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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2021 r.

Urząd Gminy 
Gaworzyce

W załączeniu przekazuję informację o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie 

ustawy budżetowej na rok 2022 kwotach:

- 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).
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Załącznik nr 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, 
dotacje z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych ujęte w projekcie ustawy budżetowej na 
rok 2022.

UG Gaworzyce

( w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 33 174
752 75212 2010 200
752 75212 2020
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 9 500
852 85214 2030 76 400
852 85216 2030 100 000
852 85219 2030 82 200
852 85228 2010 3 300
852 85230 2030 22 700
855 85501 2060 1 771 000
855 85502 2010 1 786 000
855 85513 2010 23 200
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 3 907 674

Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w budżecie zadaniowym państwa 
w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 w części 85/02 Budżet Wojewody Dolnośląskiego 
w szczegółowości określonej w Załączniku nr 3.



Załącznik nr 2

UG Gaworzyce

( w złotych)

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami ujęte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022.

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690
852 85203 0830
852 85228 0830 15 000
855 85502 0920 14 000
855 85502 0970
855 85502 0980 13 000

Razem 42 000



D o tac je  w y n ik a ją ce  ze s t ru k tu ry  u k ła d u  zadan iow ego  b u d że tu  p a ń s tw a  w  p odzia le  n a  fu n k c je , z a d a n ia , p o d z a d a n ia  i d z ia ła n ia
Załącznik n r 3

(w złotych)

Gmina Typ
numer
funkcji funkcja nazwa

numer
zadania zadanie nazwa

numer
podzadanie podzadanie nazwa numer

działanie działanie nazwa Dział Rozdział Paragraf Kwota

Gaworzyce UG 11
Bezpieczeństwo 
zewnętrzne I 
nienaruszalność granic

11.4.
Gotowość struktur 
administracyjno-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. Pomoc i integracja społeczna 13.1.2. Wspieranie osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów 
realizacji zadań pomocy społecznej 852 85214 76400,00

85216 2030 100 000,00
85219 2030 82 200,00

13.1.2.2. Wspieranie osób z zaburzeniami 
psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010 3 300,00

13.1.2.6. Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz 
pomoc żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 22 700,00

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

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

855 85502 2010 1786 000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 1771000,00

16 Sprawy obywatelskie 16.1.
Administracja publiczna i obsługa 
administracyjna obywatela 16.1.1.

Ewidencja ludności, rejestracja stanu 
cywilnego oraz dokumenty 
tożsamości

16.1.1.2.

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

750 75011 2010 27 719,00

16.1.4.
System administracji publicznej i 
współpraca z jednostkami samorządu 
terytorialnego

16.1.4.6.

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

750 75011 2010 5 455,00

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

20.1.3.
Opłacanie i refundacja składek na 
ubezpieczenie zdrowotne z budżetu 
państwa za osoby uprawnione

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

852 85213 2030 9 500,00

855 85513 2010 23 200,00
3 907 674,00



FB-BP.3110.8.2021.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2021 r.

Urząd Gminy 
Głogów

W załączeniu przekazuję informację o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie 

ustawy budżetowej na rok 2022 kwotach:

- 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).



Załącznik nr 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, 
dotacje z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych ujęte w projekcie ustawy budżetowej na 
rok 2022.

UG Głogów

( w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 59 690
752 75212 2010 200
752 75212 2020
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 6 500
852 85214 2030 20 700
852 85216 2030 66 000
852 85219 2030 95 400
852 85228 2010 4 200
852 85230 2030 41 100
855 85501 2060 3 604 000
855 85502 2010 2 065 000
855 85513 2010 12 300
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 5 975 090

Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w budżecie zadaniowym państwa 
w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 w części 85/02 Budżet Wojewody Dolnośląskiego 
w szczegółowości określonej w  Załączniku nr 3.



Załącznik nr 2

UG Głogów

( w złotych)

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami ujęte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022.

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690
852 85203 0830
852 85228 0830 1 000
855 85502 0920 45 000
855 85502 0970
855 85502 0980 24 000

Razem 70 000



D o tac je  w y n ik a ją ce  ze s tru k tu ry  u k ła d u  zadan iow ego  b u d że tu  p a ń s tw a  w  po d zia le  n a  fu n k c je , z a d a n ia , p o d z a d a n ia  i d z ia ła n ia
Załącznik n r 3

Gmina Typ
numer
funkcji funkcja nazwa numer

zadania zadanie nazwa
numer

podzadanie podzadanie nazwa
numer

działanie działanie nazwa Dział Rozdział Paragraf Kwota

Głogów UG 11
Bezpieczeństwo 
zewnętrzne i 
nienaruszalność granic

11.4.
Gotowość struktur 
administracyjno-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. Pomoc i integracja społeczna 13.1.2. Wspieranie osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów 

realizacji zadań pomocy społecznej 852 85214 20 700,00

85216 2030 66 000,00
85219 2030 95 400,00

13.1.2.2.
Wspieranie osób z zaburzeniami 
psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010 4 200,00

13.1.2.6. Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz 
pomoc żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 41100,00

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

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

855 85502 2010 2 065 000,00

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

16 Sprawy obywatelskie 16.1. Administracja publiczna i obsługa 
administracyjna obywatela 16.1.1.

Ewidencja ludności, rejestracja stanu 
cywilnego oraz dokumenty 
tożsamości

16.1.1.2.

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

750 75011 2010 48 529,00

16.1.4.
System administracji publicznej i 
współpraca z jednostkami samorządu 
terytorialnego

16.1.4.6.

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

750 75011 2010 11161,00

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

20.1.3.
Opłacanie i refundacja składek na 
ubezpieczenie zdrowotne z budżetu 
państwa za osoby uprawnione

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

852 85213 2030 6 500,00

l/G  Sumo ------------------------------ -------------
855 85513 2010 12 300,00 

5975090,00



FB-BP.3110.8.2021 .KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2021 r.

Urząd Miasta 
Głogów

W  załączeniu przekazuję informację o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie 

ustawy budżetowej na rok 2022 kwotach:

- 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).



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, 
dotacje z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych ujęte w  projekcie ustawy budżetowej na 
rok 2022.

UM Głogów

( w złotych)

Załącznik nr 1

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020 4 000
750 75011 2010 684 506
752 75212 2010 600
752 75212 2020
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 68 800
852 85214 2030 104 200
852 85216 2030 668 000
852 85219 2030 1 071 900
852 85228 2010 52 700
852 85230 2030 359 000
855 85501 2060 26 706 000
855 85502 2010 20 124 000
855 85513 2010 170 400
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 50 014 106

Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w budżecie zadaniowym państwa 
w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 w części 85/02 Budżet Wojewody Dolnośląskiego 
w szczegółowości określonej w Załączniku nr 3.



Załącznik nr

UM Głogów

( w złotych)

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami ujęte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022.

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690 11 000
852 85203 0830
852 85228 0830 14 000
855 85502 0920 500 000
855 85502 0970 14 000
855 85502 0980 191 000

Razem 730 000



D o tac je  w y n ik a ją ce  ze s t ru k tu ry  u k ła d u  zadan iow ego  b u d że tu  p a ń s tw a  w  podzia le n a  fu n k c je , z a d a n ia , p o d z a d a n ia  i d z ia ła n ia
Załącznik n r 3

(w złotych)

Gmina Typ numer
funkcji

funkcja nazwa
numer

zadania zadanie nazwa
numer

podzadanie podzadanie nazwa
numer

działanie
działanie nazwa Dział Rozdział Paragraf Kwota

Głogów UM 9 Kultura i dziedzictwo 
narodowe

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

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

9.1.1.7. Opieka nad miejscami pamięci narodowej 
oraz grobami i cmentarzami wojennymi 710 71035 2020 4 000,00

11
Bezpieczeństwo 
zewnętrzne i 
nienaruszalność granic

11.4.
Gotowość struktur 
administracyjno-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 600,00

13 Zabezpieczenie społeczne i 
wspieranie rodziny

13.1. Pomoc i integracja społeczna 13.1.2. Wspieranie osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów 

realizacji zadań pomocy społecznej 852 85214 104 200,00

85216 2030 668 000,00
85219 2030 1071 900,00

13.1.2.2. Wspieranie osób z zaburzeniami 
psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010 52 700,00

13.1.2.6. Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz 
pomoc żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 359 000,00

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

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

855 85502 2010 20 124 000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 26 706 000,00

16 Sprawy obywatelskie 16.1.
Administracja publiczna i obsługa 
administracyjna obywatela

16.1.1.
Ewidencja ludności, rejestracja stanu 
cywilnego oraz dokumenty 
tożsamości

16.1.1.2.

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

750 75011 2010 556 509,00

16.1.4.
System administracji publicznej i 
współpraca z jednostkami samorządu 
terytorialnego

16.1.4.6.

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

750 75011 2010 127 997,00

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

20.1.3.
Opłacanie i refundacja składek na 
ubezpieczenie zdrowotne z budżetu 
państwa za osoby uprawnione

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

852 85213 2030 68 800,00

855 85513 2010 170 400,00
U M  Suma 50014106,00



WOJEWODA DOLNOSLĄSKI

FB-BP.3110.8.2021.KSz

Wrocław, dnia 20 października 2021 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Głuszyca

W załączeniu przekazuję informację o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie 

ustawy budżetowej na rok 2022 kwotach:

- 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).



Załącznik nr 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, 
dotacje z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych ujęte w projekcie ustawy budżetowej na 
rok 2022.

UMiG Głuszyca

( w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020 4 000
750 75011 2010 76 605
752 75212 2010 200
752 75212 2020
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 35 200
852 85214 2030 83 600
852 85216 2030 367 000
852 85219 2030 169 600
852 85228 2010
852 85230 2030 75 300
855 85501 2060 2 832 000
855 85502 2010 3 688 000
855 85513 2010 47 400
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 7 378 905

Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w budżecie zadaniowym państwa 
w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 w części 85/02 Budżet Wojewody Dolnośląskiego 
w szczegółowości określonej w Załączniku nr 3.



Załącznik nr 2

UMiG Głuszyca

( w złotych)

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami ujęte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022.

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690
852 85203 0830
852 85228 0830
855 85502 0920 80 000
855 85502 0970 2 000
855 85502 0980 70 000

Razem 152 000



(w złotych)

Załącznik n r 3
D o tac je  w y n ik a ją c e  ze  s t ru k tu ry  u k ła d u  zadan iow ego  b u d że tu  p a ń s tw a  w  p odzia le  n a  fu n k c je , z a d a n ia , p o d z a d a n ia  i d z ia ła n ia

Gmina Typ
numer
funkcji

funkcja nazwa
numer

zadania
zadanie nazwa numer

podzadanie
podzadanie nazwa

numer
działanie działanie nazwa Dział Rozdział Paragraf Kwota

Głuszyca UMiG 9
Kultura i dziedzictwo 
narodowe

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

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

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

710 71035 2020 4 000,00

11
Bezpieczeństwo 
zewnętrzne i 
nienaruszalność granic

11.4.
Gotowość struktur 
administracyjno-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. Pomoc i integracja społeczna 13.1.2. Wspieranie osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 13.1.2.1.

Wsparcie finansowe zadań i programów 
realizacji zadań pomocy społecznej 852 85214 83 600,00

85216 2030 367 000,00
85219 2030 169 600,00

13.1.2.2. Wspieranie osób z zaburzeniami 
psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010

13.1.2.6. Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz 
pomoc żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 75 300,00

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

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

855 85502 2010 3 688 000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 2 832 000,00

16 Sprawy obywatelskie 16.1.
Administracja publiczna i obsługa 
administracyjna obywatela 16.1.1.

Ewidencja ludności, rejestracja stanu 
cywilnego oraz dokumenty 
tożsamości

16.1.1.2.

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

750 75011 2010 62 281,00

16.1.4.
System administracji publicznej i 
współpraca z jednostkami samorządu 
terytorialnego

16.1.4.6.

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

750 75011 2010 14 324,00

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

20.1.3.
Opłacanie i refundacja składek na 
ubezpieczenie zdrowotne z budżetu 
państwa za osoby uprawnione

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

852 85213 2030 35 200,00

855 85513 2010 47 400,00
UMIG Suma 7378905,00



FB-BP.3110.8.2021.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2021 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Góra

W  załączeniu przekazuję informację o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie 

ustawy budżetowej na rok 2022 kwotach:

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

na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 

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

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

zleconych ustawami (Załącznik nr 2);

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

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

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



Załącznik nr 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, 
dotacje z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych ujęte w projekcie ustawy budżetowej na 
rok 2022.

UMiG Góra

( w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020 3 000
750 75011 2010 240 409
752 75212 2010 400
752 75212 2020
758 75814 2870
852 85203 2010 814 800
852 85213 2030 115 500
852 85214 2030 1 343 100
852 85216 2030 1 137 000
852 85219 2030 343 100
852 85228 2010 59 400
852 85230 2030 153 800
855 85501 2060 8 106 000
855 85502 2010 11 311 000
855 85513 2010 103 900
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 23 731 409

Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w budżecie zadaniowym państwa 
w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 w części 85/02 Budżet Wojewody Dolnośląskiego 
w  szczegółowości określonej w Załączniku nr 3.



Załącznik nr 2

UMiG Góra

( w  złotych)

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami ujęte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022.

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690
852 85203 0830
852 85228 0830 13 000
855 85502 0920 250 000
855 85502 0970 3 000
855 85502 0980 170 000

Razem 436 000



D o tac je  w y n ik a ją c e  ze  s t ru k tu ry  u k ia d u  zadan iow ego  b u d że tu  p a ń s tw a  w  p odzia le  n a  fu n k c je , z a d a n ia , p o d z a d a n ia  i d z ia ła n ia
Załącznik n r 3

(w złotych)

Gmina Typ numer
funkcji

funkcja nazwa numer
zadania

zadanie nazwa numer
podzadanie podzadanie nazwa

numer
działanie działanie nazwa Dział Rozdział Paragraf Kwota

Góra UMiG 9
Kultura i dziedzictwo 
narodowe 9.1.

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

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

9.1.1.7.
Opieka nad miejscami pamięci narodowej 
oraz grobami i cmentarzami wojennymi 710 71035 2020 3 000,00

11
Bezpieczeństwo 
zewnętrzne i 
nienaruszalność granic

11.4.
Gotowość struktur 
administracyjno-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 
wspieranie rodziny

13.1. Pomoc i integracja społeczna 13.1.2. Wspieranie osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów 

realizacji zadań pomocy społecznej 852 85214 1 343 100,00

85216 2030 1137 000,00
85219 2030 343 100,00

13.1.2.2. Wspieranie osób z zaburzeniami 
psychicznymi 852 85203 2010 814 800,00

85228 2010 59 400,00

13.1.2.6.
Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz 
pomoc żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 153 800,00

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

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

855 85502 2010 11 311000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 8 106 000,00

16 Sprawy obywatelskie 16.1.
Administracja publiczna i obsługa 
administracyjna obywatela 16.1.1.

Ewidencja ludności, rejestracja stanu 
cywilnego oraz dokumenty 
tożsamości

16.1.1.2.

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

750 75011 2010 195 455,00

16.1.4.
System administracji publicznej i 
współpraca z jednostkami samorządu 
terytorialnego

16.1.4.6.

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

750 75011 2010 44 954,00

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

20.1.3.
Opłacanie i refundacja składek na 
ubezpieczenie zdrowotne z budżetu 
państwa za osoby uprawnione

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

852 85213 2030 115 500,00

855 85513 2010 103 900,00
U MIG Suma 23 731409,00



FB-BP.3110.8.202 l.K Sz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2021 r.

Urząd Gminy 
Grębocice

W  załączeniu przekazuję informację o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie 

ustawy budżetowej na rok 2022 kwotach:

- 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).



Załącznik nr 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, 
dotacje z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych ujęte w projekcie ustawy budżetowej na 
rok 2022.

UG Grębocice

( w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 39 502
752 75212 2010 200
752 75212 2020
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 2 600
852 85214 2030 117 900
852 85216 2030 25 000
852 85219 2030 104 500
852 85228 2010 10 500
852 85230 2030 49 700
855 85501 2060 2 738 000
855 85502 2010 1 912 000
855 85513 2010 13 100
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 5 013 002

Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w budżecie zadaniowym państwa 
w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 w części 85/02 Budżet Wojewody Dolnośląskiego 
w szczegółowości określonej w Załączniku nr 3.



Załącznik nr 2

UG Grębocice

( w złotych)

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami ujęte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022.

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690
852 85203 0830
852 85228 0830 4 000
855 85502 0920 56 000
855 85502 0970 1 000
855 85502 0980 27 000

Razem 88 000



D o tac je  w y n ik a ją c e  ze  s t ru k tu ry  u k ła d u  zadan iow ego  b u d ż e tu  p a ń s tw a  w  podzia le n a  fu n k c je , z a d a n ia , p o d z a d a n ia  i d z ia ła n ia
Załącznik n r 3

(w złotych)

Gmina Typ
numer
funkcji funkcja nazwa

numer
zadania zadanie nazwa

numer
podzadanie

podzadanie nazwa numer
działanie

działanie nazwa Dział Rozdział Paragraf Kwota

Grębocice UG 11
Bezpieczeństwo 
zewnętrzne i 
nienaruszalność granic

11.4.
Gotowość struktur 
administracyjno-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. Pomoc i integracja społeczna 13.1.2.
Wspieranie osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 13.1.2.1.

Wsparcie finansowe zadań i programów 
realizacji zadań pomocy społecznej 852 85214 117 900,00

85216 2030 25 000,00
85219 2030 104 500,00

13.1.2.2. Wspieranie osób z zaburzeniami 
psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010 10 500,00

13.1.2.6. Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz 
pomoc żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 49 700,00

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

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

855 85502 2010 1912 000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 2 738 000,00

16 Sprawy obywatelskie 16.1.
Administracja publiczna i obsługa 
administracyjna obywatela

16.1.1.
Ewidencja ludności, rejestracja stanu 
cywilnego oraz dokumenty 
tożsamości

16.1.1.2.

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

750 75011 2010 32 116,00

16.1.4.
System administracji publicznej i 
współpraca z jednostkami samorządu 
terytorialnego

16.1.4.6.

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

750 75011 2010 7 386,00

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

20.1.3.
Opłacanie i refundacja składek na 
ubezpieczenie zdrowotne z budżetu 
państwa za osoby uprawnione

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

852 85213 2030 2 600,00

855 85513 2010 13 100,00
UG Suma 5013  002,00



FB-BP.3110.8.2021.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2021 r.

Urząd Gminy 
Gromadka

W załączeniu przekazuję informację o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie 

ustawy budżetowej na rok 2022 kwotach:

- 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).



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, 
dotacje z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych ujęte w projekcie ustawy budżetowej na 
rok 2022.

UG Gromadka

( w złotych)

Załącznik nr 1

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 42 264
752 75212 2010 200
752 75212 2020
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 19 500
852 85214 2030 116 400
852 85216 2030 200 000
852 85219 2030 124 000
852 85228 2010 7 700
852 85230 2030 29 600
855 85501 2060 2 136 000
855 85502 2010 2 050 000
855 85513 2010 23 900
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 4 749 564

Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w budżecie zadaniowym państwa 
w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 w części 85/02 Budżet Wojewody Dolnośląskiego 
w szczegółowości określonej w Załączniku nr 3.



Załącznik nr 2

UG Gromadka

( w  złotych)

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami ujęte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022.

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690
852 85203 0830
852 85228 0830 7 000
855 85502 0920 52 000
855 85502 0970 2 000
855 85502 0980 40 000

Razem 101 000



D o tac je  w y n ik a ją ce  ze s t ru k tu ry  u k ła d u  zadan iow ego  b u d że tu  p a ń s tw a  w  po d zia le  n a  fu n k c je , z a d a n ia , p o d z a d a n ia  i d z ia ła n ia
Załącznik n r 3

(w z!o łych)

Gmina Typ
numer
funkcji

funkcja nazwa numer
zadania zadanie nazwa

numer
podzadanie

podzadanie nazwa numer
działanie

działanie nazwa Dział Rozdział Paragraf Kwota

Gromadka UG 11
Bezpieczeństwo 
zewnętrzne 1 
nienaruszalność granic

11.4.
Gotowość struktur 
administracyjno-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. Pomoc i integracja społeczna 13.1.2. Wspieranie osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 13.1.2.1.

Wsparcie finansowe zadań i programów 
realizacji zadań pomocy społecznej 852 85214 116 400,00

85216 2030 200 000,00
85219 2030 124 000,00

13.1.2.2. Wspieranie osób z zaburzeniami 
psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010 7 700,00

13.1.2.6. Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz 
pomoc żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 29 600,00

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

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

855 85502 2010 2 050 000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 2 136 000,00

16 Sprawy obywatelskie 16.1. Administracja publiczna i obsługa 
administracyjna obywatela 16.1.1.

Ewidencja ludności, rejestracja stanu 
cywilnego oraz dokumenty 
tożsamości

16.1.1.2.

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

750 75011 2010 35 483,00

16.1.4.
System administracji publicznej i 
współpraca z jednostkami samorządu 
terytorialnego

16.1.4.6.

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

750 75011 2010 6 781,00

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

20.1.3.
Opłacanie i refundacja składek na 
ubezpieczenie zdrowotne z budżetu 
państwa za osoby uprawnione

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

852 85213 2030 19 500,00

855 85513 2010 23 900,00
UGSum o 4 749564.00
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2021 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Gryfów Śląski

W  załączeniu przekazuję informację o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie 

ustawy budżetowej na rok 2022 kwotach:

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

na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 

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

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

zleconych ustawami (Załącznik nr 2);

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

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

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

Z lip. WO

CeV-



Załącznik nr 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, 
dotacje z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych ujęte w projekcie ustawy budżetowej na 
rok 2022.

UMiG Gryfów Śląski

( w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020 800
750 75011 2010 92 813
752 75212 2010 300
752 75212 2020 900
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 36 100
852 85214 2030 418 700
852 85216 2030 364 000
852 85219 2030 166 000
852 85228 2010
852 85230 2030 207 000
855 85501 2060 3 013 000
855 85502 2010 4 288 000
855 85513 2010 128 700
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 8 716 313

Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w budżecie zadaniowym państwa 
w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 w części 85/02 Budżet Wojewody Dolnośląskiego 
w szczegółowości określonej w Załączniku nr 3.

z up. w oj:

c. u
DY
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A;C!\IEGO
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U



Załącznik nr 2

UMiG Gryfów Śląski

( w złotych)

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami ujęte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022.

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690
852 85203 0830
852 85228 0830
855 85502 0920 65 000
855 85502 0970 10 000
855 85502 0980 25 000

Razem 100 000



(w złotych)

Załącznik n r 3
D o tac je  w y n ik a ją c e  ze  s t ru k tu ry  u k ła d u  zadan iow ego  b u d ż e tu  p a ń s tw a  w  podzia le n a  fu n k c je , z a d a n ia , p o d z a d a n ia  i d z ia ła n ia

Gmina Typ
numer
funkcji

funkcja nazwa
numer
zadania

zadanie nazwa numer
podzadanie podzadanie nazwa

numer
działanie

działanie nazwa Dział Rozdział Paragraf Kwota

Gryfów Śląski UMIG 9
Kultura i dziedzictwo 
narodowe

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

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

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

710 71035 2020 800,00

11
Bezpieczeństwo 
zewnętrzne i 
nienaruszalność granic

11.4.
Gotowość struktur 
administracyjno-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

11.4.2.4. Szkolenie obronne administracji publicznej I 
przedsiębiorców 752 75212 2020 900,00

13 Zabezpieczenie społeczne i 
wspieranie rodziny

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

13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów 
realizacji zadań pomocy społecznej

852 85214 418 700,00

85216 2030 364 000,00
85219 2030 166 000,00

13.1.2.2.
Wspieranie osób z zaburzeniami 
psychicznymi

852 85203 2010

85228 2010

13.1.2.6. Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz 
pomoc żywnościowa dla najuboższych

852 85230 2030 207 000,00

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

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

855 85502 2010 4 288 000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 3 013 000,00

16 Sprawy obywatelskie 16.1.
Administracja publiczna i obsługa 
administracyjna obywatela 16.1.1.

Ewidencja ludności, rejestracja stanu 
cywilnego oraz dokumenty 
tożsamości

16.1.1.2.

Finansowanie, nadzór I kontrola realizacji 
zadań z zakresu administracji rządowej - 
dowody osobiste, ewidencja ludności, 
rejestracja zdarzeń stanu cywilnego

750 75011 2010 77 328,00

16.1.4.
System administracji publicznej i 
współpraca z jednostkami samorządu 
terytorialnego

16.1.4.6.

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

750 75011 2010 15 485,00

20 Zdrowie 20.1.
System opieki zdrowotnej I dostęp 
do świadczeń opieki zdrowotnej

20.1.3.
Opłacanie i refundacja składek na 
ubezpieczenie zdrowotne z budżetu 
państwa za osoby uprawnione

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

852 85213 2030 36 100,00

U M iG  Sumo
------------------ ------------------------------

855 85513 2010 128 700,00 
8 716 313,00
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2021 r.

Urząd Gminy 
Janowice Wielkie

W  załączeniu przekazuję informację o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie 

ustawy budżetowej na rok 2022 kwotach:

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

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

zleconych ustawami (Załącznik nr 2);

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

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

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

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

na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej



Załącznik nr 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, 
dotacje z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych ujęte w projekcie ustawy budżetowej na 
rok 2022.

UG Janowice Wielkie

( w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 35 020
752 75212 2010 200
752 75212 2020
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 17 700
852 85214 2030 55 000
852 85216 2030 176 000
852 85219 2030 80 000
852 85228 2010
852 85230 2030 8 900
855 85501 2060 1 545 000
855 85502 2010 1 779 000
855 85513 2010 27 600
921 92121 2020
925 92503 2030 9 000

razem 3 733 420

Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w budżecie zadaniowym państwa 
w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 w części 85/02 Budżet Wojewody Dolnośląskiego 
w szczegółowości określonej w Załączniku nr 3.



Załącznik nr 2

UG Janowice Wielkie

( w złotych)

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami ujęte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022.

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690
852 85203 0830
852 85228 0830
855 85502 0920 51 000
855 85502 0970 2 000
855 85502 0980 50 000

Razem 103 000



D o tac je  w y n ik a ją ce  ze s t ru k tu ry  u k ła d u  zadan iow ego  b u d że tu  p a ń s tw a  w  p odzia le  n a  fu n k c je , z a d a n ia , p o d z a d a n ia  i d z ia ła n ia
Załącznik n r 3

(w złotych)

Gmina Typ numer
funkcji

funkcja nazwa
numer
zadania zadanie nazwa

numer
podzadanie

podzadanie nazwa
numer

działanie działanie nazwa Dział Rozdział Paragraf Kwota

Janowice Wielkie UG 11
Bezpieczeństwo 
zewnętrzne i 
nienaruszalność granic

11.4.
Gotowość struktur 
administracyjno-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 Środowisko 12.2. Kształtowanie bioróżnorodności 12.2.1. Ochrona przyrody i krajobrazu 12.2.1.1. Formy ochrony przyrody 925 92503 2030 9 000,00

13
Zabezpieczenie społeczne i 
wspieranie rodziny

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

13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów 
realizacji zadań pomocy społecznej

852 85214 55 000,00

85216 2030 176 000,00
85219 2030 80 000,00

13.1.2.2.
Wspieranie osób z zaburzeniami 
psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010

13.1.2.6. Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz 
pomoc żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 8 900,00

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

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

855 85502 2010 1779 000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 1545 000,00

16 Sprawy obywatelskie 16.1.
Administracja publiczna i obsługa 
administracyjna obywatela 16.1.1.

Ewidencja ludności, rejestracja stanu 
cywilnego oraz dokumenty 
tożsamości

16.1.1.2.

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

750 75011 2010 28 472,00

16.1.4.
System administracji publicznej i 
współpraca z jednostkami samorządu 
terytorialnego

16.1.4.6.

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

750 75011 2010 6 548,00

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

20.1.3.
Opłacanie i refundacja składek na 
ubezpieczenie zdrowotne z budżetu 
państwa za osoby uprawnione

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

852 85213 2030 17 700,00

855 85513 2010 27 600,00
UG  Suma 3733420,00
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Urząd Miasta 
Jawor

W  załączeniu przekazuję informację o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie 

ustawy budżetowej na rok 2022 kwotach:

- 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).



Załącznik nr 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, 
dotacje z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych ujęte w projekcie ustawy budżetowej na 
rok 2022.

UM Jawor

( w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020 9 300
750 75011 2010 286 192
752 75212 2010 400
752 75212 2020
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 48 100
852 85214 2030 412 400
852 85216 2030 514 000
852 85219 2030 557 900
852 85228 2010 179 600
852 85230 2030 487 000
855 85501 2060 7 584 000
855 85502 2010 5 921 000
855 85513 2010 56 000
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 16 055 892

Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w budżecie zadaniowym państwa 
w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 w części 85/02 Budżet Wojewody Dolnośląskiego 
w szczegółowości określonej w Załączniku nr 3.



Załącznik nr 2

UM Jawor

( w  złotych)

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami ujęte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022.

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690 1 000
852 85203 0830
852 85228 0830 8 000
855 85502 0920 169 000
855 85502 0970 9 000
855 85502 0980 64 000

Razem 251 000



D o tac je  w y n ik a ją ce  ze s t ru k tu ry  u k ła d u  zadan iow ego  b u d że tu  p a ń s tw a  w  po d zia le  n a  fu n k c je , z a d a n ia , p o d z a d a n ia  i d z ia ła n ia
Załącznik n r 3

(w złotych)

Gmina Typ
numer
funkcji

funkcja nazwa
numer

zadania zadanie nazwa numer
podzadanie podzadanie nazwa numer

działanie działanie nazwa Dział Rozdział Paragraf Kwota

Jawor UM 9 Kultura i dziedzictwo 
narodowe

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

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

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

710 71035 2020 9 300,00

11
Bezpieczeństwo 
zewnętrzne i 
nienaruszalność granic

11.4.
Gotowość struktur 
administracyjno-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 
wspieranie rodziny

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

13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów 
realizacji zadań pomocy społecznej 852 85214 412 400,00

85216 2030 514 000,00
85219 2030 557 900,00

13.1.2.2. Wspieranie osób z zaburzeniami 
psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010 179 600,00

13.1.2.6. Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz 
pomoc żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 487 000,00

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

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

855 85502 2010 5 921000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 7 584 000,00

16 Sprawy obywatelskie 16.1. Administracja publiczna i obsługa 
administracyjna obywatela 16.1.1.

Ewidencja ludności, rejestracja stanu 
cywilnego oraz dokumenty 
tożsamości

16.1.1.2.

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

750 75011 2010 232 677,00

16.1.4.
System administracji publicznej i 
współpraca z jednostkami samorządu 
terytorialnego

16.1.4.6.

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

750 75011 2010 53 515,00

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

20.1.3.
Opłacanie i refundacja składek na 
ubezpieczenie zdrowotne z budżetu 
państwa za osoby uprawnione

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

852 85213 2030 48 100,00

---------------- U M  Suma ---------- -- ------
855 85513 2010 56 000,00 

16 055 892,00
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Urząd Miasta i Gminy 
Jaworzyna Śląska

W  załączeniu przekazuję informację o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie 

ustawy budżetowej na rok 2022 kwotach:

- 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).



Załącznik nr 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, 
dotacje z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych ujęte w projekcie ustawy budżetowej na 
rok 2022.

UMiG Jaworzyna Śląska

( w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 73 310
752 75212 2010 300
752 75212 2020
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 33 200
852 85214 2030 120 000
852 85216 2030 325 000
852 85219 2030 171 900
852 85228 2010 16 900
852 85230 2030 37 500
855 85501 2060 4 086 000
855 85502 2010 3 600 000
855 85513 2010 40 800
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 8 504 910

Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w budżecie zadaniowym państwa 
w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 w części 85/02 Budżet Wojewody Dolnośląskiego 
w szczegółowości określonej w Załączniku nr 3.



Załącznik nr 2

UMiG Jaworzyna Śląska

( w złotych)

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami ujęte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022.

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690
852 85203 0830
852 85228 0830 5 000
855 85502 0920 72 000
855 85502 0970 1 000
855 85502 0980 55 000

Razem 133 000



D o tac je  w y n ik a ją c e  ze  s t ru k tu ry  u k ła d u  zadan iow ego  b u d ż e tu  p a ń s tw a  w  podzia le n a  fu n k c je , z a d a n ia , p o d z a d a n ia  i d z ia ła n ia
Załącznik n r 3

(w złotych)

Gmina Typ
numer
funkcji

funkcja nazwa
numer
zadania

zadanie nazwa
numer

podzadanie
podzadanie nazwa numer

działanie działanie nazwa Dział Rozdział Paragraf Kwota

Jaworzyna Śląska UMiG 11
Bezpieczeństwo 
zewnętrzne i 
nienaruszalność granic

11.4.
Gotowość struktur 
administracyjno-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 
wspieranie rodziny

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

13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów 
realizacji zadań pomocy społecznej 852 85214 120 000,00

85216 2030 325 000,00
85219 2030 171 900,00

13.1.2.2. Wspieranie osób z zaburzeniami 
psychicznymi

852 85203 2010

85228 2010 16 900,00

13.1.2.6. Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz 
pomoc żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 37 500,00

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

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

855 85502 2010 3 600 000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 4 086 000,00

16 Sprawy obywatelskie 16.1.
Administracja publiczna i obsługa 
administracyjna obywatela 16.1.1.

Ewidencja ludności, rejestracja stanu 
cywilnego oraz dokumenty 
tożsamości

16.1.1.2.

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

750 75011 2010 59 602,00

16.1.4.
System administracji publicznej i 
współpraca z jednostkami samorządu 
terytorialnego

16.1.4.6.

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

750 75011 2010 13 708,00

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

20.1.3.
Opłacanie i refundacja składek na 
ubezpieczenie zdrowotne z budżetu 
państwa za osoby uprawnione

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

852 85213 2030 33 200,00

855 85513 2010 40 800,00
UM tG  Suma 8504910,00
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2021 r.

Urząd Miasta 
Jedlina Zdrój

W  załączeniu przekazuję informację o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie 

ustawy budżetowej na rok 2022 kwotach:

- 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).



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, 
dotacje z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych ujęte w projekcie ustawy budżetowej na 
rok 2022.

UM Jedlina Zdrój

( w złotych)

Załącznik nr 1

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 64 899
752 75212 2010 200
752 75212 2020
758 75814 2870 79 236
852 85203 2010
852 85213 2030 15 800
852 85214 2030 94 700
852 85216 2030 158 000
852 85219 2030 134 300
852 85228 2010
852 85230 2030 67 100
855 85501 2060 1 761 000
855 85502 2010 2 132 000
855 85513 2010 52 100
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 4 559 335

Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w budżecie zadaniowym państwa 
w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 w części 85/02 Budżet Wojewody Dolnośląskiego 
w szczegółowości określonej w Załączniku nr 3.



Załącznik nr 2

UM Jedlina Zdrój

( w  złotych)

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami ujęte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022.

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690
852 85203 0830
852 85228 0830
855 85502 0920 32 000
855 85502 0970 3 000
855 85502 0980 20 000

Razem 55 000



Załącznik n r 3
D o tac je  w y n ik a ją c e  ze  s t ru k tu ry  u k ła d u  zadan iow ego  b u d że tu  p a ń s tw a  w  podzia le n a  fu n k c je , z a d a n ia , p o d z a d a n ia  i d z ia ła n ia

(w zlotycli)

Gmina Typ numer
funkcji

funkcja nazwa
numer
zadania

zadanie nazwa
numer

podzadanie
podzadanie nazwa

numer
działanie

działanie nazwa Dział Rozdział Paragraf Kwota

Jedlina Zdrój UM 11
Bezpieczeństwo 
zewnętrzne i 
nienaruszalność granic

11.4.
Gotowość struktur 
administracyjno-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. Pomoc i integracja społeczna 13.1.2.
Wspieranie osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym

13.1.2.1.
Wsparcie finansowe zadań i programów 
realizacji zadań pomocy społecznej 852 85214 94 700,00

85216 2030 158 000,00
85219 2030 134 300,00

13.1.2.2. Wspieranie osób z zaburzeniami 
psychicznymi

852 85203 2010

85228 2010

13.1.2.6. Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz 
pomoc żywnościowa dla najuboższych

852 85230 2030 67 100,00

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

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

855 85502 2010 2 132 000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 1761000,00

16 Sprawy obywatelskie 16.1.
Administracja publiczna i obsługa 
administracyjna obywatela

16.1.1.
Ewidencja ludności, rejestracja stanu 
cywilnego oraz dokumenty 
tożsamości

16.1.1.2.

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

750 75011 2010 52 764,00

16.1.4.
System administracji publicznej i 
współpraca z jednostkami samorządu 
terytorialnego

16.1.4.6.

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

750 75011 2010 12 135,00

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

20.1.1.
Kształtowanie warunków 
funkcjonowania i rozwoju systemu 
opieki zdrowotnej

20.1.1.7.
Nadzór i kontrola nad lecznictwem 
uzdrowiskowym oraz gminami 
uzdrowiskowymi

758 75814 2870 79 236,00

20.1.3.
Opłacanie i refundacja składek na 
ubezpieczenie zdrowotne z budżetu 
państwa za osoby uprawnione

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

852 85213 2030 15 800,00

855 85513 2010 52 100,00
U M  Suma 4 559 335,00
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Wrocław, dnia 20 października 2021 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Jelcz-Laskowice

W załączeniu przekazuję informację o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie 

ustawy budżetowej na rok 2022 kwotach:

- 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).



Załącznik nr 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, 
dotacje z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych ujęte w projekcie ustawy budżetowej na 
rok 2022.

UMiG Jelcz-Laskowice

( w  złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020 3 600
750 75011 2010 173 862
752 75212 2010 400
752 75212 2020 900
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 48 700
852 85214 2030 75 700
852 85216 2030 479 000
852 85219 2030 290 300
852 85228 2010
852 85230 2030 55 400
855 85501 2060 11 226 000
855 85502 2010 6 596 000
855 85513 2010 93 100
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 19 042 962

Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w budżecie zadaniowym państwa 
w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 w części 85/02 Budżet Wojewody Dolnośląskiego 
w szczegółowości określonej w Załączniku nr 3.



Załącznik nr 2

UMiG Jelcz-Laskowice

( w złotych)

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami ujęte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022.

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690
852 85203 0830
852 85228 0830
855 85502 0920 50 000
855 85502 0970 3 000
855 85502 0980 74 000

Razem 127 000



D o tac je  w y n ik a ją ce  ze s t ru k tu ry  u k ła d u  zadan iow ego  b u d że tu  p a ń s tw a  w  p odzia le  n a  fu n k c je , z a d a n ia , p o d z a d a n ia  i d z ia ła n ia
Załącznik n r 3

(w złotych)

Gmina Typ numer
funkcji funkcja nazwa

numer
zadania

zadanie nazwa numer
podzadanie podzadanie nazwa numer

działanie działanie nazwa Dział Rozdział Paragraf Kwota

Jelcz-Laskowice UMiG 9 Kultura i dziedzictwo 
narodowe

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

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

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

710 71035 2020 3 600,00

11
Bezpieczeństwo 
zewnętrzne i 
nienaruszalność granic

11.4.
Gotowość struktur 
administracyjno-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

11.4.2.4. Szkolenie obronne administracji publicznej i 
przedsiębiorców 752 75212 2020 900,00

13
Zabezpieczenie społeczne i 
wspieranie rodziny 13.1. Pomoc i integracja społeczna 13.1.2. Wspieranie osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów 
realizacji zadań pomocy społecznej

852 85214 75 700,00

85216 2030 479 000,00
85219 2030 ' 290 300,00

13.1.2.2.
Wspieranie osób z zaburzeniami 
psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010

13.1.2.6. Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz 
pomoc żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 55 400,00

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

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

855 85502 2010 6 596 000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 11226 000,00

16 Sprawy obywatelskie 16.1.
Administracja publiczna i obsługa 
administracyjna obywatela 16.1.1.

Ewidencja ludności, rejestracja stanu 
cywilnego oraz dokumenty 
tożsamości

16.1.1.2.

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

750 75011 2010 141 352,00

16.1.4.
System administracji publicznej i 
współpraca z jednostkami samorządu 
terytorialnego

16.1.4.6.

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

750 75011 2010 32 510,00

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

20.1.3.
Opłacanie i refundacja składek na 
ubezpieczenie zdrowotne z budżetu 
państwa za osoby uprawnione

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

852 85213 2030 48 700,00

855 85513 2010 93 100,00
UMÍG Suma 19042962,00
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2021 r.

Urząd Miasta 
Jelenia Góra

W  załączeniu przekazuję informację o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie 

ustawy budżetowej na rok 2022 kwotach:

na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 

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

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

zleconych ustawami (Załącznik nr 2);

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

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

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

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



Załącznik nr 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, 
dotacje z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych ujęte w projekcie ustawy budżetowej na 
rok 2022.

UM Jelenia Góra

( w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020 14 000
750 75011 2010 1 038 938
752 75212 2010 1 000
752 75212 2020
758 75814 2870 380 543
852 85203 2010
852 85213 2030 320 500
852 85214 2030 1 090 500
852 85216 2030 3 354 000
852 85219 2030 1 158 000
852 85228 2010 160 600
852 85230 2030 616 200
855 85501 2060 27 119 000
855 85502 2010 28 536 000
855 85513 2010 710 000
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 64 499 281

Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w budżecie zadaniowym państwa 
w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 w części 85/02 Budżet Wojewody Dolnośląskiego 
w szczegółowości określonej w Załączniku nr 3.
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Załącznik nr 2

UM Jelenia Góra

( w złotych)

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami ujęte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022.

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690 22 000
852 85203 0830
852 85228 0830 10 000
855 85502 0920 500 000
855 85502 0970 30 000
855 85502 0980 300 000

Razem 862 000



D o tac je  w y n ik a ją ce  ze s t ru k tu ry  u k ła d u  zad an io w eg o  b u d że tu  p a ń s tw a  w  podzia le n a  fu n k c je , z a d a n ia , p o d z a d a n ia  i d z ia ła n ia
Załącznik n r 3

(w zlotycli)

Gmina Typ numer
funkcji funkcja nazwa

numer
zadania zadanie nazwa numer

podzadanie podzadanie nazwa numer
działanie działanie nazwa Dział Rozdział Paragraf Kwota

Jelenia Góra UM 9 Kultura i dziedzictwo 
narodowe

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

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

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

710 71035 2020 14 000,00

11
Bezpieczeństwo 
zewnętrzne i 
nienaruszalność granic

11.4.
Gotowość struktur 
administracyjno-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 1000,00

13
Zabezpieczenie społeczne i 
wspieranie rodziny

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

13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów 
realizacji zadań pomocy społecznej

852 85214 1090 500,00

85216 2030 3 354 000,00
85219 2030 1158 000,00

13.1.2.2. Wspieranie osób z zaburzeniami 
psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010 160 600,00

13.1.2.6. Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz 
pomoc żywnościowa dla najuboższych

852 85230 2030 616 200,00

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

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

855 85502 2010 28 536 000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 27 119 000,00

16 Sprawy obywatelskie 16.1. Administracja publiczna i obsługa 
administracyjna obywatela

16.1.1.
Ewidencja ludności, rejestracja stanu 
cywilnego oraz dokumenty 
tożsamości

16.1.1.2.

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

750 75011 2010 844 665,00

16.1.4.
System administracji publicznej i 
współpraca z jednostkami samorządu 
terytorialnego

16.1.4.6.

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

750 75011 2010 194 273,00

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

20.1.1.
Kształtowanie warunków 
funkcjonowania i rozwoju systemu 
opieki zdrowotnej

20.1.1.7.
Nadzór i kontrola nad lecznictwem 
uzdrowiskowym oraz gminami 
uzdrowiskowymi

758 75814 2870 380 543,00

20.1.3.
Opłacanie i refundacja składek na 
ubezpieczenie zdrowotne z budżetu 
państwa za osoby uprawnione

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

852 85213 2030 320 500,00

855 85513 2010 710 000,00
U M  Suma
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2021 r.

Urząd Gminy 
Jemielno

W  załączeniu przekazuję informację o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie 

ustawy budżetowej na rok 2022 kwotach:

- 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).



Załącznik nr 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, 
dotacje z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych ujęte w projekcie ustawy budżetowej na 
rok 2022.

UG Jemielno

( w  złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 10 813
752 75212 2010 200
752 75212 2020
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 12 800
852 85214 2030 241 700
852 85216 2030 120 000
852 85219 2030 94 900
852 85228 2010
852 85230 2030 40 900
855 85501 2060 1 242 000
855 85502 2010 2 516 000
855 85513 2010 66 200
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 4 345 513

Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w budżecie zadaniowym państwa 
w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 w części 85/02 Budżet Wojewody Dolnośląskiego 
w szczegółowości określonej w Załączniku nr 3.



Załącznik nr 2

UG Jemielno

( w złotych)

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami ujęte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022.

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690
852 85203 0830
852 85228 0830
855 85502 0920 17 000
855 85502 0970 2 000
855 85502 0980 22 000

Razem 41 000



D o tac je  w y n ik a ją c e  ze  s t ru k tu ry  u k ła d u  zadan iow ego  b u d ż e tu  p a ń s tw a  w  po d zia le  n a  fu n k c je , z a d a n ia , p o d z a d a n ia  i d z ia ła n ia
Załącznik n r  3

(w złotych)

Gmina Typ numer
funkcji funkcja nazwa

numer
zadania zadanie nazwa

numer
podzadanie podzadanie nazwa

numer
działanie działanie nazwa Dział Rozdział Paragraf Kwota

Jemielno UG 11
Bezpieczeństwo 
zewnętrzne i 
nienaruszalność granic

11.4.
Gotowość struktur 
administracyjno-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. Pomoc i integracja społeczna 13.1.2. Wspieranie osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów 

realizacji zadań pomocy społecznej 852 85214 241700,00

85216 2030 120 000,00
85219 2030 94 900,00

13.1.2.2.
Wspieranie osób z zaburzeniami 
psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010

13.1.2.6. Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz 
pomoc żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 40 900,00

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

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

855 85502 2010 2 516 000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 1 242 000,00

16 Sprawy obywatelskie 16.1.
Administracja publiczna i obsługa 
administracyjna obywatela

16.1.1.
Ewidencja ludności, rejestracja stanu 
cywilnego oraz dokumenty 
tożsamości

16.1.1.2.

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

750 75011 2010 9 315,00

16.1.4.
System administracji publicznej i 
współpraca z jednostkami samorządu 
terytorialnego

16.1.4.6.

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

750 75011 2010 1498,00

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

20.1.3.
Opłacanie i refundacja składek na 
ubezpieczenie zdrowotne z budżetu 
państwa za osoby uprawnione

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

852 85213 2030 12 800,00

855 85513 2010 66 200,00
UG Suma 4345513,00
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2021 r.

Urząd Gminy 
Jerzmanowa

W  załączeniu przekazuję informację o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie 

ustawy budżetowej na rok 2022 kwotach:

- 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).



Załącznik nr 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, 
dotacje z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych ujęte w projekcie ustawy budżetowej na 
rok 2022.

UG Jerzmanowa

( w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 13 395
752 75212 2010 200
752 75212 2020
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 5 700
852 85214 2030 81 500
852 85216 2030 66 000
852 85219 2030 83 000
852 85228 2010
852 85230 2030 50 500
855 85501 2060 3 095 000
855 85502 2010 1 413 000
855 85513 2010 10 500
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 4 818 795

Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w  budżecie zadaniowym państwa 
w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 w części 85/02 Budżet Wojewody Dolnośląskiego 
w szczegółowości określonej w Załączniku nr 3.

Z up. WO.
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Załącznik nr 2

UG Jerzmanowa

( w złotych)

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami ujęte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022.

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690
852 85203 0830
852 85228 0830
855 85502 0920 21 000
855 85502 0970 1 000
855 85502 0980 1 000

Razem 23 000

Z up. WC &SKIEGO



D o tac je  w y n ik a ją ce  ze s t ru k tu ry  u k ła d u  zadan iow ego  b u d że tu  p a ń s tw a  w  podzia le n a  fu n k c je , z a d a n ia , p o d z a d a n ia  i d z ia ła n ia
Załącznik n r 3

(w złotych)

Gmina Typ numer
funkcji

funkcja nazwa numer
zadania zadanie nazwa

numer
podzadanie podzadanie nazwa

numer
działanie działanie nazwa Dział Rozdział Paragraf Kwota

Jerzmanowa UG 11
Bezpieczeństwo 
zewnętrzne i 
nienaruszalność granic

11.4.
Gotowość struktur 
administracyjno-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. Pomoc i integracja społeczna 13.1.2. Wspieranie osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów 

realizacji zadań pomocy społecznej 852 85214 81500,00

85216 2030 66 000,00
85219 2030 83 000,00

13.1.2.2. Wspieranie osób z zaburzeniami 
psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010

13.1.2.6. Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz 
pomoc żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 50 500,00

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

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

855 85502 2010 1413 000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 3 095 000,00

16 Sprawy obywatelskie 16.1.
Administracja publiczna i obsługa 
administracyjna obywatela 16.1.1.

Ewidencja ludności, rejestracja stanu 
cywilnego oraz dokumenty 
tożsamości

16.1.1.2.

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

750 75011 2010 11171,00

16.1.4.
System administracji publicznej i 
współpraca z jednostkami samorządu 
terytorialnego

16.1.4.6.

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

750 75011 2010 2 224,00

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

20.1.3.
Opłacanie i refundacja składek na 
ubezpieczenie zdrowotne z budżetu 
państwa za osoby uprawnione

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

852 85213 2030 5 700,00

855 85513 2010 10 500,00
UG Suma 4 818795,00

Z
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Urząd Gminy 
Jeżów Sudecki

W  załączeniu przekazuję informację o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie 

ustawy budżetowej na rok 2022 kwotach:

- 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).

Z



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, 
dotacje z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych ujęte w projekcie ustawy budżetowej na 
rok 2022.

UG Jeżów Sudecki

( w  złotych)

Załącznik nr 1

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020 500
750 75011 2010 50 861
752 75212 2010 200
752 75212 2020
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 23 700
852 85214 2030 152 600
852 85216 2030 245 000
852 85219 2030 123 900
852 85228 2010 70 900
852 85230 2030 44 400
855 85501 2060 3 168 000
855 85502 2010 2 560 000
855 85513 2010 41 400
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 6 481 461

Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w budżecie zadaniowym państwa 
w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 w części 85/02 Budżet Wojewody Dolnośląskiego 
w szczegółowości określonej w Załączniku nr 3.



Załącznik nr 2

UG Jeżów Sudecki

( w  złotych)

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami ujęte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022.

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690
852 85203 0830
852 85228 0830 18 000
855 85502 0920 42 000
855 85502 0970 3 000
855 85502 0980 30 000

Razem 93 000



D o tac je  w y n ik a ją ce  ze s t ru k tu ry  u k ła d u  zadan iow ego  b u d ż e tu  p a ń s tw a  w  p odzia le  n a  fu n k c je , z a d a n ia , p o d z a d a n ia  i d z ia ła n ia
Załącznik n r 3

Gmina Typ
numer
funkcji

funkcja nazwa numer
zadania zadanie nazwa

numer
podzadanie

podzadanie nazwa numer
działanie działanie nazwa Dział Rozdział Paragraf Kwota

Jeżów Sudecki US 9 Kultura i dziedzictwo 
narodowe 9.1.

Ochrona i popularyzacja 
dziedzictwa ¡tożsamości 
narodowej w kraju i za granicą

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

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

710 71035 2020 500,00

11
Bezpieczeństwo 
zewnętrzne i 
nienaruszalność granic

11.4.
Gotowość struktur 
administracyjno-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. Pomoc i integracja społeczna 13.1.2. Wspieranie osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów 

realizacji zadań pomocy społecznej 852 85214 152 600,00

85216 2030 245 000,00
85219 2030 123 900,00

13.1.2.2. Wspieranie osób z zaburzeniami 
psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010 70 900,00

13.1.2.6. Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz 
pomoc żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 44 400,00

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

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

855 85502 2010 2 560 000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 3 168 000,00

16 Sprawy obywatelskie 16.1.
Administracja publiczna i obsługa 
administracyjna obywatela 16.1.1.

Ewidencja ludności, rejestracja stanu 
cywilnego oraz dokumenty 
tożsamości

16.1.1.2.

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

750 75011 2010 43 595,00

16.1.4.
System administracji publicznej i 
współpraca z jednostkami samorządu 
terytorialnego

16.1.4.6.

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

750 75011 2010 7 266,00

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

20.1.3.
Opłacanie i refundacja składek na 
ubezpieczenie zdrowotne z budżetu 
państwa za osoby uprawnione

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

852 85213 2030 23 700,00

855 85513 2010 41400,00
UGSum a 6 *11461,00
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Wrocław, dnia 20 października 2021 r.

Urząd Gminy 
Jordanów Śląski

W  załączeniu przekazuję informację o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie 

ustawy budżetowej na rok 2022 kwotach:

- 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).



Załącznik nr 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, 
dotacje z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych ujęte w projekcie ustawy budżetowej na 
rok 2022.

UG Jordanów Śląski

( w  złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 31 687
752 75212 2010 200
752 75212 2020
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 2 500
852 85214 2030 2 400
852 85216 2030 27 000
852 85219 2030 74 200
852 85228 2010
852 85230 2030 3 900
855 85501 2060 1 585 000
855 85502 2010 635 000
855 85513 2010 8 400
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 2 370 287

Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w budżecie zadaniowym państwa 
w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 w części 85/02 Budżet Wojewody Dolnośląskiego 
w szczegółowości określonej w Załączniku nr 3.



Załącznik nr 2

UG Jordanów Śląski

( w złotych)

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami ujęte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022.

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690
852 85203 0830
852 85228 0830
855 85502 0920 4 000
855 85502 0970 1 000
855 85502 0980 3 000

Razem 8 000



D o tac je  w y n ik a ją c e  ze  s t ru k tu ry  u k ła d u  zadan iow ego  b u d ż e tu  p a ń s tw a  w  podzia le n a  fu n k c je , z a d a n ia , p o d z a d a n ia  i d z ia ła n ia
Załącznik n r 3

(w złotych)

Gmina Typ
numer
funkcji

funkcja nazwa numer
zadania

zadanie nazwa numer
podzadanie

podzadanie nazwa numer
działanie działanie nazwa Dział Rozdział Paragraf Kwota

Jordanów Śląski UG 11
Bezpieczeństwo 
zewnętrzne 1 
nienaruszalność granic

11.4.
Gotowość struktur 
administracyjno-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. Pomoc i integracja społeczna 13.1.2.
Wspieranie osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów 

realizacji zadań pomocy społecznej
852 85214 2 400,00

85216 2030 27 000,00
85219 2030 74 200,00

13.1.2.2. Wspieranie osób z zaburzeniami 
psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010

13.1.2.6. Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz 
pomoc żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 3 900,00

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

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

855 85502 2010 635 000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 1585 000,00

16 Sprawy obywatelskie 16.1. Administracja publiczna i obsługa 
administracyjna obywatela 16.1.1.

Ewidencja ludności, rejestracja stanu 
cywilnego oraz dokumenty 
tożsamości

16.1.1.2.

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

750 75011 2010 25 762,00

16.1.4.
System administracji publicznej i 
współpraca z jednostkami samorządu 
terytorialnego

16.1.4.6.

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

750 75011 2010 5 925,00

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

20.1.3.
Opłacanie i refundacja składek na 
ubezpieczenie zdrowotne z budżetu 
państwa za osoby uprawnione

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

852 85213 2030 2 500,00

855 85513 2010 8 400,00
UG Suma 2370287,00


