
FB-BP.3110.8.2021.KSz

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2021 r.

Urząd G m iny  
Paszow ice

W załączeniu przekazuję informację o przyjętych przez Radę M inistrów 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 Paszowice

( w  złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 30 258
752 75212 2010 200
752 75212 2020
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 10 100
852 85214 2030 52 200
852 85216 2030 96 000
852 85219 2030 61 900
852 85228 2010
852 85230 2030 25 700
855 85501 2060 1 674 000
855 85502 2010 1 210 000
855 85513 2010 13 800
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 3 174 158

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 Paszowice

( 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 R ozdział Paragraf K wota
750 75011 0690
852 85203 0830
852 85228 0830
855 85502 0920 17 000
855 85502 0970
855 85502 0980 15 000

Razem 32 000



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

Paszowice 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 52 200,00

85216 2030 96 000,00

85219 2030 61 900,00

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 25 700,00

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 1 210 000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 1 674 000,00

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 24 600,00

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 5 658,00

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 10 100,00

855 85513 2010 13 800,00

UGSuma 3174158,00
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Wrocław, dnia 20 października 2021 r.

U rząd G m iny  
Pęcław

W załączeniu przekazuję informację o przyjętych przez Radę M inistrów 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



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 Pęcław

( w  złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 10 466
752 75212 2010 200
752 75212 2020
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 7 300
852 85214 2030 63 600
852 85216 2030 74 000
852 85219 2030 88 700
852 85228 2010 19 400
852 85230 2030 34 700
855 85501 2060 930 000
855 85502 2010 1 037 000
855 85513 2010 25 500
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 2 290 866

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



Załącznik nr 2

UG Pęcław

( 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 R ozdział P aragraf K wota
750 75011 0690
852 85203 0830
852 85228 0830 4 000
855 85502 0920 28 000
855 85502 0970
855 85502 0980 17 000

Razem 49 000



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

(w złotych)

Gmina Typ
numer

funkcji
funkcja nazwa

numer

zadania
zadanie nazwa

numer

podzadanie
podzadanie nazwa

numer

działanie
działanie nazwa Dział Rozdział Paragraf Kwota

Pęcław 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 63 600,00

85216 2030 74 000,00

85219 2030 88 700,00

13.1.2.2.
Wspieranie osób z zaburzeniami 

psychicznymi
852 85203 2010

85228 2010 19 400,00

13.1.2.6.
Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz 

pomoc żywnościowa dla najuboższych
852 85230 2030 34 700,00

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 1 037 000,00

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

16 Sprawy obywatelskie 16.1.
Administracja publiczna i obsługa 

administracyjna obywatela
16.1.1.

Ewidencja ludności, rejestracja stanu 

cywilnego oraz dokumenty 

tożsamości

16.1.1.2.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji 

zadań z zakresu administracji rządowej - 

dowody osobiste, ewidencja ludności, 

rejestracja zdarzeń stanu cywilnego

750 75011 2010 9 351,00

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 1115,00

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 7 300,00

855 85513 2010 25 500,00

UG Suma 2 290866,00



FB-BP.3110.8.2021.KSz

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2021 r.

Urząd M iasta  
Piechow ice

W załączeniu przekazuję informację o przyjętych przez Radę M inistrów 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 Piechowice

( w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 48 845
752 75212 2010 200
752 75212 2020
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 37 000
852 85214 2030 186 400
852 85216 2030 353 000
852 85219 2030 118 500
852 85228 2010 7 100
852 85230 2030 19 300
855 85501 2060 2 062 000
855 85502 2010 2 566 000
855 85513 2010 75 500
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 5 473 845

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 Z ałączniku nr 3.



Załącznik nr 2

UM Piechowice

( 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 R ozdział Paragraf K wota
750 75011 0690
852 85203 0830
852 85228 0830 1 000
855 85502 0920 20 000
855 85502 0970 1 000
855 85502 0980 5 000

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 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

Piechowice 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 186 400,00

85216 2030 353 000,00

85219 2030 118 500,00

13.1.2.2.
Wspieranie osób z zaburzeniami 

psychicznymi
852 85203 2010

85228 2010 7 100,00

13.1.2.6.
Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz 

pomoc żywnościowa dla najuboższych
852 85230 2030 19 300,00

13.4. Wspieranie rodziny 13.4.1.
Wsparcie rodzin wychowujących 

dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi

13.4.1.1.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z 

funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla 

opiekunów

855 85502 2010 2 566 000,00

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 39 712,00

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 9 133,00

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 37 000,00

855 85513 2010 75 500,00

U M  Suma 5473845,00



FB-BP.3110.8.2021.KSz

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2021 r.

Urząd G m iny  
Pielgrzym ka

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 Pielgrzymka

( w  złotych)

Załącznik nr 1

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 13 787
752 75212 2010 200
752 75212 2020
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 14 500
852 85214 2030 307 900
852 85216 2030 161 000
852 85219 2030 88 700
852 85228 2010
852 85230 2030 86 800
855 85501 2060 1 687 000
855 85502 2010 2 031 000
855 85513 2010 23 500
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 4 414 387

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



Załącznik nr 2

UG Pielgrzymka

( 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 R ozdział P aragraf K wota
750 75011 0690
852 85203 0830
852 85228 0830
855 85502 0920 47 000
855 85502 0970 1 000
855 85502 0980 8 000

Razem 56 000



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

Gmina Typ
numer

funkcji
funkcja nazwa

numer

zadania
zadanie nazwa

numer

podzadanie
podzadanie nazwa

numer

działanie
działanie nazwa Dział Rozdział Paragraf Kwota

Pielgrzymka 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 307 900,00

85216 2030 161 000,00

85219 2030 88 700,00

13.1.2.2.
Wspieranie osób z zaburzeniami 

psychicznymi
852 85203 2010

85228 2010

13.1.2.6.
Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz 

pomoc żywnościowa dla najuboższych
852 85230 2030 86 800,00

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 2 031 000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 1 687 000,00

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 11 209,00

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 2 578,00

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 14 500,00

855 85513 2010 23 500,00

UG Suma 4434387,00



W O JE W O D A  D O LN O SLĄ SK I
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Wrocław, dnia 20 października 2021 r.

U rząd M iasta i G m iny  
P ieńsk

W załączeniu przekazuję informację o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie 

ustawy budżetowej na rok 2022 kwotach:

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

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

na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 

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

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

zleconych ustawami (Załącznik nr 2);

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

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



Załącznik nr 1

Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 
zlecone ustawami, dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych oraz dotacje celowe 
na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, 
dotacje z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych ujęte w  projekcie ustawy budżetowej na 
rok 2022.

UMiG Pieńsk

( w  złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020 5 500
750 75011 2010 77 000
752 75212 2010 200
752 75212 2020
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 33 600
852 85214 2030 468 200
852 85216 2030 323 000
852 85219 2030 171 400
852 85228 2010
852 85230 2030 25 600
855 85501 2060 2 804 000
855 85502 2010 3 250 000
855 85513 2010 37 100
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 7 195 600

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  Z ałączniku nr 3.



Załącznik nr 2

UMiG Pieńsk

( 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 R ozdział Paragraf K wota
750 75011 0690
852 85203 0830
852 85228 0830
855 85502 0920 101 000
855 85502 0970 9 000
855 85502 0980 42 000

Razem 152 000



D o tac je  w y n ik a ją c e  ze s t ru k tu ry  u k ła d u  za d an io w e g o  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

Pieńsk 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 5 500,00

11

Bezpieczeństwo 

zewnętrzne i 

nienaruszalność granic

11.4.

Gotowość struktur 

administracyjno-gospodarczych 

kraju do obrony państwa

11.4.2.
Pozamilitarne przygotowania 

obronne
11.4.2.2.

Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk 

sojuszniczych przez sektor pozamilitarny
752 75212 2010 200,00

13
Zabezpieczenie społeczne i 

wspieranie rodziny
13.1. Pomoc i integracja społeczna 13.1.2.

Wspieranie osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym
13.1.2.1.

Wsparcie finansowe zadań i programów 

realizacji zadań pomocy społecznej
852 85214 468 200,00

85216 2030 323 000,00

85219 2030 171400,00

13.1.2.2.
Wspieranie osób z zaburzeniami 

psychicznymi
852 85203 2010

85228 2010

13.1.2.6.
Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz 

pomoc żywnościowa dla najuboższych
852 85230 2030 25 600,00

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 3 250 000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w  wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 2 804 000,00

16 Sprawy obywatelskie 16.1.
Administracja publiczna i obsługa 

administracyjna obywatela
16.1.1.

Ewidencja ludności, rejestracja stanu 

cywilnego oraz dokumenty 

tożsamości

16.1.1.2.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji 

zadań z zakresu administracji rządowej - 

dowody osobiste, ewidencja ludności, 

rejestracja zdarzeń stanu cywilnego

750 75011 2010 62 602,00

16.1.4.

System administracji publicznej i 

współpraca z jednostkami samorządu 

terytorialnego

16.1.4.6.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji 

zadań z zakresu administracji rządowej 

związanych z obsługą obywateli i z 

wydawaniem zezwoleń

750 75011 2010 14 398,00

20 Zdrowie 20.1.
System opieki zdrowotnej i dostęp 

do świadczeń opieki zdrowotnej
20.1.3.

Opłacanie i refundacja składek na 

ubezpieczenie zdrowotne z budżetu 

państwa za osoby uprawnione

20.1.3.1.

Opłacanie i refundacja składek na 

ubezpieczenie zdrowotne z budżetu 

państwa za osoby uprawnione

852 85213 2030 33 600,00

855 85513 2010 37 100,00

UM iG  Suma 7195600,00
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W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2021 r.

U rząd M iasta i G m iny  
Pieszyce

W załączeniu przekazuję informację o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie 

ustawy budżetowej na rok 2022 kwotach:

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

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

na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 

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

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

zleconych ustawami (Załącznik nr 2);

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

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



Załącznik nr 1

Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 
zlecone ustawami, dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych oraz dotacje celowe 
na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, 
dotacje z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych ujęte w projekcie ustawy budżetowej na 
rok 2022.

UMiG Pieszyce

( w  złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020 1 000
750 75011 2010 149 918
752 75212 2010 200
752 75212 2020
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 23 600
852 85214 2030 79 600
852 85216 2030 244 000
852 85219 2030 172 500
852 85228 2010
852 85230 2030 77 900
855 85501 2060 3 393 000
855 85502 2010 3 596 000
855 85513 2010 79 600
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 7 817 318

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



Załącznik nr 2

UMiG Pieszyce

( 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 R ozdział P aragraf K wota
750 75011 0690
852 85203 0830
852 85228 0830
855 85502 0920 90 000
855 85502 0970 2 000
855 85502 0980 78 000

Razem 170 000



Załącznik n r 3
D o tac je  w y n ik a ją ce  ze s t ru k tu ry  u k ia 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

Pieszyce UM iS 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 1000,00

11

Bezpieczeństwo 

zewnętrzne 1 

nienaruszalność granic

11.4.

Gotowość struktur 

administracyjno-gospodarczych 

kraju do obrony państwa

11.4.2.
Pozamilitarne przygotowania 

obronne
11.4.2.2.

Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk 

sojuszniczych przez sektor pozamilitarny
752 75212 2010 200,00

13
Zabezpieczenie społeczne i 

wspieranie rodziny
13.1. Pomoc i integracja społeczna 13.1.2.

Wspieranie osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym
13.1.2.1.

Wsparcie finansowe zadań i programów 

realizacji zadań pomocy społecznej
852 85214 79 600,00

85216 2030 244 000,00

85219 2030 172 500,00

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 77 900,00

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 3 596 000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 3 393 000,00

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 121 885,00

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 28 033,00

20 Zdrowie 20.1.
System opieki zdrowotnej i dostęp 

do świadczeń opieki zdrowotnej
20.1.3.

Opłacanie i refundacja składek na 

ubezpieczenie zdrowotne z budżetu 

państwa za osoby uprawnione

20.1.3.1.

Opłacanie i refundacja składek na 

ubezpieczenie zdrowotne z budżetu 

państwa za osoby uprawnione

852 85213 2030 23 600,00

855 85513 2010 79 600,00

U M IE Suma 7 817 318,00
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Wrocław, dnia 20 października 2021 r.

U rząd M iasta  
Piław a Górna

W  załączeniu przekazuję informację o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie 

ustawy budżetowej na rok 2022 kwotach:

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

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

na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 

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

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

zleconych ustawami (Załącznik nr 2);

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

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



Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 
zlecone ustawami, dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych oraz dotacje celowe 
na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, 
dotacje z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych ujęte w  projekcie ustawy budżetowej na 
rok 2022.

UM Piława Górna

( w  złotych)

Załącznik nr 1

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 45 946
752 75212 2010 200
752 75212 2020
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 13 100
852 85214 2030 57 400
852 85216 2030 131 000
852 85219 2030 108 800
852 85228 2010
852 85230 2030 60 200
855 85501 2060 2 276 000
855 85502 2010 2 384 000
855 85513 2010 29 800
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 5 106 446

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 Piława Górna

( 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 R ozdział Paragraf K wota
750 75011 0690
852 85203 0830
852 85228 0830
855 85502 0920 78 000
855 85502 0970 5 000
855 85502 0980 83 000

R azem 166 000



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  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

Piława Górna 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 57 400,00

85216 2030 131 000,00

85219 2030 108 800,00

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 60 200,00

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 2 384 000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 2 276 000,00

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 37 355,00

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 8 591,00

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 13 100,00

855 85513 2010 29 800,00

U M  Suma 5106446,00



FB-BP.3110.8.2021 .KSz

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2021 r.

Urząd G m iny  
Platerów ka

W załączeniu przekazuję informację o przyjętych przez Radę M inistrów 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 Platerówka

( w  złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 16 609
752 75212 2010 200
752 75212 2020 500
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 3 900
852 85214 2030 22 900
852 85216 2030 37 000
852 85219 2030 48 800
852 85228 2010
852 85230 2030 6 500
855 85501 2060 513 000
855 85502 2010 604 000
855 85513 2010 10 700
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 1 264 109

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 Platerówka

( 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 R ozdział Paragraf K w ota
750 75011 0690
852 85203 0830
852 85228 0830
855 85502 0920 7 000
855 85502 0970
855 85502 0980 8 000

Razem 15 000



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 zlolycli)

Gmina Typ
numer

funkcji
funkcja nazwa

numer

zadania
zadanie nazwa

numer

podzadanie
podzadanie nazwa

numer

działanie
działanie nazwa Dział Rozdział Paragraf Kwota

Platerówka 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 22 900,00

85216 2030 37 000,00

85219 2030 48 800,00

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 6 500,00

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 604 000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 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 13 691,00

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 2 918,00

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 3 900,00

855 85513 2010 10 700,00

UG Suma 1264109,00



FB-BP.3110.8.2021 .KSz

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2021 r.

U rząd G m iny  
Podgórzyn

W załączeniu przekazuję informację o przyjętych przez Radę M inistrów 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 Podgórzyn

( w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020 5 100
750 75011 2010 66 624
752 75212 2010 200
752 75212 2020
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 45 000
852 85214 2030 415 600
852 85216 2030 430 000
852 85219 2030 154 400
852 85228 2010 45 400
852 85230 2030 168 900
855 85501 2060 3 097 000
855 85502 2010 3 126 000
855 85513 2010 78 900
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 7 633 124

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



Załącznik nr 2

UG Podgórzyn

( 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 R ozdział Paragraf K wota
750 75011 0690
852 85203 0830
852 85228 0830 1 000
855 85502 0920 70 000
855 85502 0970 1 000
855 85502 0980 30 000

Razem 102 000

Z up. W0.'~r", 7 u " ' ''./ŁĘSKIEGO



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 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 złotych)

Gmina Typ
numer

funkcji
funkcja nazwa

numer

zadania
zadanie nazwa

numer

podzadanie
podzadanie nazwa

numer

działanie
działanie nazwa Dział Rozdział Paragraf Kwota

Podgórzyn US 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 5 100,00

11

Bezpieczeństwo 

zewnętrzne i 

nienaruszalność granic

11.4.

Gotowość struktur 

administracyjno-gospodarczych 

kraju do obrony państwa

11.4.2.
Pozamilitarne przygotowania 

obronne
11.4.2.2.

Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk 

sojuszniczych przez sektor pozamilitarny
752 75212 2010 200,00

13
Zabezpieczenie społeczne i 

wspieranie rodziny
13.1. Pomoc i integracja społeczna 13.1.2.

Wspieranie osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym
13.1.2.1.

Wsparcie finansowe zadań i programów 

realizacji zadań pomocy społecznej
852 85214 415 600,00

85216 2030 430 000,00

85219 2030 154 400,00

13.1.2.2.
Wspieranie osób z zaburzeniami 

psychicznymi
852 85203 2010

85228 2010 45 400,00

13.1.2.6.
Pomoc państwa w  zakresie dożywiania oraz 

pomoc żywnościowa dla najuboższych
852 85230 2030 168 900,00

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 3 126 000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 3 097 000,00

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 54 166,00

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 12 458,00

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 45 000,00

855 85513 2010 78 900,00

UG Suma 7633124,00
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W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2021 r.

Urząd M iasta  
Polanica Zdrój

W  załączeniu przekazuję informację o przyjętych przez Radę M inistrów 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 Polanica Zdrój

( w  złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 162 767
752 75212 2010 200
752 75212 2020
758 75814 2870 1 188 745
852 85203 2010
852 85213 2030 22 700
852 85214 2030 127 400
852 85216 2030 219 000
852 85219 2030 118 100
852 85228 2010
852 85230 2030 82 100
855 85501 2060 1 845 000
855 85502 2010 2 209 000
855 85513 2010 57 700
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 6 032 712

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 Polanica 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 R ozdział Paragraf K wota
750 75011 0690
852 85203 0830
852 85228 0830
855 85502 0920 20 000
855 85502 0970 5 000
855 85502 0980 23 000

Razem 48 000



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  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

Polanica Zdrój UM 11

Bezpieczeństwo 

zewnętrzne i 

nienaruszalność granic

11.4.

Gotowość struktur 

administracyjno-gospodarczych 

kraju do obrony państwa

11.4.2.
Pozamilitarne przygotowania 

obronne
11.4.2.2.

Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk 

sojuszniczych przez sektor pozamilitarny
752 75212 2010 200,00

13
Zabezpieczenie społeczne i 

wspieranie rodziny
13.1. Pomoc i integracja społeczna 13.1.2.

Wspieranie osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym
13.1.2.1.

Wsparcie finansowe zadań i programów 

realizacji zadań pomocy społecznej
852 85214 127 400,00

85216 2030 219 000,00

85219 2030 118 100,00

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 82 100,00

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 2 209 000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w  wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 1845 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 132 331,00

16.1.4.

System administracji publicznej i 

współpraca z jednostkami samorządu 

terytorialnego

16.1.4.6.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji 

zadań z zakresu administracji rządowej 

związanych z obsługą obywateli i z 

wydawaniem zezwoleń

750 75011 2010 30 436,00

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 1188 745,00

20.1.3.

Opłacanie i refundacja składek na 

ubezpieczenie zdrowotne z budżetu 

państwa za osoby uprawnione

20.1.3.1.

Opłacanie i refundacja składek na 

ubezpieczenie zdrowotne z budżetu 

państwa za osoby uprawnione

852 85213 2030 22 700,00

855 85513 2010 57 700,00

U M  Suma 6032 712,00
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W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2021 r.

U rząd M iasta i G m iny  
Polkow ice

W  załączeniu przekazuję informację o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie 

ustawy budżetowej na rok 2022 kwotach:

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

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

na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 

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

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

zleconych ustawami (Załącznik nr 2);

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

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



Załącznik nr 1

Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 
zlecone ustawami, dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych oraz dotacje celowe 
na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, 
dotacje z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych ujęte w  projekcie ustawy budżetowej na 
rok 2022.

UMiG Polkowice

( w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020 800
750 75011 2010 210 150
752 75212 2010 400
752 75212 2020
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 41 000
852 85214 2030 46 100
852 85216 2030 390 000
852 85219 2030 336 700
852 85228 2010 42 100
852 85230 2030 252 100
855 85501 2060 13 212 000
855 85502 2010 8 519 000
855 85513 2010 114 700
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 23 165 050

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 Z ałączniku nr 3.



Załącznik nr 2

UMiG Polkowice

( 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 R ozdział Paragraf K wota
750 75011 0690 2 000
852 85203 0830
852 85228 0830 6 000
855 85502 0920 310 000
855 85502 0970 10 000
855 85502 0980 240 000

Razem 568 000



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

Gmina Typ
numer

funkcji
funkcja nazwa

numer

zadania
zadanie nazwa

numer

podzadanie
podzadanie nazwa

numer

działanie
działanie nazwa Dział Rozdział Paragraf Kwota

Polkowice UMiG 9
Kultura i dziedzictwo 

narodowe
9.1.

Ochrona i popularyzacja 

dziedzictwa i tożsamości 

narodowej w kraju i za granicą

9.1.1.

Ochrona materialnego dziedzictwa 

kulturowego i miejsc pamięci 

narodowej w  kraju i za granicą

9.I.I.7.
Opieka nad miejscami pamięci narodowej 

oraz grobami i cmentarzami wojennymi
710 71035 2020 800,00

11

Bezpieczeństwo 

zewnętrzne i 

nienaruszalność granic

11.4.

Gotowość struktur 

administracyjno-gospodarczych 

kraju do obrony państwa

11.4.2.
Pozamilitarne przygotowania 

obronne
11.4.2.2.

Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk 

sojuszniczych przez sektor pozamilitarny
752 75212 2010 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 46 100,00

85216 2030 390 000,00

85219 2030 336 700,00

13.1.2.2.
Wspieranie osób z zaburzeniami 

psychicznymi
852 85203 2010

85228 2010 42 100,00

13.1.2.6.
Pomoc państwa w  zakresie dożywiania oraz 

pomoc żywnościowa dla najuboższych
852 85230 2030 252 100,00

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 8 519 000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w  wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 13 212 000,00

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 170 854,00

16.1.4.

System administracji publicznej i 

współpraca z jednostkami samorządu 

terytorialnego

16.1.4.6.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji 

zadań z zakresu administracji rządowej 

związanych z obsługą obywateli i z 

wydawaniem zezwoleń

750 75011 2010 39 296,00

20 Zdrowie 20.1.
System opieki zdrowotnej i dostęp 

do świadczeń opieki zdrowotnej
20.1.3.

Opłacanie i refundacja składek na 

ubezpieczenie zdrowotne z budżetu 

państwa za osoby uprawnione

20.1.3.1.

Opłacanie i refundacja składek na 

ubezpieczenie zdrowotne z budżetu 

państwa za osoby uprawnione

852 85213 2030 41 000,00

855 85513 2010 114 700,00 

23165050,00



W O JE W O D A  D O LN O SLĄ SK I

FB-BP.3110.8.2021.KSz

Wrocław, dnia 20 października 2021 r.

Urząd M iasta i G m iny  
Prochow ice

W załączeniu przekazuję informację o przyjętych przez Radę M inistrów w  projekcie 

ustawy budżetowej na rok 2022 kwotach:

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

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

na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 

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

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

zleconych ustawami (Załącznik nr 2);

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

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



Załącznik nr 1

Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 
zlecone ustawami, dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych oraz dotacje celowe 
na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, 
dotacje z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych ujęte w projekcie ustawy budżetowej na 
rok 2022.

UMiG Prochowice

( w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 45 825
752 75212 2010 200
752 75212 2020 900
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 19 700
852 85214 2030 128 800
852 85216 2030 191 000
852 85219 2030 231 100
852 85228 2010 60 200
852 85230 2030 45 800
855 85501 2060 3 217 000
855 85502 2010 2 601 000
855 85513 2010 28 200
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 6 569 725

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



Załącznik nr 2

UMiG Prochowice

( 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 K wota
750 75011 0690
852 85203 0830
852 85228 0830 7 000
855 85502 0920 20 000
855 85502 0970
855 85502 0980 12 000

Razem 39 000



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  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

Prochowice 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

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 128 800,00

85216 2030 191000,00

85219 2030 231100,00

13.1.2.2.
Wspieranie osób z zaburzeniami 

psychicznymi
852 85203 2010

85228 2010 60 200,00

13.1.2.6.
Pomoc państwa w  zakresie dożywiania oraz 

pomoc żywnościowa dla najuboższych
852 85230 2030 45 800,00

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 601000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w  wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 3 217 000,00

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 37 256,00

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 8 569,00

20 Zdrowie 20.1.
System opieki zdrowotnej i dostęp 

do świadczeń opieki zdrowotnej
20.1.3.

Opłacanie i refundacja składek na 

ubezpieczenie zdrowotne z budżetu 

państwa za osoby uprawnione

20.1.3.1.

Opłacanie i refundacja składek na 

ubezpieczenie zdrowotne z budżetu 

państwa za osoby uprawnione

852 85213 2030 19 700,00

855 85513 2010 28 200,00

UM iG  Suma S 569 725,00



FB-BP.3110.8.2021.KSz

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2021 r.

Urząd M iasta i G m iny  
Prusice

W  załączeniu przekazuję informację o przyjętych przez Radę M inistrów 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).

Zup. Y!0 I~, ' y  "  /'»y.SKlCGO

C



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 Prusice

( w  złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 77 970
752 75212 2010 200
752 75212 2020
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 31 800
852 85214 2030 296 400
852 85216 2030 326 000
852 85219 2030 179 000
852 85228 2010 41 600
852 85230 2030 187 300
855 85501 2060 4 254 000
855 85502 2010 4 418 000
855 85513 2010 90 300
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 9 902 570

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  Z ałączniku nr 3.



Załącznik nr 2

UMiG Prusice

( 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 R ozdział Paragraf K wota
750 75011 0690
852 85203 0830
852 85228 0830 7 000
855 85502 0920 115 000
855 85502 0970 2 000
855 85502 0980 50 000

R azem 174 000



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

Prusice 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 296 400,00

85216 2030 326 000,00

85219 2030 179 000,00

13.1.2.2.
Wspieranie osób z zaburzeniami 

psychicznymi
852 85203 2010

85228 2010 41 600,00

13.1.2.6.
Pomoc państwa w  zakresie dożywiania oraz 

pomoc żywnościowa dla najuboższych
852 85230 2030 187 300,00

13.4. Wspieranie rodziny 13.4.1.

Wsparcie rodzin wychowujących 

dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi

13.4.1.1.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z 

funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla 

opiekunów

855 85502 2010 4 418 000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w  wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 4 254 000,00

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 63 391,00

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 14 579,00

20 Zdrowie 20.1.
System opieki zdrowotnej i dostęp 

do świadczeń opieki zdrowotnej
20.1.3.

Opłacanie i refundacja składek na 

ubezpieczenie zdrowotne z budżetu 

państwa za osoby uprawnione

20.1.3.1.

Opłacanie i refundacja składek na 

ubezpieczenie zdrowotne z budżetu 

państwa za osoby uprawnione

852 85213 2030 31 800,00

855 85513 2010 90 300,00

U M iG  Suma 9902570,00



W O JEW O D A  D O LN O SLĄ SK I

FB-BP.3110.8.2021.KSz

Wrocław, dnia 20 października 2021 r.

Urząd M iasta i G m iny  
Przem ków

W załączeniu przekazuję informację o przyjętych przez Radę M inistrów w projekcie 

ustawy budżetowej na rok 2022 kwotach:

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

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

na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 

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

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

zleconych ustawami (Załącznik nr 2);

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

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



Załącznik nr 1

Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 
zlecone ustawami, dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych oraz dotacje celowe 
na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, 
dotacje z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych ujęte w projekcie ustawy budżetowej na 
rok 2022.

UMiG Przemków

( w  złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 67 954
752 75212 2010 200
752 75212 2020
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 21 600
852 85214 2030 434 200
852 85216 2030 228 000
852 85219 2030 143 100
852 85228 2010
852 85230 2030 19 800
855 85501 2060 3 288 000
855 85502 2010 2 996 000
855 85513 2010 35 000
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 7 233 854

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  Z ałączniku nr 3.

Z up. V\'CM7



Załącznik nr 2

UMiG Przemków

( 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 K wota
750 75011 0690
852 85203 0830
852 85228 0830
855 85502 0920 34 000
855 85502 0970
855 85502 0980 28 000

Razem 62 000



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 , za 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

Przemków 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 434 200,00

85216 2030 228 000,00

85219 2030 143 100,00

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 19 800,00

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 2 996 000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w  wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 3 288 000,00

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 55 247,00

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 12 707,00

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 21 600,00

855 85513 2010 35 000,00

UMiGSuma 7233854,00

Aj a
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W O JE W O D A  D O LN O SLĄ SK I

FB-BP.3110.8.2021.KSz

Wrocław, dnia 20 października 2021 r.

Urząd G m iny  
Przew orno

W załączeniu przekazuję informację o przyjętych przez Radę M inistrów 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 Przeworno

( w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 32 479
752 75212 2010 200
752 75212 2020 500
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 18 200
852 85214 2030 82 100
852 85216 2030 174 000
852 85219 2030 90 700
852 85228 2010
852 85230 2030 22 200
855 85501 2060 1 813 000
855 85502 2010 1 639 000
855 85513 2010 20 700
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 3 893 079

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 Przeworno

( 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 R ozdział Paragraf K w ota
750 75011 0690
852 85203 0830
852 85228 0830 1 000
855 85502 0920 24 000
855 85502 0970 1 000
855 85502 0980 13 000

Razem 39 000



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

Przeworno 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 82 100,00

85216 2030 174 000,00

85219 2030 90 700,00

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 22 200,00

13.4. Wspieranie rodziny 13.4.1.

Wsparcie rodzin wychowujących 

dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi

13.4.1.1.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z 

funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla 

opiekunów

855 85502 2010 1 639 000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 1 813 000,00

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 26406,00

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 6 073,00

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 18 200,00

855 85513 2010 20 700,00

UGSuma 3893079,00

IGO



W O JE W O D A  D O LN O SLĄ SK I

FB-BP.3110.8.2021.KSz

Wrocław, dnia 20 października 2021 r.

U rząd M iasta i G m iny  
R adków

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.

UMiG Radków

( w  złotych)

Załącznik nr 1

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 117 445
752 75212 2010 200
752 75212 2020
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 25 300
852 85214 2030 247 600
852 85216 2030 245 000
852 85219 2030 176 400
852 85228 2010
852 85230 2030 370 700
855 85501 2060 3 036 000
855 85502 2010 2 813 000
855 85513 2010 36 000
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 7 067 645

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



Załącznik nr 2

UMiG Radków

( w  złotych)

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

Dział Rozdział Paragraf K w ota
750 75011 0690
852 85203 0830
852 85228 0830
855 85502 0920 60 000
855 85502 0970 2 000
855 85502 0980 40 000

Razem 102 000

Z up. WO!!? V , Y : ' ! ^LASKIEGO



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

(w złotych)

Gmina Typ
numer

funkcji
funkcja nazwa

numer

zadania
zadanie nazwa

numer

podzadanie
podzadanie nazwa

numer

działanie
działanie nazwa Dział Rozdział Paragraf Kwota

Radków 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 247 600,00

85216 2030 245 000,00

85219 2030 176 400,00

13.1.2.2.
Wspieranie osób z zaburzeniami 

psychicznymi
852 85203 2010

85228 2010

13.1.2.6.
Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz 

pomoc żywnościowa dla najuboższych
852 85230 2030 370 700,00

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 2 813 000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 3 036 000,00

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 97 154,00

16.1.4.

System administracji publicznej i 

współpraca z jednostkami samorządu 

terytorialnego

16.1.4.6.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji 

zadań z zakresu administracji rządowej 

związanych z obsługą obywateli i z 

wydawaniem zezwoleń

750 75011 2010 20 291,00

20 Zdrowie 20.1.
System opieki zdrowotnej i dostęp 

do świadczeń opieki zdrowotnej
20.1.3.

Opłacanie i refundacja składek na 

ubezpieczenie zdrowotne z budżetu 

państwa za osoby uprawnione

20.1.3.1.

Opłacanie i refundacja składek na 

ubezpieczenie zdrowotne z budżetu 

państwa za osoby uprawnione

852 85213 2030 25 300,00

855 85513 2010 36 000,00

UM iG  Suma _ 7087645.00



FB-BP.3110.8.2021.KSz

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2021 r.

U rząd G m iny  
R adw anice

W  załączeniu przekazuję informację o przyjętych przez Radę M inistrów 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 Radwanice

( w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 31 157
752 75212 2010 200
752 75212 2020
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 8 000
852 85214 2030 140 300
852 85216 2030 78 000
852 85219 2030 80 000
852 85228 2010 8 600
852 85230 2030 20 600
855 85501 2060 2 346 000
855 85502 2010 1 426 000
855 85513 2010 30 800
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 4 169 657

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

Z up. WO-i?\VCnY -KIEGO



Załącznik nr

UG Radwanice

( 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 R ozdział Paragraf K wota
750 75011 0690
852 85203 0830
852 85228 0830 1 000
855 85502 0920 7 000
855 85502 0970 6 000
855 85502 0980 14 000

Razem 28 000

Z up. V'/O '



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

Radwanice 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 140 300,00

85216 2030 78 000,00

85219 2030 80 000,00

13.1.2.2.
Wspieranie osób z zaburzeniami 

psychicznymi
852 85203 2010

85228 2010 8 600,00

13.1.2.6.
Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz 

pomoc żywnościowa dla najuboższych
852 85230 2030 20 600,00

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 1426 000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w  wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 2 346 000,00

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 25 331,00

16.1.4.

System administracji publicznej i 

współpraca z jednostkami samorządu 

terytorialnego

16.1.4.6.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji 

zadań z zakresu administracji rządowej 

związanych z obsługą obywateli i z 

wydawaniem zezwoleń

750 75011 2010 5 826,00

20 Zdrowie 20.1.
System opieki zdrowotnej i dostęp 

do świadczeń opieki zdrowotnej
20.1.3.

Opłacanie i refundacja składek na 

ubezpieczenie zdrowotne z budżetu 

państwa za osoby uprawnione

20.1.3.1.

Opłacanie i refundacja składek na 

ubezpieczenie zdrowotne z budżetu 

państwa za osoby uprawnione

852 85213 2030 8 000,00

855 85513 2010 30 800,00

UG Suma 4169657,00



FB-BP.3110.8.2021.KSz

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2021 r.

Urząd G m iny  
Rudna

W załączeniu przekazuję informację o przyjętych przez Radę M inistrów 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 Rudna

( w  złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 58 313
752 75212 2010 200
752 75212 2020 500
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 15 700
852 85214 2030 16 600
852 85216 2030 154 000
852 85219 2030 117 200
852 85228 2010
852 85230 2030 30 100
855 85501 2060 3 602 000
855 85502 2010 2 637 000
855 85513 2010 20 500
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 6 652 113

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  Z ałączniku nr 3.



Załącznik nr 2

UG Rudna

( 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 R ozdział Paragraf K wota
750 75011 0690
852 85203 0830
852 85228 0830
855 85502 0920 63 000
855 85502 0970
855 85502 0980 61 000

Razem 124 000

Zup. WO.l^W , Y D - " HASKIEGO



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

Gmina Typ
numer

funkcji
funkcja nazwa

numer

zadania
zadanie nazwa

numer

podzadanie
podzadanie nazwa

numer

działanie
działanie nazwa Dział Rozdział Paragraf Kwota

Rudna 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 16 600,00

85216 2030 154 000,00

85219 2030 117 200,00

13.1.2.2.
Wspieranie osób z zaburzeniami 

psychicznymi
852 85203 2010

85228 2010

13.1.2.6.
Pomoc państwa w  zakresie dożywiania oraz 

pomoc żywnościowa dla najuboższych
852 85230 2030 30 100,00

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 2 637 000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 3 602 000,00

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 47 409,00

16.1.4.

System administracji publicznej i 

współpraca z jednostkami samorządu 

terytorialnego

16.1.4.6.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji 

zadań z zakresu administracji rządowej 

związanych z obsługą obywateli i z 

wydawaniem zezwoleń

750 75011 2010 10 904,00

20 Zdrowie 20.1.
System opieki zdrowotnej i dostęp 

do świadczeń opieki zdrowotnej
20.1.3.

Opłacanie i refundacja składek na 

ubezpieczenie zdrowotne z budżetu 

państwa za osoby uprawnione

20.1.3.1.

Opłacanie i refundacja składek na 

ubezpieczenie zdrowotne z budżetu 

państwa za osoby uprawnione

852 85213 2030 15 700,00

------------------- 855 85513 2010 20 500,00 

66S2U 3.00
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W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 października 2021 r.

U rząd G m iny  
Ruja

W załączeniu przekazuję informację o przyjętych przez Radę M inistrów 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 Ruja

( w  złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 9 147
752 75212 2010 200
752 75212 2020 500
758 75814 2870
852 85203 2010
852 85213 2030 21 500
852 85214 2030 110 900
852 85216 2030 213 000
852 85219 2030 65 700
852 85228 2010
852 85230 2030 25 700
855 85501 2060 1 089 000
855 85502 2010 1 222 000
855 85513 2010 16 600
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 2 774 247

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 Z ałączniku nr 3.

z up. yv:v ą  •; /'Uskiego



Załącznik nr 2

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

( w złotych)

Dział R ozdział P aragraf K wota
750 75011 0690
852 85203 0830
852 85228 0830
855 85502 0920 23 000
855 85502 0970 3 000
855 85502 0980 26 000

R azem 52 000



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  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

Ruja 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 110 900,00

85216 2030 213 000,00

85219 2030 65 700,00

13.1.2.2.
Wspieranie osób z zaburzeniami 

psychicznymi
852 85203 2010

85228 2010

13.1.2.6.
Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz 

pomoc żywnościowa dla najuboższych
852 85230 2030 25 700,00

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 1222 000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 1 089 000,00

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 7 437,00

16.1.4.
System administracji publicznej i 

współpraca z jednostkami samorządu 

terytorialnego

16.1.4.6.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji 

zadań z zakresu administracji rządowej 

związanych z obsługą obywateli i z 

wydawaniem zezwoleń

750 75011 2010 1710,00

20 Zdrowie 20.1.
System opieki zdrowotnej i dostęp 

do świadczeń opieki zdrowotnej
20.1.3.

Opłacanie i refundacja składek na 

ubezpieczenie zdrowotne z budżetu 

państwa za osoby uprawnione

20.1.3.1.

Opłacanie i refundacja składek na 

ubezpieczenie zdrowotne z budżetu 

państwa za osoby uprawnione

852 85213 2030 21500,00

855 85513 2010 16 600,00
UG Suma 2  774247,00


