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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2021 r.

Urząd Gminy 
Kamieniec Ząbkowicki

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 Kamieniec Ząbkowicki

( w złotych)

Załącznik nr 1

Dziai Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 65 990
752 75212 2010 200
752 75212 2020
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 16 600
852 85214 2030 89 100
852 85216 2030 159 000
852 85219 2030 120 300
852 85228 2010 123 500
852 85230 2030 69 000
855 85501 2060 2 798 000
855 85502 2010 2 988 000
855 85513 2010 44 200
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 6 473 890

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 n r 3.



Załącznik nr 2

UG Kamieniec Ząbkowicki

( 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 P aragraf Kwota
750 75011 0690
852 85203 0830
852 85228 0830 25 000
855 85502 0920 65 000
855 85502 0970 2 000
855 85502 0980 50 000

Razem 142 000



Załącznik n r 3
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  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

(w złotych)

Gmina Typ
numer
funkcji

funkcja nazwa
numer
zadania

zadanie nazwa
numer

podzadanie
podzadanie nazwa

numer
działanie

działanie nazwa Dział Rozdział Paragraf Kwota

Kamieniec
Ząbkowicki

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 89 100,00

85216 2030 159 000,00
85219 2030 120 300,00

13.1.2.2.
Wspieranie osób z zaburzeniami 
psychicznymi

852 85203 2010

85228 2010 123 500,00

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

852 85230 2030 69 000,00

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 2 988 000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 2 798 000,00

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 53 651,00

16.1.4.
System administracji publicznej i 
współpraca z jednostkami samorządu 
terytorialnego

16.1.4.6.

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

750 75011 2010 12 339,00

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

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

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

852 85213 2030 16 600,00

855 85513 2010 44 200,00
UG Suma $473890,00



FB-BP.3110.8.2021.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2021 r.

Urząd Gminy 
K am ienna Góra

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



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 Kamienna Góra

( w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 31 087
752 75212 2010 200
752 75212 2020
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 15 100
852 85214 2030 208 200
852 85216 2030 163 000
852 85219 2030 129 700
852 85228 2010
852 85230 2030 71 100
855 85501 2060 3 737 000
855 85502 2010 3 479 000
855 85513 2010 46 200
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 7 880 587

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 n r 3.



Załącznik nr 2

UG Kamienna 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 P arag raf Kwota
750 75011 0690
852 85203 0830
852 85228 0830
855 85502 0920 50 000
855 85502 0970 2 000
855 85502 0980 75 000

Razem 127 000



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

Kamienna Góra 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 208 200,00

85216 2030 163 000,00
85219 2030 129 700,00

13.1.2.2.
Wspieranie osób z zaburzeniami 
psychicznymi

852 85203 2010

85228 2010

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

852 85230 2030 71100,00

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 3 479 000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 3 737 000,00

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 25 274,00

16.1.4.
System administracji publicznej i 
współpraca z jednostkami samorządu 
terytorialnego

16.1.4.6.

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

750 75011 2010 5 813,00

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

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

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

852 85213 2030 15 100,00

855 85513 2010 46 200,00
UGSumo 7880587,00
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2021 r.

Urząd M iasta 
K am ienna Góra

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 Kamienna Góra

( w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020 2 400
750 75011 2010 459 477
752 75212 2010 400
752 75212 2020
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 70 100
852 85214 2030 280 400
852 85216 2030 677 000
852 85219 2030 316 200
852 85228 2010
852 85230 2030 54 200
855 85501 2060 5 585 000
855 85502 2010 7 875 000
855 85513 2010 175 300
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 15 495 477

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 n r 3.



Załącznik nr 2

UM Kamienna 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 P arag raf Kwota
750 75011 0690
852 85203 0830
852 85228 0830
855 85502 0920 75 000
855 85502 0970 11 000
855 85502 0980 102 000

Razem 188 000



Załącznik n r 3
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

(w złotych)

Gmina Typ
numer
funkcji

funkcja nazwa
numer
zadania

zadanie nazwa
numer

podzadanie
podzadanie nazwa

numer
działanie

działanie nazwa Dział Rozdział Paragraf Kwota

Kamienna Góra UM 9
Kultura i dziedzictwo 
narodowe

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

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

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

710 71035 2020 2400,00

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 280400,00

85216 2030 677 000,00
85219 2030 316 200,00

13.1.2.2.
Wspieranie osób z zaburzeniami 
psychicznymi

852 85203 2010

85228 2010

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

852 85230 2030 54 200,00

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

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

855 85502 2010 7 875 000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 5 585 000,00

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 400 112,00

16.1.4.
System administracji publicznej i 
współpraca z jednostkami samorządu 
terytorialnego

16.1.4.6.

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

750 75011 2010 59 365,00

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

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

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

852 85213 2030 70 100,00

855 85513 2010 175 300,00
UM Suma 15495477,00

z u p .v .-;
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Wrocław, dnia 20 października 2021 r.

Urząd M iasta 
K arpacz

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.

UM Karpacz

( w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 58 017
752 75212 2010 200
752 75212 2020
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 14 400
852 85214 2030 37 400
852 85216 2030 144 000
852 85219 2030 97 000
852 85228 2010
852 85230 2030 20 700
855 85501 2060 1 330 000
855 85502 2010 1 185 000
855 85513 2010 24 600
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 2 911317

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 n r  3.
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Załącznik nr 2

UM Karpacz

( 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 P arag raf Kwota
750 75011 0690
852 85203 0830
852 85228 0830
855 85502 0920 16 000
855 85502 0970 1 000
855 85502 0980 10 000

Razem 27 000



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

Karpacz 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 37400,00

85216 2030 144 000,00
85219 2030 97 000,00

13.1.2.2.
Wspieranie osób z zaburzeniami 
psychicznymi

852 85203 2010

85228 2010

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

852 85230 2030 20 700,00

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 1185 000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w  wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 1 330 000,00

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 49 039,00

16.1.4.
System administracji publicznej i 
współpraca z jednostkami samorządu 
terytorialnego

16.1.4.6.

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

750 75011 2010 8 978,00

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

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

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

852 85213 2030 14 400,00

855 85513 2010 24 600,00
UM Suma 2911317,00

Z Up. V

c



FB-BP.3110.8.2021.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2021 r.

Urząd M iasta i Gminy 
Kąty W rocławskie

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



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 Kąty Wrocławskie

( w złotych)

Załącznik nr 1

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020 12 000
750 75011 2010 239 488
752 75212 2010 300
752 75212 2020
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 13 800
852 85214 2030 35 200
852 85216 2030 155 000
852 85219 2030 240 400
852 85228 2010
852 85230 2030 29 600
855 85501 2060 15 266 000
855 85502 2010 4 915 000
855 85513 2010 63 900
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 20 970 688

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 n r 3.



Załącznik nr 2

UMiG Kąty Wrocławskie

( 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 P arag raf Kwota
750 75011 0690 1 000
852 85203 0830
852 85228 0830
855 85502 0920 105 000
855 85502 0970 12 000
855 85502 0980 102 000

Razem 220 000



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 złotych)

Gmina Typ
numer
funkcji

funkcja nazwa
numer
zadania

zadanie nazwa
numer

podzadanie
podzadanie nazwa

numer
działanie

działanie nazwa Dział Rozdział Paragraf Kwota

Kąty Wrocławskie UMiG 9
Kultura i dziedzictwo 
narodowe

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

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

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

710 71035 2020 12 000,00

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 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 35 200,00

85216 2030 155 000,00
85219 2030 240 400,00

13.1.2.2.
Wspieranie osób z zaburzeniami 
psychicznymi

852 85203 2010

85228 2010

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

852 85230 2030 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 4 915 000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w  wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 15 266 000,00

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 202 186,00

16.1.4.
System administracji publicznej i 
współpraca z jednostkami samorządu 
terytorialnego

16.1.4.6.

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

750 75011 2010 37 302,00

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

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

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

852 85213 2030 13 800,00

855 85513 2010 63 900,00
UMiGSuma 20970688,00

Zup. W? 'yJ • . . / )  ' ZGO

c
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Wrocław, dnia 20 października 2021 r.

Urząd Gminy 
Kłodzko

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 Kłodzko

( w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 86 342
752 75212 2010 300
752 75212 2020
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 54 400
852 85214 2030 232 900
852 85216 2030 570 000
852 85219 2030 231 700
852 85228 2010 3 200
852 85230 2030 213 100
855 85501 2060 6 533 000
855 85502 2010 6 868 000
855 85513 2010 254 000
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 15 046 942

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 n r  3.



Załącznik nr 2

UG Kłodzko

( 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 P arag raf Kwota
750 75011 0690
852 85203 0830
852 85228 0830 1 000
855 85502 0920 90 000
855 85502 0970 10 000
855 85502 0980 60 000

Razem 161 000

p,:'ICGO

:uk



Załącznik n r 3
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

(w złotych)

Gmina Typ
numer
funkcji

funkcja nazwa
numer

zadania
zadanie nazwa

numer
podzadanie

podzadanie nazwa
numer

działanie
działanie nazwa Dział Rozdział Paragraf Kwota

Kłodzko 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 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 232 900,00

85216 2030 570 000,00
85219 2030 231700,00

13.1.2.2.
Wspieranie osób z zaburzeniami 
psychicznymi

852 85203 2010

85228 2010 3 200,00

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

852 85230 2030 213 100,00

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 6 868 000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 6 533 000,00

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 70 197,00

16.1.4.
System administracji publicznej i 
współpraca z jednostkami samorządu 
terytorialnego

16.1.4.6.

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

750 75011 2010 16 145,00

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

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

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

852 85213 2030 54 400,00

855 85513 2010 254 000,00
UG Suma 15046942,00

zup. w*:

c  -  
c .
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2021 r.

Urząd M iasta 
Kłodzko

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 Kłodzko

( w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020 3 500
750 75011 2010 456 880
752 75212 2010 400
752 75212 2020
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 105 700
852 85214 2030 1 199 300
852 85216 2030 1 095 000
852 85219 2030 494 100
852 85228 2010 20 100
852 85230 2030 478 900
855 85501 2060 8 626 000
855 85502 2010 8 784 000
855 85513 2010 169 400
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 21 433 280

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 n r 3.

Z



Załącznik nr 2

UM Kłodzko

( 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 P arag raf Kwota
750 75011 0690 6 000
852 85203 0830
852 85228 0830 2 000
855 85502 0920 197 000
855 85502 0970 40 000
855 85502 0980 100 000

Razem 345 000



Załącznik n r 3
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

(w złotych)

Gmina Typ
numer
funkcji

funkcja nazwa
numer

zadania
zadanie nazwa

numer
podzadanie

podzadanie nazwa
numer

działanie
działanie nazwa Dział Rozdział Paragraf Kwota

Kłodzko UM 9
Kultura i dziedzictwo 
narodowe

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

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

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

710 71035 2020 3 500,00

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 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 1199 300,00

85216 2030 1 095 000,00
85219 2030 494 100,00

13.1.2.2.
Wspieranie osób z zaburzeniami 
psychicznymi

852 85203 2010

85228 2010 20 100,00

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

852 85230 2030 478 900,00

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 8 784 000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 8 626 000,00

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 371447,00

16.1.4.
System administracji publicznej i 
współpraca z jednostkami samorządu 
terytorialnego

16.1.4.6.

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

750 75011 2010 85 433,00

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

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

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

852 85213 2030 105 700,00

855 85513 2010 169 400,00

UM Sumo 21433280,00

"•'•IGO

■'i/t

J



FB-BP.3110.8.2021.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2021 r.

Urząd Gminy 
Kobierzyce

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 Kobierzyce

( w  złotych)

Załącznik nr 1

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 176 778
752 75212 2010 300
752 75212 2020
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 12 600
852 85214 2030 75 600
852 85216 2030 127 000
852 85219 2030 148 600
852 85228 2010
852 85230 2030 106 500
855 85501 2060 14 929 000
855 85502 2010 3 708 000
855 85513 2010 29 100
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 19 313 478

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 n r  3.



Załącznik nr 2

UG Kobierzyce

( 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 P arag raf Kwota
750 75011 0690 1 000
852 85203 0830
852 85228 0830
855 85502 0920 60 000
855 85502 0970 3 000
855 85502 0980 25 000

Razem 89 000



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 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

(w złotych)

Gmina Typ
numer
funkcji

funkcja nazwa
numer

zadania
zadanie nazwa

numer
podzadanie

podzadanie nazwa
numer

działanie
działanie nazwa Dział Rozdział Paragraf Kwota

Kobierzyce 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 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 75 600,00

85216 2030 127 000,00
85219 2030 148 600,00

13.1.2.2.
Wspieranie osób z zaburzeniami 
psychicznymi

852 85203 2010

85228 2010

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

852 85230 2030 106 500,00

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 3 708 000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w  wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 14 929 000,00

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 143 722,00

16.1.4.
System administracji publicznej i 
współpraca z jednostkami samorządu 
terytorialnego

16.1.4.6.

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

750 75011 2010 33 056,00

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

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

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

852 85213 2030 12 600,00

855 85513 2010 29 100,00

UG Suma 19313478,00
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2021 r.

Urząd Gminy 
Kondratowice

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 Kondratowice

( w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 9 761
752 75212 2010 200
752 75212 2020 500
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 13 500
852 85214 2030 200 700
852 85216 2030 133 000
852 85219 2030 84 900
852 85228 2010
852 85230 2030 57 100
855 85501 2060 1 810 000
855 85502 2010 1 884 000
855 85513 2010 13 000
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 4 206 661

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 n r 3.



Załącznik nr 2

UG Kondratowice

( 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 P aragraf Kwota
750 75011 0690
852 85203 0830
852 85228 0830
855 85502 0920 14 000
855 85502 0970
855 85502 0980 11 000

Razem 25 000



Załącznik n r 3
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

(w złotych)

Gmina Typ
numer
funkcji

funkcja nazwa
numer
zadania

zadanie nazwa
numer

podzadanie
podzadanie nazwa

numer
działanie

działanie nazwa Dział Rozdział Paragraf Kwota

Kondratowice 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

11.4.2.4.
Szkolenie obronne administracji publicznej i 
przedsiębiorców

752 75212 2020 500,00

13
Zabezpieczenie społeczne i 
wspieranie rodziny

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

13.1.2.1.
Wsparcie finansowe zadań i programów 
realizacji zadań pomocy społecznej

852 85214 200 700,00

85216 2030 133 000,00
85219 2030 84 900,00

13.1.2.2.
Wspieranie osób z zaburzeniami 
psychicznymi

852 85203 2010

85228 2010

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

852 85230 2030 57 100,00

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

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

855 85502 2010 1 884 000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 1 810 000,00

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 7 936,00

16.1.4.
System administracji publicznej i 
współpraca z jednostkami samorządu 
terytorialnego

16.1.4.6.

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

750 75011 2010 1825,00

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

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

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

852 85213 2030 13 500,00

855 85513 2010 13 000,00
UGSuma 4206661,00
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2021 r.

Urząd Gminy 
Kostomłoty

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 Kostomłoty

( w złotych)

Załącznik nr 1

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020 3 000
750 75011 2010 53 672
752 75212 2010 200
752 75212 2020 500
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 25 100
852 85214 2030 63 600
852 85216 2030 250 000
852 85219 2030 99 100
852 85228 2010
852 85230 2030 3 200
855 85501 2060 3 059 000
855 85502 2010 2 505 000
855 85513 2010 46 400
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 6 108 772

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 n r  3.



Załącznik nr 2

UG Kostomłoty

( 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 P arag raf Kwota
750 75011 0690
852 85203 0830
852 85228 0830
855 85502 0920 50 000
855 85502 0970 2 000
855 85502 0980 25 000

Razem 77 000



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

Kostomłoty UG 9
Kultura i dziedzictwo 
narodowe

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

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

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

710 71035 2020 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 200,00

11.4.2.4.
Szkolenie obronne administracji publicznej i 
przedsiębiorców

752 75212 2020 500,00

13
Zabezpieczenie społeczne i 
wspieranie rodziny

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

13.1.2.1.
Wsparcie finansowe zadań i programów 
realizacji zadań pomocy społecznej

852 85214 63 600,00

85216 2030 250 000,00
85219 2030 99 100,00

13.1.2.2.
Wspieranie osób z zaburzeniami 
psychicznymi

852 85203 2010

85228 2010

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

852 85230 2030 3 200,00

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

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

855 85502 2010 2 505 000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w  wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 3 059 000,00

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 47 002,00

16.1.4.
System administracji publicznej i 
współpraca z jednostkami samorządu 
terytorialnego

16.1.4.6.

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

750 75011 2010 6 670,00

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

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

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

852 85213 2030 25 100,00

855 85513 2010 46 400,00
UG Sumo 6108772,00
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2021 r.

Urząd Gminy 
Kotla

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.

UG Kotla

( w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 18 943
752 75212 2010 200
752 75212 2020
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 13 400
852 85214 2030 117 500
852 85216 2030 128 000
852 85219 2030 100 900
852 85228 2010
852 85230 2030 35 000
855 85501 2060 2 062 000
855 85502 2010 1 726 000
855 85513 2010 4 200
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 4 206 143

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 n r 3.



Załącznik nr 2

UG Kotla

( 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 P arag raf Kwota
750 75011 0690
852 85203 0830
852 85228 0830
855 85502 0920 13 000
855 85502 0970 2 000
855 85502 0980 31 000

Razem 46 000



D o tac je  w y n ik a ją ce  ze s t ru k tu ry  u k ład 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

Kotla UG 11
Bezpieczeństwo 
zewnętrzne i 
nienaruszalność granic

11.4.
Gotowość struktur 
a d m i n istra cyj no-gos pod a rczych 
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 117 500,00

85216 2030 128 000,00
85219 2030 100 900,00

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 35 000,00

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 1726 000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w  wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 2 062 000,00

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 16 224,00

16.1.4.
System administracji publicznej i 
współpraca z jednostkami samorządu 
terytorialnego

16.1.4.6.

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

750 75011 2010 2 719,00

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

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

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

852 85213 2030 13 400,00

855 85513 2010 4 200,00
UG Suma 4206143,00
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FB-BP.3110.8.2021.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2021 r.

Urząd M iasta 
Kowary

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 Kowary

( w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 198 369
752 75212 2010 300
752 75212 2020
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 61 100
852 85214 2030 453 300
852 85216 2030 599 000
852 85219 2030 200 700
852 85228 2010 50 800
852 85230 2030 179 900
855 85501 2060 3 438 000
855 85502 2010 4 498 000
855 85513 2010 114 100
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 9 793 569

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 n r  3.

Z



Załącznik nr 2

UM Kowary

( 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 P arag raf Kwota
750 75011 0690
852 85203 0830
852 85228 0830 18 000
855 85502 0920 92 000
855 85502 0970 9 000
855 85502 0980 60 000

Razem 179 000



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 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

(w zlolycli)

Gmina Typ
numer
funkcji

funkcja nazwa
numer
zadania

zadanie nazwa
numer

podzadanie
podzadanie nazwa

numer
działanie

działanie nazwa Dział Rozdział Paragraf Kwota

Kowary 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 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 453 300,00

85216 2030 599 000,00
85219 2030 200 700,00

13.1.2.2.
Wspieranie osób z zaburzeniami 
psychicznymi

852 85203 2010

85228 2010 50 800,00

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

852 85230 2030 179 900,00

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

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

855 85502 2010 4 498 000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 3 438 000,00

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 161 276,00

16.1.4.
System administracji publicznej i 
współpraca z jednostkami samorządu 
terytorialnego

16.1.4.6.

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

750 75011 2010 37 093,00

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

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

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

852 85213 2030 61100,00

855 85513 2010 114 100,00

UM Suma



FB-BP.3110.8.2021.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2021 r.

Urząd Gminy 
Krośnice

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 tn. V
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DY
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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 Krośnice

( w złotych)

Załącznik nr 1

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 50 448
752 75212 2010 200
752 75212 2020 500
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 15 400
852 85214 2030 111 300
852 85216 2030 159 000
852 85219 2030 149 900
852 85228 2010
852 85230 2030 45 400
855 85501 2060 3 629 000
855 85502 2010 3 938 000
855 85513 2010 33 600
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 8 132 748

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 n r 3.



Załącznik nr 2

UG Krośnice

( 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 P arag raf Kwota
750 75011 0690
852 85203 0830
852 85228 0830
855 85502 0920 75 000
855 85502 0970 2 000
855 85502 0980 38 000

Razem 115 000



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  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

Krośnice 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

11.4.2.4.
Szkolenie obronne administracji publicznej i 
przedsiębiorców

752 75212 2020 500,00

13
Zabezpieczenie społeczne i 
wspieranie rodziny

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

13.1.2.1.
Wsparcie finansowe zadań i programów 
realizacji zadań pomocy społecznej

852 85214 111 300,00

85216 2030 159 000,00
85219 2030 149 900,00

13.1.2.2.
Wspieranie osób z zaburzeniami 
psychicznymi

852 85203 2010

85228 2010

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

852 85230 2030 45 400,00

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

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

855 85502 2010 3 938 000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w  wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 3 629 000,00

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 42 137,00

16.1.4.
System administracji publicznej i 
współpraca z jednostkami samorządu 
terytorialnego

16.1.4.6.

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

750 75011 2010 8 311,00

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

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

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

852 85213 2030 15 400,00

855 85513 2010 33 600,00
UG Suma 8132 748,00



W OJEW ODA DOLNOSLĄSKI

FB-BP.3110.8.2021.KSz

Wrocław, dnia 20 października 2021 r.

Urząd Gminy 
Krotoszyce

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 Krotoszyce

( w  złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 10 645
752 75212 2010 200
752 75212 2020 500
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 4 400
852 85214 2030 27 500
852 85216 2030 49 000
852 85219 2030 75 800
852 85228 2010
852 85230 2030 34 500
855 85501 2060 1 409 000
855 85502 2010 1 081 000
855 85513 2010 14 700
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 2 707 245

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 n r 3.

ZU3.V.



Załącznik nr 2

UG Krotoszyce

( 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 P arag raf Kwota
750 75011 0690
852 85203 0830
852 85228 0830
855 85502 0920 20 000
855 85502 0970 7 000
855 85502 0980 20 000

Razem 47 000



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  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

Krotoszyce 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

11.4.2.4.
Szkolenie obronne administracji publicznej i 
przedsiębiorców

752 75212 2020 500,00

13
Zabezpieczenie społeczne i 
wspieranie rodziny

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

13.1.2.1.
Wsparcie finansowe zadań i programów 
realizacji zadań pomocy społecznej

852 85214 27 500,00

85216 2030 49 000,00
85219 2030 75 800,00

13.1.2.2.
Wspieranie osób z zaburzeniami 
psychicznymi

852 85203 2010

85228 2010

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

852 85230 2030 34 500,00

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 1 081 000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w  wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 1409 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 8 842,00

16.1.4.
System administracji publicznej i 
współpraca z jednostkami samorządu 
terytorialnego

16.1.4.6.

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

750 75011 2010 1 803,00

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

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

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

852 85213 2030 4 400,00

855 85513 2010 14 700,00
UGSuma 2 707245,00
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Urząd M iasta 
Kudowa 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).



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 Kudowa Zdrój

( w  złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020 1 300
750 75011 2010 94 285
752 75212 2010 300
752 75212 2020
758 75814 2870 1 236 697
852 85203 2010
852 85213 2030 27 900
852 85214 2030 290 700
852 85216 2030 271 000
852 85219 2030 186 100
852 85228 2010
852 85230 2030 133 100
855 85501 2060 2 177 000
855 85502 2010 2 424 000
855 85513 2010 53 300
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 6 895 682

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 n r 3.

Z up.

cć:



Załącznik nr 2

UM Kudowa 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 P arag raf Kwota
750 75011 0690
852 85203 0830
852 85228 0830
855 85502 0920 29 000
855 85502 0970 3 000
855 85502 0980 23 000

Razem 55 000

^ 4 ’



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

Kudowa Zdrój UM 9
Kultura i dziedzictwo 
narodowe

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

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

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

710 71035 2020 1 300,00

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 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 290 700,00

85216 2030 271 000,00
85219 2030 186 100,00

13.1.2.2.
Wspieranie osób z zaburzeniami 
psychicznymi

852 85203 2010

85228 2010

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

852 85230 2030 133 100,00

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 2 424 000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 2 177 000,00

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 76 655,00

16.1.4.
System administracji publicznej i 
współpraca z jednostkami samorządu 
terytorialnego

16.1.4.6.

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

750 75011 2010 17 630,00

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

20.1.1.
Kształtowanie warunków 
funkcjonowania i rozwoju systemu 
opieki zdrowotnej

20.1.1.7.
Nadzór i kontrola nad lecznictwem 
uzdrowiskowym oraz gminami 
uzdrowiskowymi

758 75814 2870 1 236 697,00

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 27 900,00

855 85513 2010 53 300,00
UM Suma 6895682,00

Z up. \V?
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Urząd Gminy 
Kunice

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.

UG Kunice

( w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 20 366
752 75212 2010 200
752 75212 2020 500
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 7 000
852 85214 2030 54 700
852 85216 2030 77 000
852 85219 2030 83 100
852 85228 2010
852 85230 2030 27 800
855 85501 2060 3 629 000
855 85502 2010 2 010 000
855 85513 2010 38 800
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 5 948 466

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 Kunice

( 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 P arag raf Kwota
750 75011 0690
852 85203 0830
852 85228 0830
855 85502 0920 25 000
855 85502 0970
855 85502 0980 10 000

Razem 35 000



Załącznik n r 3
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

(w złotych)

Gmina Typ
numer
funkcji

funkcja nazwa
numer
zadania

zadanie nazwa
numer

podzadanie
podzadanie nazwa

numer
działanie

działanie nazwa Dział Rozdział Paragraf Kwota

Kunice 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

11.4.2.4.
Szkolenie obronne administracji publicznej i 
przedsiębiorców

752 75212 2020 500,00

13
Zabezpieczenie społeczne i 
wspieranie rodziny

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

13.1.2.1.
Wsparcie finansowe zadań i programów 
realizacji zadań pomocy społecznej

852 85214 54 700,00

85216 2030 77 000,00
85219 2030 83 100,00

13.1.2.2.
Wspieranie osób z zaburzeniami 
psychicznymi

852 85203 2010

85228 2010

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

852 85230 2030 27 800,00

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 2 010 000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w  wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 3 629 000,00

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 16 558,00

16.1.4.
System administracji publicznej i 
współpraca z jednostkami samorządu 
terytorialnego

16.1.4.6.

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

750 75011 2010 3 808,00

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

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

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

852 85213 2030 7 000,00

855 85513 2010 38 800,00
L16 Suwa 5948466,00

Z
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Urząd M iasta i Gminy 
Lądek 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).

Z



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 Lądek Zdrój

( w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 71 210
752 75212 2010 200
752 75212 2020
758 75814 2870 690 031
852 85203 2010 605 280
852 85213 2030 21 400
852 85214 2030 308 600
852 85216 2030 209 000
852 85219 2030 152 300
852 85228 2010 46 800
852 85230 2030 78 900
855 85501 2060 2 483 000
855 85502 2010 2 933 000
855 85513 2010 94 600
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 7 694 321

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. V IGO



Załącznik nr 2

UMiG Lądek 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 P aragraf Kwota
750 75011 0690
852 85203 0830
852 85228 0830 1 000
855 85502 0920 57 000
855 85502 0970 8 000
855 85502 0980 63 000

Razem 129 000



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 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

Lądek Zdrój 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 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 308 600,00

85216 2030 209 000,00
85219 2030 152 300,00

13.1.2.2.
Wspieranie osób z zaburzeniami 
psychicznymi

852 85203 2010 605 280,00

85228 2010 46 800,00

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

852 85230 2030 78 900,00

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 2 933 000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w  wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 2 483 000,00

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 61 541,00

16.1.4.
System administracji publicznej i 
współpraca z jednostkami samorządu 
terytorialnego

16.1.4.6.

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

750 75011 2010 9 669,00

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

20.1.1.
Kształtowanie warunków 
funkcjonowania i rozwoju systemu 
opieki zdrowotnej

20.1.1.7.
Nadzór i kontrola nad lecznictwem 
uzdrowiskowym oraz gminami 
uzdrowiskowymi

758 75814 2870 690 031,00

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 21400,00

855 85513 2010 94 600,00

UMiGSuma 7694321,00



FB-BP.3110.8.202 l.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2021 r.

Urząd M iasta 
Legnica

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 Legnica

( w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020 40 000
750 75011 2010 1 322 310
752 75212 2010 1 000
752 75212 2020
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 300 300
852 85214 2030 1 813 400
852 85216 2030 3 038 000
852 85219 2030 1 771 200
852 85228 2010 253 900
852 85230 2030 278 000
855 85501 2060 38 418 000
855 85502 2010 32 135 000
855 85513 2010 439 500
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 79 810 610

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 Legnica

( 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 P arag raf Kwota
750 75011 0690 18 000
852 85203 0830
852 85228 0830 38 000
855 85502 0920 455 000
855 85502 0970 31 000
855 85502 0980 420 000

Razem 962 000



D o tac je  w y n ik a ją c e  ze  s tru 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

Legnica UM 9
Kultura i dziedzictwo 
narodowe

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

9.1.1.
Ochrona materialnego dziedzictwa 
kulturowego i 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 40 000,00

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 1 000,00

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 1 813 400,00

85216 2030 3 038 000,00
85219 2030 1 771 200,00

13.1.2.2.
Wspieranie osób z zaburzeniami 
psychicznymi

852 85203 2010

85228 2010 253 900,00

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

852 85230 2030 278 000,00

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 32 135 000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 38 418 000,00

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 1095 618,00

16.1.4.
System administracji publicznej i 
współpraca z jednostkami samorządu 
terytorialnego

16.1.4.6.

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

750 75011 2010 226 692,00

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

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

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

852 85213 2030 300 300,00

855 85513 2010 439 500,00
UM Suma 79810610,00



W OJEW ODA DOLNOSLĄSKI

FB-BP.3110.8.2021.KSz

Wrocław, dnia 20 października 2021 r.

Urząd Gminy 
Legnickie Pole

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 Legnickie Pole

( w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 17 188
752 75212 2010 200
752 75212 2020 500
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 21 300
852 85214 2030 75 900
852 85216 2030 213 000
852 85219 2030 103 600
852 85228 2010
852 85230 2030 38 500
855 85501 2060 2 264 000
855 85502 2010 1 875 000
855 85513 2010 28 500
921 92121 2020
925 92503 2030 5 000

razem 4 642 688

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 n r 3.

Z up. vr.
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Załącznik nr 2

UG Legnickie Pole

( 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 P arag raf Kwota
750 75011 0690
852 85203 0830
852 85228 0830
855 85502 0920 21 000
855 85502 0970 2 000
855 85502 0980 32 000

Razem 55 000



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  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

Legnickie Pole 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

11.4.2.4.
Szkolenie obronne administracji publicznej i 
przedsiębiorców

752 75212 2020 500,00

12 Środowisko 12.2. Kształtowanie bioróżnorodności 12.2.1. Ochrona przyrody i krajobrazu 12.2.1.1. Formy ochrony przyrody 925 92503 2030 5 000,00

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 75 900,00

85216 2030 213 000,00
85219 2030 103 600,00

13.1.2.2.
Wspieranie osób z zaburzeniami 
psychicznymi

852 85203 2010

85228 2010

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

852 85230 2030 38 500,00

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 1 875 000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w  wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 2 264 000,00

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 13 974,00

16.1.4.
System administracji publicznej i 
współpraca z jednostkami samorządu 
terytorialnego

16.1.4.6.

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

750 75011 2010 3 214,00

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

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

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

852 85213 2030 21 300,00

855 85513 2010 28 500,00
UG Suma 4 642 683,00
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2021 r.

Urząd M iasta i Gminy 
Leśna

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 un. V, 
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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.

UMiG Leśna

( w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 86 768
752 75212 2010 300
752 75212 2020 900
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 41 500
852 85214 2030 449 400
852 85216 2030 425 000
852 85219 2030 169 600
852 85228 2010 1 500
852 85230 2030 79 800
855 85501 2060 3 380 000
855 85502 2010 5 518 000
855 85513 2010 81 000
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 10 233 768

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 IGO



Załącznik nr 2

UMiG Leśna

( 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 P arag raf Kwota
750 75011 0690
852 85203 0830
852 85228 0830
855 85502 0920 147 000
855 85502 0970 9 000
855 85502 0980 50 000

Razem 206 000



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  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

Leśna 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

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 449 400,00

85216 2030 425 000,00
85219 2030 169 600,00

13.1.2.2.
Wspieranie osób z zaburzeniami 
psychicznymi

852 85203 2010

85228 2010 1 500,00

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

852 85230 2030 79 800,00

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 5 518 000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w  wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 3 380 000,00

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 70 543,00

16.1.4.
System administracji publicznej i 
współpraca z jednostkami samorządu 
terytorialnego

16.1.4.6.

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

750 75011 2010 16 225,00

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

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

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

852 85213 2030 41500,00

855 85513 2010 81 000,00
U MIG Suma 10233 768,00
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2021 r.

FB-BP.3110.8.2021.KSz

Urząd Gminy 
Lewin Kłodzki

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

Z u:



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 Lewin Kłodzki

( w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 7 537
752 75212 2010 200
752 75212 2020
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 10 800
852 85214 2030 138 600
852 85216 2030 104 000
852 85219 2030 76 900
852 85228 2010
852 85230 2030 94 600
855 85501 2060 642 000
855 85502 2010 503 000
855 85513 2010 14 400
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 1 592 037

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 Lewin Kłodzki

( 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 P arag raf Kwota
750 75011 0690
852 85203 0830
852 85228 0830
855 85502 0920 4 000
855 85502 0970 3 000
855 85502 0980 4 000

Razem 11000



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 ań 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

Lewin Kłodzki 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 138 600,00

85216 2030 104 000,00
85219 2030 76 900,00

13.1.2.2.
Wspieranie osób z zaburzeniami 
psychicznymi

852 85203 2010

85228 2010

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

852 85230 2030 94 600,00

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 503 000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 642 000,00

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 6 128,00

16.1.4.
System administracji publicznej i 
współpraca z jednostkami samorządu 
terytorialnego

16.1.4.6.

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

750 75011 2010 1409,00

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

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

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

852 85213 2030 10 800,00

855 85513 2010 14 400,00
UGSuma 1592037,00



FB-BP.3110.8.2021.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2021 r.

Urząd Gminy 
Lubań

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 Lubań

( w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 16 183
752 75212 2010 200
752 75212 2020 500
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 11 600
852 85214 2030 47 800
852 85216 2030 117 000
852 85219 2030 107 000
852 85228 2010
852 85230 2030 13 000
855 85501 2060 2 513 000
855 85502 2010 2 748 000
855 85513 2010 33 800
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 5 608 083

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 Lubań

( 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 P aragraf Kwota
750 75011 0690
852 85203 0830
852 85228 0830
855 85502 0920 33 000
855 85502 0970 1 000
855 85502 0980 16 000

Razem 50 000



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

Lubań 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

11.4.2.4.
Szkolenie obronne administracji publicznej i 
przedsiębiorców

752 75212 2020 500,00

13
Zabezpieczenie społeczne i 
wspieranie rodziny

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

13.1.2.1.
Wsparcie finansowe zadań i programów 
realizacji zadań pomocy społecznej

852 85214 47 800,00

85216 2030 117 000,00
85219 2030 107 000,00

13.1.2.2.
Wspieranie osób z zaburzeniami 
psychicznymi

852 85203 2010

85228 2010

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

852 85230 2030 13 000,00

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 2 748 000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 2 513 000,00

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 13 157,00

16.1.4.
System administracji publicznej i 
współpraca z jednostkami samorządu 
terytorialnego

16.1.4.6.

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

750 75011 2010 3 026,00

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

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

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

852 85213 2030 11 600,00

855 85513 2010 33 800,00
UG Suma 5608083,00

Z



FB-BP.3110.8.2021.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2021 r.

Urząd M iasta 
Lubań

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 up, YtojEWOpY POU»’OŚkA3KI EGO

Celina,
DYREKTOR WYDj 

Finansów i ,



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 Lubań

( w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020 5 000
750 75011 2010 319 497
752 75212 2010 400
752 75212 2020 1 200
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 47 000
852 85214 2030 218 200
852 85216 2030 500 000
852 85219 2030 332 200
852 85228 2010 8 700
852 85230 2030 133 000
855 85501 2060 6 131 000
855 85502 2010 6 801 000
855 85513 2010 113 700
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 14 610 897

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.

t u p . W O JEW O D Y D O LN pŚ tA S K IE G O

Celina M arzenw ti^(fc iuk  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i BtkiŁetu

/



Załącznik nr 2

UM Lubań

( 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 P arag raf Kwota
750 75011 0690 5 000
852 85203 0830
852 85228 0830 1 000
855 85502 0920 171 000
855 85502 0970 21 000
855 85502 0980 85 000

Razem 283 000



D otac 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

Lubań UM 9
Kultura i dziedzictwo 
narodowe

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

9.1.1.
Ochrona materialnego dziedzictwa 
kulturowego i 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 5 000,00

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

11.4.2.4.
Szkolenie obronne administracji publicznej i 
przedsiębiorców

752 75212 2020 1 200,00

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 218 200,00

85216 2030 500 000,00
85219 2030 332 200,00

13.1.2.2.
Wspieranie osób z zaburzeniami 
psychicznymi

852 85203 2010

85228 2010 8 700,00

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

852 85230 2030 133 000,00

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

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

855 85502 2010 6 801 000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 6 131 000,00

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 260 315,00

16.1.4.
System administracji publicznej i 
współpraca z jednostkami samorządu 
terytorialnego

16.1.4.6.

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

750 75011 2010 59 182,00

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

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

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

852 85213 2030 47 000,00

855 85513 2010 113 700,00
UM Suma 14610897,00



FB-BP.3110-8.2021.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2021 r.

Urząd M iasta i Gminy 
Lubawka

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

Z A W O JE  JASKIEGO

Celina  
DYREKTOR WYD2TAŁU 

Finansów i Budżetu



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 Lubawka

( w  złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020 8 000
750 75011 2010 79 031
752 75212 2010 300
752 75212 2020
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 31 800
852 85214 2030 212 400
852 85216 2030 331 000
852 85219 2030 162 900
852 85228 2010 22 600
852 85230 2030 82 400
855 85501 2060 3 051 000
855 85502 2010 3 893 000
855 85513 2010 61 200
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 7 935 631

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.

ŜKIEGC

Celina Marzena hzieaziuk 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finanuów ¡ Bud¿Vtu



Załącznik nr 2

UMiG Lubawka

( 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 P arag raf Kwota
750 75011 0690
852 85203 0830
852 85228 0830 2 000
855 85502 0920 75 000
855 85502 0970 5 000
855 85502 0980 30 000

Razem 112 000



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

Lubawka UMiG 9
Kultura i dziedzictwo 
narodowe

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

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

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

710 71035 2020 8 000,00

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 212 400,00

85216 2030 331 000,00
85219 2030 162 900,00

13.1.2.2.
Wspieranie osób z zaburzeniami 
psychicznymi

852 85203 2010

85228 2010 22 600,00

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

852 85230 2030 82 400,00

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

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

855 85502 2010 3 893 000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w  wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 3 051000,00

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 64 253,00

16.1.4.
System administracji publicznej i 
współpraca z jednostkami samorządu 
terytorialnego

16.1.4.6.

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

750 75011 2010 14 778,00

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

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

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

852 85213 2030 31800,00

855 85513 2010 61 200,00
U MIG Suma 7935631,00

Z up. WOJEWpOY. DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina M d fiM p m /u z L ik  
DYREKTOR WTDZIAŁU 

Finansów j Budżetu



FB-BP.3110.8.2021.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2021 r.

Urząd Gminy 
Lubin

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 Lubin

( w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020 2 500
750 75011 2010 52 840
752 75212 2010 300
752 75212 2020 500
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 18 500
852 85214 2030 35 300
852 85216 2030 187 000
852 85219 2030 197 100
852 85228 2010
852 85230 2030 16 900
855 85501 2060 8 703 000
855 85502 2010 4 337 000
855 85513 2010 40 900
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 13 591 840

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. WOJEWOOY DOLNOŚLĄSKIEGO
/  f

Celina 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



Załącznik nr 2

UG Lubin

( 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 P arag raf Kwota
750 75011 0690 1 000
852 85203 0830
852 85228 0830
855 85502 0920 45 000
855 85502 0970 1 000
855 85502 0980 36 000

Razem 83 000

zup, woje

Celina fv\ 
DYREKTOR WYD

Y DOLNOŚLĄSKIEGO

t u k  

IAŁU
Finansów i Bud*



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 ań 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

Lubin UG 9
Kultura i dziedzictwo 
narodowe

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

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

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

710 71035 2020 2 500,00

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 500,00

13
Zabezpieczenie społeczne i 
wspieranie rodziny

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

13.1.2.1.
Wsparcie finansowe zadań i programów 
realizacji zadań pomocy społecznej

852 85214 35 300,00

85216 2030 187 000,00
85219 2030 197 100,00

13.1.2.2.
Wspieranie osób z zaburzeniami 
psychicznymi

852 85203 2010

85228 2010

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

852 85230 2030 16 900,00

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

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

855 85502 2010 4 337 000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w  wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 8 703 000,00

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 42 960,00

16.1.4.
System administracji publicznej i 
współpraca z jednostkami samorządu 
terytorialnego

16.1.4.6.

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

750 75011 2010 9 880,00

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

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

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

852 85213 2030 18 500,00

855 85513 2010 40 900,00
UG Sumo 13591840,00

Celina Marzena Utté'azuiic 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

F jnsosow ¡ o ú u i t ' A



FB-BP.3110.8.2021. KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2021 r.

Urząd M iasta 
Lubin

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 up, WOJEWODY .DOLNOźOjSKIEGO

Celina A
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



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 Lubin

( w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020 8 000
750 75011 2010 773 739
752 75212 2010 600
752 75212 2020 1 200
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 156 100
852 85214 2030 178 200
852 85216 2030 1 526 000
852 85219 2030 1 171 400
852 85228 2010 80 900
852 85230 2030 162 700
855 85501 2060 29 288 000
855 85502 2010 20 533 000
855 85513 2010 265 500
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 54 145 339

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, WOJEWODY. DOLNC^TCjiSKIEGO

Celina 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i BudźWi



Załącznik nr 2

UM Lubin

( 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 P arag raf Kwota
750 75011 0690 3 000
852 85203 0830
852 85228 0830 23 000
855 85502 0920 480 000
855 85502 0970 30 000
855 85502 0980 300 000

Razem 836 000

Z up, WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina 
DYREKTOR WYI 

Finansów i



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

Lubin UM 9
Kultura i dziedzictwo 
narodowe

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

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

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

710 71035 2020 8 000,00

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

11.4.2.4.
Szkolenie obronne administracji publicznej i 
przedsiębiorców

752 75212 2020 1 200,00

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 178 200,00

85216 2030 1 526 000,00
85219 2030 1171400,00

13.1.2.2.
Wspieranie osób z zaburzeniami 
psychicznymi

852 85203 2010

85228 2010 80 900,00

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

852 85230 2030 162 700,00

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 20 533 000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w  wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 29 288 000,00

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 629 056,00

16.1.4.
System administracji publicznej i 
współpraca z jednostkami samorządu 
terytorialnego

16.1.4.6.

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

750 75011 2010 144 683,00

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

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

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

852 85213 2030 156 100,00

855 85513 2010 265 500,00
UM Suma 54145339,00

Z up. WOJEWODY DOLNQŚLĄSK!EGC

Celina 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i BudWu

/



FB-BP.3110.8.2021.KSz

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2021 r.

Urząd M iasta i Gminy 
Lubom ierz

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 up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina S m rtg ffltyb le fc iu k
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budże



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 Lubomierz

( w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020 1 700
750 75011 2010 56 912
752 75212 2010 200
752 75212 2020 900
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 32 500
852 85214 2030 179 200
852 85216 2030 328 000
852 85219 2030 105 800
852 85228 2010
852 85230 2030 61 700
855 85501 2060 2 243 000
855 85502 2010 2 754 000
855 85513 2010 42 000
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 5 805 912

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.

2 up. WOJEWę 

Celina

3Y DOLNCŚi OSKIEGO

w i r

d y rek to r  wyodziału
Finansów i Budżetu



Załącznik nr 2

UMiG Lubomierz

( 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 P arag raf Kwota
750 75011 0690
852 85203 0830
852 85228 0830
855 85502 0920 85 000
855 85502 0970 8 000
855 85502 0980 40 000

Razem 133 000

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Bucteetu



D o tac je  w y n ik a ją ce  ze s t ru k tu iy  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 slolycli)

Gmina Typ
numer
funkcji

funkcja nazwa
numer

zadania
zadanie nazwa

numer
podzadanie

podzadanie nazwa
numer

działanie
działanie nazwa Dział Rozdział Paragraf Kwota

Lubomierz 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 1700,00

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

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 179 200,00

85216 2030 328 000,00
85219 2030 105 800,00

13.1.2.2.
Wspieranie osób z zaburzeniami 
psychicznymi

852 85203 2010

85228 2010

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

852 85230 2030 61700,00

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 2 754 000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 2 243 000,00

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 47 579,00

16.1.4.
System administracji publicznej i 
współpraca z jednostkami samorządu 
terytorialnego

16.1.4.6.

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

750 75011 2010 9 333,00

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

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

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

852 85213 2030 32 500,00

855 85513 2010 42 000,00
UMiG Suma 5805912,00

Z up. WOJEWODY. DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina 
DYREKTOR WYOZIAŁU 

Finansów i Budżetu
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2021 r.

U rząd M iasta i Gminy 
Lwówek 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).

Z up, WOJ BA SKIEGO

Celina  /

DYREKTOR WYI
Finansów i Bu



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 Lwówek Śląski

( w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020 2 600
750 75011 2010 204 894
752 75212 2010 300
752 75212 2020 1 200
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 39 900
852 85214 2030 290 000
852 85216 2030 413 000
852 85219 2030 264 600
852 85228 2010
852 85230 2030 132 100
855 85501 2060 5 921 000
855 85502 2010 6 298 000
855 85513 2010 110 300
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 13 677 894

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. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



Załącznik nr

UMiG Lwówek 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 P arag raf Kwota
750 75011 0690 1 000
852 85203 0830
852 85228 0830
855 85502 0920 160 000
855 85502 0970 17 000
855 85502 0980 124 000

Razem 302 000

Z  up. W OJEW ODY DOLNOŚLĄSKIEJ

Celina 
DYREKTOR WYDzfótU 

Finansów i BudAtu



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

Lwówek Śląski 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 2 600,00

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 300,00

11.4.2.4. Szkolenie obronne administracji publicznej i 
przedsiębiorców

752 75212 2020 1 200,00

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 290 000,00

85216 2030 413 000,00
85219 2030 264 600,00

13.1.2.2.
Wspieranie osób z zaburzeniami 
psychicznymi

852 85203 2010

85228 2010

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

852 85230 2030 132 100,00

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 6 298 000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 5 921000,00

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 166 581,00

16.1.4.
System administracji publicznej i 
współpraca z jednostkami samorządu 
terytorialnego

16.1.4.6.

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

750 75011 2010 38 313,00

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

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

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

852 85213 2030 39 900,00

855 85513 2010 110 300,00
UMiGSuma 13677894,00

1 up. w o je v ;

Celina
d y r e k t o r  w yi
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