 396 400
852 85216 2030 305 000
852 85219 2010
852 85219 2030 134 400
852 85228 2010 51 200
852 85230 2030 91 200
855 85501 2060 7 729 000
855 85502 2010 3 027 000
855 85504 2010 278 000
855 85513 2010 19 300
921 92121 2020
925 92503 2030

Razem 12 112 437

Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w budżecie zadaniowym państwa 
w  ustawie budżetowej na rok 2021 w  części 85/02 Budżet Wojewody Dolnośląskiego 
w  szczegółowości określonej w  Załączniku nr 3.



Załącznik nr 2

UG Wińsko

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami ujęte w ustawie budżetowej na rok 2021.

( w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690
852 85203 0830
852 85228 0830 1 000
855 85502 0920 23 000
855 85502 0970 2 000
855 85502 0980 20 000

Razem 46 000



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

num er

zadania
zadanie nazwa

n um er

podzadanie
podzadanie nazwa

num er

działanie
działanie nazwa Dział Rozdział Paragraf Kw ota

W iń sko UG 9

Kultura i dziedzictwo 

narodow e 9.1.

Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i 

tożsam ości narodowej w  kraju i za 

granicą 9.1.1.

O chrona m aterialnego dziedzictwa 

kulturowego i miejsc pamięci 

narodowej w  kraju i za granicą 9.1.1.7.

Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz 

grobam i i cmentarzam i wojennym i 710 71035 2020 700,00

11

Bezpieczeństwo zewnętrzne 

i nienaruszalność granic 11.4.

G otow ość struktur adm inistracyjno- 

gospodarczych kraju do obrony 

państwa 11.4.2.

Pozamilitarne przygotowania 

obronne 11.4.2.2.

Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i w ojsk 

sojuszniczych przez sektor pozamilitarny 752 75212 2010 200,00

11.4.2.4.

Szkolenie obronne  administracji publicznej i 

przedsiębiorców 752 75212 2020 300,00

13

Zabezpieczenie społeczne i 

w sp ieranie rodziny 13.1. Pom oc i integracja społeczna 13.1.2.

W spieran ie  o sób  zagrożonych 

wykluczeniem  społecznym 13.1.2.1.

W sparcie finansow e zadań i p rogram ów  realizacji 

zadań pom ocy społecznej 852 85214 2030 396 400,00

85216 2030 305 000,00

85219 2010

2030 134 400,00

13.1.2.2. W spieranie o sób  z zaburzeniam i psychicznym i 852 85203 2010

85228 2010 51 200,00

13.1.2.6.

Pom oc państwa w  zakresie dożywiania oraz pom oc 

żyw nościow a dla najuboższych 852 85230 2030 91 200,00

13.4. W spieran ie  rodziny 13.4.1.

W sparcie rodzin w ychowujących 

dzieci i opiekujących się osobam i 

niepełnosprawnym i 13.4.1.1.

Św iadczenia rodzinne, św iadczenia z funduszu 

alimentacyjnego i zasiłki dla op iekunów 855 85502 2010 3 027 000,00

13.4.1.5. Pom oc Państwa w  w ychow yw aniu  dzieci 855 85501 2060 7 7 29  000,00

85504 2010 278  000,00

13.4.1.6.

W sparcie kobiet w  ciąży i rodzin w  zakresie dostępu 

do instrum entów  polityki na rzecz rodziny 855 85502 2010

16 Spraw y obywatelskie 16.1.

Administracja publiczna i obsługa 

adm inistracyjna obywatela 16.1.1.

Ewidencja ludności, rejestracja 

stanu cyw ilnego oraz dokum enty 

tożsam ości 16.1.1.2.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 

zakresu administracji rządowej - dow o dy  osobiste, 

ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu 

cywilnego 750 75011 2010 41 3 3 1 ,0 0

16.1.4.

System  administracji publicznej i 

w spółpraca z jednostkam i 

sam orządu terytorialnego 16.1.4.6.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 

zakresu administracji rządowej związanych z obsługą 

obywateli i z w ydaw aniem  zezwoleń 750 75011 2010 9 506,00

20 Zdrowie 20.1.

System  opieki zdrowotnej i dostęp do 

św iadczeń opieki zdrowotnej 20.1.3.

Opłacanie i refundacja składek na 

ubezpieczenie zdrow otne z 

budżetu państwa za o soby 

uprawnione 20.1.3.1.

Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie 

zdrow otne z budżetu państwa za osoby uprawnione 852 85213 2030 28 900,00

855 85513 2010 19 300,00

UG  Sum a 12 112 437,00

L .



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
FB-BP.3111.28.2021.KSz Wrocław, dnia 16 lutego 2021 r.

Urząd Gminy 
W isznia Mała

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 20 stycznia 2021 r. -  ustawa 

budżetowa na rok 2021 (Dz. U. poz. 190).



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 2021 oraz dotacje z budżetu 
państwa dla gmin uzdrowiskowych.

Jednostka organizacyjna

UG W isznia Mała

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 51 599
752 75212 2010 200
752 75212 2020 300
754 75414 2010
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 7 200
852 85214 2030 31 500
852 85216 2030 76 000
852 85219 2010 2 030
852 85219 2030 77 000
852 85228 2010
852 85230 2030 16 700
855 85501 2060 12 830 000
855 85502 2010 2 810 000
855 85504 2010 428 000
855 85513 2010 25 500
921 92121 2020
925 92503 2030

Razem 16 356 029

Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w  budżecie zadaniowym państwa 
w  ustawie budżetowej na rok 2021 w  części 85/02 Budżet Wojewody Dolnośląskiego 
w  szczegółowości określonej w  Załączniku nr 3.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina M m ^ iiM kdziak 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów I Budżetu



Załącznik nr 2

UG Wisznia Mała

( w złotych)

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami ujęte w ustawie budżetowej na rok 2021.

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690
852 85203 0830
852 85228 0830
855 85502 0920 46 000
855 85502 0970 4 000
855 85502 0980 28 000

Razem 78 000



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

G m ina Typ
num er

funkcji
funkcja nazwa

num er

zadania
zadanie nazwa

num er

podzadanie
podzadanie nazwa

num er

działanie
działanie nazwa Dział Rozdział Paragraf Kw ota

W isznia M a ła UG 11

Bezpieczeństwo zewnętrzne 

i nienaruszalność granic 11.4.

G otow ość struktur adm inistracyjno- 

gospodarczych kraju do obrony 

państwa 11.4.2.

Pozamilitarne przygotowania 

obronne 11.4.2.2.

Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i w ojsk 

sojuszniczych przez sektor pozam ilitarny 752 75212 2010 200,00

11.4.2.4.

Szkolenie obronne  administracji publicznej i 

przedsiębiorców 752 75212 2020 300,00

13

Zabezpieczenie społeczne i 

wsp ieranie rodziny 13.1. Pom oc i integracja społeczna 13.1.2.

W spieranie o sób  zagrożonych 

wykluczeniem  społecznym 13.1.2.1.

W sparcie f inansow e zadań i program ów  realizacji 

zadań pom ocy społecznej 852 85214 2030 31 500,00

85216 2030 76 000,00

85219 2010 2 030,00

2030 77 000,00

13.1.2.2. W spieranie o sób  z zaburzeniam i psychicznym i 852 85203 2010

85228 2010

13.1.2.6.

Pom oc państwa w  zakresie dożywiania oraz pom oc 

żyw nościow a dla najuboższych 852 85230 2030 16 700,00

13.4. W spieranie rodziny 13.4.1.

W sparcie rodzin wychowujących 

dzieci i opiekujących się osobam i 

niepełnosprawnym i 13.4.1.1.

Św iadczenia rodzinne, św iadczenia z funduszu 

alimentacyjnego i zasiłki dla op iekunów 855 85502 2010 2 810  000,00

13.4.1.5. Pom oc Państwa w  w ychow yw aniu  dzieci 855 85501 2060 12 830  000,00

85504 2010 42 8  000,00

13.4.1.6.

W sparcie kobiet w  ciąży i rodzin w  zakresie dostępu 

do instrum entów  polityki na rzecz rodziny 855 85502 2010

16 Spraw y obywatelskie 16.1.

Adm inistracja publiczna i obsługa 

administracyjna obywatela 16.1.1.

Ewidencja ludności, rejestracja 

stanu cyw ilnego oraz dokum enty 

tożsamości 16.1.1.2.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 

zakresu administracji rządowej - dow o dy  osobiste, 

ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu 

cywilnego 750 75011 2010 41 951,00

16.1.4.

System  administracji publicznej i 

w spółpraca z jednostkam i 

sam orządu terytorialnego 16.1.4.6.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 

zakresu administracji rządowej związanych z obsługą 

obywateli i z w ydaw aniem  zezwoleń 750 75011 2010 9 648,00

20 Zdrowie 20.1.

System  opieki zdrowotnej i dostęp do 

świadczeń opieki zdrowotnej 20.1.3.

Opłacanie i refundacja składek na 

ubezpieczenie zdrow otne z 

budżetu państwa za o soby 

uprawnione 20.1.3.1.

Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie 

zdrow otne z budżetu państwa za o soby  uprawnione 852 85213 2030 7 200,00

855 85513 2010 25 500,00

UG Sum a 16 3 56  029,00



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
FB-BP.3111.28.2021. KSz Wrocław, dnia 16 lutego 2021 r.

Urząd M iasta i Gminy 
Wleń

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:

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 20 stycznia 2021 r. -  ustawa 

budżetowa na rok 2021 (Dz. U. poz. 190).

- 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

Z up. WOJEWC' ---------- * ~(|EGO

Celina M ca^tn 
DYREKTOR\ 

Finansów I

rm
ii



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 2021 oraz dotacje z budżetu 
państwa dla gmin uzdrowiskowych.

Jednostka organizacyjna

UMiG Wleń

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 31 828
752 75212 2010 200
752 75212 2020
754 75414 2010
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 19 300
852 85214 2030 133 000
852 85216 2030 192 000
852 85219 2010 17 340
852 85219 2030 102 400
852 85228 2010 6 900
852 85230 2030 42 400
855 85501 2060 3 040 000
855 85502 2010 1 660 000
855 85504 2010 114 000
855 85513 2010 25 600
921 92121 2020
925 92503 2030

Razem 5 384 968

Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w  budżecie zadaniowym państwa 
w ustawie budżetowej na rok 2021 w  części 85/02 Budżet Wojewody Dolnośląskiego 
w szczegółowości określonej w  Załączniku nr 3.

Z up. WOJEWODY DOLNO

Celina M a rzen a W ^ id /ia k  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów ł Budżet

IEGO



Załącznik nr 2

UMiG Wleń

( w złotych)

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami ujęte w ustawie budżetowej na rok 2021.

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690
852 85203 0830
852 85228 0830
855 85502 0920 60 000
855 85502 0970 3 000
855 85502 0980 26 000

Razem 89 000



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

G m ina Typ
num er

funkcji
funkcja nazwa

num er

zadania
zadanie nazwa

num er

podzadanie
podzadanie nazwa

num er

działanie
działanie nazwa Dział Rozdział Paragraf Kw ota

W leń U M iG 11

Bezpieczeństwo zewnętrzne 

i n ienaruszalność granic 11.4.

Gotow ość struktur adm inistracyjno- 

gospodarczych kraju d o  obrony 

państwa 11.4.2.

Pozamilitarne przygotowania 

obronne 11.4.2.2.

Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk 

sojuszniczych przez sektor pozamilitarny 752 75212 2010 200,00

13

Zabezpieczenie społeczne i 

w sp ieranie rodziny 13.1. Pom oc i integracja społeczna 13.1.2.

W spieran ie  osób  zagrożonych 

wykluczeniem  społecznym 13.1.2.1.

W sparcie finansow e zadań i program ów  realizacji 

zadań pom ocy społecznej 852 85214 2030 133 000,00

85216 2030 192 000,00

85219 2010 17 340,00

2030 102 400,00

13.1.2.2. W spieranie o sób  z zaburzeniam i psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010 6 900,00

13.1.2.6.

Pom oc państwa w  zakresie dożywiania oraz pom oc 

żyw nościow a dla najuboższych 852 85230 2030 42  400,00

13.4. W spieranie rodziny 13.4.1.

W sparcie rodzin wychowujących 

dzieci i opiekujących się osobam i 

niepełnosprawnym i 13.4.1.1.

Św iadczenia rodzinne, św iadczenia z funduszu 

alimentacyjnego i zasiłki dla op iekunów 855 85502 2010 1 660  000,00

13.4.1.5. Pom oc Państwa w  w ychow yw aniu  dzieci 855 85501 2060 3 040  000,00

85504 2010 114 000,00

13.4.1.6.

W sparcie kobiet w  ciąży i rodzin w  zakresie dostępu 

do instrum entów  polityki na rzecz rodziny 855 85502 2010

16 Spraw y obywatelskie 16.1.

Adm inistracja publiczna i obsługa 

administracyjna obywatela 16.1.1.

Ewidencja ludności, rejestracja 

stanu cyw ilnego oraz dokum enty 

tożsam ości 16.1.1.2.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 

zakresu administracji rządowej - dow o dy  osobiste, 

ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu 

cywilnego 750 75011 2010 25 877,00

16.1.4.

System  administracji publicznej i 

w spółpraca z jednostkam i 

sam orządu terytorialnego 16.1.4.6.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 

zakresu administracji rządowej związanych z obsługą 

obywateli i z w ydaw aniem  zezwoleń 750 75011 2010 5 951,00

20 Zdrowie 20.1.

System  opieki zdrowotnej i dostęp do 

świadczeń opieki zdrowotnej 20.1.3.

Opłacanie i refundacja składek na 

ubezpieczenie zdrow otne z 

budżetu państwa za o soby 

uprawnione 20.1.3.1.

Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie 

zdrow otne z budżetu państwa za o soby uprawnione 852 85213 2030 19 300,00

855 85513 2010 25 600,00

U M iG  Sum a 5 3 8 4  968,00



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
FB-BP.3111.28.2021.KSz Wrocław, dnia 16 lutego 2021 r.

Urząd Miasta 
Wojcieszów

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 20 stycznia 2021 r. -  ustawa 

budżetowa na rok 2021 (Dz. U. poz. 190).

Z up. WOJE'

Celina Marzena Dz, 
DYREKTOR WYDZ



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 2021 oraz dotacje z budżetu 
państwa dla gmin uzdrowiskowych.

Jednostka organizacyjna

UM Wojcieszów

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 24 740
752 75212 2010 200
752 75212 2020 600
754 75414 2010
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 16 700
852 85214 2030 367 500
852 85216 2030 157 000
852 85219 2010
852 85219 2030 76 300
852 85228 2010 15 300
852 85230 2030 26 100
855 85501 2060 3 004 000
855 85502 2010 1 639 000
855 85504 2010 105 000
855 85513 2010 22 000
921 92121 2020
925 92503 2030

Razem 5 454 440

Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w  budżecie zadaniowym państwa 
w  ustawie budżetowej na rok 2021 w  części 85/02 Budżet Wojewody Dolnośląskiego 
w  szczegółowości określonej w  Załączniku nr 3.

Zup. WOJ

C d̂ ektS w Ídz¡
Finansów I Budżetu

n o ś l a s k ie g o

A\z lak 
U



Załącznik nr 2

UM Wojcieszów

( w złotych)

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami ujęte w ustawie budżetowej na rok 2021.

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690
852 85203 0830
852 85228 0830
855 85502 0920 14 000
855 85502 0970 6 000
855 85502 0980 38 000

Razem 58 000



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

num er

zadania
zadanie nazwa

num er

podzadanie
podzadanie nazwa

num er

działanie
działanie nazwa Dział Rozdział Paragraf Kw ota

W ojcieszów U M 11

Bezpieczeństwo zewnętrzne 

i nienaruszalność granic 11.4.

G otow ość struktur adm inistracyjno- 

gospodarczych kraju do obrony 

państwa 11.4.2.

Pozamilitarne przygotowania 

obronne 11.4.2.2.

Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk 

sojuszniczych przez sektor pozamilitarny 752 75212 2010 200,00

11.4.2.4.

Szkolenie obronne  administracji publicznej i 

przedsiębiorców 752 75212 2020 600,00

13

Zabezpieczenie społeczne i 

w sp ieranie rodziny 13.1. Pom oc i integracja społeczna 13.1.2.

W spieranie o sób  zagrożonych 

wykluczeniem  społecznym 13.1.2.1.

W sparcie f inansow e zadań i program ów  realizacji 

zadań pom ocy społecznej 852 85214 2030 367 500,00

85216 2030 157 000,00

85219 2010

2030 76  300,00

13.1.2.2. W spieranie o sób  z zaburzeniam i psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010 15 300,00

13.1.2.6.

Pom oc państwa w  zakresie dożywiania oraz pom oc 

żyw nościow a dla najuboższych 852 85230 2030 26 100,00

13.4. W spieranie rodziny 13.4.1.

W sparcie  rodzin wychowujących 

dzieci i opiekujących się osobam i 

niepełnosprawnym i 13.4.1.1.

Świadczenia rodzinne, św iadczenia z funduszu 

alimentacyjnego i zasiłki dla op iekunów 855 85502 2010 1 639 000,00

13.4.1.5. Pom oc Państwa w  w ychow yw aniu  dzieci 855 85501 2060 3 004  000,00

85504 2010 105 000,00

13.4.1.6.

W sparcie  kobiet w  ciąży i rodzin w  zakresie dostępu 

do instrum entów  polityki na rzecz rodziny 855 85502 2010

16 Spraw y obywatelskie 16.1.

Administracja publiczna i obsługa 

adm inistracyjna obywatela 16.1.1.

Ewidencja ludności, rejestracja 

stanu cyw ilnego oraz dokum enty 

tożsam ości 16.1.1.2.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 

zakresu administracji rządowej - dow o dy  osobiste, 

ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu 

cywilnego 750 75011 2010 20 114,00

16.1.4.

System  administracji publicznej i 

w spółpraca z jednostkam i 

sam orządu terytorialnego 16.1.4.6.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 

zakresu administracji rządowej związanych z obsługą 

obywateli i z w ydaw aniem  zezwoleń 750 75011 2010 4 626,00

20 Zdrowie 20.1.

System  opieki zdrowotnej i dostęp do 

świadczeń opieki zdrowotnej 20.1.3.

Opłacanie i refundacja składek na 

ubezpieczenie zdrow otne z 

budżetu państwa za o soby 

uprawnione 20.1.3.1.

Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie 

zdrow otne z budżetu państwa za osoby upraw nione 852 85213 2030 16 700,00

855 85513 2010 22 000,00

U M  Sum a 5 4 5 4  440,00



WOJEWODA DOLNOSLĄSKI
FB-BP.3111.28.2021.KSz Wrocław, dnia 16 lutego 2021 r.

Urząd M iasta i Gminy 
Wołów

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 20 stycznia 2021 r. -  ustawa 

budżetowa na rok 2021 (Dz. U. poz. 190).

Zup.

Celina Marzena 
DYREKTOR 

Finansów I



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 2021 oraz dotacje z budżetu 
państwa dla gmin uzdrowiskowych.

Jednostka organizacyjna

UMiG W ołów

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020 7 000
750 75011 2010 200 743
752 75212 2010 400
752 75212 2020 500
754 75414 2010
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 82 000
852 85214 2030 332 100
852 85216 2030 763 000
852 85219 2010 15 110
852 85219 2030 332 600
852 85228 2010 102 200
852 85230 2030 258 800
855 85501 2060 20 951 000
855 85502 2010 7 250 000
855 85504 2010 711 000
855 85513 2010 46 900
921 92121 2020
925 92503 2030

Razem 31 053 353

Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w budżecie zadaniowym państwa 
w  ustawie budżetowej na rok 2021 w  części 85/02 Budżet Wojewody Dolnośląskiego 
w  szczegółowości określonej w Załączniku nr 3.

Z up. WOJE\^0>OY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina M arzentf^ i/dziak  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów I Budżtetu



Załącznik nr 2

UMiG Wołów

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami ujęte w ustawie budżetowej na rok 2021.

( w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690 1 000
852 85203 0830
852 85228 0830 10 000
855 85502 0920 127 000
855 85502 0970 8 000
855 85502 0980 76 000

Razem 222 000



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

num er

zadania
zadanie nazwa

num er

podzadanie
podzadanie nazwa

num er

działanie
działanie nazwa Dział Rozdział Paragraf Kw ota

W ołów U M iG 2

Bezpieczeństwo 

wewnętrzne i porządek 

publiczny 2.3.

System  o chrony przeciwpożarowej i 

ratownictwa oraz ochrona ludności 2.3.3. Obrona cywilna 2.3.3.1.

W  Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony 

cywilnej oraz realizacja innych zadań 754 75414 2010

9

Kultura i dziedzictwo 

narodow e 9.1.

O chrona i popularyzacja dziedzictwa i 

tożsam ości narodowej w  kraju i za 

granicą 9.1.1.

O chrona m aterialnego dziedzictwa 

ku lturow ego i miejsc pamięci 

narodowej w  kraju i za granicą 9.1.1.7.

Opieka nad miejscami pam ięci narodowej oraz 

grobam i i cmentarzam i wojennym i 710 71035 2020 7 000,00

11

Bezpieczeństwo zewnętrzne 

i nienaruszalność granic 11.4.

G otow ość struktur adm inistracyjno- 

gospodarczych kraju d o  obrony 

państwa 11.4.2.

Pozamilitarne przygotowania 

obronne 11.4.2.2.

Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i w ojsk 

sojuszniczych przez sektor pozamilitarny 752 75212 2010 400,00

11.4.2.4.

Szkolenie obronne  administracji publicznej i 

przedsiębiorców 752 75212 2020 500,00

13

Zabezpieczenie społeczne i 

w sp ieranie rodziny 13.1. Pom oc i integracja społeczna 13.1.2.

W spieran ie  osób  zagrożonych 

wykluczeniem  społecznym 13.1.2.1.

W sparcie finansow e zadań i p rogram ów  realizacji 

zadań pom ocy społecznej 852 85214 2030 332  100,00

85216 2030 763 000,00

85219 2010 15 110,00

2030 332  600,00

13.1.2.2. W spieranie o só b  z zaburzeniam i psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010 102 200,00

13.1.2.6.

Pom oc państwa w  zakresie dożywiania oraz pom oc 

żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 258  800,00

13.4. W spieranie rodziny 13.4.1.

W sparcie  rodzin wychowujących 

dzieci i opiekujących się osobam i 

niepełnosprawnym i 13.4.1.1.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego i zasiłki dla op iekunów 855 85502 2010 7 250  000,00

13.4.1.5. Pom oc Państwa w  w ychow yw aniu  dzieci 855 85501 2060 20 951 000,00

85504 2010 711 000,00

13.4.1.6.

W sparcie kobiet w  ciąży i rodzin w  zakresie dostępu 

d o  instrum entów  polityki na rzecz rodziny 855 85502 2010

16 Spraw y obywatelskie 16.1.

Adm inistracja publiczna i obsługa 

administracyjna obywatela 16.1.1.

Ewidencja ludności, rejestracja 

stanu cyw ilnego oraz dokum enty 

tożsamości 16.1.1.2.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 

zakresu administracji rządowej - dow ody osobiste, 

ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu 

cywilnego 750 75011 2010 163 206,00

16.1.4.

System  administracji publicznej i 

w spółpraca z jednostkam i 

sam orządu terytorialnego 16.1.4.6.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 

zakresu administracji rządowej związanych z obsługą 

obywateli i z w ydaw aniem  zezwoleń 750 75011 2010 37 537,00

20 Zdrow ie 20.1.

System  opieki zdrowotnej i dostęp do 

św iadczeń opieki zdrowotnej 20.1.3.

Opłacanie i refundacja składek na 

ubezpieczenie zdrow otne z 

budżetu państwa za o soby 

uprawnione 20.1.3.1.

Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie 

zdrow otne z budżetu państwa za o soby uprawnione 852 85213 2030 82 000,00

855 85513 2010 46  900,00

U M iG  Sum a 31 0 53  353,00



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
FB-BP.3111.28.2021. KSz Wrocław, dnia 16 lutego 2021 r.

Urząd Miasta 
W rocław

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 20 stycznia 2021 r. -  ustawa 

budżetowa na rok 2021 (Dz. U. poz. 190).

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina 
DYREKTOR WYDitóŁU  

Finansów I Budżetu



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 2021 oraz dotacje z budżetu 
państwa dla gmin uzdrowiskowych.

Jednostka organizacyjna

UM Wrocław

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020 278 000
750 75011 2010 9 193 245
752 75212 2010 2 300
752 75212 2020
754 75414 2010
758 75814 2870
852 85203 2010 4 689 690
852 85213 2030 763 000
852 85214 2030 1 843 400
852 85216 2030 7 748 000
852 85219 2010 239 080
852 85219 2030 6 102 400
852 85228 2010 506 500
852 85230 2030 1 678 700
855 85501 2060 637 165 000
855 85502 2010 95 134 990
855 85504 2010 17 346 000
855 85513 2010 546 900
921 92121 2020 151 000
925 92503 2030

Razem 783 388 205

Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w budżecie zadaniowym państwa 
w ustawie budżetowej na rok 2021 w części 85/02 Budżet Wojewody Dolnośląskiego 
w  szczegółowości określonej w Załączniku nr 3.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 
■ ' A *  i  \  ' /  i  

Celina Mctrzćńa D zifdziak  
DYREKTOR WYDzifkŁU 

Finansów I Budżetfct



Załącznik nr 2

UM Wrocław

( w złotych)

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami ujęte w ustawie budżetowej na rok 2021.

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690
852 85203 0830 63 000
852 85228 0830 38 000
855 85502 0920 3 452 000
855 85502 0970 207 000
855 85502 0980 1 879 000

Razem 5 639 000



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

num er

zadania
zadanie nazwa

num er

podzadanie
podzadanie nazwa

num er

działanie
działanie nazwa Dział Rozdział Paragraf Kw ota

W rocław U M 9

Kultura i dziedzictwo 

narodowe 9.1.

Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i 

tożsam ości narodowej w  kraju i za 

granicą 9.1.1.

Ochrona m aterialnego dziedzictwa 

kulturowego i miejsc pamięci 

narodowej w  kraju i za granicą 9.1.1.4.

Ochrona zabytków w pisanych d o  rejestru i nadzór 

konserwatorski 921 92121 2020 151 000,00

9.1.1.7.

Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz 

grobam i i cmentarzam i w ojennym i 710 71035 2020 278 000,00

11

Bezpieczeństwo zewnętrzne 

i nienaruszalność granic 11.4.

G otow ość struktur adm inistracyjno- 

gospodarczych kraju do obrony 

państwa 11.4.2.

Pozamilitarne przygotowania 

obronne 11.4.2.2.

Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk 

sojuszniczych przez sektor pozamilitarny 752 75212 2010 2 300,00

13

Zabezpieczenie społeczne i 

w sp ieranie rodziny 13.1. Pom oc i integracja społeczna 13.1.2.

W spieran ie  osób  zagrożonych 

wykluczeniem  społecznym 13.1.2.1.

W sparcie  finansow e zadań i program ów  realizacji 

zadań pom ocy społecznej 852 85214 2030 1 843 400,00

85216 2030 7 7 48  000,00

85219 2010 239 080,00

2030 6 102 400,00

13.1.2.2. W spieranie o sób  z zaburzeniam i psychicznymi 852 85203 2010 4  689 690,00

85228 2010 506  500,00

13.1.2.6.

Pom oc państwa w  zakresie dożywiania oraz pom oc 

żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 1 678 700,00

13.4. W spieran ie  rodziny 13.4.1.

W sparcie  rodzin w ychowujących 

dzieci i opiekujących się o sobam i 

niepełnosprawnym i 13.4.1.1.

Św iadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego i zasiłki dla op iekunów 855 85502 2010 95 102 000,00

13.4.1.5. Pom oc Państwa w  w ychow yw aniu  dzieci 855 85501 2060 637 165 000,00

85504 2010 17 346  000,00

13.4.1.6.

W sparcie  kobiet w  ciąży i rodzin w  zakresie dostępu 

do instrum entów  polityki na rzecz rodziny 855 85502 2010 32  990,00

16 Spraw y obywatelskie 16.1.

Adm inistracja publiczna i obsługa 

administracyjna obywatela 16.1.1.

Ewidencja ludności, rejestracja 

stanu cyw ilnego oraz dokum enty 

tożsamości 16.1.1.2.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 

zakresu administracji rządowej - d ow ody osobiste, 

ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu 

cywilnego 7 50 750 11 2010 7 4 7 4  183,00

16.1.4.

System  administracji publicznej i 

w spółpraca z jednostkam i 

sam orządu terytorialnego 16.1.4.6.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 

zakresu administracji rządowej związanych z obsługą 

obywateli i z w ydaw aniem  zezwoleń 750 75011 2010 1 719 062,00

20 Zdrowie 20.1.

System  opieki zdrowotnej i dostęp do 

św iadczeń opieki zdrowotnej 20.1.3.

Opłacanie i refundacja składek na 

ubezpieczenie zdrow otne z 

budżetu państwa za o soby 

uprawnione 20.1.3.1.

Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie 

zdrow otne z budżetu państwa za osoby uprawnione 852 85213 2030 763 000,00

855 85513 2010 546  900,00

U M  Sum a 783  3 88  205,00



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
FB-BP.3111.28.2021. KSz Wrocław, dnia 16 lutego 2021 r.

Urząd Gminy 
Zagrodno

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 20 stycznia 2021 r. -  ustawa 

budżetowa na rok 2021 (Dz. U. poz. 190).

Zup. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKI EGO
A/lirt/J/.» / )

Celina Ml 
DYREKTOR WYDZl,

Finansów I Budźet\



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 2021 oraz dotacje z budżetu 
państwa dla gmin uzdrowiskowych.

Jednostka organizacyjna

UG Zagrodno

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 26 515
752 75212 2010 200
752 75212 2020 300
754 75414 2010
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 14 600
852 85214 2030 261 000
852 85216 2030 160 000
852 85219 2010
852 85219 2030 113 400
852 85228 2010
852 85230 2030 35 600
855 85501 2060 4 732 000
855 85502 2010 1 902 000
855 85504 2010 162 000
855 85513 2010 7 900
921 92121 2020
925 92503 2030

Razem 7 415 515

Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w  budżecie zadaniowym państwa 
w ustawie budżetowej na rok 2021 w części 85/02 Budżet Wojewody Dolnośląskiego 
w szczegółowości określonej w  Załączniku nr 3.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina M an^na^M ^ziak 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów I Budżetu



Załącznik nr 2

UG Zagrodno

( w złotych)

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami ujęte w ustawie budżetowej na rok 2021.

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690
852 85203 0830
852 85228 0830
855 85502 0920 17 000
855 85502 0970
855 85502 0980 14 000

Razem 31 000



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

num er

zadania
zadanie nazwa

num er

podzadanie
podzadanie nazwa

num er

działanie
działanie nazwa Dział Rozdział Paragraf Kw ota

Zagrodno UG 11

Bezpieczeństwo zewnętrzne 

i nienaruszalność granic 11.4.

G otow ość struktur adm inistracyjno- 

gospodarczych kraju d o  obrony 

państwa 11.4.2.

Pozamilitarne przygotowania 

obronne 11.4.2.2.

Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk 

sojuszniczych przez sektor pozamilitarny 752 75212 2010 200,00

11.4.2.4.

Szkolenie obronne  administracji publicznej i 

przedsiębiorców 752 75212 2020 300,00

13

Zabezpieczenie społeczne i 

wspieranie rodziny 13.1. Pom oc i integracja społeczna 13.1.2.

W spieranie o sób  zagrożonych 

wykluczeniem  społecznym 13.1.2.1.

W sparcie f inansow e zadań i program ów  realizacji 

zadań pom ocy społecznej 852 85214 2030 261  000,00

85216 2030 160 000,00

85219 2010

2030 113 400,00

13.1.2.2. W spieranie o sób  z zaburzeniam i psychicznymi 852 85203 2010

8 52 28 2010

13.1.2.6.

Pom oc państwa w  zakresie dożywiania oraz pom oc 

żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 35 600,00

13.4. W spieranie rodziny 13.4.1.

W sparcie rodzin w ychowujących 

dzieci i opiekujących się osobam i 

niepełnosprawnym i 13.4.1.1.

Św iadczenia rodzinne, św iadczenia z funduszu 

alimentacyjnego i zasiłki dla op iekunów 855 85502 2010 1 9 02  000,00

13.4.1.5. Pom oc Państwa w  w ychow yw aniu  dzieci 855 85501 2060 4  7 32  000,00

85504 2010 162 000,00

13.4.1.6.

W sparcie kobiet w  ciąży i rodzin w  zakresie dostępu 

do instrum entów  polityki na rzecz rodziny 855 85502 2010

16 Spraw y obywatelskie 16.1.

Adm inistracja publiczna i obsługa 

administracyjna obywatela 16.1.1.

Ewidencja ludności, rejestracja 

stanu cyw ilnego oraz dokum enty 

tożsamości 16.1.1.2.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 

zakresu administracji rządowej -  dow ody osobiste, 

ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu 

cywilnego 750 75011 2010 21 557,00

16.1.4.

System  administracji publicznej i 

w spółpraca z jednostkam i 

sam orządu terytorialnego 16.1.4.6.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 

zakresu administracji rządowej związanych z obsługą 

obywateli i z w ydaw aniem  zezwoleń 750 75011 2010 4  958,00

20 Zdrowie 20.1.

System  opieki zdrowotnej i dostęp do 

św iadczeń opieki zdrowotnej 20.1.3.

Opłacanie i refundacja składek na 

ubezpieczenie zdrow otne z 

budżetu państwa za o soby 

upraw nione 20.1.3.1.

Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie 

zdrow otne z budżetu państwa za osoby upraw nione 852 85213 2030 14 600,00

855 85513 2010 7 900,00

UG  Sum a 7 415  515,00



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
FB-BP.3111.28.2021. KSz Wrocław, dnia 16 lutego 2021 r.

Urząd Miasta 
Zawidów

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:

celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji 

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

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 20 stycznia 2021 r. -  ustawa 

budżetowa na rok 2021 (Dz. U. poz. 190).

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

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

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

Celina Marzena uMédzit 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów I Budżetyd



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 2021 oraz dotacje z budżetu 
państwa dla gmin uzdrowiskowych.

Jednostka organizacyjna

UM Zawidów

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 49 564
752 75212 2010 200
752 75212 2020
754 75414 2010
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 10 200
852 85214 2030 24 700
852 85216 2030 98 000
852 85219 2010
852 85219 2030 82 900
852 85228 2010
852 85230 2030 16 500
855 85501 2060 2 206 000
855 85502 2010 892 000
855 85504 2010 129 000
855 85513 2010 8 200
921 92121 2020
925 92503 2030

Razem 3 517 264

Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w  budżecie zadaniowym państwa 
w  ustawie budżetowej na rok 2021 w  części 85/02 Budżet W ojewody Dolnośląskiego 
w  szczegółowości określonej w Załączniku nr 3.

Z up.

Celina M arzewW tićdziak 
DYREKTOR WYÓZIAŁU 

Finansów I Budżetu



Załącznik nr 2

UM Zawidów

( w złotych)

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami ujęte w ustawie budżetowej na rok 2021.

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690
852 85203 0830
852 85228 0830 3 000
855 85502 0920 16 000

' 855 85502 0970 7 000
855 85502 0980 15 000

Razem 41 000



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

num er

zadania
zadanie nazwa

num er

podzadanie
podzadanie nazwa

num er

działanie
działanie nazwa Dział Rozdział Paragraf Kw ota

Zaw idów U M 11

Bezpieczeństwo zewnętrzne 

i nienaruszalność granic 11.4.

G otow ość struktur adm inistracyjno- 

gospodarczych kraju do obrony 

państwa 11.4.2.

Pozamilitarne przygotowania 

obronne 11.4.2.2.

Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk 

sojuszniczych przez sektor pozamilitarny 752 75212 2010 200,00

13

Zabezpieczenie społeczne i 

w sp ieranie rodziny 13.1. Pom oc i integracja społeczna 13.1.2.

W spieranie o sób  zagrożonych 

wykluczeniem  społecznym 13.1.2.1.

W sparcie finansow e zadań i program ów  realizacji 

zadań pom ocy społecznej 852 85214 2030 24 700,00

85216 2030 98 000,00

85219 2010

2030 82 900,00

13.1.2.2. W spieranie o sób  z zaburzeniam i psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010

13.1.2.6.

Pom oc państwa w  zakresie dożywiania oraz pom oc 

żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 16 500,00

13.4. W spieranie rodziny 13.4.1.

W sparcie  rodzin w ychowujących 

dzieci i opiekujących się osobam i 

niepełnosprawnym i 13.4.1.1.

Św iadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego i zasiłki dla op iekunów 855 85502 2010 892  000,00

13.4.1.5. Pom oc Państwa w  w ychow yw aniu  dzieci 855 85501 2060 2 206 000,00

85504 2010 129 000,00

13.4.1.6.

W sparcie kobiet w  ciąży i rodzin w  zakresie dostępu 

d o  instrum entów  polityki na rzecz rodziny 855 85502 2010

16 Spraw y obywatelskie 16.1.

Adm inistracja publiczna i obsługa 

administracyjna obywatela 16.1.1.

Ewidencja ludności, rejestracja 

stanu cyw ilnego oraz dokum enty 

tożsamości 16.1.1.2.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 

zakresu administracji rządowej - d ow ody osobiste, 

ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu 

cywilnego 750 75011 2010 4 0  296,00

16.1.4.

System  administracji publicznej i 

w spółpraca z jednostkam i 

sam orządu terytorialnego 16.1.4.6.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 

zakresu administracji rządowej związanych z obsługą 

obywateli i z w ydaw aniem  zezwoleń 750 75011 2010 9 268,00

20 Zdrowie 20.1.

System  opieki zdrowotnej i dostęp do 

św iadczeń opieki zdrowotnej 20.1.3.

Opłacanie i refundacja składek na 

ubezpieczenie zdrow otne z 

budżetu państwa za osoby 

upraw nione 20.1.3.1.

Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie 

zdrow otne z budżetu państwa za o soby  uprawnione 852 85213 2030 10 200,00

855 85513 2010 8 200,00

U M  Sum a 3  5 17  264,00



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
FB-BP.3111.28.2021. KSz Wrocław, dnia 16 lutego 2021 r.

Urząd Gminy 
Zawonia

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 20 stycznia 2021 r. -  ustawa 

budżetowa na rok 2021 (Dz. U. poz. 190).

Z up. WOJE'

Celina

DY DOLNOŚLĄSKIEGO

M i k

DYREKTORWYDfe tu 
Finansów I Budżś



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 2021 oraz dotacje z budżetu 
państwa dla gmin uzdrowiskowych.

Jednostka organizacyjna

UG Zawonia

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 21 108
752 75212 2010 200
752 75212 2020 300
754 75414 2010
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 21 100
852 85214 2030 167 100
852 85216 2030 202 000
852 85219 2010
852 85219 2030 90 200
852 85228 2010 22 100
852 85230 2030 98 300
855 85501 2060 6 417 000
855 85502 2010 2 331 000
855 85504 2010 227 000
855 85513 2010 10 400
921 92121 2020
925 92503 2030

Razem 9 607 808

Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w budżecie zadaniowym państwa 
w ustawie budżetowej na rok 2021 w części 85/02 Budżet Wojewody Dolnośląskiego 
w  szczegółowości określonej w  Załączniku nr 3.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina mw^»mŁM ie4 ziak 
DYREKTOR W/nFlAŁU 

Finansów I Budźątu



Załącznik nr 2

UG Zawonia

( w złotych)

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami ujęte w ustawie budżetowej na rok 2021.

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690
852 85203 0830
852 85228 0830 2 000
855 85502 0920 18 000
855 85502 0970 1 000
855 85502 0980 18 000

Razem 39 000



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

Gm ina Typ
num er

funkcji
funkcja nazwa

num er

zadania
zadanie nazwa

num er

podzadanie
podzadanie nazwa

num er

działanie
działanie nazwa Dział Rozdział Paragraf Kw ota

Zawonia UG 11

Bezpieczeństwo zewnętrzne 

i n ienaruszalność granic 11.4.

G otow ość struktur adm inistracyjno- 

gospodarczych kraju d o  obrony 

państwa 11.4.2.

Pozamilitarne przygotowania 

obronne 11.4.2.2.

Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk 

sojuszniczych przez sektor pozamilitarny 752 75212 2010 200,00

11.4.2.4.

Szkolenie obronne  administracji publicznej i 

przedsiębiorców 752 75212 2020 300,00

13

Zabezpieczenie społeczne i 

w spieranie rodziny 13.1. Pom oc i integracja społeczna 13.1.2.

W spieranie o sób  zagrożonych 

wykluczeniem  społecznym 13.1.2.1.

W sparcie f inansow e zadań i program ów  realizacji 

zadań pom ocy społecznej 852 85214 2030 167 100,00

85216 2030 202  000,00

85219 2010

2030 90 200,00

13.1.2.2. W spieranie osób z zaburzeniam i psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010 22 100,00

13.1.2.6.

Pom oc państwa w  zakresie dożywiania oraz pom oc 

żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 98 300,00

13.4. W spieranie rodziny 13.4.1.

W sparcie rodzin w ychowujących 

dzieci i opiekujących się osobam i 

niepełnosprawnym i 13.4.1.1.

Świadczenia rodzinne, św iadczenia z funduszu 

alimentacyjnego i zasiłki dla op iekunów 855 85502 2010 2 331 000 ,00

13.4.1.5. Pom oc Państwa w  w ychow yw aniu  dzieci 855 85501 2060 6 417  000,00

85504 2010 227  000,00

13.4.1.6.

W sparcie kobiet w  ciąży i rodzin w  zakresie dostępu 

do instrum entów  polityki na rzecz rodziny 855 85502 2010

16 Spraw y obywatelskie 16.1.

Adm inistracja publiczna i obsługa 

administracyjna obywatela 16.1.1.

Ewidencja ludności, rejestracja 

stanu cyw ilnego oraz dokum enty 

tożsam ości 16.1.1.2.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 

zakresu administracji rządowej - dow ody osobiste, 

ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu 

cywilnego 750 75011 2010 17 161,00

16.1.4.

System  administracji publicznej i 

w spółpraca z jednostkam i 

sam orządu terytorialnego 16.1.4.6.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 

zakresu administracji rządowej związanych z obsługą 

obywateli i z w ydaw aniem  zezwoleń 7 50 75011 2010 3 947,00

20 Zdrowie 20.1.

System  opieki zdrowotnej i dostęp do 

św iadczeń opieki zdrowotnej 20.1.3.

Opłacanie i refundacja składek na 

ubezpieczenie zdrow otne z 

budżetu państwa za o soby 

upraw nione 20.1.3.1.

Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie 

zdrow otne z budżetu państwa za osoby uprawnione 852 85213 2030 211 00 ,00

855 85513 2010 10 400,00

UG  Sum a 9 607 808,00



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
FB-BP.3111.28.2021. KSz Wrocław, dnia 16 lutego 2021 r.

Urząd M iasta i Gminy 
Ząbkowice 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 20 stycznia 2021 r. -  ustawa 

budżetowa na rok 2021 (Dz. U. poz. 190).

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina U M ii 
d y r e k t o r

Finansów I



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 2021 oraz dotacje z budżetu 
państwa dla gmin uzdrowiskowych.

Jednostka organizacyjna

UMiG Ząbkowice Śląskie

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020 10 000
750 75011 2010 260 715
752 75212 2010 400
752 75212 2020
754 75414 2010
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 33 600
852 85214 2030 416 400
852 85216 2030 367 000
852 85219 2010
852 85219 2030 393 800
852 85228 2010 155 000
852 85230 2030 129 200
855 85501 2060 17 702 000
855 85502 2010 7 542 000
855 85504 2010 620 000
855 85513 2010 100 800
921 92121 2020
925 92503 2030

Razem 27 730 915

Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w budżecie zadaniowym państwa 
w  ustawie budżetowej na rok 2021 w  części 85/02 Budżet W ojewody Dolnośląskiego 
w  szczegółowości określonej w  Załączniku nr 3.

Z up. WOJEV\ffi)DY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina t^ M ^ k /d z ia k  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budż&u



Załącznik nr 2

UMiG Ząbkowice Śląskie

( w złotych)

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami ujęte w ustawie budżetowej na rok 2021.

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690 1 000
852 85203 0830
852 85228 0830 9 000
855 85502 0920 127 000
855 85502 0970 3 000
855 85502 0980 76 000

Razem 216 000



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

Gm ina Typ
num er

funkcji
funkcja nazwa

num er

zadania
zadanie nazwa

num er

podzadanie
podzadanie nazwa

num er

działanie
działanie nazwa Dział Rozdział Paragraf Kw ota

Ząbkowice

Śląskie U M iG 2

Bezpieczeństwo 

wewnętrzne i porządek 

publiczny 2.3.

System  ochrony przeciwpożarowej i 

ratownictwa oraz ochrona ludności 2.3.3. Obrona cywilna 2.3.3.1.

W  Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony 

cywilnej oraz realizacja innych zadań 754 75414 2010

9

Kultura i dziedzictwo 

narodow e 9.1.

Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i 

tożsam ości narodowej w  kraju i za 

granicą 9.1.1.

O chrona m aterialnego dziedzictwa 

ku lturowego i miejsc pamięci 

narodowej w  kraju i za granicą 9.1.1.7.

Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz 

grobam i i cmentarzam i wojennym i 710 71035 2020 10 000,00

11

Bezpieczeństwo zewnętrzne 

i nienaruszalność granic 11.4.

G otow ość struktur adm inistracyjno- 

gospodarczych kraju d o  obrony 

państwa 11.4.2.

Pozamilitarne przygotowania 

obronne 11.4.2.2.

Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk 

sojuszniczych przez sektor pozamilitarny 752 75212 2010 400,00

13

Zabezpieczenie społeczne i 

w sp ieranie rodziny 13.1. Pom oc i integracja społeczna 13.1.2.

W spieranie o sób  zagrożonych 

wykluczeniem  społecznym 13.1.2.1.

W sparcie finansow e zadań i program ów  realizacji 

zadań pom ocy społecznej 852 85214 2030 416  400,00

85216 2030 367  000,00

85219 2010

2030 393 800,00

13.1.2.2. W spieranie o sób  z zaburzeniam i psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010 155 000,00

13.1.2.6.

Pom oc państwa w  zakresie dożywiania oraz pom oc 

żyw nościow a dla najuboższych 852 85230 2030 129 200,00

13.4. W spieran ie  rodziny 13.4.1.

W sparcie rodzin w ychowujących 

dzieci i opiekujących się o sobam i 

niepełnosprawnym i 13.4.1.1.

Św iadczenia rodzinne, św iadczenia z funduszu 

alimentacyjnego i zasiłki dla op iekunów 855 85502 2010 7 542 000,00
13.4.1.5. Pom oc Państwa w  w ychow yw aniu  dzieci 855 85501 2060 17 702  000,00

85504 2010 620  000,00

13.4.1.6.

W sparcie kobiet w  ciąży i rodzin w  zakresie dostępu 

do instrum entów  polityki na rzecz rodziny 855 85502 2010

16 Spraw y obywatelskie 16.1.

Adm inistracja publiczna i obsługa 

administracyjna obywatela 16.1.1.

Ewidencja ludności, rejestracja 

stanu cyw ilnego oraz dokum enty 

tożsamości 16.1.1.2.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 

zakresu administracji rządowej - dow ody osobiste, 

ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu 

cywilnego 750 75011 2010 211 964,00

16.1.4.

System  administracji publicznej i 

w spółpraca z jednostkam i 

sam orządu terytorialnego 16.1.4.6.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 

zakresu administracji rządowej związanych z obsługą 

obywateli i z w ydaw aniem  zezwoleń 750 75011 2010 4 8  751,00

20 Zdrowie 20.1.

System  opieki zdrowotnej i dostęp do 

św iadczeń opieki zdrowotnej 20.1.3.

Opłacanie i refundacja składek na 

ubezpieczenie zdrow otne z 

budżetu państwa za o soby 

upraw nione 20.1.3.1.

Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie 

zdrow otne z budżetu państwa za o soby  upraw nione 852 85213 2030 33 600,00

855 85513 2010 100 800,00
U M iG  Sum a 27 7 30  915,00



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
FB-BP.3111.28.2021.KSz Wrocław, dnia 16 lutego 2021 r.

Urząd Gminy 
Zgorzelec

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 20 stycznia 2021 r. -  ustawa 

budżetowa na rok 2021 (Dz. U. poz. 190).

z  up. WOJEWOpy dolnośląskiego

Celina *
DYREKTOR WYDŹIAŁU 

Finansów I Budźoiu



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 2021 oraz dotacje z budżetu 
państwa dla gmin uzdrowiskowych.

Jednostka organizacyjna

UG Zgorzelec

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 83 158
752 75212 2010 400
752 75212 2020
754 75414 2010
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 22 300
852 85214 2030 90 100
852 85216 2030 263 000
852 85219 2010
852 85219 2030 118 500
852 85228 2010 13 600
852 85230 2030 16 400
855 85501 2060 6 528 000
855 85502 2010 2 458 000
855 85504 2010 282 000
855 85513 2010 25 900
921 92121 2020
925 92503 2030

Razem 9 901 358

Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w  budżecie zadaniowym państwa 
w ustawie budżetowej na rok 2021 w  części 85/02 Budżet Wojewody Dolnośląskiego 
w  szczegółowości określonej w  Załączniku nr 3.

Zup
| » k|eg°

DYREKTOR WYDZIAŁU 
Finansów ¡ Budżeju



Załącznik nr 2

UG Zgorzelec

( w złotych)

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami ujęte w ustawie budżetowej na rok 2021.

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690 1 000
852 85203 0830
852 85228 0830 2 000
855 85502 0920 53 000
855 85502 0970 5 000
855 85502 0980 49 000

Razem 110 000



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

G m ina Typ
num er

funkcji
funkcja nazwa

num er

zadania
zadanie nazwa

num er

podzadanie
podzadanie nazwa

num er

działanie
działanie nazwa Dział Rozdział Paragraf Kw ota

Zgorzelec UG 11

Bezpieczeństwo zewnętrzne 

i nienaruszalność granic 11.4.

G otow ość struktur adm inistracyjno- 

gospodarczych kraju do obrony 

państwa 11.4.2.

Pozamilitarne przygotowania 

obronne 11.4.2.2.

Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk 

sojuszniczych przez sektor pozamilitarny 752 75212 2010 400,00

13

Zabezpieczenie społeczne i 

w sp ieranie rodziny 13.1. Pom oc i integracja społeczna 13.1.2.

W spieran ie  osób  zagrożonych 

wykluczeniem  społecznym 13.1.2.1.

W sparcie  finansow e zadań i program ów  realizacji 

zadań pom ocy społecznej 852 85214 2030 90  100,00

85216 2030 263 000,00

85219 2010

2030 118 500,00

13.1.2.2. W spieranie o sób  z zaburzeniam i psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010 13 600,00

13.1.2.6.

Pom oc państwa w  zakresie dożywiania oraz pom oc 

żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 16 400,00

13.4. W spieran ie  rodziny 13.4.1.

W sparcie  rodzin w ychowujących 

dzieci i opiekujących się o sobam i 

niepełnosprawnym i 13.4.1.1.

Św iadczenia rodzinne, św iadczenia z funduszu 

alimentacyjnego i zasiłki dla op iekunów 855 85502 2010 2 4 58  000,00

13.4.1.5. Pom oc Państwa w  w ychow yw aniu  dzieci 855 85501 2060 6 528 000,00

85504 2010 282 000,00

13.4.1.6.

W sparcie kobiet w  ciąży i rodzin w  zakresie dostępu 

d o  instrum entów  polityki na rzecz rodziny 855 85502 2010

16 Spraw y obywatelskie 16.1.

Adm inistracja publiczna i obsługa 

administracyjna obywatela 16.1.1.

Ewidencja ludności, rejestracja 

stanu cyw ilnego oraz dokum enty 

tożsamości 16.1.1.2.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 

zakresu administracji rządowej - dow ody osobiste, 

ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu 

cywilnego 750 75011 2010 67 608,00

16.1.4.

System  administracji publicznej i 

w spółpraca z jednostkam i 

sam orządu terytorialnego 16.1.4.6.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 

zakresu administracji rządowej związanych z obsługą 

obywateli i z w ydaw aniem  zezwoleń 750 750 11 2010 15 550,00

20 Zdrowie 20.1.

System  opieki zdrowotnej i dostęp do 

świadczeń opieki zdrowotnej 20.1.3.

Opłacanie i refundacja składek na 

ubezpieczenie zdrow otne z 

budżetu państwa za o soby 

upraw nione 20.1.3.1.

Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie 

zdrow otne z budżetu państwa za o soby  uprawnione 852 85213 2030 22 300,00

855 85513 2010 25 900,00

UG Sum a 9 9 01  358,00



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
FB-BP.3111.28.2021.KSz Wrocław, dnia 16 lutego 2021 r.

Urząd Miasta 
Zgorzelec

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:

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 20 stycznia 2021 r. -  ustawa 

budżetowa na rok 2021 (Dz. U. poz. 190).

- 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

Z up. WOJEWO ' (SKlEGO

Celina Mi fak
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i BudżeiiA



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 2021 oraz dotacje z budżetu 
państwa dla gmin uzdrowiskowych.

Jednostka organizacyjna

UM

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020 155 000
750 75011 2010 510 878
752 75212 2010 200
752 75212 2020
754 75414 2010
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 83 000
852 85214 2030 600 300
852 85216 2030 923 000
852 85219 2010 4710
852 85219 2030 487 800
852 85228 2010 173 700
852 85230 2030 55 400
855 85501 2060 17 973 000
855 85502 2010 6 810 000
855 85504 2010 779 000
855 85513 2010 54 600
921 92121 2020
925 92503 2030

Razem 28 610 588

Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w  budżecie zadaniowym państwa 
w  ustawie budżetowej na rok 2021 w części 85/02 Budżet Wojewody Dolnośląskiego 
w  szczegółowości określonej w Załączniku nr 3.

z up. wojEvyat>Y dolno&j^ kiego

Celina M m S ^ e lz ia k  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżet«



Załącznik nr 2

UM Zgorzelec

( w złotych)

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami ujęte w ustawie budżetowej na rok 2021.

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690 1 000
852 85203 0830
852 85228 0830 40 000
855 85502 0920 200 000
855 85502 0970 35 000
855 85502 0980 120 000

Razem 396 000



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

num er

zadania
zadanie nazwa

num er

podzadanie
podzadanie nazwa

num er

działanie
działanie nazwa Dział Rozdział Paragraf Kw ota

Zgorzelec U M 2

Bezpieczeństwo 

wewnętrzne i porządek 

publiczny 2.3.

System  ochrony przeciwpożarowej i 

ratownictwa oraz ochrona ludności 2.3.3. Obrona cywilna 2.3.3.1.

W  Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony 

cywilnej oraz realizacja innych zadań 754 75414 2010

9

Kultura i dziedzictwo 

narodow e 9.1.

Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i 

tożsam ości narodowej w  kraju i za 

granicą 9.1.1.

Ochrona m aterialnego dziedzictwa 

ku lturow ego i miejsc pamięci 

narodowej w  kraju i za granicą 9.1.1.7.

Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz 

grobam i i cmentarzam i w ojennym i 710 71035 2020 155 000,00

11

Bezpieczeństwo zewnętrzne 

i nienaruszalność granic 11.4.

G otow ość struktur adm inistracyjno- 

gospodarczych kraju do obrony 

państwa 11.4.2.

Pozamilitarne przygotowania 

obronne 11.4.2.2.

Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk 

sojuszniczych przez sektor pozamilitarny 752 75212 2010 200,00

13

Zabezpieczenie społeczne i 

w sp ieranie rodziny 13.1. Pom oc i integracja społeczna 13.1.2.

W spieranie o sób  zagrożonych 

wykluczeniem  społecznym 13.1.2.1.

W sparcie finansow e zadań i p rogram ów  realizacji 

zadań pom ocy społecznej 852 85214 2030 600 300,00

85216 2030 923 000,00

85219 2010 4 710,00

2030 487  800,00

13.1.2.2. W spieranie o sób  z zaburzeniam i psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010 173 700,00

13.1.2.6.

Pom oc państwa w  zakresie dożywiania oraz pom oc 

żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 55 400,00

13.4. W spieran ie  rodziny 13.4.1.

W sparcie rodzin w ychowujących 

dzieci i opiekujących się o sobam i 

niepełnosprawnym i 13.4.1.1.

Św iadczenia rodzinne, św iadczenia z funduszu 

alimentacyjnego i zasiłki dla op iekunów 855 85502 2010 6 8 10  000,00

13.4.1.5. Pom oc Państwa w  w ychow yw aniu  dzieci 855 85501 2060 17 973 000,00

85504 2010 779  000,00

13.4.1.6.

W sparcie kobiet w  ciąży i rodzin w  zakresie dostępu 

d o  instrum entów  polityki na rzecz rodziny 855 85502 2010

16 Spraw y obywatelskie 16.1.

Adm inistracja publiczna i obsługa 

administracyjna obywatela 16.1.1.

Ewidencja ludności, rejestracja 

stanu cyw ilnego oraz dokum enty 

tożsamości 16.1.1.2.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 

zakresu administracji rządowej -  dow ody osobiste, 

ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu 

cywilnego 750 75011 2010 415  348,00

16.1.4.

System  administracji publicznej i 

w spółpraca z jednostkam i 

sam orządu terytorialnego 16.1.4.6.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 

zakresu administracji rządowej związanych z obsługą 

obywateli i z w ydaw aniem  zezwoleń 750 75011 2010 95 530,00

20 Zdrowie 20.1.

System  opieki zdrowotnej i dostęp do 

św iadczeń opieki zdrowotnej 20.1.3.

Opłacanie i refundacja składek na 

ubezpieczenie zdrow otne z 

budżetu państwa za o soby 

upraw nione 20.1.3.1.

Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie 

zdrow otne z budżetu państwa za o soby  uprawnione 852 85213 2030 83 000,00

855 85513 2010 54  600,00

U M  Sum a 28 6 10  588,00



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
FB-BP.3111.28.2021. KSz Wrocław, dnia 16 lutego 2021 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Ziębice

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 20 stycznia 2021 r. -  ustawa 

budżetowa na rok 2021 (Dz. U. poz. 190).

Z up. WOJEWOp^ DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina Marzena 
DYREKTOR WYDZlAj U 

Finansów i Budżetu



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 2021 oraz dotacje z budżetu 
państwa dla gmin uzdrowiskowych.

Jednostka organizacyjna

UMiG Ziębice

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 163 693
752 75212 2010 300
752 75212 2020
754 75414 2010
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 44 600
852 85214 2030 132 100
852 85216 2030 445 000
852 85219 2010
852 85219 2030 327 600
852 85228 2010 58 700
852 85230 2030 154 300
855 85501 2060 13 553 000
855 85502 2010 6 859 124
855 85504 2010 485 000
855 85513 2010 84 100
921 92121 2020
925 92503 2030

Razem 22 307 517

Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w budżecie zadaniowym państwa 
w  ustawie budżetowej na rok 2021 w części 85/02 Budżet Wojewody Dolnośląskiego 
w  szczegółowości określonej w Załączniku nr 3.

Z up. W O J E W ^ ^ ^ )ś i/\S K !E G O

Celina Marzena Dzledziak 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



Załącznik nr 2

UMiG Ziębice

( w złotych)

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami ujęte w ustawie budżetowej na rok 2021.

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690
852 85203 0830
852 85228 0830 6 000
855 85502 0920 165 000
855 85502 0970 12 000
855 85502 0980 91 000

Razem 274 000



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

G m ina Typ
num er

funkcji
funkcja nazwa

num er

zadania
zadanie nazwa

num er

podzadanie
podzadanie nazwa

num er

działanie
działanie nazwa Dział Rozdział Paragraf Kw ota

Ziębice U M iG 11

Bezpieczeństwo zewnętrzne 

i nienaruszalność granic 11.4.

G otow ość struktur adm inistracyjno- 

gospodarczych kraju do obrony 

państwa 11.4.2.

Pozamilitarne przygotowania 

obronne 11.4.2.2.

Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk 

sojuszniczych przez sektor pozamilitarny 752 75212 2010 300,00

13

Zabezpieczenie społeczne i 

w sp ieranie rodziny 13.1. Pom oc i integracja społeczna 13.1.2.

W spieranie o sób  zagrożonych 

wykluczeniem  społecznym 13.1.2.1.

W sparcie finansow e zadań i p rogram ów  realizacji 

zadań pom ocy społecznej 852 85214 2030 132 100,00

85216 2030 445  000,00

85219 2010

2030 327 600,00

13.1.2.2. W spieranie o sób  z zaburzeniam i psychicznym i 852 85203 2010

85228 2010 58  700,00

13.1.2.6.

Pom oc państwa w  zakresie dożywiania oraz pom oc 

żyw nościow a dla najuboższych 852 85230 2030 154 300,00

13.4. W spieran ie  rodziny 13.4.1.

W sparcie rodzin w ychowujących 

dzieci i opiekujących się o sobam i 

niepełnosprawnym i 13.4.1.1.

Św iadczenia rodzinne, św iadczenia z funduszu 

alimentacyjnego i zasiłki dla op iekunów 855 85502 2010 6 855 000,00

13.4.1.5. Pom oc Państwa w  w ychow yw aniu  dzieci 855 85501 2060 13 553 000,00

85504 2010 485  000,00

13.4.1.6.

W sparcie  kobiet w  ciąży i rodzin w  zakresie dostępu 

do instrum entów  polityki na rzecz rodziny 855 85502 2010 4  124,00

16 Spraw y obywatelskie 16.1.

Administracja publiczna i obsługa 

adm inistracyjna obywatela 16.1.1.

Ewidencja ludności, rejestracja 

stanu cyw ilnego oraz dokum enty 

tożsam ości 16.1.1.2.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 

zakresu administracji rządowej - dow o dy  osobiste, 

ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu 

cywilnego 750 75011 2010 133 084,00

16.1.4.

System  administracji publicznej i 

w spółpraca z jednostkam i 

sam orządu terytorialnego 16.1.4.6.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 

zakresu administracji rządowej związanych z obsługą 

obywateli i z w ydaw aniem  zezwoleń 750 75011 2010 30  609,00

20 Zdrowie 20.1.

System  opieki zdrowotnej i dostęp do 

św iadczeń opieki zdrowotnej 20.1.3.

Opłacanie i refundacja składek na 

ubezpieczenie zdrow otne z 

budżetu państwa za osoby 

uprawnione 20.1.3.1.

Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie 

zdrow otne z budżetu państwa za o soby  upraw nione 852 85213 2030 44  600,00

855 85513 2010 84 100,00

U M iG  Sum a 22  3 07  517,00



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
FB-BP.3111.28.2021.KSz Wrocław, dnia 16 lutego 2021 r.

Urząd Gminy 
Złotoryja

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

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

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

celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji 

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

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

zadań zleconych ustawami (Załącznik nr 2)

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

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

wynikających z podziału kwot określonych w  ustawie z dnia 20 stycznia 2021 r. -  ustawa 

budżetowa na rok 2021 (Dz. U. poz. 190).

- 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 2021 oraz dotacje z budżetu 
państwa dla gmin uzdrowiskowych.

Jednostka organizacyjna

UG Złotoryja

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 39 770
752 75212 2010 200
752 75212 2020 300
754 75414 2010
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 24 600
852 85214 2030 343 200
852 85216 2030 251 000
852 85219 2010
852 85219 2030 180 200
852 85228 2010 8 900
852 85230 2030 65 200
855 85501 2060 6 871 000
855 85502 2010 2 445 000
855 85504 2010 237 000
855 85513 2010 22 300
921 92121 2020
925 92503 2030

Razem 10 488 670

Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w  budżecie zadaniowym państwa 
w  ustawie budżetowej na rok 2021 w  części 85/02 Budżet Wojewody Dolnośląskiego 
w  szczegółowości określonej w  Załączniku nr 3.

Z up. WOJEWOpY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina f4wM m af̂ hed>iiak 
DYREKTOR WTOZiAŁU 

Finansów i Budźątu



Załącznik nr 2

UG Złotoryja

( w złotych)

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami ujęte w ustawie budżetowej na rok 2021.

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690
852 85203 0830
852 85228 0830 8 000
855 85502 0920 58 000
855 85502 0970 4 000
855 85502 0980 34 000

Razem 104 000



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

num er

zadania
zadanie nazwa

num er

podzadanie
podzadanie nazwa

num er

działanie
działanie nazwa Dział Rozdział Paragraf Kw ota

Złotoryja UG 11

Bezpieczeństwo zewnętrzne 

i nienaruszalność granic 11.4.

G otow ość struktur adm inistracyjno- 

gospodarczych kraju d o  obrony 

państwa 11.4.2.

Pozamilitarne przygotowania 

obronne 11.4.2.2.

Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i w ojsk 

sojuszniczych przez sektor pozamilitarny 752 75212 2010 200,00

11.4.2.4.

Szkolenie obro nne  administracji publicznej i 

przedsiębiorców 752 75212 2020 300,00

1S

Zabezpieczenie społeczne i 

w sp ieranie rodziny 13.1. Pom oc i integracja społeczna 13.1.2.

W spieranie o sób  zagrożonych 

wykluczeniem  społecznym 13.1.2.1.

W sparcie f inansow e zadań i program ów  realizacji 

zadań pom ocy społecznej 852 85214 2030 343 200,00

85216 2030 251 000,00

85219 2010

2030 180 200,00

13.1.2.2. W spieranie o sób  z zaburzeniam i psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010 8 900,00

13.1.2.6.

Pom oc państwa w  zakresie dożyw ian ia oraz pom oc 

żyw nościow a dla najuboższych 852 85230 2030 65 200,00

13.4. W spieran ie  rodziny 13.4.1.

W sparcie rodzin w ychowujących 

dzieci i opiekujących się o sobam i 

niepełnosprawnym i 13.4.1.1.

Św iadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego i zasiłki dla op iekunów 855 85502 2010 2 4 45  000,00

13.4.1.5. Pom oc Państwa w  w ychow yw aniu  dzieci 855 85501 2060 6 871 000,00

85504 2010 237 000,00

13.4.1.6.

W sparcie kobiet w  ciąży i rodzin w  zakresie dostępu 

do instrum entów  polityki na rzecz rodziny 855 85502 2010

16 Spraw y obywatelskie 16.1.

Adm inistracja publiczna i obsługa 

administracyjna obywatela 16.1.1.

Ewidencja ludności, rejestracja 

stanu cyw ilnego oraz dokum enty 

tożsamości 16.1.1.2.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 

zakresu administracji rządowej - d ow ody osobiste, 

ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu 

cywilnego 750 75011 2010 32 334,00

16.1.4.

System  administracji publicznej i 

w spółpraca z jednostkam i 

sam orządu terytorialnego 16.1.4.6.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 

zakresu administracji rządowej zw iązanych z obsługą 

obywateli i z w ydaw aniem  zezwoleń 750 75011 2010 7 436,00

20 Zdrow ie 20.1.

System  opieki zdrowotnej i dostęp do 

św iadczeń opieki zdrowotnej 20.1.3.

Opłacanie i refundacja składek na 

ubezpieczenie zdrow otne z 

budżetu państwa za o soby 

uprawnione 20.1.3.1.

Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie 

zdrow otne z budżetu państwa za osoby uprawnione 852 85213 2030 24 600,00

855 85513 2010 22 300,00

UG  Sum a 10 488  670,00



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
FB-BP.3111.28.2021. KSz Wrocław, dnia 16 lutego 2021 r.

Urząd Miasta 
Złotoryja

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 20 stycznia 2021 r. -  ustawa 

budżetowa na rok 2021 (Dz. U. poz. 190).



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 2021 oraz dotacje z budżetu 
państwa dla gmin uzdrowiskowych.

Jednostka organizacyjna

UM

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 300 244
752 75212 2010 300
752 75212 2020 600
754 75414 2010
758 75814 2870
852 85203 2010 630 900
852 85213 2030 46 100
852 85214 2030 529 000
852 85216 2030 525 000
852 85219 2010
852 85219 2030 504 900
852 85228 2010 119 800
852 85230 2030 117 700
855 85501 2060 12 591 000
855 85502 2010 4 323 000
855 85504 2010 441 000
855 85513 2010 15 700
921 92121 2020
925 92503 2030

Razem 20 145 244

Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w  budżecie zadaniowym państwa 
w ustawie budżetowej na rok 2021 w  części 85/02 Budżet Wojewody Dolnośląskiego 
w szczegółowości określonej w Załączniku nr 3.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budźćta



Załącznik nr 2

UM Złotoryja

( w złotych)

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami ujęte w ustawie budżetowej na rok 2021.

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690 1 000
852 85203 0830 5 000
852 85228 0830 10 000
855 85502 0920 120 000
855 85502 0970 8 000
855 85502 0980 80 000

Razem 224 000



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

num er

zadania
zadanie nazwa

num er

podzadanie
podzadanie nazwa

num er

działanie
działanie nazwa Dział Rozdział Paragraf Kw ota

Złotoryja U M 11

Bezpieczeństwo zewnętrzne 

i nienaruszalność granic 11.4.

G otow ość struktur adm inistracyjno- 

gospodarczych kraju d o  obrony 

państwa 11.4.2.

Pozamilitarne przygotowania 

obronne 11.4.2.2.

Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i w ojsk 

sojuszniczych przez sektor pozamilitarny 752 75212 2010 300,00

11.4.2.4.

Szkolenie obro nne  administracji publicznej i 

przedsiębiorców 752 75212 2020 600,00

13

Zabezpieczenie społeczne i 

w sp ieranie rodziny 13.1. Pom oc i integracja społeczna 13.1.2.

W spieranie o sób  zagrożonych 

wykluczeniem  społecznym 13.1.2.1.

W sparcie finansow e zadań i program ów  realizacji 

zadań pom ocy społecznej 852 85214 2030 529  000,00

85216 2030 525  000,00

85219 2010

2030 5 04  900,00

13.1.2.2. W spieranie o sób  z zaburzeniam i psychicznymi 852 85203 2010 630 900,00

85228 2010 119 800,00

13.1.2.6.

Pom oc państwa w  zakresie dożywiania oraz pom oc 

żyw nościow a dla najuboższych 852 85230 2030 117 700,00

13.4. W spieranie rodziny 13.4.1.

W sparcie rodzin w ychowujących 

dzieci i opiekujących się osobam i 

niepełnosprawnym i 13.4.1.1.

Św iadczenia rodzinne, św iadczenia z funduszu 

alimentacyjnego i zasiłki dla op iekunów 855 85502 2010 4  323 000,00

13.4.1.5. Pom oc Państwa w  w ychow yw aniu  dzieci 855 85501 2060 12 591 000,00

85504 2010 441  000,00

13.4.1.6.

W sparcie kobiet w  ciąży i rodzin w  zakresie dostępu 

do instrum entów  polityki na rzecz rodziny 855 85502 2010

16 Spraw y obywatelskie 16.1.

Adm inistracja publiczna i obsługa 

adm inistracyjna obywatela 16.1.1.

Ewidencja ludności, rejestracja 

stanu cyw ilnego oraz dokum enty 

tożsam ości 16.1.1.2.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 

zakresu administracji rządowej - dow o dy  osobiste, 

ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu 

cywilnego 750 75011 2010 244  101,00

16.1.4.

System  administracji publicznej i 

w spółpraca z jednostkam i 

sam orządu terytorialnego 16.1.4.6.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 

zakresu administracji rządowej związanych z obsługą 

obywateli i z w ydaw aniem  zezwoleń 750 75011 2010 56  143,00

20 Zdrowie 20.1.

System  opieki zdrowotnej i dostęp do 

świadczeń opieki zdrowotnej 20.1.3.

Opłacanie i refundacja składek na 

ubezpieczenie zdrow otne z 

budżetu państwa za osoby 

upraw nione 20.1.3.1.

Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie 

zdrow otne z budżetu państwa za o soby  upraw nione 852 85213 2030 46  100,00

855 85513 2010 15 700,00

U M  Sum a 20 145 244,00



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
FB-BP.3111.28.2021.KSz Wrocław, dnia 16 lutego 2021 r.

Urząd M iasta i Gminy 
Złoty Stok

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:

celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji 

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

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 20 stycznia 2021 r. -  ustawa 

budżetowa na rok 2021 (Dz. U. poz. 190).

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

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

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

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO



Załącznik 1

1. Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 
zlecone ustawami, dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych oraz 
dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami 
administracji rządowej ujęte w  ustawie budżetowej na rok 2021 oraz dotacje z budżetu 
państwa dla gmin uzdrowiskowych.

Jednostka organizacyjna

UMiG Złoty Stok

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 32 135
752 75212 2010 200
752 75212 2020
754 75414 2010
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 21 600
852 85214 2030 322 900
852 85216 2030 209 000
852 85219 2010
852 85219 2030 111 800
852 85228 2010 20 600
852 85230 2030 70 400
855 85501 2060 3 163 000
855 85502 2010 1 767 000
855 85504 2010 119 000
855 85513 2010 17 200
921 92121 2020
925 92503 2030 1 360

Razem 5 856 195

Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w  budżecie zadaniowym państwa 
w  ustawie budżetowej na rok 2021 w  części 85/02 Budżet Wojewody Dolnośląskiego 
w  szczegółowości określonej w  Załączniku nr 3.

Z Up. W O ^ ^ K ,  EGO

Celina M a n e n a D W ff^ k 
d y r e k t o r  WYDZW.U

Finansów i Budżetu



Załącznik nr 2

UMiG Złoty Stok

( w złotych)

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami ujęte w ustawie budżetowej na rok 2021.

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690
852 85203 0830
852 85228 0830
855 85502 0920 22 000
855 85502 0970
855 85502 0980 10 000

Razem 32 000



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

G m ina Typ
num er

funkcji
funkcja nazwa

num er

zadania
zadanie nazwa

num er

podzadanie
podzadanie nazwa

num er

działanie
działanie nazwa Dział Rozdział Paragraf Kw ota

Złoty Stok U M iG 11

Bezpieczeństwo zewnętrzne 

i nienaruszalność granic 11.4.

G otow ość struktur adm inistracyjno- 

gospodarczych kraju do obrony 

państwa 11.4.2.

Pozamilitarne przygotowania 

obronne 11.4.2.2.

Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk 

sojuszniczych przez sektor pozamilitarny 752 75212 2010 200,00
12 Środow isko 12.2. Kształtowanie b ioróżnorodności 12.2.1. Ochrona przyrody i krajobrazu 12.2.1.1. Form y ochrony przyrody 925 92503 2030 1 360,00

13

Zabezpieczenie społeczne i 

w sp ieranie rodziny 13.1. Pom oc i integracja społeczna 13.1.2.

W spieran ie  osób  zagrożonych 

wykluczeniem  społecznym 13.1.2.1.

W sparcie finansow e zadań i program ów  realizacji 

zadań pom ocy społecznej 852 852 14 2030 3 22  900,00

85216 2030 209 000,00

85219 2010

2030 111 800,00

13.1.2.2. W spieranie o sób  z zaburzeniam i psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010 20 600,00

13.1.2.6.

Pom oc państwa w  zakresie dożywiania oraz pom oc 

żyw nościow a dla najuboższych 852 85230 2030 7 0  400,00

13.4. W spieran ie  rodziny 13.4.1.

W sparcie rodzin w ychowujących 

dzieci i opiekujących się o sobam i 

niepełnosprawnym i 13.4.1.1.

Św iadczenia rodzinne, św iadczenia z funduszu 

alimentacyjnego i zasiłki dla op iekunów 855 85502 2010 1 767 000,00
13.4.1.5. Pom oc Państwa w  w ychow yw aniu  dzieci 855 85501 2060 3 163 000,00

85504 2010 119 000,00

13.4.1.6.

W sparcie kobiet w  ciąży i rodzin w  zakresie dostępu 

do instrum entów  polityki na rzecz rodziny 855 85502 2010

16 Spraw y obywatelskie 16.1.

Adm inistracja publiczna i obsługa 

adm inistracyjna obywatela 16.1.1.

Ewidencja ludności, rejestracja 

stanu cyw ilnego oraz dokum enty 

tożsam ości 16.1.1.2.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 

zakresu administracji rządowej -  dow ody osobiste, 

ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu 

cywilnego 750 75011 2010 26 126,00

16.1.4.

System  administracji publicznej i 

w spółpraca z jednostkam i 

sam orządu terytorialnego 16.1.4.6.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 

zakresu administracji rządowej zw iązanych z obsługą 

obywateli i z w ydaw aniem  zezwoleń 750 75011 2010 6 009,00

20 Zdrowie 20.1.

System  opieki zdrowotnej i dostęp do 

św iadczeń opieki zdrowotnej 20.1.3.

Opłacanie i refundacja składek na 

ubezpieczenie zdrow otne z 

budżetu państwa za o soby 

uprawnione 20.1.3.1.

Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie 

zdrow otne z budżetu państwa za osoby upraw nione 852 85213 2030 21 600,00

855 85513 2010 17 200,00
U M iG  Sum a 5 8 56  195,00



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
FB-BP.3111.28.2021.KSz Wrocław, dnia 16 lutego 2021 r.

Urząd M iasta i Gminy 
Żarów

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 20 stycznia 2021 r. -  ustawa 

budżetowa na rok 2021 (Dz. U. poz. 190).

Zup. w o jew o ; DOLNOŚLĄSKIEGO

9dóakCelina Marzena
DYREKTOR wydziału

Finansów i Budżet!



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 2021 oraz dotacje z budżetu 
państwa dla gmin uzdrowiskowych.

Jednostka organizacyjna

UM Żarów

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020 5 000
750 75011 2010 179 976
752 75212 2010 300
752 75212 2020 500
754 75414 2010
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 27 500
852 85214 2030 175 500
852 85216 2030 266 000
852 85219 2010 7710
852 85219 2030 203 600
852 85228 2010
852 85230 2030 74 100
855 85501 2060 12 609 000
855 85502 2010 3 759 000
855 85504 2010 437 000
855 85513 2010 18 900
921 92121 2020
925 92503 2030

Razem 17 764 086

Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w  budżecie zadaniowym państwa 
w  ustawie budżetowej na rok 2021 w części 85/02 Budżet Wojewody Dolnośląskiego 
w  szczegółowości określonej w  Załączniku nr 3.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina M lircem ttfe/ziak, 
DYREKTOR WYD^AŁU 

Finansów i Budżetu



Załącznik nr 2

UM Żarów

( w złotych)

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami ujęte w ustawie budżetowej na rok 2021.

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690
852 85203 0830
852 85228 0830
855 85502 0920 100 000
855 85502 0970
855 85502 0980 70 000

Razem 170 000



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

G m ina Typ
num er

funkcji
funkcja nazwa

num er

zadania
zadanie nazwa

num er

podzadanie
podzadanie nazwa

num er

działanie
działanie nazwa Dział Rozdział Paragraf Kw ota

Żarów U M 9

Kultura i dziedzictwo 

narodow e 9.1.

Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i 

tożsam ości narodowej w  kraju i za 

granicą 9.1.1.

Ochrona m aterialnego dziedzictwa 

ku lturowego i miejsc pamięci 

narodowej w  kraju i za granicą 9.1.1.7.

Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz 

grobam i i cmentarzam i wojennym i 710 71035 2020 5 000,00

11

Bezpieczeństwo zewnętrzne 

i nienaruszalność granic 11.4.

G otow ość struktur adm inistracyjno- 

gospodarczych kraju d o  obrony 

państwa 11.4.2.

Pozamilitarne przygotowania 

obronne 11.4.2.2.

Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk 

sojuszniczych przez sektor pozamilitarny 752 75212 2010 300,00

11.4.2.4.

Szkolenie obronne  administracji publicznej i 

przedsiębiorców 752 75212 2020 500,00

13

Zabezpieczenie społeczne i 

wsp ieranie rodziny 13.1. Pom oc i integracja społeczna 13.1.2.

W spieran ie  osób  zagrożonych 

wykluczeniem  społecznym 13.1.2.1.

W sparcie finansow e zadań i program ów  realizacji 

zadań pom ocy społecznej 852 852 14 2030 175 500,00

85216 2030 266 000,00

85219 2010 7 710,00

2030 203 600,00

13.1.2.2. W spieranie o sób  z zaburzeniam i psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010

13.1.2.6.

Pom oc państwa w  zakresie dożywiania oraz pom oc 

żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 74  100,00

13.4. W spieranie rodziny 13.4.1.

W sparcie  rodzin w ychowujących 

dzieci i opiekujących się osobam i 

niepełnosprawnym i 13.4.1.1.

Św iadczenia rodzinne, św iadczenia z funduszu 

alimentacyjnego i zasiłki dla op iekunów 855 85502 2010 3 759 000,00

13.4.1.5. Pom oc Państwa w  w ychow yw aniu  dzieci 855 85501 2060 12 609 000,00

85504 2010 437  000,00

13.4.1.6.

W sparcie kobiet w  ciąży i rodzin w  zakresie dostępu 

do instrum entów  polityki na rzecz rodziny 855 85502 2010

16 Spraw y obywatelskie 16.1.

Adm inistracja publiczna i obsługa 

administracyjna obywatela 16.1.1.

Ewidencja ludności, rejestracja 

stanu cyw ilnego oraz dokum enty 

tożsamości 16.1.1.2.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 

zakresu administracji rządowej - d ow ody osobiste, 

ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu 

cywilnego 750 75011 2010 146 322,00

16.1.4.

System  administracji publicznej i 

w spółpraca z jednostkam i 

sam orządu terytorialnego 16.1.4.6.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 

zakresu administracji rządowej związanych z obsługą 

obywateli i z w ydaw aniem  zezwoleń 7 50 75011 2010 33 654,00

20 Zdrow ie 20.1.

System  opieki zdrowotnej i dostęp do 

św iadczeń opieki zdrowotnej 20.1.3.

Opłacanie i refundacja składek na 

ubezpieczenie zdrow otne z 

budżetu państwa za o soby 

uprawnione 20.1.3.1.

Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie 

zdrow otne z budżetu państwa za osoby uprawnione 852 85213 2030 27 500,00

855 85513 2010 18 900,00

U M  Sum a 17 7 64  086,00



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
FB-BP.3111.28.2021.KSz Wrocław, dnia 16 lutego 2021 r.

Urząd M iasta i Gminy 
Żmigród

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 20 stycznia 2021 r. -  ustawa 

budżetowa na rok 2021 (Dz. U. poz. 190).

Zup • WDJEWO,
pOLN°śM SKlEGO

DYREKTOR WYDZIĄi' U 
Finansów i BudżeiiA



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 2021 oraz dotacje z budżetu 
państwa dla gmin uzdrowiskowych.

Jednostka organizacyjna

UMiG Żmigród

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 95 011
752 75212 2010 300
752 75212 2020 500
754 75414 2010
758 75814 2870
852 85203 2010 757 080
852 85213 2030 34 900
852 85214 2030 193 300
852 85216 2030 395 000
852 85219 2010 4 720
852 85219 2030 218 400
852 85228 2010 26 600
852 85230 2030 58 700
855 85501 2060 14 264 000
855 85502 2010 6 627 000
855 85504 2010 514 000
855 85513 2010 35 500
921 92121 2020
925 92503 2030

Razem 23 225 011

Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w budżecie zadaniowym państwa 
w ustawie budżetowej na rok 2021 w  części 85/02 Budżet Wojewody Dolnośląskiego 
w szczegółowości określonej w  Załączniku nr 3.

Z up. WDJEW0 ÍYDO

Celina Marzena Dz 
DYREKTOR WYDZf^ŁU 

Finansów i Budżeti

lOj^KIEGO

'■cLziak



Załącznik nr 2

UMiG Żmigród

( w złotych)

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami ujęte w ustawie budżetowej na rok 2021.

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690
852 85203 0830 7 000
852 85228 0830
855 85502 0920 145 000
855 85502 0970 7 000
855 85502 0980 70 000

Razem 229 000



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

num er

zadania
zadanie nazwa

num er

podzadanie
podzadanie nazwa

num er

działanie
działanie nazwa Dział Rozdział Paragraf Kw ota

Żm igród U M iG 2

Bezpieczeństwo 

wewnętrzne i porządek 

publiczny 2.3.

System  ochrony przeciwpożarowej i 

ratownictwa oraz ochrona ludności 2.3.3. O brona cywilna 2.3.3.1.

W  Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony 

cywilnej oraz realizacja innych zadań 754 754 14 2010

11

Bezpieczeństwo zewnętrzne 

i nienaruszalność granic 11.4.

G otow ość struktur adm inistracyjno- 

gospodarczych kraju d o  obrony 

państwa 11.4.2.

Pozamilitarne przygotowania 

obronne 11.4.2.2.

Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i w ojsk 

sojuszniczych przez sektor pozamilitarny 752 75212 2010 300,00

11.4.2.4.

Szkolenie obronne  administracji publicznej i 

przedsiębiorców 752 75212 2020 500,00

13

Zabezpieczenie społeczne i 

wsp ieranie rodziny 13.1. Pom oc i integracja społeczna 13.1.2.

W spieran ie  o sób  zagrożonych 

wykluczeniem  społecznym 13.1.2.1.

W sparcie finansow e zadań i program ów  realizacji 

zadań pom ocy społecznej 852 85214 2030 193 300,00

85216 2030 395  000,00

85219 2010 4 720,00

2030 218 400,00

13.1.2.2. W spieranie o sób z zaburzeniam i psychicznymi 852 85203 2010 757  080,00

85228 2010 26 600,00

13.1.2.6.

Pom oc państwa w  zakresie dożywiania oraz pom oc 

żyw nościow a dla najuboższych 852 85230 2030 58 700,00

13.4. W spieranie rodziny 13.4.1.

W sparcie rodzin wychowujących 

dzieci i opiekujących się osobam i 

niepełnosprawnym i 13.4.1.1.

Św iadczenia rodzinne, św iadczenia z funduszu 

alimentacyjnego i zasiłki dla op iekunów 855 85502 2010 6 627 000,00

13.4.1.5. Pom oc Państwa w  w ychow yw aniu  dzieci 855 85501 2060 14 2 64  000,00

85504 2010 514  000,00

13.4.1.6.

W sparcie kobiet w  ciąży i rodzin w  zakresie dostępu 

do  instrum entów  polityki na rzecz rodziny 855 85502 2010

16 Spraw y obywatelskie 16.1.

Adm inistracja publiczna i obsługa 

administracyjna obywatela 16.1.1.

Ewidencja ludności, rejestracja 

stanu cyw ilnego oraz dokum enty 

tożsam ości 16.1.1.2.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 

zakresu administracji rządowej - dow o dy  osobiste, 

ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu 

cywilnego 750 75011 2010 77 245,00

16.1.4.

System  administracji publicznej i 

w spółpraca z jednostkam i 

sam orządu terytorialnego 16.1.4.6.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 

zakresu administracji rządowej związanych z obsługą 

obywateli i z w ydaw aniem  zezwoleń 750 75011 2010 17 766,00

20 Zdrow ie 20.1.

System  opieki zdrowotnej i dostęp do 

świadczeń opieki zdrowotnej 20.1.3.

Opłacanie i refundacja składek na 

ubezpieczenie zdrow otne z 

budżetu państwa za o soby 

upraw nione 20.1.3.1.

Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie 

zdrow otne z budżetu państwa za o soby uprawnione 852 85213 2030 34  900,00

855 85513 2010 35 500,00

U M iG  Sum a 23 225 011,00



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
FB-BP.3111.28.2021.KSz Wrocław, dnia 16 lutego 2021 r.

Urząd Gminy 
Żórawina

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 20 stycznia 2021 r. -  ustawa 

budżetowa na rok 2021 (Dz. U. poz. 190).



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 2021 oraz dotacje z budżetu 
państwa dla gmin uzdrowiskowych.

Jednostka organizacyjna

UG Żórawina

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020 1 500
750 75011 2010 84 038
752 75212 2010 200
752 75212 2020 300
754 75414 2010
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 12 900
852 85214 2030 44 500
852 85216 2030 145 000
852 85219 2010 2 690
852 85219 2030 96 200
852 85228 2010
852 85230 2030 16 000
855 85501 2060 15 924 000
855 85502 2010 2 425 000
855 85504 2010 506 000
855 85513 2010 6 800
921 92121 2020
925 92503 2030

Razem 19 265 128

Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w  budżecie zadaniowym państwa 
w ustawie budżetowej na rok 2021 w  części 85/02 Budżet W ojewody Dolnośląskiego 
w szczegółowości określonej w  Załączniku nr 3.

1 up. V V 0JE V v'Q ^D 0U !0^sjklEG 0

Celina Marzena DzĘclziak 
DYREKTOR WYDZIĄŁU 

Finansów i Budżetm



Załącznik nr 2

UG Żórawina

( w złotych)

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami ujęte w ustawie budżetowej na rok 2021.

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690
852 85203 0830
852 85228 0830
855 85502 0920 49 000
855 85502 0970 3 000
855 85502 0980 41 000

Razem 93 000



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

G m ina Typ
num er

funkcji
funkcja nazwa

num er

zadania
zadanie nazwa

n um er

podzadanie
podzadanie nazwa

num er

działanie
działanie nazwa Dział Rozdział Paragraf Kw ota

Żórawina UG 9

Kultura i dziedzictwo 

narodow e 9.1.

O chrona i popularyzacja dziedzictwa i 

tożsam ości narodowej w  kraju i za 

granicą 9.1.1.

Ochrona m aterialnego dziedzictwa 

ku lturow ego i miejsc pamięci 

narodowej w  kraju i za granicą 9.1.1.7.

Opieka nad miejscami pam ięci narodowej oraz 

grobam i i cmentarzam i wojennym i 710 71035 2020 1 500,00

11

Bezpieczeństwo zewnętrzne 

i nienaruszalność granic 11.4.

G otow ość struktur adm inistracyjno- 

gospodarczych kraju do obrony 

państwa 11.4.2.

Pozamilitarne przygotowania 

obronne 11.4.2.2.

Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk 

sojuszniczych przez sektor pozamilitarny 752 75212 2010 200,00

11.4.2.4.

Szkolenie obronne  administracji publicznej i 

przedsiębiorców 752 75212 2020 300,00

13

Zabezpieczenie społeczne i 

w sp ieranie rodziny 13.1. Pom oc i integracja społeczna 13.1.2.

W spieran ie  o sób  zagrożonych 

wykluczeniem  społecznym 13.1.2.1.

W sparcie finansow e zadań i program ów  realizacji 

zadań pom ocy społecznej 852 85214 2030 44  500,00

85216 2030 145 000,00

85219 2010 2 690,00

2030 96 200,00
13.1.2.2. W spieranie o sób  z zaburzeniam i psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010

13.1.2.6.

Pom oc państwa w  zakresie dożywiania oraz pom oc 

żyw nościow a dla najuboższych 852 85230 2030 16 000,00

13.4. W spieranie rodziny 13.4.1.

W sparcie rodzin wychowujących 

dzieci i opiekujących się osobam i 

niepełnosprawnym i 13.4.1.1.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego i zasiłki dla op iekunów 855 85502 2010 2 425  000,00
13.4.1.5. Pom oc Państwa w  w ychow yw aniu  dzieci 855 85501 2060 15 924  000,00

85504 2010 506 000,00

13.4.1.6.

W sparcie kobiet w  ciąży i rodzin w  zakresie dostępu 

d o  instrum entów  polityki na rzecz rodziny 855 85502 2010

16 Spraw y obywatelskie 16.1.

Adm inistracja publiczna i obsługa 

administracyjna obywatela 16.1.1.

Ewidencja ludności, rejestracja 

stanu cyw ilnego oraz dokum enty 

tożsamości 16.1.1.2.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 

zakresu administracji rządowej - dow ody osobiste, 

ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu 

cywilnego 750 75011 2010 68 324,00

16.1.4.

System  administracji publicznej i 

w spółpraca z jednostkam i 

sam orządu terytorialnego 16.1.4.6.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 

zakresu administracji rządowej zw iązanych z obsługą 

obywateli i z w ydaw aniem  zezwoleń 750 75011 2010 15 714,00

20 Zdrowie 20.1.

System  opieki zdrowotnej i dostęp do 

św iadczeń opieki zdrowotnej 20.1.3.

Opłacanie i refundacja składek na 

ubezpieczenie zdrow otne z 

budżetu państwa za osoby 

upraw nione 20.1.3.1.

Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie 

zdrow otne z budżetu państwa za o soby  upraw nione 852 85213 2030 12 900,00

855 85513 2010 6 800,00
UG  Sum a 19 265 128,00



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.28.2021.KSz Wrocław, dnia 16 lutego 2021 r.

Urząd Gminy 
Żukowice

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 20 stycznia 2021 r. -  ustawa 

budżetowa na rok 2021 (Dz. U. poz. 190).

Zup
■ WojB/VQaYDOiNOMŚKIEGO

Celina Marz^aU ^M t^iak
d y rek to r  w ydzU łu

Finansów i Budżet^



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 2021 oraz dotacje z budżetu 
państwa dla gmin uzdrowiskowych.

Jednostka organizacyjna

UG Żukowice

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 12 943
752 75212 2010 200
752 75212 2020 400
754 75414 2010
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 8 100
852 85214 2030 66 400
852 85216 2030 89 000
852 85219 2010
852 85219 2030 94 500
852 85228 2010
852 85230 2030 26 100
855 85501 2060 3 886 000
855 85502 2010 1 457 000
855 85504 2010 139 000
855 85513 2010 13 600
921 92121 2020
925 92503 2030

Razem 5 793 243

Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w budżecie zadaniowym państwa 
w  ustawie budżetowej na rok 2021 w  części 85/02 Budżet Wojewody Dolnośląskiego 
w szczegółowości określonej w Załączniku nr 3.

Z up. WOJEWO0^ ^ | Ś g t S ^ E G O

Celina Marzena Dzieaziak 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu )



Załącznik nr 2

UG Żukowice

( w złotych)

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami ujęte w ustawie budżetowej na rok 2021.

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690
852 85203 0830
852 85228 0830
855 85502 0920 20 000
855 85502 0970
855 85502 0980 10 000

Razem 30 000



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

Gm ina Typ
num er

funkcji
funkcja nazwa

num er

zadania
zadanie nazwa

num er

podzadanie
podzadanie nazwa

num er

działanie
działanie nazwa Dział Rozdział Paragraf Kw ota

Żukowice UG 11

Bezpieczeństwo zewnętrzne 

i nienaruszalność granic 11.4.

G otow ość struktur adm inistracyjno- 

gospodarczych kraju do obrony 

państwa 11.4.2.

Pozamilitarne przygotowania 

obronne 11.4.2.2.

Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk 

sojuszniczych przez sektor pozamilitarny 752 75212 2010 200,00

11.4.2.4.

Szkolenie obronne administracji publicznej i 

przedsiębiorców 752 75212 2020 400,00

13

Zabezpieczenie społeczne i 

w sp ieranie rodziny 13.1. Pom oc i integracja społeczna 13.1.2.

W spieranie o sób  zagrożonych 

wykluczeniem  społecznym 13.1.2.1.

W sparcie finansow e zadań i program ów  realizacji 

zadań pom ocy społecznej 852 85214 2030 66 400,00

85216 2030 89 000,00

85219 2010

2030 9 4  500,00
13.1.2.2. W spieranie o sób  z zaburzeniam i psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010

13.1.2.6.

Pom oc państwa w  zakresie dożywiania oraz pom oc 

żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 26 100,00

13.4. W spieranie rodziny 13.4.1.

W sparcie  rodzin w ychowujących 

dzieci i opiekujących się osobam i 

niepełnosprawnym i 13.4.1.1.

Św iadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego i zasiłki dla op iekunów 855 85502 2010 1 4 5 7  000,00

13.4.1.5. Pom oc Państwa w  w ychow yw aniu  dzieci 855 85501 2060 3 886  000,00

85504 2010 139 000,00

13.4.1.6.

W sparcie  kobiet w  ciąży i rodzin w  zakresie dostępu 

do instrum entów  polityki na rzecz rodziny 855 85502 2010

16 Spraw y obywatelskie 16.1.

Adm inistracja publiczna i obsługa 

administracyjna obywatela 16.1.1.

Ewidencja ludności, rejestracja 

stanu cyw ilnego oraz dokum enty 

tożsamości 16.1.1.2.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 

zakresu administracji rządowej - dow o dy  osobiste, 

ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu 

cywilnego 750 75011 2010 10 523,00

16.1.4.

System  administracji publicznej i 

w spółpraca z jednostkam i 

sam orządu terytorialnego 16.1.4.6.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z 

zakresu administracji rządowej związanych z obsługą 

obywateli i z w ydaw aniem  zezwoleń 750 75011 2010 2 420,00

20 Zdrowie 20.1.

System  opieki zdrowotnej i dostęp do 

św iadczeń opieki zdrowotnej 20.1.3.

Opłacanie i refundacja składek na 

ubezpieczenie zdrow otne z 

budżetu państwa za o soby 

uprawnione 20.1.3.1.

Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie 

zdrow otne z budżetu państwa za osoby upraw nione 852 85213 2030 8 100,00

855 85513 2010 13 600,00
UG Sum a 5 793  243,00


