
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
FB-BP.311L3.2022.KSz Wrocław, dnia 18 lutego 2022 r.

Urząd M iasta i Gminy 
Bardo

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

(Dz.U. z 2021 poz. 305, z późn. zm.) w  załączeniu przekazuję informację o wysokości kwot:

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

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

zleconych ustawami (Załącznik nr 2)

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

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

wynikających z podziału kwot określonych w  ustawie z dnia 17 grudnia 2021 r. -  ustawa 

budżetowa na rok 2022 (Dz. U. poz. 270).

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

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

na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej



Załącznik 1

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

Jednostka organizacyjna

UMiG Bardo

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 36 676,00
752 75212 2010 200,00
752 75212 2020
758 75814 2870
852 85203 2010 ,00
852 85213 2030 22 900,00
852 85214 2030 408 000,00
852 85216 2030 219 000,00
852 85219 2010 ,00
852 85219 2030 111 800,00
852 85228 2010 58 481,00
852 85230 2030 133 800,00
852 85278 2010 ,00
855 85501 2060 1 761 000,00
855 85502 2010 1 863 000,00
855 85513 2010 50 500,00
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 4 665 357,00

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

Z up. WOJE

Celina Marzena 
DYREKTOR WY

i»ŚLĄSKIEGO

Yziedziak
JZIAŁU

Finansów i BudżV



Załącznik nr 2

UMiG Bardo

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

( w  złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690
852 85203 0830
852 85228 0830 4 000
855 85502 0920 35 000
855 85502 0970
855 85502 0980 30 000

Razem 69 000



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

(w złotych)

Gmina Typ
numer
funkcji

funkcja nazwa
numer
zadania

zadanie nazwa
numer

podzadanie
podzadanie nazwa

numer
działanie

działanie nazwa Dział Rozdział Paragraf Kwota

Bardo 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 2030 408 000,00

85216 2030 219 000,00
85219 2010

2030 111800,00
85278 2010

13.1.2.2.
Wspieranie osób z zaburzeniami 
psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010 58 481,00

13.1.2.6.
Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz 
pomoc żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 133 800,00

13.4. Wspieranie rodziny 13.4.1.

Wsparcie rodzin wychowujących 
dzieci i opiekujących się osobami 
niepełnosprawnymi 13.4.1.1.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z 
funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla 
opiekunów 855 85502 2010 1 863 000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w  wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 1761 000,00

13.4.1.6.

Wsparcie kobiet w  ciąży i rodzin w zakresie 
dostępu do instrumentów polityki na rzecz 
rodziny 855 85502 2010

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

Ewidencja ludności, rejestracja stanu 
cywilnego oraz dokumenty 
tożsamości 16.1.1.2.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji 
zadań z zakresu administracji rządowej - 
dowody osobiste, ewidencja ludności, 
rejestracja zdarzeń stanu cywilnego 750 75011 2010 29 818,00

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 6 858,00

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 22 900,00

855 85513 2010 50 500,00
UM iG Suma 4 665 357,00

Bardo Suma 4  665 357,00

ŚLĄSKIEGO

Celina M arzena DH edziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Bucjzetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
FB-BP.311L3.2022.KSz Wrocław, dnia 18 lutego 2022 r.

Urząd M iasta 
Bielawa

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

(Dz.U. z 2021 poz. 305, z późn. zm.) w  załączeniu przekazuję informację o wysokości kwot:

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

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

na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 

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

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

zleconych ustawami (Załącznik nr 2)

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

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

wynikających z podziału kwot określonych w  ustawie z dnia 17 grudnia 2021 r. -  ustawa 

budżetowa na rok 2022 (Dz. U. poz. 270).

Z up. WOJEWODY -DOLNOŚLĄSKIEGO

C elina  M a rz jin d W & e4 zia k  
DYREKTOR WVD£IAŁU 

Finansów i Budżetu



Załącznik 1

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

Jednostka organizacyjna

UM Bielawa

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020 2 800,00
750 75011 2010 314 100,00
752 75212 2010 400,00
752 75212 2020
758 75814 2870
852 85203 2010 1 792 560,00
852 85213 2030 56 900,00
852 85214 2030 227 700,00
852 85216 2030 580 000,00
852 85219 2010 609,00
852 85219 2030 460 300,00
852 85228 2010 139 904,00
852 85230 2030 90 400,00
852 85278 2010 ,00
855 85501 2060 9 774 000,00
855 85502 2010 9 573 000,00
855 85513 2010 141 900,00
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 23 154 573,00

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

z  up. - je v^ ^ kiego

Celina Marzena DuedzJak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



Załącznik nr 2

UM Bielawa

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

( w  złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690 3 000
852 85203 0830 15 000
852 85228 0830 26 000
855 85502 0920 247 000
855 85502 0970 38 000
855 85502 0980 150 000

Razem 479 000



D o tac je  w y n ik a ją c e  ze  s t ru k tu ry  u k ła d u  zadan iow ego  b u d 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 za d an in  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

Bielawa UM 9
Kultura i dziedzictwo 
narodowe 9.1.

Ochrona i popularyzacja 
dziedzictwa i tożsamości 
narodowej w kraju i za granicą 9.1.1.

Ochrona materialnego dziedzictwa 
kulturowego i miejsc pamięci 
narodowej w kraju i za granicą 9.1.1.7.

Opieka nad miejscami pamięci narodowej 
oraz grobami i cmentarzami wojennymi 710 71035 2020 2 800,00

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 2030 227 700,00

85216 2030 580 000,00
85219 2010

2030
609,00 

460 300,00
85278 2010

13.1.2.2.
Wspieranie osób z zaburzeniami 
psychicznymi 852 85203 2010 1792 560,00

85228 2010 139 904,00

13.1.2.6.
Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz 
pomoc żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 90 400,00

13.4. Wspieranie rodziny 13.4.1.

Wsparcie rodzin wychowujących 
dzieci i opiekujących się osobami 
niepełnosprawnymi 13.4.1.1.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z 
funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla 
opiekunów 855 85502 2010 9 573 000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w  wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 9 774 000,00

13.4.1.6.

Wsparcie kobiet w  ciąży i rodzin w  zakresie 
dostępu do instrumentów polityki na rzecz 
rodziny 855 85502 2010

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

Ewidencja ludności, rejestracja stanu 
cywilnego oraz dokumenty 
tożsamości 16.1.1.2.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji 
zadań z zakresu administracji rządowej - 
dowody osobiste, ewidencja ludności, 
rejestracja zdarzeń stanu cywilnego 750 75011 2010 255 366,00

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 58 734,00

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 56 900,00

855 85513 2010 141 900,00
UM Suma 23 154 573,00

Bielawa Suma 23 154 573,00



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
FB-BP.311L3.2022.KSz Wrocław, dnia 18 lutego 2022 r.

Urząd M iasta i Gminy 
Bierutów

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

(Dz.U. z 2021 poz. 305, z późn. zm.) w  załączeniu przekazuję informację o wysokości kwot:

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

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

na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 

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

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

zleconych ustawami (Załącznik nr 2)

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

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

wynikających z podziału kwot określonych w ustawie z dnia 17 grudnia 2021 r. -  ustawa 

budżetowa na rok 2022 (Dz. U. poz. 270).

Z up. W OJEW ODY£OLNO$ttSKIEGO

Celina M ałW fttW & eŚziak  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



Załącznik 1

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

Jednostka organizacyjna

UMiG Bierutów

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 81 305,00
752 75212 2010 300,00
752 75212 2020 900,00
758 75814 2870
852 85203 2010 ,00
852 85213 2030 29 100,00
852 85214 2030 16 300,00
852 85216 2030 304 000,00
852 85219 2010 11 250,00
852 85219 2030 166 900,00
852 85228 2010 49 476,00
852 85230 2030 38 600,00
852 85278 2010 ,00
855 85501 2060 3 908 000,00
855 85502 2010 4 006 000,00
855 85513 2010 53 300,00
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 8 665 431,00

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

Z up. WOJEV^g^D gLM Ó Ś LiĄSKIEGC

Celina M arzena ffiziedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



Załącznik nr

UMiG Bierutów

( w  złotych)

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

Dział Rozdział P a ra g ra f K w ota
750 75011 0690
852 85203 0830
852 85228 0830 4 000
855 85502 0920 70 000
855 85502 0970 1 000
855 85502 0980 60 000

R azem 135 000



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

Bierutów UMiG 11

Bezpieczeństwo 
zewnętrzne i 
nienaruszalność granic 11.4.

Gotowość struktur 
administracyjno-gospodarczych 
kraju do obrony państwa 11.4.2.

Pozamilitarne przygotowania 
obronne 11.4.2.2.

Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk 
sojuszniczych przez sektor pozamilitarny 752 75212 2010 300,00

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

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

Wspieranie osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 13.1.2.1.

Wsparcie finansowe zadań i programów 
realizacji zadań pomocy społecznej 852 85214 2030 16 300,00

85216 2030 304 000,00
85219 2010

2030
11 250,00 

166 900,00
85278 2010

13.1.2.2.
Wspieranie osób z zaburzeniami 
psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010 49 476,00

13.1.2.6.
Pomoc państwa w  zakresie dożywiania oraz 
pomoc żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 38 600,00

13.4. Wspieranie rodziny 13.4.1.

Wsparcie rodzin wychowujących 
dzieci i opiekujących się osobami 
niepełnosprawnymi 13.4.1.1.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z 
funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla 
opiekunów 855 85502 2010 4 006 000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w  wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 3 908 000,00

13.4.1.6.

Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie 
dostępu do instrumentów polityki na rzecz 
rodziny 855 85502 2010

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

Ewidencja ludności, rejestracja stanu 
cywilnego oraz dokumenty 
tożsamości 16.1.1.2.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji 
zadań z zakresu administracji rządowej - 
dowody osobiste, ewidencja ludności, 
rejestracja zdarzeń stanu cywilnego 750 75011 2010 66 382,00

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 14 923,00

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 29 100,00

855 85513 2010 53 300,00
UM iG Suma 8 665 431,00

Bierutów Suma 8 665431,00



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
FB-BP.311L3.2022.KSz Wrocław, dnia 18 lutego 2022 r.

Urząd M iasta i Gminy 
Bogatynia

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

(Dz.U. z 2021 poz. 305, z późn. zm.) w załączeniu przekazuję informację o wysokości kwot:

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

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

na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 

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

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

zleconych ustawami (Załącznik nr 2)

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

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

wynikających z podziału kwot określonych w  ustawie z dnia 17 grudnia 2021 r. -  ustawa 

budżetowa na rok 2022 (Dz. U. poz. 270).

Z up. WOJEWODY.D0LN,0ŚO\SKIEGQ

Celina M at  
DYREKTOR WYDÍ

■mziak
IAŁU

Finansów i Budżetu



Załącznik 1

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

Jednostka organizacyjna

UMiG Bogatynia

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020 2 500,00
750 75011 2010 291 117,00
752 75212 2010 400,00
752 75212 2020
758 75814 2870
852 85203 2010 ,00
852 85213 2030 83 300,00
852 85214 2030 600 000,00
852 85216 2030 828 000,00
852 85219 2010 672,00
852 85219 2030 367 300,00
852 85228 2010 6 776,00
852 85230 2030 121 700,00
852 85278 2010 ,00
855 85501 2060 6 600 000,00
855 85502 2010 6 263 000,00
855 85513 2010 126 900,00
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 15 291 665,00

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

z up. w ojEyytoY d o l n o ś l ą s k ie g o
\ l l f l i t r i  fi i lr\ '

Celina M arzenaU ^iedziak  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budźełu



Załącznik nr 2

UMiG Bogatynia

( w złotych)

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

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690
852 85203 0830
852 85228 0830
855 85502 0920 141 000
855 85502 0970 3 000
855 85502 0980 80 000

Razem 224 000



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

(w złotych)

Gmina Typ
numer
funkcji

funkcja nazwa
numer
zadania

zadanie nazwa
numer

podzadanie
podzadanie nazwa

numer
działanie

działanie nazwa Dział Rozdział Paragraf Kwota

Bogatynia 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 2 500,00

11

Bezpieczeństwo 
zewnętrzne i 
nienaruszalność granic 11.4.

Gotowość struktur 
administracyjno-gospodarczych 
kraju do obrony państwa 11.4.2.

Pozamilitarne przygotowania 
obronne 11.4.2.2.

Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk 
sojuszniczych przez sektor pozamilitarny 752 75212 2010 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 2030 600 000,00

85216 2030 828 000,00
85219 2010

2030
672,00 

367 300,00
85278 2010

13.1.2.2.
Wspieranie osób z zaburzeniami 
psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010 6 776,00

13.1.2.6.
Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz 
pomoc żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 121700,00

13.4. Wspieranie rodziny 13.4.1.

Wsparcie rodzin wychowujących 
dzieci i opiekujących się osobami 
niepełnosprawnymi 13.4.1.1.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z 
funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla 
opiekunów 855 85502 2010 6 263 000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 6 600 000,00

13.4.1.6.

Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie 
dostępu do instrumentów polityki na rzecz 
rodziny 855 85502 2010

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

Ewidencja ludności, rejestracja stanu 
cywilnego oraz dokumenty 
tożsamości 16.1.1.2.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji 
zadań z zakresu administracji rządowej - 
dowody osobiste, ewidencja ludności, 
rejestracja zdarzeń stanu cywilnego 750 75011 2010 240 795,00

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 50 322,00

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 83 300,00

855 85513 2010 126 900,00
UM iG Suma 15 291 665,00

Bogatynia Suma 15 291665,00



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
FB-BP.3111.3.2022.KSz Wrocław, dnia 18 lutego 2022 r.

Urząd Miasta 
Boguszów Gorce

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

(Dz.U. z 2021 poz. 305, z późn. zm.) w  załączeniu przekazuję informację o wysokości kwot:

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

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

na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 

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

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

zleconych ustawami (Załącznik nr 2)

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

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

wynikających z podziału kwot określonych w ustawie z dnia 17 grudnia 2021 r. -  ustawa 

budżetowa na rok 2022 (Dz. U. poz. 270).

Z up. WOJEWODY'DOLNOŚLĄSKIEGOI V\J flr̂ A i l  (
/  .

Celina Marzena Dziedziak 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



Załącznik 1

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

Jednostka organizacyjna

UM Boguszów Gorce

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 130 729,00
752 75212 2010 300,00
752 75212 2020
758 75814 2870
852 85203 2010 ,00
852 85213 2030 83 500,00
852 85214 2030 1 140 600,00
852 85216 2030 857 000,00
852 85219 2010 ,00
852 85219 2030 301 200,00
852 85228 2010 24 627,00
852 85230 2030 221 600,00
852 85278 2010 ,00
855 85501 2060 4 999 000,00
855 85502 2010 7 271 000,00
855 85513 2010 142 300,00
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 15 171 856,00

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

i^SKIEGO

Celina M arzena D \iedziak
DYREKTOR WYDŹIAŁU

Finansów i Budżetu

Z up. WOJEWĆ



Załącznik nr 2

UM Boguszów Gorce

( w złotych)

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

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690
852 85203 0830
852 85228 0830
855 85502 0920 120 000
855 85502 0970 5 000
855 85502 0980 50 000

Razem 175 000



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

(w zloty cli)

Gmina Typ
numer
funkcji

funkcja nazwa
numer
zadania

zadanie nazwa
numer

podzadanie
podzadanie nazwa

numer
działanie

działanie nazwa Dział Rozdział Paragraf Kwota

Boguszów Gorce UM 11

Bezpieczeństwo 
zewnętrzne i 
nienaruszalność granic 11.4.

Gotowość struktur 
administracyjno-gospodarczych 
kraju do obrony państwa 11.4.2.

Pozamilitarne przygotowania 
obronne 11.4.2.2.

Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk 
sojuszniczych przez sektor pozamilitarny 752 75212 2010 300,00

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

Wspieranie osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 13.1.2.1.

Wsparcie finansowe zadań i programów 
realizacji zadań pomocy społecznej 852 85214 2030 1140 600,00

85216 2030 857 000,00
85219 2010

2030 301 200,00
85278 2010

13.1.2.2.
Wspieranie osób z zaburzeniami 
psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010 24 627,00

13.1.2.6.
Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz 
pomoc żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 221 600,00

13.4. Wspieranie rodziny 13.4.1.

Wsparcie rodzin wychowujących 
dzieci i opiekujących się osobami 
niepełnosprawnymi 13.4.1.1.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z 
funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla 
opiekunów 855 85502 2010 7 271 000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 4 999 000,00

13.4.1.6.

Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie 
dostępu do instrumentów polityki na rzecz 
rodziny 855 85502 2010

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

Ewidencja ludności, rejestracja stanu 
cywilnego oraz dokumenty 
tożsamości 16.1.1.2.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji 
zadań z zakresu administracji rządowej - 
dowody osobiste, ewidencja ludności, 
rejestracja zdarzeń stanu cywilnego 750 75011 2010 106 284,00

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 24 445,00

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 83 500,00

855 85513 2010 142 300,00
UM Suma 15 171856,00

Boguszów Gorce 
Suma 15171856,00



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
FB-BP.311L3.2022.KSz Wrocław, dnia 18 lutego 2022 r.

Urząd Gminy 
Bolesławiec

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

(Dz.U. z 2021 poz. 305, z późn. zm.) w  załączeniu przekazuję informację o wysokości kwot:

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

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

na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 

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

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

zleconych ustawami (Załącznik nr 2)

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

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

wynikających z podziału kwot określonych w  ustawie z dnia 17 grudnia 2021 r. -  ustawa 

budżetowa na rok 2022 (Dz. U. poz. 270).

Z up. WOJE',

Celina Marzena
DYREKTOR

Finansów i

LNOŚLASKIEGO 

tedziak



Załącznik 1

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

Jednostka organizacyjna

UG Bolesławiec

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 74 555,00
752 75212 2010 300,00
752 75212 2020
758 75814 2870
852 85203 2010 ,00
852 85213 2030 28 000,00
852 85214 2030 250 200,00
852 85216 2030 296 000,00
852 85219 2010 ,00
852 85219 2030 172 300,00
852 85228 2010 ,00
852 85230 2030 61 100,00
852 85278 2010 ,00
855 85501 2060 6 566 000,00
855 85502 2010 5 273 000,00
855 85513 2010 94 300,00
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 12 815 755,00

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

Z

Celina Marzena
DYREKTOR

Finansów i



Załącznik nr 2

UG Bolesławiec

( w złotych)

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

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690
852 85203 0830
852 85228 0830
855 85502 0920 27 000
855 85502 0970
855 85502 0980 68 000

Razem 95 000



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

(w złotych)

Gmina Typ
numer
funkcji

funkcja nazwa
numer
zadania

zadanie nazwa
numer

podzadanie
podzadanie nazwa

numer
działanie

działanie nazwa Dział Rozdział Paragraf Kwota

Bolesławiec UG 11

Bezpieczeństwo 
zewnętrzne i 
nienaruszalność granic 11.4.

Gotowość struktur 
administracyjno-gospodarczych 
kraju do obrony państwa 11.4.2.

Pozamilitarne przygotowania 
obronne 11.4.2.2.

Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk 
sojuszniczych przez sektor pozamilitarny 752 75212 2010 300,00

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

Wspieranie osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 13.1.2.1.

Wsparcie finansowe zadań i programów 
realizacji zadań pomocy społecznej 852 85214 2030 250 200,00

85216 2030 296 000,00
85219 2010

2030 172 300,00
85278 2010

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 61100,00

13.4. Wspieranie rodziny 13.4.1.

Wsparcie rodzin wychowujących 
dzieci i opiekujących się osobami 
niepełnosprawnymi 13.4.1.1.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z 
funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla 
opiekunów 855 85502 2010 5 273 000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 6 566 000,00

13.4.1.6.

Wsparcie kobiet w  ciąży i rodzin w  zakresie 
dostępu do instrumentów polityki na rzecz 
rodziny 855 85502 2010

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

Ewidencja ludności, rejestracja stanu 
cywilnego oraz dokumenty 
tożsamości 16.1.1.2.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji 
zadań z zakresu administracji rządowej - 
dowody osobiste, ewidencja ludności, 
rejestracja zdarzeń stanu cywilnego 750 75011 2010 60 614,00

16.1.4.

System administracji publicznej i 
współpraca z jednostkami samorządu 
terytorialnego 16.1.4.6.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji 
zadań z zakresu administracji rządowej 
związanych z obsługą obywateli i z 
wydawaniem zezwoleń 750 75011 2010 13 941,00

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 28 000,00

855 85513 2010 94 300,00
UG Suma 12 815 755,00



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
FB-BP.311L3.2022.KSz Wrocław, dnia 18 lutego 2022 r.

Urząd Miasta 
Bolesławiec

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

(Dz.U. z 2021 poz. 305, z późn. zm.) w załączeniu przekazuję informację o wysokości kwot:

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

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

na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 

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

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

zleconych ustawami (Załącznik nr 2)

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

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

wynikających z podziału kwot określonych w ustawie z dnia 17 grudnia 2021 r. -  ustawa 

budżetowa na rok 2022 (Dz. U. poz. 270).

Z up. WOJEWGSYD o m b  KIEGO

Celina Marzena Dziedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



Załącznik 1

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

Jednostka organizacyjna

UM Bolesławiec

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020 60 000,00
750 75011 2010 559 064,00
752 75212 2010 600,00
752 75212 2020
758 75814 2870
852 85203 2010 1 396 800,00
852 85213 2030 83 300,00
852 85214 2030 405 800,00
852 85216 2030 837 000,00
852 85219 2010 13 812,00
852 85219 2030 571 100,00
852 85228 2010 154 686,00
852 85230 2030 404 800,00
852 85278 2010 ,00
855 85501 2060 14 341 000,00
855 85502 2010 11 539 000,00
855 85513 2010 280 000,00
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 30 646 962,00

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

Z up. WOJEM N0SLÍSKIEG'.

Celina M arzena Dziedziak
DYREKTOR WYD2JAŁU

Finansów i Budżetu



Załącznik nr 2

UM Bolesławiec

( w złotych)

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

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690 3 000
852 85203 0830
852 85228 0830 26 000
855 85502 0920 350 000
855 85502 0970 28 000
855 85502 0980 240 000

Razem 647 000



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

(w złotych)

Gmina Typ
numer
funkcji

funkcja nazwa
numer
zadania

zadanie nazwa
numer

podzadanie
podzadanie nazwa

numer
działanie

działanie nazwa Dział Rozdział Paragraf Kwota

Bolesławiec UM 9
Kultura i dziedzictwo 
narodowe 9.1.

Ochrona i popularyzacja 
dziedzictwa i tożsamości 
narodowej w  kraju i za granicą 9.1.1.

Ochrona materialnego dziedzictwa 
kulturowego i miejsc pamięci 
narodowej w kraju i za granicą 9.1.1.7.

Opieka nad miejscami pamięci narodowej 
oraz grobami i cmentarzami wojennymi 710 71035 2020 60 000,00

11

Bezpieczeństwo 
zewnętrzne i 
nienaruszalność granic 11.4.

Gotowość struktur 
administracyjno-gospodarczych 
kraju do obrony państwa 11.4.2.

Pozamilitarne przygotowania 
obronne 11.4.2.2.

Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk 
sojuszniczych przez sektor pozamilitarny 752 75212 2010 600,00

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

Wspieranie osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 13.1.2.1.

Wsparcie finansowe zadań i programów 
realizacji zadań pomocy społecznej 852 85214 2030 405 800,00

85216 2030 837 000,00
85219 2010

2030
13 812,00 

571100,00
85278 2010

13.1.2.2.
Wspieranie osób z zaburzeniami 
psychicznymi 852 85203 2010 1 396 800,00

85228 2010 154 686,00

13.1.2.6.
Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz 
pomoc żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 404 800,00

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 11539 000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 14 341000,00

13.4.1.6.

Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie 
dostępu do instrumentów polityki na rzecz 
rodziny 855 85502 2010

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

Ewidencja ludności, rejestracja stanu 
cywilnego oraz dokumenty 
tożsamości 16.1.1.2.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji 
zadań z zakresu administracji rządowej - 
dowody osobiste, ewidencja ludności, 
rejestracja zdarzeń stanu cywilnego 750 75011 2010 454 524,00

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 104 540,00

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 83 300,00

855 85513 2010 280 000,00
U M  Suma ”  I __ ÜÜ___ 30 646962,00



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
FB-BP.3111.3.2022.KSz Wrocław, dnia 18 lutego 2022 r.

Urząd M iasta i Gminy 
Bolków

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

(Dz.U. z 2021 poz. 305, z późn. zm.) w załączeniu przekazuję informację o wysokości kwot:

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

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

na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 

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

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

zleconych ustawami (Załącznik nr 2)

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

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

wynikających z podziału kwot określonych w  ustawie z dnia 17 grudnia 2021 r. -  ustawa 

budżetowa na rok 2022 (Dz. U. poz. 270).

Zup. VVOJEWOctolWOŚt^Ąs)<IEGO

Celina Marzena DziYdziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetuj



Załącznik 1

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

Jednostka organizacyjna

UM Bolków

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020 1 500,00
750 75011 2010 82 883,00
752 75212 2010 300,00
752 75212 2020
758 75814 2870
852 85203 2010 ,00
852 85213 2030 40 300,00
852 85214 2030 786 100,00
852 85216 2030 417 000,00
852 85219 2010 2 284,00
852 85219 2030 176 000,00
852 85228 2010 ,00
852 85230 2030 63 800,00
852 85278 2010 ,00
855 85501 2060 3 813 000,00
855 85502 2010 3 860 000,00
855 85513 2010 37 100,00
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 9 280 267,00

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

Z up. W O JE V ^ g j^ j^ Ś b -(\S K IE G O

Celina Marzena Dziedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budż^u



Załącznik nr 2

UM Bolków

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

( w  złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690
852 85203 0830
852 85228 0830
855 85502 0920 100 000
855 85502 0970 6 000
855 85502 0980 55 000

Razem 161 000



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 ład 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

Bolków UM 9
Kultura i dziedzictwo 
narodowe 9.1.

Ochrona i popularyzacja 
dziedzictwa i tożsamości 
narodowej w kraju i za granicą 9.1.1.

Ochrona materialnego dziedzictwa 
kulturowego i miejsc pamięci 
narodowej w kraju i za granicą 9.1.1.7.

Opieka nad miejscami pamięci narodowej 
oraz grobami i cmentarzami wojennymi 710 71035 2020 1 500,00

11

Bezpieczeństwo 
zewnętrzne i 
nienaruszalność granic 11.4.

Gotowość struktur 
administracyjno-gospodarczych 
kraju do obrony państwa 11.4.2.

Pozamilitarne przygotowania 
obronne 11.4.2.2.

Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk 
sojuszniczych przez sektor pozamilitarny 752 75212 2010 300,00

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

Wspieranie osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 13.1.2.1.

Wsparcie finansowe zadań i programów 
realizacji zadań pomocy społecznej 852 85214 2030 786 100,00

85216 2030 417 000,00
85219 2010

2030
2 284,00 

176 000,00
85278 2010

13.1.2.2.
Wspieranie osób z zaburzeniami 
psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010

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

13.4. Wspieranie rodziny 13.4.1.

Wsparcie rodzin wychowujących 
dzieci i opiekujących się osobami 
niepełnosprawnymi 13.4.1.1.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z 
funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla 
opiekunów 855 85502 2010 3 860 000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 3 813 000,00

13.4.1.6.

Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie 
dostępu do instrumentów polityki na rzecz 
rodziny 855 85502 2010

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

Ewidencja ludności, rejestracja stanu 
cywilnego oraz dokumenty 
tożsamości 16.1.1.2.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji 
zadań z zakresu administracji rządowej - 
dowody osobiste, ewidencja ludności, 
rejestracja zdarzeń stanu cywilnego 750 75011 2010 69 629,00

16.1.4.

System administracji publicznej i 
współpraca z jednostkami samorządu 
terytorialnego 16.1.4.6.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji 
zadań z zakresu administracji rządowej 
związanych z obsługą obywateli i z 
wydawaniem zezwoleń 750 75011 2010 13 254,00

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 40 300,00

855 85513 2010 37 100,00
UM Suma 9 280 267,00

Bolków Suma 9 280 267,00



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
FB-BP.311L3.2022.KSz Wrocław, dnia 18 lutego 2022 r.

Urząd Gminy 
Borów

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

(Dz.U. z 2021 poz. 305, z późn. zm.) w  załączeniu przekazuję informację o wysokości kwot:

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

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

na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 

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

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

zleconych ustawami (Załącznik nr 2)

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

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

wynikających z podziału kwot określonych w  ustawie z dnia 17 grudnia 2021 r. -  ustawa 

budżetowa na rok 2022 (Dz. U. poz. 270).

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina Marzena
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budże



Załącznik 1

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

Jednostka organizacyjna

UG Borów

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 38 464,00
752 75212 2010 200,00
752 75212 2020 500,00
758 75814 2870
852 85203 2010 ,00
852 85213 2030 7 600,00
852 85214 2030 48 700,00
852 85216 2030 76 000,00
852 85219 2010 3 370,00
852 85219 2030 111 700,00
852 85228 2010 ,00
852 85230 2030 53 100,00
852 85278 2010 ,00
855 85501 2060 2 098 000,00
855 85502 2010 1 754 000,00
855 85513 2010 22 000,00
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 4 213 634,00

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

Z up. WO . O ^ W L ABK,EGO

Celina Marzena Dfiedziak
DYREKTOR WYDŹ^AŁU

Finansów i Budżetu



Załącznik nr 2

UG Borów

( w  złotych)

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

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690
852 85203 0830
852 85228 0830
855 85502 0920 30 000
855 85502 0970 1 000
855 85502 0980 14 000

Razem 45 000



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

(w złotych)

Gmina Typ
numer
funkcji

funkcja nazwa
numer

zadania
zadanie nazwa

numer
podzadanie

podzadanie nazwa
numer

działanie
działanie nazwa Dział Rozdział Paragraf Kwota

Borów 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 2030 48 700,00

85216 2030 76 000,00
85219 2010

2030
3 370,00 

111700,00
85278 2010

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 53 100,00

13.4. Wspieranie rodziny 13.4.1.

Wsparcie rodzin wychowujących 
dzieci i opiekujących się osobami 
niepełnosprawnymi 13.4.1.1.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z 
funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla 
opiekunów 855 85502 2010 1 754 000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w  wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 2 098 000,00

13.4.1.6.

Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie 
dostępu do instrumentów polityki na rzecz 
rodziny 855 85502 2010

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

Ewidencja ludności, rejestracja stanu 
cywilnego oraz dokumenty 
tożsamości 16.1.1.2.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji 
zadań z zakresu administracji rządowej - 
dowody osobiste, ewidencja ludności, 
rejestracja zdarzeń stanu cywilnego 750 75011 2010 31833,00

16.1.4.

System administracji publicznej i 
współpraca z jednostkami samorządu 
terytorialnego 16.1.4.6.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji 
zadań z zakresu administracji rządowej 
związanych z obsługą obywateli i z 
wydawaniem zezwoleń 750 75011 2010 6 631,00

20 Zdrowie 20.1.
System opieki zdrowotnej i 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 7 600,00

855 85513 2010 22 000,00
UG Suma 4 213 634,00

Borów Suma 4213  634,00



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
FB-BP.311L3.2022.KSz Wrocław, dnia 18 lutego 2022 r.

Urząd M iasta i Gminy 
Brzeg Dolny

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

(Dz.U. z 2021 poz. 305, z późn. zm.) w załączeniu przekazuję informację o wysokości kwot:

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

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

na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 

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

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

zleconych ustawami (Załącznik nr 2)

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

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

wynikających z podziału kwot określonych w ustawie z dnia 17 grudnia 2021 r. -  ustawa 

budżetowa na rok 2022 (Dz. U. poz. 270).

Z up. WOJE\ l á s k ie g o

Celina Marzena M iedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budte



Załącznik 1

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

Jednostka organizacyjna

UMiG Brzeg Dolny

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 185 941,00
752 75212 2010 300,00
752 75212 2020
758 75814 2870
852 85203 2010 698 400,00
852 85213 2030 28 100,00
852 85214 2030 39 100,00
852 85216 2030 285 000,00
852 85219 2010 ,00
852 85219 2030 256 200,00
852 85228 2010 ,00
852 85230 2030 140 300,00
852 85278 2010 ,00
855 85501 2060 6 872 000,00
855 85502 2010 4 300 000,00
855 85513 2010 85 700,00
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 12 891 041,00

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

Z up. V V O JĘ V ^^D g L^S |Ą S K IE G O

Celina M arzena Ę ziedziak
DYREKTOR WYt^lAŁU

Finansów i Budżetu

/



Załącznik nr 2

UMiG Brzeg Dolny

( w złotych)

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

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690
852 85203 0830
852 85228 0830
855 85502 0920 99 000
855 85502 0970 5 000
855 85502 0980 60 000

Razem 164 000



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

(w zlolycli)

Gmina Typ
numer
funkcji

funkcja nazwa
numer
zadania

zadanie nazwa
numer

podzadanie
podzadanie nazwa

numer
działanie

działanie nazwa Dział Rozdział Paragraf Kwota

Brzeg Dolny UMiG 11

Bezpieczeństwo 
zewnętrzne i 
nienaruszalność granic 11.4.

Gotowość struktur 
administracyjno-gospodarczych 
kraju do obrony państwa 11.4.2.

Pozamilitarne przygotowania 
obronne 11.4.2.2.

Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk 
sojuszniczych przez sektor pozamilitarny 752 75212 2010 300,00

1S
Zabezpieczenie społeczne i 
wspieranie rodziny 13.1. Pomoc i integracja społeczna 13.1.2.

Wspieranie osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 13.1.2.1.

Wsparcie finansowe zadań i programów 
realizacji zadań pomocy społecznej 852 85214 2030 39 100,00

85216 2030 285 000,00
85219 2010

2030 256 200,00
85278 2010

13.1.2.2.
Wspieranie osób z zaburzeniami 
psychicznymi 852 85203 2010 698 400,00

85228 2010

13.1.2.6.
Pomoc państwa w  zakresie dożywiania oraz 
pomoc żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 140 300,00

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 4 300 000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 6 872 000,00

13.4.1.6.

Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie 
dostępu do instrumentów polityki na rzecz 
rodziny 855 85502 2010

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

Ewidencja ludności, rejestracja stanu 
cywilnego oraz dokumenty 
tożsamości 16.1.1.2.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji 
zadań z zakresu administracji rządowej - 
dowody osobiste, ewidencja ludności, 
rejestracja zdarzeń stanu cywilnego 750 75011 2010 151172,00

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 34 769,00

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 28 100,00

855 85513 2010 85 700,00
UM iG Suma 12 891 041,00

Brzeg Dolny Suma 12 891041,00



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
FB-BP.3111.3.2022.KSz Wrocław, dnia 18 lutego 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Bystrzyca Kłodzka

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

(Dz.U. z 2021 poz. 305, z późn. zm.) w  załączeniu przekazuję informację o wysokości kwot:

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

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

zleconych ustawami (Załącznik nr 2)

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

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

wynikających z podziału kwot określonych w ustawie z dnia 17 grudnia 2021 r. -  ustawa 

budżetowa na rok 2022 (Dz. U. poz. 270).

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

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

na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej



Załącznik 1

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

Jednostka organizacyjna

UMiG Bystrzyca Kłodzka

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 198 250,00
752 75212 2010 300,00
752 75212 2020
758 75814 2870 118 699,00
852 85203 2010 814 800,00
852 85213 2030 47 500,00
852 85214 2030 371 700,00
852 85216 2030 474 000,00
852 85219 2010 153,00
852 85219 2030 454 100,00
852 85228 2010 ,00
852 85230 2030 271 600,00
852 85278 2010 ,00
855 85501 2060 5 710 000,00
855 85502 2010 6 897 000,00
855 85513 2010 99 100,00
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 15 457 202,00

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

Z up. W J E W C ^ ^ g ^ L / y Ś K IE G O

Celina M arzena Dziedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetii



Załącznik nr

UMiG Bystrzyca Kłodzka

( w złotych)

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

Dział Rozdział P a ra g ra f K w ota
750 75011 0690
852 85203 0830
852 85228 0830
855 85502 0920 130 000
855 85502 0970 2 000
855 85502 0980 50 000

R azem 182 000



D o tac je  w y n ik a ją c e  ze  s tru k tu ry  u k ła d u  zadan iow ego  b u d 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

Bystrzyca Kłodzka UMiG 11

Bezpieczeństwo 
zewnętrzne i 
nienaruszalność granic 11.4.

Gotowość struktur 
administracyjno-gospodarczych 
kraju do obrony państwa 11.4.2.

Pozamilitarne przygotowania 
obronne 11.4.2.2.

Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk 
sojuszniczych przez sektor pozamilitarny 752 75212 2010 300,00

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

Wspieranie osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 13.1.2.1.

Wsparcie finansowe zadań i programów 
realizacji zadań pomocy społecznej 852 85214 2030 371700,00

85216 2030 474 000,00
85219 2010

2030
153,00 

454 100,00
85278 2010

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

85228 2010

13.1.2.6.
Pomoc państwa w  zakresie dożywiania oraz 
pomoc żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 271 600,00

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 6 897 000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 5 710 000,00

13.4.1.6.

Wsparcie kobiet w  ciąży i rodzin w  zakresie 
dostępu do instrumentów polityki na rzecz 
rodziny 855 85502 2010

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 161179,00

16.1.4.

System administracji publicznej i 
współpraca z jednostkami samorządu 
terytorialnego 16.1.4.6.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji 
zadań z zakresu administracji rządowej 
związanych z obsługą obywateli i z 
wydawaniem zezwoleń 750 75011 2010 37 071,00

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 118 699,00

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 47 500,00

855 85513 2010 99 100,00
UM iG Suma 15 457 202,00

Bystrzyca Kłodzka 
Suma 15 457 202,00



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
FB-BP.3111.3.2022.KSz Wrocław, dnia 18 lutego 2022 r.

Urząd M iasta i Gminy 
Chocianów

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

(Dz.U. z 2021 poz. 305, z późn. zm.) w  załączeniu przekazuję informację o wysokości kwot:

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

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

na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 

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

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

zleconych ustawami (Załącznik nr 2)

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

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

wynikających z podziału kwot określonych w  ustawie z dnia 17 grudnia 2021 r. -  ustawa 

budżetowa na rok 2022 (Dz. U. poz. 270).

Z up. WOJE^iffiDY DOLNOŚLĄSKIEGO 
/ X) jjD fif f A,

Celina Marzena Uoiździak 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



Załącznik 1

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

Jednostka organizacyjna

UMiG Chocianów

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020 5 500,00
750 75011 2010 101 114,00
752 75212 2010 300,00
752 75212 2020
758 75814 2870
852 85203 2010 ,00
852 85213 2030 34 800,00
852 85214 2030 209 600,00
852 85216 2030 346 000,00
852 85219 2010 ,00
852 85219 2030 222 000,00
852 85228 2010 10 752,00
852 85230 2030 58 200,00
852 85278 2010 ,00
855 85501 2060 5 715 000,00
855 85502 2010 4 055 000,00
855 85513 2010 38 600,00
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 10 796 866,00

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

Z up.

Celina Marzena Cmedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



Załącznik nr 2

UMiG Chocianów

( w złotych)

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

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690
852 85203 0830
852 85228 0830
855 85502 0920 50 000
855 85502 0970 1 000
855 85502 0980 30 000

Razem 81 000



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
Znlqcznik n r 3

(w zlolycli)

Gmina Typ
numer
funkcji

funkcja nazwa
numer

zadania
zadanie nazwa

numer
podzadanie

podzadanie nazwa
numer

działanie
działanie nazwa Dział Rozdział Paragraf Kwota

Chocianów UMiG 9
Kultura i dziedzictwo 
narodowe 9.1.

Ochrona i popularyzacja 
dziedzictwa i tożsamości 
narodowej w  kraju i za granicą 9.1.1.

Ochrona materialnego dziedzictwa 
kulturowego i miejsc pamięci 
narodowej w kraju i za granicą 9.1.1.7.

Opieka nad miejscami pamięci narodowej 
oraz grobami i cmentarzami wojennymi 710 71035 2020 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 300,00

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

Wspieranie osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 13.1.2.1.

Wsparcie finansowe zadań i programów 
realizacji zadań pomocy społecznej 852 85214 2030 209 600,00

85216 2030 346 000,00
85219 2010

2030 222 000,00
85278 2010

13.1.2.2.
Wspieranie osób z zaburzeniami 
psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010 10 752,00

13.1.2.6.
Pomoc państwa w  zakresie dożywiania oraz 
pomoc żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 58 200,00

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 4 055 000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w  wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 5 715 000,00

13.4.1.6.

Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie 
dostępu do instrumentów polityki na rzecz 
rodziny 855 85502 2010

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

Ewidencja ludności, rejestracja stanu 
cywilnego oraz dokumenty 
tożsamości 16.1.1.2.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji 
zadań z zakresu administracji rządowej - 
dowody osobiste, ewidencja ludności, 
rejestracja zdarzeń stanu cywilnego 750 75011 2010 82 207,00

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 18 907,00

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 34 800,00

855 85513 2010 38 600,00
UM iG Suma 10 796 866,00

Chocianów Suma 10 796 866,00



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
FB-BP.3111.3,2022.KSz Wrocław, dnia 18 lutego 2022 r.

Urząd Gminy 
Chojnów

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

(Dz.U. z 2021 poz. 305, z późn. zm.) w  załączeniu przekazuję informację o wysokości kwot:

na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 

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

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

zleconych ustawami (Załącznik nr 2)

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

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

wynikających z podziału kwot określonych w ustawie z dnia 17 grudnia 2021 r. -  ustawa 

budżetowa na rok 2022 (Dz. U. poz. 270).

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

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



Załącznik 1

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

Jednostka organizacyjna

UG Chojnów

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 39 071,00
752 75212 2010 200,00
752 75212 2020 500,00
758 75814 2870
852 85203 2010 ,00
852 85213 2030 42 100,00
852 85214 2030 498 600,00
852 85216 2030 414 000,00
852 85219 2010 2 589,00
852 85219 2030 236 700,00
852 85228 2010 ,00
852 85230 2030 97 400,00
852 85278 2010 ,00
855 85501 2060 4 239 000,00
855 85502 2010 3 364 000,00
855 85513 2010 34 600,00
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 8 968 760,00

Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w  budżecie zadaniowym państwa 
ustawie budżetowej na rok 2022 w  części 85/02 Budżet Wojewody Dolnośląskiego 

szczegółowości określonej w Załączniku nr 3.



Załącznik nr 2

UG  Chojnów

( w  złotych)

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

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690
852 85203 0830
852 85228 0830
855 85502 0920 75 000
855 85502 0970 3 000
855 85502 0980 30 000

Razem 108 000



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

(w złotych)

Gmina Typ
numer
funkcji

funkcja nazwa
numer
zadania

zadanie nazwa
numer

podzadanie
podzadanie nazwa

numer
działanie

działanie nazwa Dział Rozdział Paragraf Kwota

Chojnów 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 2030 498 600,00

85216 2030 414 000,00
85219 2010

2030
2 589,00 

236 700,00
85278 2010

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 97 400,00

13.4. Wspieranie rodziny 13.4.1.

Wsparcie rodzin wychowujących 
dzieci i opiekujących się osobami 
niepełnosprawnymi 13.4.1.1.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z 
funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla 
opiekunów 855 85502 2010 3 364 000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 4 239 000,00

13.4.1.6.

Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w  zakresie 
dostępu do instrumentów polityki na rzecz 
rodziny 855 85502 2010

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

Ewidencja ludności, rejestracja stanu 
cywilnego oraz dokumenty 
tożsamości 16.1.1.2.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji 
zadań z zakresu administracji rządowej - 
dowody osobiste, ewidencja ludności, 
rejestracja zdarzeń stanu cywilnego 750 75011 2010 34 009,00

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 5 062,00

20 Zdrowie 20.1.
System opieki zdrowotnej i dostęp 
do świadczeń opieki zdrowotnej 20.1.3.

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

Opłacanie i refundacja składek na 
ubezpieczenie zdrowotne z budżetu 
państwa za osoby uprawnione 852 85213 2030 42 100,00

855 85513 2010 34 600,00
U G Suma 8 968 760,00



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
FB-BP.311L3.2022.KSz Wrocław, dnia 18 lutego 2022 r.

Urząd Miasta 
Chojnów

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

(Dz.U. z 2021 poz. 305, z późn. zm.) w  załączeniu przekazuję informację o wysokości kwot:

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

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

na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 

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

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

zleconych ustawami (Załącznik nr 2)

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

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

wynikających z podziału kwot określonych w ustawie z dnia 17 grudnia 2021 r. — ustawa 

budżetowa na rok 2022 (Dz. U. poz. 270).

Z up. W O J D MOŚL/jjSKIEGO

Celina Marzena Uziedziak
DYREKTOR WYDą IAŁU

Finansów i Budżetu



Załącznik 1

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

Jednostka organizacyjna

UM Chojnów

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 140 967,00
752 75212 2010 300,00
752 75212 2020 1 200,00
758 75814 2870
852 85203 2010 ,00
852 85213 2030 51 800,00
852 85214 2030 405 900,00
852 85216 2030 510 000,00
852 85219 2010 4 872,00
852 85219 2030 317 500,00
852 85228 2010 26 577,00
852 85230 2030 75 700,00
852 85278 2010 ,00
855 85501 2060 5 020 000,00
855 85502 2010 4 090 000,00
855 85513 2010 72 600,00
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 10 717 416,00

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

Z up. WO J E W ^ i y KI EGO

Celina Marzena D)ńedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



Załącznik nr 2

UM Chojnów

( w złotych)

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

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690
852 85203 0830
852 85228 0830 11 000
855 85502 0920 115 000
855 85502 0970 7 000
855 85502 0980 65 000

Razem 198 000



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  zad an io w eg o  b u d że tu  p a ń s tw a  w  podzia le n a  fu n k c je , z a d a n ia , p o d z a d a n ia  i d z ia ła n ia

(w złotych)

Gmina Typ
numer
funkcji

funkcja nazwa
numer
zadania

zadanie nazwa
numer

podzadanie
podzadanie nazwa

numer
działanie

działanie nazwa Dział Rozdział Paragraf Kwota

Chojnów UM 11

Bezpieczeństwo 
zewnętrzne i 
nienaruszalność granic 11.4.

Gotowość struktur 
administracyjno-gospodarczych 
kraju do obrony państwa 11.4.2.

Pozamilitarne przygotowania 
obronne 11.4.2.2.

Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk 
sojuszniczych przez sektor pozamilitarny 752 75212 2010 300,00

11.4.2.4.
Szkolenie obronne administracji publicznej i 
przedsiębiorców 752 75212 2020 1 200,00

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

Wspieranie osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 13.1.2.1.

Wsparcie finansowe zadań i programów 
realizacji zadań pomocy społecznej 852 85214 2030 405 900,00

85216 2030 510 000,00
85219 2010

2030
4 872,00 

317 500,00
85278 2010

13.1.2.2.
Wspieranie osób z zaburzeniami 
psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010 26 577,00

13.1.2.6.
Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz 
pomoc żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 75 700,00

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 4 090 000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 5 020 000,00

13.4.1.6.

Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w  zakresie 
dostępu do instrumentów polityki na rzecz 
rodziny 855 85502 2010

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

Ewidencja ludności, rejestracja stanu 
cywilnego oraz dokumenty 
tożsamości 16.1.1.2.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji 
zadań z zakresu administracji rządowej - 
dowody osobiste, ewidencja ludności, 
rejestracja zdarzeń stanu cywilnego 750 75011 2010 114 608,00

16.1.4.

System administracji publicznej i 
współpraca z jednostkami samorządu 
terytorialnego 16.1.4.6.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji 
zadań z zakresu administracji rządowej 
związanych z obsługą obywateli i z 
wydawaniem zezwoleń 750 75011 2010 26 359,00

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 51 800,00

855 85513 2010 72 600,00
U M  Suma 10 717 416,00



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
FB-BP.311L3.2022.KSz Wrocław, dnia 18 lutego 2022 r.

Urząd Gminy 
Ciepłowody

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

(Dz.U. z 2021 poz. 305, z późn. zm.) w  załączeniu przekazuję informację o wysokości kwot:

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

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

zleconych ustawami (Załącznik nr 2)

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

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

wynikających z podziału kwot określonych w ustawie z dnia 17 grudnia 2021 r. -  ustawa 

budżetowa na rok 2022 (Dz. U. poz. 270).

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

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

na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej



Załącznik 1

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

Jednostka organizacyjna

UG Ciepłowody

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 17 367,00
752 75212 2010 200,00
752 75212 2020
758 75814 2870
852 85203 2010 ,00
852 85213 2030 7 800,00
852 85214 2030 12 000,00
852 85216 2030 80 000,00
852 85219 2010 ,00
852 85219 2030 71 500,00
852 85228 2010 ,00
852 85230 2030 6 700,00
852 85278 2010 ,00
855 85501 2060 1 221 000,00
855 85502 2010 1 144 000,00
855 85513 2010 26 200,00
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 2 586 767,00

Powyższe dotacje znajdują odzwierciedlenie w budżecie zadaniowym państwa 
ustawie budżetowej na rok 2022 w  części 85/02 Budżet Wojewody Dolnośląskiego 

szczegółowości określonej w Załączniku nr 3.
Z up. WOJEWC^Y DOLNOŚLĄSKIEGO



Załącznik nr 2

UG Ciepłowody

( w złotych)

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

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690
852 85203 0830
852 85228 0830
855 85502 0920 24 000
855 85502 0970 1 000
855 85502 0980 18 000

Razem 43 000



D o tac je  w y n ik a ją c e  ze  s tru k tu ry  u k ła d u  zadan iow ego  b u d 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

Ciepłowody 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 2030 12 000,00

85216 2030 80 000,00
85219 2010

2030 71500,00
85278 2010

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 6 700,00

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 1144 000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w  wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 1 221 000,00

13.4.1.6.

Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie 
dostępu do instrumentów polityki na rzecz 
rodziny 855 85502 2010

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

Ewidencja ludności, rejestracja stanu 
cywilnego oraz dokumenty 
tożsamości 16.1.1.2.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji 
zadań z zakresu administracji rządowej - 
dowody osobiste, ewidencja ludności, 
rejestracja zdarzeń stanu cywilnego 750 75011 2010 14 120,00

16.1.4.

System administracji publicznej i 
współpraca z jednostkami samorządu 
terytorialnego 16.1.4.6.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji 
zadań z zakresu administracji rządowej 
związanych z obsługą obywateli i z 
wydawaniem zezwoleń 750 75011 2010 3 247,00

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 7 800,00

855 85513 2010 26 200,00
UG Suma 2 586 767,00

Ciepłowody Suma 2 586767,00



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
FB-BP.311L3.2022.KSz Wrocław, dnia 18 lutego 2022 r.

Urząd Gminy 
Cieszków

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

(Dz.U. z 2021 poz. 305, z późn. zm.) w  załączeniu przekazuję informację o wysokości kwot:

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

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

na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 

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

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

zleconych ustawami (Załącznik nr 2)

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

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

wynikających z podziału kwot określonych w  ustawie z dnia 17 grudnia 2021 r. -  ustawa 

budżetowa na rok 2022 (Dz. U. poz. 270).

Z up. w j b ^ d y -d o l m o s l a s k ie g o

Celina M arzenaT .m /dziak
DYREKTOR WYD&AŁU

Finansów i Budżetu



Załącznik 1

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

Jednostka organizacyjna

UG Cieszków

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 31 574,00
752 75212 2010 200,00
752 75212 2020 500,00
758 75814 2870
852 85203 2010 ,00
852 85213 2030 10 900,00
852 85214 2030 212 600,00
852 85216 2030 112 000,00
852 85219 2010 1 950,00
852 85219 2030 96 000,00
852 85228 2010 ,00
852 85230 2030 46 000,00
852 85278 2010 ,00
855 85501 2060 2 177 000,00
855 85502 2010 2 617 000,00
855 85513 2010 20 500,00
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 5 326 224,00

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

Z up. W O JE Y ^ Y  pOliNO/LĄfeKIEGO

Celina Marzena DMedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżet!



Załącznik nr 2

UG Cieszków

( w złotych)

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

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690
852 85203 0830
852 85228 0830
855 85502 0920 23 000
855 85502 0970 3 000
855 85502 0980 34 000

Razem 60 000



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

(w złotych)

Gmina Typ
numer
funkcji

funkcja nazwa
numer
zadania

zadanie nazwa
numer

podzadanie
podzadanie nazwa

numer
działanie działanie nazwa Dział Rozdział Paragraf Kwota

Cieszków UG 11

Bezpieczeństwo 
zewnętrzne 1 
nienaruszalność granic 11.4.

Gotowość struktur 
administracyjno-gospodarczych 
kraju do obrony państwa 11.4.2.

Pozamilitarne przygotowania 
obronne 11.4.2.2.

Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk 
sojuszniczych przez sektor pozamilitarny 752 75212 2010 200,00

11.4.2.4.
Szkolenie obronne administracji publicznej i 
przedsiębiorców 752 75212 2020 500,00

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

Wspieranie osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 13.1.2.1.

Wsparcie finansowe zadań i programów 
realizacji zadań pomocy społecznej 852 85214 2030 212 600,00

85216 2030 112 000,00
85219 2010

2030
1950,00 

96 000,00
85278 2010

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 46 000,00

13.4. Wspieranie rodziny 13.4.1.

Wsparcie rodzin wychowujących 
dzieci i opiekujących się osobami 
niepełnosprawnymi 13.4.1.1.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z 
funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla 
opiekunów 855 85502 2010 2 617 000,00

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

13.4.1.6.

Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie 
dostępu do instrumentów polityki na rzecz 
rodziny 855 85502 2010

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

Ewidencja ludności, rejestracja stanu 
cywilnego oraz dokumenty 
tożsamości 16.1.1.2.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji 
zadań z zakresu administracji rządowej - 
dowody osobiste, ewidencja ludności, 
rejestracja zdarzeń stanu cywilnego 750 75011 2010 25 670,00

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 5 904,00

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 10 900,00

855 85513 2010 20 500,00
UG Suma 5 326 224,00

Cieszków Suma 5 326224,00



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
FB-BP.311L3.2022.KSz Wrocław, dnia 18 lutego 2022 r.

Urząd Gminy 
Czarny Bór

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

(Dz.U. z 2021 poz. 305, z późn. zm.) w  załączeniu przekazuję informację o wysokości kwot:

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

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

na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 

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

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

zleconych ustawami (Załącznik nr 2)

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

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

wynikających z podziału kwot określonych w ustawie z dnia 17 grudnia 2021 r. -  ustawa 

budżetowa na rok 2022 (Dz. U. poz. 270).



Załącznik 1

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

Jednostka organizacyjna

UG Czarny Bór

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 18 805,00
752 75212 2010 200,00
752 75212 2020
758 75814 2870
852 85203 2010 ,00
852 85213 2030 14 400,00
852 85214 2030 54 100,00
852 85216 2030 138 000,00
852 85219 2010 ,00
852 85219 2030 84 900,00
852 85228 2010 ,00
852 85230 2030 68 400,00
852 85278 2010 ,00
855 85501 2060 2 057 000,00
855 85502 2010 1 809 000,00
855 85513 2010 22 800,00
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 4 267 605,00

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

Z up. WOJEV

Celina Marzena D vedziak
DYREKTOR WYD2ty\ŁU

Finansów i



Załącznik nr 2

UG Czarny Bór

( w  zło tych)

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

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690
852 85203 0830
852 85228 0830
855 85502 0920 7 000
855 85502 0970 3 000
855 85502 0980 11 000

Razem 21 000



D o tac je  w y n ik a ją ce  ze s t ru k tu ry  u k ła d u  zad an io w eg o  b u d że tu  p ań 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

Czarny Bór 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 2030 54 100,00

85216 2030 138 000,00
85219 2010

2030 84 900,00
85278 2010

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 68 400,00

13.4. Wspieranie rodziny 13.4.1.

Wsparcie rodzin wychowujących 
dzieci i opiekujących się osobami 
niepełnosprawnymi 13.4.1.1.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z 
funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla 
opiekunów 855 85502 2010 1 809 000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 2 057 000,00

13.4.1.6.

Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie 
dostępu do instrumentów polityki na rzecz 
rodziny 855 85502 2010

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

Ewidencja ludności, rejestracja stanu 
cywilnego oraz dokumenty 
tożsamości 16.1.1.2.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji 
zadań z zakresu administracji rządowej - 
dowody osobiste, ewidencja ludności, 
rejestracja zdarzeń stanu cywilnego 750 75011 2010 15 289,00

16.1.4.

System administracji publicznej i 
współpraca z jednostkami samorządu 
terytorialnego 16.1.4.6.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji 
zadań z zakresu administracji rządowej 
związanych z obsługą obywateli i z 
wydawaniem zezwoleń 750 75011 2010 3 516,00

20 Zdrowie 20.1.
System opieki zdrowotnej i dostęp 
do świadczeń opieki zdrowotnej 20.1.3.

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

Opłacanie i refundacja składek na 
ubezpieczenie zdrowotne z budżetu 
państwa za osoby uprawnione 852 85213 2030 14 400,00

855 85513 2010 22 800,00
UG Suma 4 267 605,00

Czarny Bór Suma 4267  605,00



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
FB-BP.311L3.2022.KSz Wrocław, dnia 18 lutego 2022 r.

Urząd Gminy 
Czernica

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

(Dz.U. z 2021 poz. 305, z późn. zm.) w  załączeniu przekazuję informację o wysokości kwot:

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

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

na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 

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

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

zleconych ustawami (Załącznik nr 2)

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

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

wynikających z podziału kwot określonych w  ustawie z dnia 17 grudnia 2021 r. — ustawa 

budżetowa na rok 2022 (Dz. U. poz. 270).



Załącznik 1

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

Jednostka organizacyjna

UG Czernica

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020 ,00
750 75011 2010 109 714,00
752 75212 2010 200,00
752 75212 2020
758 75814 2870
852 85203 2010 ,00
852 85213 2030 16 400,00
852 85214 2030 184 200,00
852 85216 2030 165 000,00
852 85219 2010 450,00
852 85219 2030 130 100,00
852 85228 2010 182 119,00
852 85230 2030 84 500,00
852 85278 2010 6 000,00
855 85501 2060 12 206 000,00
855 85502 2010 3 771 000,00
855 85513 2010 31 100,00
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 16 886 783,00

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

Z up. W O JR <IEGO

Celina Marzena D kedziak
DYREKTOR WYDZK(\ŁU

Finansów i Budźetii



Załącznik nr 2

UG Czernica

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

( w  zło tych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690
852 85203 0830
852 85228 0830
855 85502 0920 24 000
855 85502 0970
855 85502 0980 25 000

Razem 49 000



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

(w złotych)

Gmina Typ
numer
funkcji

funkcja nazwa
numer

zadania
zadanie nazwa

numer
podzadanie

podzadanie nazwa
numer

działanie
działanie nazwa Dział Rozdział Paragraf Kwota

Czernica UG 9
Kultura i dziedzictwo 
narodowe 9.1.

Ochrona i popularyzacja 
dziedzictwa i tożsamości 
narodowej w kraju i za granicą 9.1.1.

Ochrona materialnego dziedzictwa 
kulturowego i miejsc pamięci 
narodowej w kraju i za granicą 9.1.1.7.

Opieka nad miejscami pamięci narodowej 
oraz grobami i cmentarzami wojennymi 710 71035 2020

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 2030 184 200,00

85216 2030 165 000,00
85219 2010

2030
450,00 

130 100,00
85278 2010 6 000,00

13.1.2.2.
Wspieranie osób z zaburzeniami 
psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010 182 119,00

13.1.2.6.
Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz 
pomoc żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 84 500,00

13.4. Wspieranie rodziny 13.4.1.

Wsparcie rodzin wychowujących 
dzieci i opiekujących się osobami 
niepełnosprawnymi 13.4.1.1.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z 
funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla 
opiekunów 855 85502 2010 3 771000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 12 206 000,00

13.4.1.6.

Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie 
dostępu do instrumentów polityki na rzecz 
rodziny 855 85502 2010

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

Ewidencja ludności, rejestracja stanu 
cywilnego oraz dokumenty 
tożsamości 16.1.1.2.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji 
zadań z zakresu administracji rządowej - 
dowody osobiste, ewidencja ludności, 
rejestracja zdarzeń stanu cywilnego 750 75011 2010 89 199,00

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 20 515,00

20 Zdrowie 20.1.
System opieki zdrowotnej i dostęp 
do świadczeń opieki zdrowotnej 20.1.3.

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

Opłacanie i refundacja składek na 
ubezpieczenie zdrowotne z budżetu 
państwa za osoby uprawnione 852 85213 2030 16 400,00

855 85513 2010 31100,00
UG Suma 16 886 783,00

Czernica Suma 16886783,00



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
FB-BP.311L3.2022.KSz Wrocław, dnia 18 lutego 2022 r.

Urząd Gminy 
Długołęka

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

(Dz.U. z 2021 poz. 305, z późn. zm.) w  załączeniu przekazuję informację o wysokości kwot:

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

na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 

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

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

zleconych ustawami (Załącznik nr 2)

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

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

wynikających z podziału kwot określonych w ustawie z dnia 17 grudnia 2021 r. -  ustawa 

budżetowa na rok 2022 (Dz. U. poz. 270).

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



Załącznik 1

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

Jednostka organizacyjna

UG Długołęka

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020 500,00
750 75011 2010 212 976,00
752 75212 2010 400,00
752 75212 2020
758 75814 2870
852 85203 2010 ,00
852 85213 2030 16 600,00
852 85214 2030 99 300,00
852 85216 2030 171 000,00
852 85219 2010 7 218,00
852 85219 2030 289 000,00
852 85228 2010 ,00
852 85230 2030 62 400,00
852 85278 2010 ,00
855 85501 2060 23 684 000,00
855 85502 2010 6 029 124,00
855 85513 2010 51 500,00
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 30 624 018,00

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

jT\
Z up. WOJEVC E f t lAs k ie g o

Celina Marz.ena Dziedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



Załącznik nr 2

UG Długołęka

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

( w  złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690 6 000
852 85203 0830
852 85228 0830
855 85502 0920 58 000
855 85502 0970 5 000
855 85502 0980 39 000

Razem 108 000



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

(w złotych)

Gmina Typ
numer
funkcji

funkcja nazwa
numer
zadania

zadanie nazwa
numer

podzadanie
podzadanie nazwa

numer
działanie

działanie nazwa Dział Rozdział Paragraf Kwota

Długołęka UG 9
Kultura i dziedzictwo 
narodowe 9.1.

Ochrona i popularyzacja 
dziedzictwa i tożsamości 
narodowej w kraju i za granicą 9.1.1.

Ochrona materialnego dziedzictwa 
kulturowego i miejsc pamięci 
narodowej w  kraju i za granicą 9.I.I.7.

Opieka nad miejscami pamięci narodowej 
oraz grobami i cmentarzami wojennymi 710 71035 2020 500,00

11

Bezpieczeństwo 
zewnętrzne i 
nienaruszalność granic 11.4.

Gotowość struktur 
administracyjno-gospodarczych 
kraju do obrony państwa 11.4.2.

Pozamilitarne przygotowania 
obronne 11.4.2.2.

Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk 
sojuszniczych przez sektor pozamilitarny 752 75212 2010 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 2030 99 300,00

85216 2030 171 000,00
85219 2010

2030
7 218,00 

289 000,00
85278 2010

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 62 400,00

13.4. Wspieranie rodziny 13.4.1.

Wsparcie rodzin wychowujących 
dzieci i opiekujących się osobami 
niepełnosprawnymi 13.4.1.1.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z 
funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla 
opiekunów 855 85502 2010 6 025 000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w  wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 23 684 000,00

13.4.1.6.

Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie 
dostępu do instrumentów polityki na rzecz 
rodziny 855 85502 2010 4 124,00

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

Ewidencja ludności, rejestracja stanu 
cywilnego oraz dokumenty 
tożsamości 16.1.1.2.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji 
zadań z zakresu administracji rządowej - 
dowody osobiste, ewidencja ludności, 
rejestracja zdarzeń stanu cywilnego 750 75011 2010 177 639,00

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 35 337,00

20 Zdrowie 20.1.
System opieki zdrowotnej i dostęp 
do świadczeń opieki zdrowotnej 20.1.3.

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

Opłacanie i refundacja składek na 
ubezpieczenie zdrowotne z budżetu 
państwa za osoby uprawnione 852 85213 2030 16 600,00

855 85513 2010 51500,00
UG Suma 30 624 018,00

Długołęka Suma 30 624018,00



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
FB-BP.311L3.2022.KSz Wrocław, dnia 18 lutego 2022 r.

Urząd Gminy 
Dobromierz

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

(Dz.U. z 2021 poz. 305, z późn. zm.) w  załączeniu przekazuję informację o wysokości kwot:

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

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

na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 

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

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

zleconych ustawami (Załącznik nr 2)

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

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

wynikających z podziału kwot określonych w  ustawie z dnia 17 grudnia 2021 r. — ustawa 

budżetowa na rok 2022 (Dz. U. poz. 270).

Z up. WOJEW 3 0 LN 0 ś{ /\k lE G 0

‘  w / .Celina Marzena Dnećiziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



Załącznik 1

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

Jednostka organizacyjna

UG Dobromierz

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020 ,00
750 75011 2010 35 736,00
752 75212 2010 200,00
752 75212 2020
758 75814 2870
852 85203 2010 ,00
852 85213 2030 13 300,00
852 85214 2030 306 900,00
852 85216 2030 142 000,00
852 85219 2010 7 308,00
852 85219 2030 107 100,00
852 85228 2010 ,00
852 85230 2030 61 800,00
852 85278 2010 ,00
855 85501 2060 1 973 000,00
855 85502 2010 1 932 000,00
855 85513 2010 16 800,00
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 4 596 144,00

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

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

,  Ł.Celina Marzena Dz\eaziak 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów I Budżetć



Załącznik nr 2

UG Dobromierz

( w złotych)

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

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690 2 000
852 85203 0830
852 85228 0830
855 85502 0920 61 000
855 85502 0970 1 000
855 85502 0980 18 000

Razem 82 000



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 zlolycli)

Gmina Typ
numer
funkcji

funkcja nazwa
numer

zadania
zadanie nazwa

numer
podzadanie

podzadanie nazwa
numer

działanie
działanie nazwa Dział Rozdział Paragraf Kwota

Dobromierz UG 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 1 miejsc pamięci 
narodowej w  kraju i za granicą 9.1.1.7.

Opieka nad miejscami pamięci narodowej 
oraz grobami 1 cmentarzami wojennymi 710 71035 2020

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 1 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 1 programów 
realizacji zadań pomocy społecznej 852 85214 2030 306 900,00

85216 2030 142 000,00
85219 2010

2030
7 308,00 

107 100,00
85278 2010

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 61 800,00

13.4. Wspieranie rodziny 13.4.1.

Wsparcie rodzin wychowujących 
dzieci i opiekujących się osobami 
niepełnosprawnymi 13.4.1.1.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z 
funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla 
opiekunów 855 85502 2010 1 932 000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 1 973 000,00

13.4.1.6.

Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie 
dostępu do Instrumentów polityki na rzecz 
rodziny 855 85502 2010

16 Sprawy obywatelskie 16.1.
Administracja publiczna 1 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 31 391,00

16.1.4.

System administracji publicznej 1 
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 4 345,00

20 Zdrowie 20.1.
System opieki zdrowotnej 1 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 13 300,00

855 85513 2010 16 800,00
UG Suma 4 596 144,00

Dobrom ierz Suma 4 596 144,00



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
FB-BP.311L3.2022.KSz Wrocław, dnia 18 lutego 2022 r.

Urząd Gminy 
Dobroszyce

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

(Dz.U. z 2021 poz. 305, z późn. zm.) w załączeniu przekazuję informację o wysokości kwot:

zleconych ustawami (Załącznik nr 2)

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

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

wynikających z podziału kwot określonych w ustawie z dnia 17 grudnia 2021 r. -  ustawa 

budżetowa na rok 2022 (Dz. U. poz. 270).

- 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



Załącznik 1

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

Jednostka organizacyjna

UG Dobroszyce

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 20 523,00
752 75212 2010 200,00
752 75212 2020 500,00
758 75814 2870
852 85203 2010 ,00
852 85213 2030 28 100,00
852 85214 2030 6 900,00
852 85216 2030 281 000,00
852 85219 2010 10 056,00
852 85219 2030 91 200,00
852 85228 2010 29 400,00
852 85230 2030 69 800,00
852 85278 2010 ,00
855 85501 2060 3 610 000,00
855 85502 2010 1 902 000,00
855 85513 2010 11 600,00
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 6 061 279,00

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

Z up. W O J E T ^ ^ ^ t ó L / S K I E G O

Celina Marzena Dziedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżełu



Załącznik nr 2

UG Dobroszyce

( w złotych)

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

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690 2 000
852 85203 0830
852 85228 0830 6 000
855 85502 0920 30 000
855 85502 0970 1 000
855 85502 0980 15 000

Razem 54 000



D o tac je  w y n ik a ją c e  ze  s t ru k tu ry  u k ła d u  zadan iow ego  b u d 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

Dobroszyce 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 2030 6 900,00

85216 2030 281 000,00
85219 2010

2030
10 056,00 
91 200,00

85278 2010

13.1.2.2.
Wspieranie osób z zaburzeniami 
psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010 29 400,00

13.1.2.6.
Pomoc państwa w  zakresie dożywiania oraz 
pomoc żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 69 800,00

13.4. Wspieranie rodziny 13.4.1.

Wsparcie rodzin wychowujących 
dzieci i opiekujących się osobami 
niepełnosprawnymi 13.4.1.1.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z 
funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla 
opiekunów 855 85502 2010 1 902 000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w  wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 3 610 000,00

13.4.1.6.

Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie 
dostępu do Instrumentów polityki na rzecz 
rodziny 855 85502 2010

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

Ewidencja ludności, rejestracja stanu 
cywilnego oraz dokumenty 
tożsamości 16.1.1.2.

Finansowanie, nadzór 1 kontrola realizacji 
zadań z zakresu administracji rządowej - 
dowody osobiste, ewidencja ludności, 
rejestracja zdarzeń stanu cywilnego 750 75011 2010 16 686,00

16.1.4.

System administracji publicznej i 
współpraca z jednostkami samorządu 
terytorialnego 16.1.4.6.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji 
zadań z zakresu administracji rządowej 
związanych z obsługą obywateli i z 
wydawaniem zezwoleń 750 75011 2010 3 837,00

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 28 100,00

855 85513 2010 11 600,00
UG Suma 6 061 279,00

Dobroszyce Suma 6061279,00



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
FB-BP.311L3.2022.KSz Wrocław, dnia 18 lutego 2022 r.

Urząd Gminy 
Domaniów

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

(Dz.U. z 2021 poz. 305, z późn. zm.) w  załączeniu przekazuję informację o wysokości kwot:

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

na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 

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

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

zleconych ustawami (Załącznik nr 2)

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

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

wynikających z podziału kwot określonych w ustawie z dnia 17 grudnia 2021 r. -  ustawa 

budżetowa na rok 2022 (Dz. U. poz. 270).

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



Załącznik 1

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

Jednostka organizacyjna

UG Domaniów

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 47 998,00
752 75212 2010 200,00
752 75212 2020 500,00
758 75814 2870
852 85203 2010 ,00
852 85213 2030 20 900,00
852 85214 2030 42 100,00
852 85216 2030 209 000,00
852 85219 2010 7 500,00
852 85219 2030 81 300,00
852 85228 2010 ,00
852 85230 2030 11 700,00
852 85278 2010 ,00
855 85501 2060 2 263 000,00
855 85502 2010 1 821 000,00
855 85513 2010 20 600,00
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 4 525 798,00

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

Z

Celina Marzena
DYREKTOR

Finansów i



Załącznik nr 2

UG Domaniów

( w  złotych)

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

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690
852 85203 0830
852 85228 0830
855 85502 0920 31 000
855 85502 0970 2 000
855 85502 0980 15 000

Razem 48 000



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

(w zlolycli)

Gmina Typ
numer
funkcji

funkcja nazwa
numer
zadania

zadanie nazwa
numer

podzadanie
podzadanie nazwa

numer
działanie

działanie nazwa Dział Rozdział Paragraf Kwota

Domaniów 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 1 wojsk 
sojuszniczych przez sektor pozamilitarny 752 75212 2010 200,00

11.4.2.4.
Szkolenie obronne administracji publicznej 1 
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 2030 42 100,00

85216 2030 209 000,00
85219 2010

2030
7 500,00 

81 300,00
85278 2010

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 11700,00

13.4. Wspieranie rodziny 13.4.1.

Wsparcie rodzin wychowujących 
dzieci i opiekujących się osobami 
niepełnosprawnymi 13.4.1.1.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z 
funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla 
opiekunów 855 85502 2010 1 821 000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 2 263 000,00

13.4.1.6.

Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie 
dostępu do Instrumentów polityki na rzecz 
rodziny 855 85502 2010

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

Ewidencja ludności, rejestracja stanu 
cywilnego oraz dokumenty 
tożsamości 16.1.1.2.

Finansowanie, nadzór 1 kontrola realizacji 
zadań z zakresu administracji rządowej - 
dowody osobiste, ewidencja ludności, 
rejestracja zdarzeń stanu cywilnego 750 75011 2010 39 023,00

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 8 975,00

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 20 900,00

855 85513 2010 20 600,00
UG Suma 4 525 798,00

Dom aniów Suma 4 525 798,00



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
FB-BP.3111.3.2022.KSz Wrocław, dnia 18 lutego 2022 r.

Urząd Miasta 
Duszniki Zdrój

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

(Dz.U. z 2021 poz. 305, z późn. zm.) w  załączeniu przekazuję informację o wysokości kwot:

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

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

zleconych ustawami (Załącznik nr 2)

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

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

wynikających z podziału kwot określonych w  ustawie z dnia 17 grudnia 2021 r. -  ustawa 

budżetowa na rok 2022 (Dz. U. poz. 270).

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

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

na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej



Załącznik 1

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

Jednostka organizacyjna

UM Duszniki Zdrój

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020 3 000,00
750 75011 2010 80 711,00
752 75212 2010 200,00
752 75212 2020
758 75814 2870 696 743,00
852 85203 2010 ,00
852 85213 2030 18 200,00
852 85214 2030 86 300,00
852 85216 2030 174 000,00
852 85219 2010 900,00
852 85219 2030 126 600,00
852 85228 2010 ,00
852 85230 2030 47 000,00
852 85278 2010 ,00
855 85501 2060 1 219 000,00
855 85502 2010 856 000,00
855 85513 2010 22 500,00
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 3 331 154,00

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

up. WOJ

Celina
DYREKTOR

Finansów i



Załącznik nr 2

UM Duszniki Zdrój

( w  złotych)

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

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690 2 000
852 85203 0830
852 85228 0830
855 85502 0920 53 000
855 85502 0970 7 000
855 85502 0980 28 000

Razem 90 000



D o tac je  w y n ik a ją c e  ze  s t ru k tu ry  u k ła d u  zadan iow ego  b u d 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

Duszniki Zdrój UM 9
Kultura i dziedzictwo 
narodowe 9.1.

Ochrona i popularyzacja 
dziedzictwa i tożsamości 
narodowej w kraju 1 za granicą 9.1.1.

Ochrona materialnego dziedzictwa 
kulturowego i miejsc pamięci 
narodowej w kraju i za granicą 9.I.I.7.

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

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 1 wojsk 
sojuszniczych przez sektor pozamilitarny 752 75212 2010 200,00

13
Zabezpieczenie społeczne 1 
wspieranie rodziny 13.1. Pomoc i Integracja społeczna 13.1.2.

Wspieranie osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 13.1.2.1.

Wsparcie finansowe zadań 1 programów 
realizacji zadań pomocy społecznej 852 85214 2030 86 300,00

85216 2030 174 000,00
85219 2010

2030
900,00 

126 600,00
85278 2010

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 47 000,00

13.4. Wspieranie rodziny 13.4.1.

Wsparcie rodzin wychowujących 
dzieci i opiekujących się osobami 
niepełnosprawnymi 13.4.1.1.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z 
funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla 
opiekunów 855 85502 2010 856 000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w  wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 1 219 000,00

13.4.1.6.

Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie 
dostępu do Instrumentów polityki na rzecz 
rodziny 855 85502 2010

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

Ewidencja ludności, rejestracja stanu 
cywilnego oraz dokumenty 
tożsamości 16.1.1.2.

Finansowanie, nadzór 1 kontrola realizacji 
zadań z zakresu administracji rządowej - 
dowody osobiste, ewidencja ludności, 
rejestracja zdarzeń stanu cywilnego 750 75011 2010 65 619,00

16.1.4.

System administracji publicznej 1 
współpraca z jednostkami samorządu 
terytorialnego 16.1.4.6.

Finansowanie, nadzór 1 kontrola realizacji 
zadań z zakresu administracji rządowej 
związanych z obsługą obywateli i z 
wydawaniem zezwoleń 750 75011 2010 15 092,00

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 696 743,00

20.1.3.

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

Opłacanie 1 refundacja składek na 
ubezpieczenie zdrowotne z budżetu 
państwa za osoby uprawnione 852 85213 2030 18 200,00

855 85513 2010 22 500,00
UM Suma 3 33 L 154,00

Duszniki Zdrój 
Suma 3-331154,00



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
FB-BP.311L3.2022.KSz Wrocław, dnia 18 lutego 2022 r.

Urząd Gminy 
Dziadowa Kłoda

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

(Dz.U. z 2021 poz. 305, z późn. zm.) w  załączeniu przekazuję informację o wysokości kwot:

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

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

na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 

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

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

zleconych ustawami (Załącznik nr 2)

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

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

wynikających z podziału kwot określonych w ustawie z dnia 17 grudnia 2021 r. -  ustawa 

budżetowa na rok 2022 (Dz. U. poz. 270).



Załącznik 1

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

Jednostka organizacyjna

UG Dziadowa Kłoda

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 60 201,00
752 75212 2010 200,00
752 75212 2020 500,00
758 75814 2870
852 85203 2010 ,00
852 85213 2030 10 600,00
852 85214 2030 22 300,00
852 85216 2030 102 000,00
852 85219 2010 914,00
852 85219 2030 95 900,00
852 85228 2010 ,00
852 85230 2030 24 400,00
852 85278 2010 ,00
855 85501 2060 2 373 000,00
855 85502 2010 1 875 000,00
855 85513 2010 21 000,00
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 4 586 015,00

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

Celina Marzena D jiedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżet/u



Załącznik nr 2

UG Dziadowa Kłoda

( w złotych)

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

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690
852 85203 0830
852 85228 0830 2 000
855 85502 0920 30 000
855 85502 0970
855 85502 0980 35 000

Razem 67 000



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

(w zlotycli)

Gmina Typ
numer
funkcji

funkcja nazwa
numer
zadania

zadanie nazwa
numer

podzadanie
podzadanie nazwa

numer
działanie

działanie nazwa Dział Rozdział Paragraf Kwota

Dziadowa Kłoda 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 1 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 2030 22 300,00

85216 2030 102 000,00
85219 2010

2030
914,00 

95 900,00
85278 2010

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 24 400,00

13.4. Wspieranie rodziny 13.4.1.

Wsparcie rodzin wychowujących 
dzieci i opiekujących się osobami 
niepełnosprawnymi 13.4.1.1.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z 
funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla 
opiekunów 855 85502 2010 1 875 000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 2 373 000,00

13.4.1.6.

Wsparcie kobiet w ciąży 1 rodzin w zakresie 
dostępu do Instrumentów polityki na rzecz 
rodziny 855 85502 2010

16 Sprawy obywatelskie 16.1.
Administracja publiczna 1 obsługa 
administracyjna obywatela 16.1.1.

Ewidencja ludności, rejestracja stanu 
cywilnego oraz dokumenty 
tożsamości 16.1.1.2.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji 
zadań z zakresu administracji rządowej - 
dowody osobiste, ewidencja ludności, 
rejestracja zdarzeń stanu cywilnego 750 75011 2010 48 944,00

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 11 257,00

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 10 600,00

855 85513 2010 21000,00
UG Suma 4 586 015,00

Dziadowa Kłoda 
Suma 4 586015,00



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
FB-BP.311L3.2022.KSz Wrocław, dnia 18 lutego 2022 r.

Urząd Gminy 
Dzierżoniów

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

(Dz.U. z 2021 poz. 305, z późn. zm.) w  załączeniu przekazuję informację o wysokości kwot:

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

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

na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 

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

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

zleconych ustawami (Załącznik nr 2)

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

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

wynikających z podziału kwot określonych w ustawie z dnia 17 grudnia 2021 r. -  ustawa 

budżetowa na rok 2022 (Dz. U. poz. 270).

Z up. WOJE

Celina M arzena u
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budże

feKIEGO 

a?.iak



Załącznik 1

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

Jednostka organizacyjna

UG Dzierżoniów

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 32 988,00
752 75212 2010 200,00
752 75212 2020
758 75814 2870
852 85203 2010 ,00
852 85213 2030 14 600,00
852 85214 2030 188 600,00
852 85216 2030 173 000,00
852 85219 2010 4 297,00
852 85219 2030 157 400,00
852 85228 2010 ,00
852 85230 2030 65 500,00
852 85278 2010 ,00
855 85501 2060 3 663 000,00
855 85502 2010 3 145 000,00
855 85513 2010 38 400,00
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 7 482 985,00

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

Zup.m m i  SKireo

Celina M arzena Dziedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżęjtu



Załącznik nr 2

UG Dzierżoniów

( w złotych)

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

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690
852 85203 0830
852 85228 0830
855 85502 0920 35 000
855 85502 0970 2 000
855 85502 0980 20 000

Razem 57 000



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

Gmina Typ
numer
funkcji

funkcja nazwa
numer
zadania

zadanie nazwa
numer

podzadanie
podzadanie nazwa

numer
działanie

działanie nazwa Dział Rozdział Paragraf Kwota

Dzierżoniów 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 1 Integracja społeczna 13.1.2.

Wspieranie osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 13.1.2.1.

Wsparcie finansowe zadań 1 programów 
realizacji zadań pomocy społecznej 852 85214 2030 188 600,00

85216 2030 173 000,00
85219 2010

2030
4 297,00 

157 400,00
85278 2010

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 65 500,00

13.4. Wspieranie rodziny 13.4.1.

Wsparcie rodzin wychowujących 
dzieci i opiekujących się osobami 
niepełnosprawnymi 13.4.1.1.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z 
funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla 
opiekunów 855 85502 2010 3 145 000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 3 663 000,00

13.4.1.6.

Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie 
dostępu do Instrumentów polityki na rzecz 
rodziny 855 85502 2010

16 Sprawy obywatelskie 16.1.
Administracja publiczna 1 obsługa 
administracyjna obywatela 16.1.1.

Ewidencja ludności, rejestracja stanu 
cywilnego oraz dokumenty 
tożsamości 16.1.1.2.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji 
zadań z zakresu administracji rządowej - 
dowody osobiste, ewidencja ludności, 
rejestracja zdarzeń stanu cywilnego 750 75011 2010 28 316,00

16.1.4.

System administracji publicznej 1 
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 4 672,00

20 Zdrowie 20.1.
System opieki zdrowotnej 1 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 14 600,00

855 85513 2010 38 400,00
UGSum a 7 482985,00



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
FB-BP.311L3.2022.KSz Wrocław, dnia 18 lutego 2022 r.

Urząd Miasta 
Dzierżoniów

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

(Dz.U. z 2021 poz. 305, z późn. zm.) w  załączeniu przekazuję informację o wysokości kwot:

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

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

na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 

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

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

zleconych ustawami (Załącznik nr 2)

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

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

wynikających z podziału kwot określonych w  ustawie z dnia 17 grudnia 2021 r. -  ustawa 

budżetowa na rok 2022 (Dz. U. poz. 270).

Ik ie g o

Celina Marzena



Załącznik 1

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

Jednostka organizacyjna

UM Dzierżoniów

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 467 425,00
752 75212 2010 400,00
752 75212 2020
758 75814 2870
852 85203 2010 1 280 400,00
852 85213 2030 84 800,00
852 85214 2030 173 400,00
852 85216 2030 847 000,00
852 85219 2010 13 551,00
852 85219 2030 576 600,00
852 85228 2010 159 008,00
852 85230 2030 361 300,00
852 85278 2010 ,00
855 85501 2060 11 356 000,00
855 85502 2010 11 021 000,00
855 85513 2010 245 500,00
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 26 586 384,00

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

Z up. WOJEWtoS D

Celina Marzena edziak
DYREKTOR WYD IAŁU

Finansów i Bud; stu

LASKIEGO



Załącznik nr 2

UM Dzierżoniów

( w złotych)

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

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690 1 000
852 85203 0830
852 85228 0830 30 000
855 85502 0920 211 000
855 85502 0970 10 000
855 85502 0980 80 000

Razem 332 000



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

Dzierżoniów UM 11

Bezpieczeństwo 
zewnętrzne i 
nienaruszalność granic 11.4.

Gotowość struktur 
a d m i n ist ra cyj no-gospod a rczyc h 
kraju do obrony państwa 11.4.2.

Pozamilitarne przygotowania 
obronne 11.4.2.2.

Zaspokajanie potrzeb Sit 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 2030 173 400,00

85216 2030 847 000,00
85219 2010

2030
13 551,00 

576 600,00
85278 2010

13.1.2.2.
Wspieranie osób z zaburzeniami 
psychicznymi 852 85203 2010 1 280 400,00

85228 2010 159 008,00

13.1.2.6.
Pomoc państwa w  zakresie dożywiania oraz 
pomoc żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 361 300,00

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 11 021 000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w  wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 11 356 000,00

13.4.1.6.

Wsparcie kobiet w  ciąży i rodzin w  zakresie 
dostępu do instrumentów polityki na rzecz 
rodziny 855 85502 2010

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

Ewidencja ludności, rejestracja stanu 
cywilnego oraz dokumenty 
tożsamości 16.1.1.2.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji 
zadań z zakresu administracji rządowej - 
dowody osobiste, ewidencja ludności, 
rejestracja zdarzeń stanu cywilnego 750 75011 2010 380 021,00

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 87 404,00

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 84 800,00

855 85513 2010 245 500,00
U M  Suma 26586384,00


