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

Urząd M iasta i Gminy 
Lądek 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:

- 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

UMiG Lądek Zdrój

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 71 210,00
752 75212 2010 200,00
752 75212 2020
758 75814 2870 690 031,00
852 85203 2010 605 280,00
852 85213 2030 21 400,00
852 85214 2030 308 600,00
852 85216 2030 209 000,00
852 85219 2010 ,00
852 85219 2030 152 300,00
852 85228 2010 72 555,00
852 85230 2030 82 700,00
852 85278 2010 ,00
855 85501 2060 2 483 000,00
855 85502 2010 2 933 000,00
855 85513 2010 94 600,00
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 7 723 876,00

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.
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Załącznik nr 2

UMiG Lądek 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
852 85203 0830
852 85228 0830 1 000
855 85502 0920 57 000
855 85502 0970 8 000
855 85502 0980 63 000

Razem 129 000



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

Lądek Zdrój UMiG 11

Bezpieczeństwo 
zewnętrzne i 
nienaruszalność granic 11.4.

Gotowość struktur 
administracyjno-gospodarczych 
kraju do obrony państwa 11.4.2.

Pozamilitarne przygotowania 
obronne 11.4.2.2.

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

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

Wspieranie osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 13.1.2.1.

Wsparcie finansowe zadań i programów 
realizacji zadań pomocy społecznej 852 85214 2030 308 600,00

85216 2030 209 000,00
85219 2010

2030 152 300,00
85278 2010

13.1.2.2.
Wspieranie osób z zaburzeniami 
psychicznymi 852 85203 2010 605 280,00

85228 2010 72 555,00

13.1.2.6.
Pomoc państwa w  zakresie dożywiania oraz 
pomoc żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 82 700,00

13.4. Wspieranie rodziny 13.4.1.

Wsparcie rodzin wychowujących 
dzieci i opiekujących się osobami 
niepełnosprawnymi 13.4.1.1.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z 
funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla 
opiekunów 855 85502 2010 2 933 000,00

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

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 61 541,00

16.1.4.

System administracji publicznej i 
współpraca z jednostkami samorządu 
terytorialnego 16.1.4.6.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji 
zadań z zakresu administracji rządowej 
związanych z obsługą obywateli i z 
wydawaniem zezwoleń 750 75011 2010 9 669,00

20 Zdrowie 20.1.
System opieki zdrowotnej i dostęp 
do świadczeń opieki zdrowotnej 20.1.1.

Kształtowanie warunków 
funkcjonowania i rozwoju systemu 
opieki zdrowotnej 20.1.1.7.

Nadzór i kontrola nad lecznictwem 
uzdrowiskowym oraz gminami 
uzdrowiskowymi 758 75814 2870 690 031,00

20.1.3.

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

Opłacanie i refundacja składek na 
ubezpieczenie zdrowotne z budżetu 
państwa za osoby uprawnione 852 85213 2030 21400,00

855 85513 2010 94 600,00
UM iG Suma 7 723 876,00

Lądek Zdró] Suma 7 723 876,00



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

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

Urząd Miasta 
Legnica

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. V . / "■/ •  T ." "C 0



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 Legnica

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020 40 000,00
750 75011 2010 1 322 310,00
752 75212 2010 1 000,00
752 75212 2020
758 75814 2870
852 85203 2010 ,00
852 85213 2030 300 300,00
852 85214 2030 1 813 400,00
852 85216 2030 3 038 000,00
852 85219 2010 54 000,00
852 85219 2030 1 771 200,00
852 85228 2010 203 548,00
852 85230 2030 363 600,00
852 85278 2010 ,00
855 85501 2060 38 420 000,00
855 85502 2010 32 135 000,00
855 85513 2010 439 500,00
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 79 901 858,00

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.
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Załącznik nr 2

UM Legnica

( 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 18 000
852 85203 0830
852 85228 0830 38 000
855 85502 0920 455 000
855 85502 0970 31 000
855 85502 0980 420 000

Razem 962 000



D o tac je  w y n ik a ją 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

Gmina Typ
numer
funkcji

funkcja nazwa
numer

zadania
zadanie nazwa

numer
podzadanie

podzadanie nazwa
numer

działanie
działanie nazwa Dział Rozdział Paragraf Kwota

Legnica UM 9
Kultura i dziedzictwo 
narodowe 9.1.

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

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

Opieka nad miejscami pamięci narodowej 
oraz grobami i cmentarzami wojennymi 710 71035 2020 40 000,00

11

Bezpieczeństwo 
zewnętrzne i 
nienaruszalność granic 11.4.

Gotowość struktur 
administracyjno-gospodarczych 
kraju do obrony państwa 11.4.2.

Pozamilitarne przygotowania 
obronne 11.4.2.2.

Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk 
sojuszniczych przez sektor pozamilitarny 752 75212 2010 1 000,00

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

Wspieranie osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 13.1.2.1.

Wsparcie finansowe zadań i programów 
realizacji zadań pomocy społecznej 852 85214 2030 1813 400,00

85216 2030 3 038 000,00
85219 2010

2030
54 000,00 

1771 200,00
85278 2010

13.1.2.2.
Wspieranie osób z zaburzeniami 
psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010 203 548,00

13.1.2.6.
Pomoc państwa w  zakresie dożywiania oraz 
pomoc żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 363 600,00

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 32 135 000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w  wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 38 420 000,00

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 1 095 618,00

16.1.4.

System administracji publicznej i 
współpraca z jednostkami samorządu 
terytorialnego 16.1.4.6.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji 
zadań z zakresu administracji rządowej 
związanych z obsługą obywateli i z 
wydawaniem zezwoleń 750 75011 2010 226 692,00

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

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

Opłacanie i refundacja składek na 
ubezpieczenie zdrowotne z budżetu 
państwa za osoby uprawnione 852 85213 2030 300 300,00

855 85513 2010 439 500,00
UM Suma 79 901 858,00

Legnica Suma 79 901858,00

z up’ W0JG7 M !^ t^ f^ SK,EG0
Celina Marzena &ziedziak 
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
FB-BP.311L3.2022.KSz Wrocław, dnia 18 lutego 2022 r.

Urząd Gminy 
Legnickie Pole

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 Legnickie Pole

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 17 188,00
752 75212 2010 200,00
752 75212 2020 500,00
758 75814 2870
852 85203 2010 ,00
852 85213 2030 21 300,00
852 85214 2030 75 900,00
852 85216 2030 213 000,00
852 85219 2010 26 000,00
852 85219 2030 103 600,00
852 85228 2010 ,00
852 85230 2030 37 300,00
852 85278 2010 ,00
855 85501 2060 2 263 000,00
855 85502 2010 1 875 000,00
855 85513 2010 28 500,00
921 92121 2020
925 92503 2030 5 000,00

razem 4 666 488,00

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.
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Załącznik nr 2

UG Legnickie Pole

( w  złotych)

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

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690
852 85203 0830
852 85228 0830
855 85502 0920 21 000
855 85502 0970 2 000
855 85502 0980 32 000

Razem 55 000



D o tac je  w y n ik a ją c e  zc  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

Legnickie Pole UG 11

Bezpieczeństwo 
zewnętrzne i 
nienaruszalność granic 11.4.

Gotowość struktur 
administracyjno-gospodarczych 
kraju do obrony państwa 11.4.2.

Pozamilitarne przygotowania 
obronne 11.4.2.2.

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

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

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

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

Wspieranie osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 13.1.2.1.

Wsparcie finansowe zadań i programów 
realizacji zadań pomocy społecznej 852 85214 2030 75 900,00

85216 2030 213 000,00
85219 2010

2030
26 000,00 

103 600,00
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 37 300,00

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 1 875 000,00

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 i kontrola realizacji 
zadań z zakresu administracji rządowej - 
dowody osobiste, ewidencja ludności, 
rejestracja zdarzeń stanu cywilnego 750 75011 2010 13 974,00

16.1.4.

System administracji publicznej i 
współpraca z jednostkami samorządu 
terytorialnego 16.1.4.6.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji 
zadań z zakresu administracji rządowej 
związanych z obsługą obywateli i z 
wydawaniem zezwoleń 750 75011 2010 3 214,00

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

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

Opłacanie i refundacja składek na 
ubezpieczenie zdrowotne z budżetu 
państwa za osoby uprawnione 852 85213 2030 21 300,00

855 85513 2010 28 500,00
UG Suma 4 666 488,00

Legnickie Pole 
Suma 4  666488,00

Z up. WOJB »^ŁASKIEGO

Celina Marzena íJxiedziak 
D YREKTO R WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



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

Urząd M iasta i Gminy 
Leśna

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

UMiG Leśna

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 86 768,00
752 75212 2010 300,00
752 75212 2020 900,00
758 75814 2870
852 85203 2010 ,00
852 85213 2030 41 500,00
852 85214 2030 449 400,00
852 85216 2030 425 000,00
852 85219 2010 3 654,00
852 85219 2030 169 600,00
852 85228 2010 ,00
852 85230 2030 83 200,00
852 85278 2010 ,00
855 85501 2060 3 380 000,00
855 85502 2010 5 518 000,00
855 85513 2010 81 000,00
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 10 239 322,00

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.



Załącznik nr 2

UMiG Leśna

( 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 147 000
855 85502 0970 9 000
855 85502 0980 50 000

Razem 206 000



D o tac je  w y n ik a ją 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

Leśna UMiG 11

Bezpieczeństwo 
zewnętrzne i 
nienaruszalność granic 11.4.

Gotowość struktur 
administracyjno-gospodarczych 
kraju do obrony państwa 11.4.2.

Pozamilitarne przygotowania 
obronne 11.4.2.2.

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

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

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

Wspieranie osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 13.1.2.1.

Wsparcie finansowe zadań i programów 
realizacji zadań pomocy społecznej 852 85214 2030 449 400,00

85216 2030 425 000,00
85219 2010

2030
3 654,00 

169 600,00
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 83 200,00

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 5 518 000,00

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

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 70 543,00

16.1.4.

System administracji publicznej i 
współpraca z jednostkami samorządu 
terytorialnego 16.1.4.6.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji 
zadań z zakresu administracji rządowej 
związanych z obsługą obywateli i z 
wydawaniem zezwoleń 750 75011 2010 16 225,00

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

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

Opłacanie i refundacja składek na 
ubezpieczenie zdrowotne z budżetu 
państwa za osoby uprawnione 852 85213 2030 41500,00

855 85513 2010 81 000,00
UM iG Suma 10 239 322,00

Leśna Suma 10 239 322,00

Z up. WOJ! RUSKIEGO

Celina Marzena Elziedziak 
D YREKTO R  WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



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

Urząd Gminy 
Lewin Kłodzki

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 Lewin Kłodzki

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 7 537,00
752 75212 2010 200,00
752 75212 2020
758 75814 2870
852 85203 2010 ,00
852 85213 2030 10 800,00
852 85214 2030 138 600,00
852 85216 2030 104 000,00
852 85219 2010 ,00
852 85219 2030 76 900,00
852 85228 2010 ,00
852 85230 2030 116 400,00
852 85278 2010 ,00
855 85501 2060 642 000,00
855 85502 2010 503 000,00
855 85513 2010 14 400,00
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 1 613 837,00

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



Załącznik nr 2

UG Lewin Kłodzki

( 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 4 000
855 85502 0970 3 000
855 85502 0980 4 000

Razem 11 000



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

(w złotych)

Gmina Typ
numer
funkcji

funkcja nazwa
numer
zadania

zadanie nazwa
numer

podzadanie
podzadanie nazwa

numer
działanie

działanie nazwa Dział Rozdział Paragraf Kwota

Lewin Kłodzki UG 11

Bezpieczeństwo 
zewnętrzne i 
nienaruszalność granic 11.4.

Gotowość struktur 
administracyjno-gospodarczych 
kraju do obrony państwa 11.4.2.

Pozamilitarne przygotowania 
obronne 11.4.2.2.

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

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

Wspieranie osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 13.1.2.1.

Wsparcie finansowe zadań i programów 
realizacji zadań pomocy społecznej 852 85214 2030 138 600,00

85216 2030 104 000,00
85219 2010

2030 76 900,00
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 116 400,00

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 503 000,00

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

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 6 128,00

16.1.4.

System administracji publicznej i 
współpraca z jednostkami samorządu 
terytorialnego 16.1.4.6.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji 
zadań z zakresu administracji rządowej 
związanych z obsługą obywateli i z 
wydawaniem zezwoleń 750 75011 2010 1409,00

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

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

Opłacanie i refundacja składek na 
ubezpieczenie zdrowotne z budżetu 
państwa za osoby uprawnione 852 85213 2030 10 800,00

855 85513 2010 14 400,00
UG Suma 1 613 837,00

Lewin Kłodzki 
Suma 1613 837,00

Z up. 

Celina Marzena Dziędziak 
D YREKTO R  WYDZi^ŁU 

Finansów i Budżet!



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

Urząd Gminy 
Lubań

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 Lubań

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 16 183,00
752 75212 2010 200,00
752 75212 2020 500,00
758 75814 2870
852 85203 2010 ,00
852 85213 2030 11 600,00
852 85214 2030 47 800,00
852 85216 2030 117 000,00
852 85219 2010 4 263,00
852 85219 2030 107 000,00
852 85228 2010 ,00
852 85230 2030 12 600,00
852 85278 2010 ,00
855 85501 2060 2 513 000,00
855 85502 2010 2 748 000,00
855 85513 2010 33 800,00
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 5 611 946,00

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.

Zl,p-^ ^  ' " C0
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Załącznik nr 2

UG Lubań

( 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 33 000
855 85502 0970 1 000
855 85502 0980 16 000

Razem 50 000



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

(w złotych)

Gmina Typ
numer
funkcji

funkcja nazwa
numer
zadania

zadanie nazwa
numer

podzadanie
podzadanie nazwa

numer
działanie

działanie nazwa Dział Rozdział Paragraf Kwota

Lubań 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 47 800,00

85216 2030 117 000,00
85219 2010

2030
4 263,00 

107 000,00
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 12 600,00

13.4. Wspieranie rodziny 13.4.1.

Wsparcie rodzin wychowujących 
dzieci i opiekujących się osobami 
niepełnosprawnymi 13.4.1.1.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z 
funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla 
opiekunów 855 85502 2010 2 748 000,00

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

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 13 157,00

16.1.4.

System administracji publicznej i 
współpraca z jednostkami samorządu 
terytorialnego 16.1.4.6.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji 
zadań z zakresu administracji rządowej 
związanych z obsługą obywateli i z 
wydawaniem zezwoleń 750 75011 2010 3 026,00

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

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

Opłacanie i refundacja składek na 
ubezpieczenie zdrowotne z budżetu 
państwa za osoby uprawnione 852 85213 2030 11 600,00

855 85513 2010 33 800,00
UG Suma 5 611946,00

Z up. WOJEWC
M s k ie g o

Celina Marzena Dzhsdziak 
D YREKTO R  WYDZIAŁU 

Finansów i Budża/u



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

Urząd Miasta 
Lubań

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

UM Lubań

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020 5 000,00
750 75011 2010 319 497,00
752 75212 2010 400,00
752 75212 2020 1 200,00
758 75814 2870
852 85203 2010 ,00
852 85213 2030 47 000,00
852 85214 2030 218 200,00
852 85216 2030 500 000,00
852 85219 2010 16 353,00
852 85219 2030 332 200,00
852 85228 2010 8 008,00
852 85230 2030 123 600,00
852 85278 2010 ,00
855 85501 2060 6 130 000,00
855 85502 2010 6 801 000,00
855 85513 2010 113 700,00
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 14 616 158,00

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.



Załącznik nr 2

UM Lubań

( 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 5 000
852 85203 0830
852 85228 0830 1 000
855 85502 0920 171 000
855 85502 0970 21 000
855 85502 0980 85 000

Razem 283 000



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

(w zlolycli)

Gmina Typ
numer
funkcji

funkcja nazwa
numer
zadania

zadanie nazwa
numer

podzadanie
podzadanie nazwa

numer
działanie

działanie nazwa Dział Rozdział Paragraf Kwota

Lubań UM 9
Kultura i dziedzictwo 
narodowe 9.1.

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

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

Opieka nad miejscami pamięci narodowej 
oraz grobami i cmentarzami wojennymi 710 71035 2020 5 000,00

11

Bezpieczeństwo 
zewnętrzne i 
nienaruszalność granic 11.4.

Gotowość struktur 
administracyjno-gospodarczych 
kraju do obrony państwa 11.4.2.

Pozamilitarne przygotowania 
obronne 11.4.2.2.

Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk 
sojuszniczych przez sektor pozamilitarny 752 75212 2010 400,00

11.4.2.4.
Szkolenie obronne administracji publicznej 1 
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 218 200,00

85216 2030 500 000,00
85219 2010

2030
16 353,00 

332 200,00
85278 2010

13.1.2.2.
Wspieranie osób z zaburzeniami 
psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010 8 008,00

13.1.2.6.
Pomoc państwa w  zakresie dożywiania oraz 
pomoc żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 123 600,00

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 6 801 000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w  wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 6 130 000,00

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 260 315,00

16.1.4.

System administracji publicznej i 
współpraca z jednostkami samorządu 
terytorialnego 16.1.4.6.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji 
zadań z zakresu administracji rządowej 
związanych z obsługą obywateli i z 
wydawaniem zezwoleń 750 75011 2010 59 182,00

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

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

Opłacanie i refundacja składek na 
ubezpieczenie zdrowotne z budżetu 
państwa za osoby uprawnione 852 85213 2030 47 000,00

855 85513 2010 113 700,00
U M  Suma 14516 158,00



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

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

Urząd M iasta i Gminy 
Lubawka

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

UMiG Lubawka

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020 8 000,00
750 75011 2010 79 031,00
752 75212 2010 300,00
752 75212 2020
758 75814 2870
852 85203 2010 ,00
852 85213 2030 31 800,00
852 85214 2030 212 400,00
852 85216 2030 331 000,00
852 85219 2010 915,00
852 85219 2030 162 900,00
852 85228 2010 17 640,00
852 85230 2030 79 900,00
852 85278 2010 ,00
855 85501 2060 3 051 000,00
855 85502 2010 3 893 000,00
855 85513 2010 61 200,00
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 7 929 086,00

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.



Załącznik nr 2

UMiG Lubawka

( 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 75 000
855 85502 0970 5 000
855 85502 0980 30 000

Razem 112 000



D o tac je  w y n ik a ją 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

Lubawka UMiG 9
Kultura i dziedzictwo 
narodowe 9.1.

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

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

Opieka nad miejscami pamięci narodowej 
oraz grobami i cmentarzami wojennymi 710 71035 2020 8 000,00

11

Bezpieczeństwo 
zewnętrzne i 
nienaruszalność granic 11.4.

Gotowość struktur 
administracyjno-gospodarczych 
kraju do obrony państwa 11.4.2.

Pozamilitarne przygotowania 
obronne 11.4.2.2.

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

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

Wspieranie osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 13.1.2.1.

Wsparcie finansowe zadań i programów 
realizacji zadań pomocy społecznej 852 85214 2030 212 400,00

85216 2030 331 000,00
85219 2010

2030
915,00 

162 900,00
85278 2010

13.1.2.2.
Wspieranie osób z zaburzeniami 
psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010 17 640,00

13.1.2.6.
Pomoc państwa w  zakresie dożywiania oraz 
pomoc żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 79 900,00

13.4. Wspieranie rodziny 13.4.1.

Wsparcie rodzin wychowujących 
dzieci i opiekujących się osobami 
niepełnosprawnymi 13.4.1.1.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z 
funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla 
opiekunów 855 85502 2010 3 893 000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w  wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 3 051 000,00

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 64 253,00

16.1.4.

System administracji publicznej i 
współpraca z jednostkami samorządu 
terytorialnego 16.1.4.6.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji 
zadań z zakresu administracji rządowej 
związanych z obsługą obywateli i z 
wydawaniem zezwoleń 750 75011 2010 14 778,00

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

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

Opłacanie i refundacja składek na 
ubezpieczenie zdrowotne z budżetu 
państwa za osoby uprawnione 852 85213 2030 31 800,00

855 85513 2010 61 200,00
UMiG Suma 7 929 086,00

Lubawka Suma 7 929 086,00



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

Urząd Gminy 
Lubin

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 Lubin

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020 2 500,00
750 75011 2010 52 840,00
752 75212 2010 300,00
752 75212 2020 500,00
758 75814 2870
852 85203 2010 ,00
852 85213 2030 18 500,00
852 85214 2030 35 300,00
852 85216 2030 187 000,00
852 85219 2010 18 520,00
852 85219 2030 197 100,00
852 85228 2010 ,00
852 85230 2030 16 400,00
852 85278 2010 6 518,18
855 85501 2060 8 703 000,00
855 85502 2010 4 337 000,00
855 85513 2010 40 900,00
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 13 616 378,18

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.
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Załącznik nr 2

UG Lubin

( 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
855 85502 0920 45 000
855 85502 0970 1 000
855 85502 0980 36 000

Razem 83 000



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 łan ia
Załącznik n r 3

(w złotych)

Gmina Typ
numer
funkcji

funkcja nazwa
numer

zadania
zadanie nazwa

numer
podzadanie

podzadanie nazwa
numer

działanie
działanie nazwa Dział Rozdział Paragraf Kwota

Lubin UG 9
Kultura i dziedzictwo 
narodowe 9.1.

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

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

Opieka nad miejscami pamięci narodowej 
oraz grobami i cmentarzami wojennymi 710 71035 2020 2 500,00

11

Bezpieczeństwo 
zewnętrzne i 
nienaruszalność granic 11.4.

Gotowość struktur 
administracyjno-gospodarczych 
kraju do obrony państwa 11.4.2.

Pozamilitarne przygotowania 
obronne 11.4.2.2,

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

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

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

Wspieranie osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 13.1.2.1.

Wsparcie finansowe zadań i programów 
realizacji zadań pomocy społecznej 852 85214 2030 35 300,00

85216 2030 187 000,00
85219 2010

2030
18 520,00 

197 100,00
85278 2010 6 518,18

13.1.2.2.
Wspieranie osób z zaburzeniami 
psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010

13.1.2.6.
Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz 
pomoc żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 16 400,00

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 4 337 000,00

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

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 42 960,00

16.1.4.

System administracji publicznej i 
współpraca z jednostkami samorządu 
terytorialnego 16.1.4.6.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji 
zadań z zakresu administracji rządowej 
związanych z obsługą obywateli i z 
wydawaniem zezwoleń 750 75011 2010 9 880,00

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

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

Opłacanie i refundacja składek na 
ubezpieczenie zdrowotne z budżetu 
państwa za osoby uprawnione 852 85213 2030 18 500,00

855 85513 2010 40 900,00
UG Suma 13 616 378,18
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
FB-BP.311L3.2022.KSz Wrocław, dnia 18 lutego 2022 r.

Urząd Miasta 
Lubin

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. WOJ£V^X)Y R U S K I E G O

Celina Marzena tyźit dziale 
DYREKTOR



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 Lubin

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020 8 000,00
750 75011 2010 773 739,00
752 75212 2010 600,00
752 75212 2020 1 200,00
758 75814 2870
852 85203 2010 ,00
852 85213 2030 156 100,00
852 85214 2030 178 200,00
852 85216 2030 1 526 000,00
852 85219 2010 11 343,00
852 85219 2030 1 171 400,00
852 85228 2010 63 000,00
852 85230 2030 198 400,00
852 85278 2010 ,00
855 85501 2060 29 290 000,00
855 85502 2010 20 537 124,00
855 85513 2010 265 500,00
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 54 180 606,00

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 € y ^ f^ (^ $ L ^ Ś K E G O

Celina Marzena Dziędziak 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i BudierWi



Załącznik nr 2

UM Lubin

( 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 23 000
855 85502 0920 480 000
855 85502 0970 30 000
855 85502 0980 300 000

Razem 836 000



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

Lubin UM 9
Kultura i dziedzictwo 
narodowe 9.1.

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

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

Opieka nad miejscami pamięci narodowej 
oraz grobami i cmentarzami wojennymi 710 71035 2020 8 000,00

11

Bezpieczeństwo 
zewnętrzne i 
nienaruszalność granic 11.4.

Gotowość struktur 
administracyjno-gospodarczych 
kraju do obrony państwa 11.4.2.

Pozamilitarne przygotowania 
obronne 11.4.2.2.

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

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

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

Wspieranie osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 13.1.2.1.

Wsparcie finansowe zadań i programów 
realizacji zadań pomocy społecznej 852 85214 2030 178 200,00

85216 2030 1 526 000,00
85219 2010

2030
11 343,00 

1171400,00
85278 2010

13.1.2.2.
Wspieranie osób z zaburzeniami 
psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010 63 000,00

13.1.2.6.
Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz 
pomoc żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 198 400,00

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 20 533 000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 29 290 000,00

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 629 056,00

16.1.4.

System administracji publicznej i 
współpraca z jednostkami samorządu 
terytorialnego 16.1.4.6.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji 
zadań z zakresu administracji rządowej 
związanych z obsługą obywateli i z 
wydawaniem zezwoleń 750 75011 2010 144 683,00

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

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

Opłacanie i refundacja składek na 
ubezpieczenie zdrowotne z budżetu 
państwa za osoby uprawnione 852 85213 2030 156 100,00

855 85513 2010 265 500,00
U M  Suma 54180 606,00

Z up. W O jE ^ ^ y ^ ^ i^ Ś lĄ S K I E G O

Celina Marzena Ąziedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżatu



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

Urząd M iasta i Gminy 
Lubomierz

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 ^ W0 J E W t e | f ^ IEGO
Celina Marzena DzikdzUik 

DYREKTOR WYDZIAŁU 
Ftnarwów i Budżetu j



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 Lubomierz

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020 1 700,00
750 75011 2010 56 912,00
752 75212 2010 200,00
752 75212 2020 900,00
758 75814 2870
852 85203 2010 ,00
852 85213 2030 32 500,00
852 85214 2030 179 200,00
852 85216 2030 328 000,00
852 85219 2010 1 218,00
852 85219 2030 105 800,00
852 85228 2010 ,00
852 85230 2030 53 400,00
852 85278 2010 ,00
855 85501 2060 2 243 000,00
855 85502 2010 2 758 124,00
855 85513 2010 42 000,00
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 5 802 954,00

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. wojewdfo)',m  ¿ ś l ą s k ie g o

Celina Marzena Dtyedzuik 
DYREKTOR W/DZIAŁU 

Finansów i Budź«



Załącznik nr 2

UMiG Lubomierz

( 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 85 000
855 85502 0970 8 000
855 85502 0980 40 000

Razem 133 000



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

Lubomierz UMiG 9
Kultura i dziedzictwo 
narodowe 9.1.

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

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

Opieka nad miejscami pamięci narodowej 
oraz grobami i cmentarzami wojennymi 710 71035 2020 1700,00

11

Bezpieczeństwo 
zewnętrzne i 
nienaruszalność granic 11.4.

Gotowość struktur 
administracyjno-gospodarczych 
kraju do obrony państwa 11.4.2.

Pozamilitarne przygotowania 
obronne 11.4.2.2.

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

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

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

Wspieranie osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 13.1.2.1.

Wsparcie finansowe zadań i programów 
realizacji zadań pomocy społecznej 852 85214 2030 179 200,00

85216 2030 328 000,00
85219 2010

2030
1 218,00 

105 800,00
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 53 400,00

13.4. Wspieranie rodziny 13.4.1.

Wsparcie rodzin wychowujących 
dzieci i opiekujących się osobami 
niepełnosprawnymi 13.4.1.1.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z 
funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla 
opiekunów 855 85502 2010 2 754 000,00

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

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 47 579,00

16.1.4.

System administracji publicznej i 
współpraca z jednostkami samorządu 
terytorialnego 16.1.4.6.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji 
zadań z zakresu administracji rządowej 
związanych z obsługą obywateli i z 
wydawaniem zezwoleń 750 75011 2010 9 333,00

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

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

Opłacanie i refundacja składek na 
ubezpieczenie zdrowotne z budżetu 
państwa za osoby uprawnione 852 85213 2030 32 500,00

855 85513 2010 42 000,00
UMiG Suma 5 802 954,00

Lubomierz Suma 5 802954,00

Z up. W O J E W ^ ^ ^ Ś L ^ S K IE G O

Celina Marzena M iedziak
DYREKTOR W /D^IAŁU

Finansów i Budżetu



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

Urząd M iasta i Gminy 
Lwówek Śląski

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

Z up. WOJE ,SKIEGO

Celino iak
DYR  U

R



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 Lwówek Śląski

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020 2 600,00
750 75011 2010 204 894,00
752 75212 2010 300,00
752 75212 2020 1 200,00
758 75814 2870
852 85203 2010 ,00
852 85213 2030 39 900,00
852 85214 2030 290 000,00
852 85216 2030 413 000,00
852 85219 2010 4 995,00
852 85219 2030 264 600,00
852 85228 2010 14 994,00
852 85230 2030 131 000,00
852 85278 2010 ,00
855 85501 2060 5 922 000,00
855 85502 2010 6 298 000,00
855 85513 2010 110 300,00
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 13 697 783,00

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.

Celina Marzena D u d zia k  
D YREKTO R  WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetl)



Załącznik nr 2

UMiG Lwówek Śląski

( 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
855 85502 0920 160 000
855 85502 0970 17 000
855 85502 0980 124 000

Razem 302 000



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

Gmina Typ
numer
funkcji

funkcja nazwa
numer
zadania

zadanie nazwa
numer

podzadanie
podzadanie nazwa

numer
działanie

działanie nazwa Dział Rozdział Paragraf Kwota

Lwówek Śląski UMiG 9
Kultura i dziedzictwo 
narodowe 9.1.

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

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

Opieka nad miejscami pamięci narodowej 
oraz grobami i cmentarzami wojennymi 710 71035 2020 2 600,00

11

Bezpieczeństwo 
zewnętrzne i 
nienaruszalność granic 11.4.

Gotowość struktur 
administracyjno-gospodarczych 
kraju do obrony państwa 11.4.2.

Pozamilitarne przygotowania 
obronne 11.4.2.2.

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

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

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

Wspieranie osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 13.1.2.1.

Wsparcie finansowe zadań i programów 
realizacji zadań pomocy społecznej 852 85214 2030 290 000,00

85216 2030 413 000,00
85219 2010

2030
4 995,00 

264 600,00
85278 2010

13.1.2.2.
Wspieranie osób z zaburzeniami 
psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010 14 994,00

13.1.2.6.
Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz 
pomoc żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 131000,00

13.4. Wspieranie rodziny 13.4.1.

Wsparcie rodzin wychowujących 
dzieci i opiekujących się osobami 
niepełnosprawnymi 13.4.1.1.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z 
funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla 
opiekunów 855 85502 2010 6 298 000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 5 922 000,00

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 166 581,00

16.1.4.

System administracji publicznej i 
współpraca z jednostkami samorządu 
terytorialnego 16.1.4.6.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji 
zadań z zakresu administracji rządowej 
związanych z obsługą obywateli i z 
wydawaniem zezwoleń 750 75011 2010 38 313,00

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

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

Opłacanie i refundacja składek na 
ubezpieczenie zdrowotne z budżetu 
państwa za osoby uprawnione 852 85213 2030 39 900,00

855 85513 2010 110 300,00
UMiG Suma 13 697 783,00

Lwówek Śląski 
Suma 13 697 783,00

Z up. W O J % ^ f e ^ L A S K I E G O

Celina Marzena \>ziedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



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

Urząd Gminy 
Łagiewniki

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 
DYREKTOR WYDZb 

Finan*ów i Budietij



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 Łagiewniki

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 50 959,00
752 75212 2010 200,00
752 75212 2020
758 75814 2870
852 85203 2010 ,00
852 85213 2030 12 200,00
852 85214 2030 64 400,00
852 85216 2030 126 000,00
852 85219 2010 2 131,00
852 85219 2030 116 700,00
852 85228 2010 ,00
852 85230 2030 33 200,00
852 85278 2010 ,00
855 85501 2060 2 926 000,00
855 85502 2010 2 224 000,00
855 85513 2010 14 200,00
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 5 569 990,00

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 W Ó j^ ^ ^ L Ą S K IE G O

Celino Marzena Dziedziak 
D YREKTO R  WYDZl)M:U 

Finansów i Budżet^



Załącznik nr 2

UG Łagiewniki

( 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 23 000

Razem 56 000



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

(w złotych)

Gmina Typ
numer
funkcji

funkcja nazwa
numer
zadania

zadanie nazwa
numer

podzadanie
podzadanie nazwa

numer
działanie

działanie nazwa Dział Rozdział Paragraf Kwota

Łagiewniki 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 64 400,00

85216 2030 126 000,00
85219 2010

2030
2 131,00 

116 700,00
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 33 200,00

13.4. Wspieranie rodziny 13.4.1.

Wsparcie rodzin wychowujących 
dzieci i opiekujących się osobami 
niepełnosprawnymi 13.4.1.1.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z 
funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla 
opiekunów 855 85502 2010 2 224 000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 2 926 000,00

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 41430,00

16.1.4.

System administracji publicznej i 
współpraca z jednostkami samorządu 
terytorialnego 16.1.4.6.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji 
zadań z zakresu administracji rządowej 
związanych z obsługą obywateli i z 
wydawaniem zezwoleń 750 75011 2010 9 529,00

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

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

Opłacanie i refundacja składek na 
ubezpieczenie zdrowotne z budżetu 
państwa za osoby uprawnione 852 85213 2030 12 200,00

855 85513 2010 14 200,00
UG Suma 5 569 990,00

Łagiewniki Suma 5 569 990,00

M ^ ślaskiego

Celina Marzenh Dziedziak 
D YREKTO R  WYDZIAŁU



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

Urząd Gminy 
Malczyce

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 Malczyce

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 45 868,00
752 75212 2010 200,00
752 75212 2020 500,00
758 75814 2870
852 85203 2010 ,00
852 85213 2030 12 600,00
852 85214 2030 21 000,00
852 85216 2030 130 000,00
852 85219 2010 1 218,00
852 85219 2030 98 000,00
852 85228 2010 ,00
852 85230 2030 17 400,00
852 85278 2010 ,00
855 85501 2060 2 391 000,00
855 85502 2010 2 082 000,00
855 85513 2010 33 200,00
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 4 832 986,00

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 W ^ ^ ^ y Ó Ś L Ą S K IE G O

Celina Marzena Dziedziak 
DYREKTOR WYDZfAŁU 

Finansów i Budżetu

/



Załącznik nr 2

UG Malczyce

( 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 45 000
855 85502 0970 2 000
855 85502 0980 44 000

Razem 91 000



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 ż e tu  p a ń s tw a  w  p odzia le  n a  fu n k c je , z a d a n ia , p o d z a d a n ia  i d z ia ła n ia

(w złotych)

Gmina Typ
numer
funkcji

funkcja nazwa
numer
zadania

zadanie nazwa
numer

podzadanie
podzadanie nazwa

numer
działanie

działanie nazwa Dział Rozdział Paragraf Kwota

Malczyce 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 21 000,00

85216 2030 130 000,00
85219 2010

2030
1 218,00 

98 000,00
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 17 400,00

13.4. Wspieranie rodziny 13.4.1.

Wsparcie rodzin wychowujących 
dzieci i opiekujących się osobami 
niepełnosprawnymi 13.4.1.1.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z 
funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla 
opiekunów 855 85502 2010 2 082 000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 2 391 000,00

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 37 291,00

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 8 577,00

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

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

Opłacanie i refundacja składek na 
ubezpieczenie zdrowotne z budżetu 
państwa za osoby uprawnione 852 85213 2030 12 600,00

855 85513 2010 33 200,00

UG Suma 4 832 986,00

Malczyce Suma 4832986,00

Z up. W OJEV/ & U ¡ 3KIEG0

Celina Marzena Dz\edziak
DYREKTOR WYDZk-LU

Finansów i Budżetu



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

Urząd Gminy 
Marcinowice

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 egjJ^NOgLĄSKIEGO

Celina Marzen* D&edzutk
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżeiu



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 Marcinowice

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 18 551,00
752 75212 2010 200,00
752 75212 2020
758 75814 2870
852 85203 2010 ,00
852 85213 2030 11 500,00
852 85214 2030 94 000,00
852 85216 2030 116 000,00
852 85219 2010 2 130,00
852 85219 2030 107 400,00
852 85228 2010 ,00
852 85230 2030 28 700,00
852 85278 2010 ,00
855 85501 2060 2 797 000,00
855 85502 2010 2 039 000,00
855 85513 2010 47 800,00
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 5 262 281,00

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 U P ^ W 0 6KIEG°
Celina Marzena Dfyedziak 

D YREKTO R  W YDZIAŁU 
Finansów i Budtetyi



Załącznik nr 2

UG Marcinowice

( 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 39 000
855 85502 0970 2 000
855 85502 0980 25 000

Razem 66 000



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

(w złotych)

Gmina Typ
numer
funkcji

funkcja nazwa
numer

zadania
zadanie nazwa

numer
podzadanie

podzadanie nazwa
numer

działanie
działanie nazwa Dział Rozdział Paragraf Kwota

Marcinowice 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 94 000,00

85216 2030 116 000,00
85219 2010

2030
2 130,00 

107 400,00
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 28 700,00

13.4. Wspieranie rodziny 13.4.1.

Wsparcie rodzin wychowujących 
dzieci i opiekujących się osobami 
niepełnosprawnymi 13.4.1.1.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z 
funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla 
opiekunów 855 85502 2010 2 039 000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 2 797 000,00

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 15 737,00

16.1.4.

System administracji publicznej i 
współpraca z jednostkami samorządu 
terytorialnego 16.1.4.6.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji 
zadań z zakresu administracji rządowej 
związanych z obsługą obywateli i z 
wydawaniem zezwoleń 750 75011 2010 2 814,00

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 11500,00

855 85513 2010 47 800,00
UG Suma 5 262 281,00

Marcinow ice
5 262 281,00

Z up. WOJEVyí iSKIEGO

Celina Marzena Dnedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżefl



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

Urząd Gminy 
Marciszów

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. WQ.

w a b , /
Celina Marzena Dzledziak

DYREKTOR WYDZIAŁU
Finansów i Budźeti



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 Marciszów

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 34 786,00
752 75212 2010 200,00
752 75212 2020
758 75814 2870
852 85203 2010 ,00
852 85213 2030 20 200,00
852 85214 2030 206 200,00
852 85216 2030 193 000,00
852 85219 2010 254,00
852 85219 2030 93 000,00
852 85228 2010 1 512,00
852 85230 2030 65 500,00
852 85278 2010 ,00
855 85501 2060 1 609 000,00
855 85502 2010 1 935 000,00
855 85513 2010 39 900,00
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 4 198 552,00

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.

Zup. WOJEWO

Celinu Marzena DziWz««* 
DYREKTOR

Finansów i Budiety



Załącznik nr 2

UG Marciszów

( 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 22 000
855 85502 0970 3 000
855 85502 0980 33 000

Razem 58 000



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

Marciszów 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 206 200,00

85216 2030 193 000,00
85219 2010

2030
254,00 

93 000,00
85278 2010

13.1.2.2.
Wspieranie osób z zaburzeniami 
psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010 1512,00

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 1935 000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 1 609 000,00

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 28 282,00

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 6 504,00

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 20 200,00

855 85513 2010 39 900,00
UG Suma 4 198 552,00

M arciszów Suma 4198552,00

Z up. WOJE OSKIEGO

Celina Marzena jpziedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



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

Urząd Gminy 
Męcinka

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).

✓a

Z up. W O J £ W ę ^ J ^ |M p ^ L A ^ IE G O

Celina Marzena Dz{cdziuk
DYREKTOR WYDZIAŁU

FinansAw i Budżet^



Załącznik 1

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

Jednostka organizacyjna

UG M ęcinka

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 18 188,00
752 75212 2010 200,00
752 75212 2020
758 75814 2870
852 85203 2010 ,00
852 85213 2030 20 400,00
852 85214 2030 163 600,00
852 85216 2030 200 000,00
852 85219 2010 2 163,00
852 85219 2030 82 800,00
852 85228 2010 ,00
852 85230 2030 8 700,00
852 85278 2010 ,00
855 85501 2060 2 261 000,00
855 85502 2010 1 591 000,00
855 85513 2010 15 100,00
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 4 363 151,00

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 JfcW ^^D O ).N O Ś L^SK IEG O

Celina Marzena Duedziak 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budże



Załącznik nr 2

UG Męcinka

( 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 30 000

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 złotych)

Gmina Typ
numer
funkcji

funkcja nazwa
numer

zadania
zadanie nazwa

numer
podzadanie

podzadanie nazwa
numer

działanie
działanie nazwa Dział Rozdział Paragraf Kwota

Męcinka 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 163 600,00

85216 2030 200 000,00
85219 2010

2030
2 163,00 

82 800,00
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 8 700,00

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 1591000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 2 261 000,00

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 15 722,00

16.1.4.

System administracji publicznej i 
współpraca z jednostkami samorządu 
terytorialnego 16.1.4.6.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji 
zadań z zakresu administracji rządowej 
związanych z obsługą obywateli i z 
wydawaniem zezwoleń 750 75011 2010 2 466,00

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 20 400,00

855 85513 2010 15 100,00
UG Suma 4 363 151,00

Męcinka Suma 4 363151,00

Z up. WOJEV

Celina

ŚLISKIEGO

iedziak
D YREKTO R  W YDZIAŁU



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

Urząd Miasta i Gminy 
M ieroszów

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. WOJEWOri^

Celina Marzena Dzi
DYREKTOR WYDZI

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 Mieroszów

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020 1 000,00
750 75011 2010 74 953,00
752 75212 2010 200,00
752 75212 2020
758 75814 2870
852 85203 2010 ,00
852 85213 2030 24 000,00
852 85214 2030 112 700,00
852 85216 2030 240 000,00
852 85219 2010 ,00
852 85219 2030 166 600,00
852 85228 2010 ,00
852 85230 2030 138 300,00
852 85278 2010 ,00
855 85501 2060 1 856 000,00
855 85502 2010 2 261 000,00
855 85513 2010 29 600,00
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 4 904 353,00

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 tw d ^ ^ |p $ ,L A ,S K IE G O

Celina Marzena Dzi^dziak 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetuj



Załącznik nr 2

UM Mieroszów

( 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 28 000
855 85502 0970 5 000
855 85502 0980 30 000

R azem 63 000



D o tac jc  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

Mieroszów UM 9
Kultura i dziedzictwo 
narodowe 9.1.

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

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

Opieka nad miejscami pamięci narodowej 
oraz grobami i cmentarzami wojennymi 710 71035 2020 1 000,00

11

Bezpieczeństwo 
zewnętrzne i 
nienaruszalność granic 11.4.

Gotowość struktur 
administracyjno-gospodarczych 
kraju do obrony państwa 11.4.2.

Pozamilitarne przygotowania 
obronne 11.4.2.2.

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

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

Wspieranie osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 13.1.2.1.

Wsparcie finansowe zadań i programów 
realizacji zadań pomocy społecznej 852 85214 2030 112 700,00

85216 2030 240 000,00
85219 2010

2030 166 600,00
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 138 300,00

13.4. Wspieranie rodziny 13.4.1.

Wsparcie rodzin wychowujących 
dzieci i opiekujących się osobami 
niepełnosprawnymi 13.4.1.1.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z 
funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla 
opiekunów 855 85502 2010 2 261 000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 1856 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 60 938,00

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 14 015,00

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 24 000,00

855 85513 2010 29 600,00
UM Suma 4 904 353,00

M ieroszów  Suma 4  904 353,00

Z “P W a ^ f f i # SKIEG0
Celina Marzena Sziedziafc



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

Urząd Gminy 
M ietków

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 M ^M c M iltid /ia k  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budźetti



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 Mietków

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 11 167,00
752 75212 2010 200,00
752 75212 2020
758 75814 2870
852 85203 2010 ,00
852 85213 2030 8 300,00
852 85214 2030 10 300,00
852 85216 2030 83 000,00
852 85219 2010 1 065,00
852 85219 2030 77 900,00
852 85228 2010 ,00
852 85230 2030 15 000,00
852 85278 2010 ,00
855 85501 2060 1 776 000,00
855 85502 2010 858 000,00
855 85513 2010 11 800,00
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 2 852 732,00

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. WOJEVyOOY'DO/.NOŚL4SKIEGO 

r rCelina Marzena upedziak  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu

J



Załącznik nr 2

UG Mietków

( 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 25 000
855 85502 0970
855 85502 0980 18 000

Razem 43 000



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

(w złotych)

Gmina Typ
numer
funkcji

funkcja nazwa
numer

zadania
zadanie nazwa

numer
podzadanie

podzadanie nazwa
numer

działanie
działanie nazwa Dział Rozdział Paragraf Kwota

M ietków 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 10 300,00

85216 2030 83 000,00
85219 2010

2030
1 065,00 

77 900,00
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 15 000,00

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 858 000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w  wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 1776 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 9 079,00

16.1.4.

System administracji publicznej i 
współpraca z jednostkami samorządu 
terytorialnego 16.1.4.6.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji 
zadań z zakresu administracji rządowej 
związanych z obsługą obywateli i z 
wydawaniem zezwoleń 750 75011 2010 2 088,00

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

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

Opłacanie i refundacja składek na 
ubezpieczenie zdrowotne z budżetu 
państwa za osoby uprawnione 852 85213 2030 8 300,00

855 85513 2010 11800,00
UG Suma 2 852 732,00

M ie tków  Suma _______ ____________ : : i : " - - 2 852 732,00

Z up. WOJ! INpŚL/ySKIEGO

Celina Marzena $źiedziak
DYREKTOR W Yl V , _u

Finansów i Budźejtu



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

Urząd M iasta i Gminy 
Międzybórz

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

UMiG Międzybórz

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 47 207,00
752 75212 2010 200,00
752 75212 2020 900,00
758 75814 2870
852 85203 2010 ,00
852 85213 2030 7 400,00
852 85214 2030 7 200,00
852 85216 2030 74 000,00
852 85219 2010 5 820,00
852 85219 2030 100 600,00
852 85228 2010 ,00
852 85230 2030 19 400,00
852 85278 2010 ,00
855 85501 2060 2 454 000,00
855 85502 2010 2 353 000,00
855 85513 2010 16 000,00
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 5 085 727,00

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. WOJEWO « r EG0

Celina Marzena Dzifflziak 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Fin»n«ów i Budżetu 'j



Załącznik nr 2

UMiG Międzybórz

( 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 32 000
855 85502 0970 1 000
855 85502 0980 15 000

Razem 48 000



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

(w złotych)

Gmina Typ
numer
funkcji

funkcja nazwa
numer

zadania
zadanie nazwa

numer
podzadanie

podzadanie nazwa
numer

działanie
działanie nazwa Dział Rozdział Paragraf Kwota

Międzybórz UMiG 11

Bezpieczeństwo 
zewnętrzne i 
nienaruszalność granic 11.4.

Gotowość struktur 
administracyjno-gospodarczych 
kraju do obrony państwa 11.4.2.

Pozamilitarne przygotowania 
obronne 11.4.2.2.

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

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

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

Wspieranie osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 13.1.2.1.

Wsparcie finansowe zadań i programów 
realizacji zadań pomocy społecznej 852 85214 2030 7 200,00

85216 2030 74 000,00
85219 2010

2030
5 820,00 

100 600,00
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 19 400,00

13.4. Wspieranie rodziny 13.4.1.

Wsparcie rodzin wychowujących 
dzieci i opiekujących się osobami 
niepełnosprawnymi 13.4.1.1.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z 
funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla 
opiekunów 855 85502 2010 2 353 000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w  wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 2 454 000,00

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 38 380,00

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 8 827,00

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 7 400,00

855 85513 2010 16 000,00
UM iG Suma 5 085 727,00

Międzybórz Suma 5 085727,00

Z  up. WOJEV^OY-DOLKQŹO)SKIEGO

Celina M a ^ M ^ m J ^ z ia k
DYREKTOR WYDFI, _U

Finansów i Budźaiu



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

Urząd Miasta i Gminy 
Międzylesie

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. W0J6W00Y DOLNOŚL/ySKIEGO

Celina
DYREKTO« WYDZIAŁU 

Finantów 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 Międzylesie

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 58 926,00
752 75212 2010 200,00
752 75212 2020
758 75814 2870
852 85203 2010 ,00
852 85213 2030 16 100,00
852 85214 2030 327 500,00
852 85216 2030 162 000,00
852 85219 2010 ,00
852 85219 2030 108 200,00
852 85228 2010 ,00
852 85230 2030 40 800,00
852 85278 2010 ,00
855 85501 2060 1 751 000,00
855 85502 2010 1 978 000,00
855 85513 2010 38 800,00
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 4 481 526,00

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 w c ^ ^ |o | :a s k ie g < j

Celina Marzena Dztedziak 
D YREKTO R  WYDZIAŁU 

Firtans<!>w i Budżetu)



Załącznik nr 2

UMiG Międzylesie

( 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 26 000
855 85502 0970 1 000
855 85502 0980 34 000

Razem 61 000



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

(w złotych)

Gmina Typ
numer
funkcji

funkcja nazwa
numer

zadania
zadanie nazwa

numer
podzadanie

podzadanie nazwa
numer

działanie
działanie nazwa Dział Rozdział Paragraf Kwota

Międzylesie 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 327 500,00

85216 2030 162 000,00
85219 2010

2030 108 200,00
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 40 800,00

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 1 978 000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w  wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 1751 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 47 908,00

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 11018,00

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 16 100,00

855 85513 2010 38 800,00

UM iG Suma 4 481526,00

M iędzylesie Suma 4 481526,00

Z up. W O J ę ^ ^ ^ M e iS y Ą S K IE G O

Celina Marzena tt ie d z ia k
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



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

Urząd Gminy 
Miękinia

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. W0JEWO^^|O|LĄsklEGC

Celina Marzena Dziedziak 
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

UG Miękinia

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 130 179,00
752 75212 2010 300,00
752 75212 2020 500,00
758 75814 2870
852 85203 2010 ,00
852 85213 2030 37 700,00
852 85214 2030 1 700,00
852 85216 2030 408 000,00
852 85219 2010 6 600,00
852 85219 2030 160 200,00
852 85228 2010 ,00
852 85230 2030 5 800,00
852 85278 2010 ,00
855 85501 2060 10 316 000,00
855 85502 2010 4 786 248,00
855 85513 2010 32 600,00
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 15 885 827,00

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

Celino 
DYREKTO R 

Finansów i



Załącznik nr 2

UG Miękinia

( 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 42 000
855 85502 0970 4 000
855 85502 0980 15 000

Razem 61 000



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 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

Miękinia 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

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 1700,00

85216 2030 408 000,00
85219 2010

2030
6 600,00 

160 200,00
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 5 800,00

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 4 778 000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w  wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 10 316 000,00

13.4.1.6.

Wsparcie kobiet w  ciąży i rodzin w  zakresie 
dostępu do instrumentów polityki na rzecz 
rodziny 855 85502 2010 8 248,00

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 105 837,00

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 24 342,00

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

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

Opłacanie i refundacja składek na 
ubezpieczenie zdrowotne z budżetu 
państwa za osoby uprawnione 852 85213 2030 37 700,00

855 85513 2010 32 600,00
UG Suma 15 885 827,00

M iękin ia Suma 15 885 827,00

2  up. W OJEW ODY DOLM 2fślVsKIEGO

;

Celina MuJ^sncTiWiedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



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

Urząd M iasta i Gminy 
Milicz

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

D YREKTO R  W YD Z lA tU  
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 Milicz

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 282 549,00
752 75212 2010 400,00
752 75212 2020 1 200,00
758 75814 2870
852 85203 2010 ,00
852 85213 2030 54 300,00
852 85214 2030 160 100,00
852 85216 2030 577 000,00
852 85219 2010 15 600,00
852 85219 2030 290 400,00
852 85228 2010 13 440,00
852 85230 2030 167 300,00
852 85278 2010 ,00
855 85501 2060 10 842 000,00
855 85502 2010 11 357 000,00
855 85513 2010 191 200,00
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 23 952 489,00

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 OJE W? KIEGO

Celina Marzena Dźiedziak 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



Załącznik nr 2

UMiG Milicz

( 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 200 000
855 85502 0970 17 000
855 85502 0980 160 000

Razem 377 000



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

Gmina Typ
numer
funkcji

funkcja nazwa
numer

zadania
zadanie nazwa

numer
podzadanie

podzadanie nazwa
numer

działanie
działanie nazwa Dział Rozdział Paragraf Kwota

Milicz 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 400,00

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

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

Wspieranie osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 13.1.2.1.

Wsparcie finansowe zadań i programów 
realizacji zadań pomocy społecznej 852 85214 2030 160 100,00

85216 2030 577 000,00
85219 2010

2030
15 600,00 

290 400,00
85278 2010

13.1.2.2.
Wspieranie osób z zaburzeniami 
psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010 13 440,00

13.1.2.6.
Pomoc państwa w  zakresie dożywiania oraz 
pomoc żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 167 300,00

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 11 357 000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 10 842 000,00

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 229 715,00

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 52 834,00

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

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

Opłacanie i refundacja składek na 
ubezpieczenie zdrowotne z budżetu 
państwa za osoby uprawnione 852 85213 2030 54 300,00

855 85513 2010 191 200,00
UM iG Suma 23 952 489,00

M ilicz Suma 23 952 489,00

Z up. w o ^ o^ l a s k i e g o

Celina Marzen crDziedziak
DYREKTOR W Vpzi, ŁU

Finansów i Budżetu



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

Urząd Gminy 
Miłkowice

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 kAńW.eHćtftM tęfciak
DYREKTOR WYD^ AŁU

Finansów i Budź (u



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 Miłkowice

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 40 421,00
752 75212 2010 200,00
752 75212 2020 500,00
758 75814 2870
852 85203 2010 ,00
852 85213 2030 25 600,00
852 85214 2030 403 300,00
852 85216 2030 253 000,00
852 85219 2010 8 985,00
852 85219 2030 127 200,00
852 85228 2010 ,00
852 85230 2030 58 200,00
852 85278 2010 ,00
855 85501 2060 3 306 000,00
855 85502 2010 2 320 000,00
855 85513 2010 25 100,00
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 6 568 506,00

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.

1 up' m jim h f } sK 'EGo
Celina Marzena Dziedziak 

DYREKTOR WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu



Załącznik nr 2

UG Miłkowice

( 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 25 000
855 85502 0970 1 000
855 85502 0980 25 000

Razem 51 000



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

(w złotych)

Gmina Typ
numer
funkcji

funkcja nazwa
numer

zadania
zadanie nazwa

numer
podzadanie

podzadanie nazwa
numer

działanie
działanie nazwa Dział Rozdział Paragraf Kwota

Miłkowice 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 403 300,00

85216 2030 253 000,00
85219 2010

2030
8 985,00 

127 200,00
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 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 2 320 000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w  wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 3 306 000,00

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 32 863,00

16.1.4.

System administracji publicznej i 
współpraca z jednostkami samorządu 
terytorialnego 16.1.4.6.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji 
zadań z zakresu administracji rządowej 
związanych z obsługą obywateli i z 
wydawaniem zezwoleń 750 75011 2010 7 558,00

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

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

Opłacanie i refundacja składek na 
ubezpieczenie zdrowotne z budżetu 
państwa za osoby uprawnione 852 85213 2030 25 600,00

855 85513 2010 25 100,00
UG Suma 6 568 506,00

M iłkow ice Suma 6568 506,00

Z up. WOJEWODY DOLNQŚł^f KIEGO

Celina ¡w dO zM aO lfódziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



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

Urząd M iasta i Gminy 
Mirsk

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

UMiG Mirsk

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 66 144,00
752 75212 2010 200,00
752 75212 2020 900,00
758 75814 2870
852 85203 2010 ,00
852 85213 2030 56 700,00
852 85214 2030 546 400,00
852 85216 2030 580 000,00
852 85219 2010 2 436,00
852 85219 2030 144 800,00
852 85228 2010 ,00
852 85230 2030 69 800,00
852 85278 2010 ,00
855 85501 2060 2 926 000,00
855 85502 2010 4 614 124,00
855 85513 2010 96 400,00
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 9 103 904,00

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 W g ^ ^ ^ O Ś iĄ ^ K IE G O

Celina Marzena Dnećlziak 
DYREKTOR W YD ZW iU  

Finansów i Budżety



Załącznik nr 2

Mirsk

( 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 72 000
855 85502 0970 7 000
855 85502 0980 40 000

Razem 119 000



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 zlolycli)

Gmina Typ
numer
funkcji

funkcja nazwa
numer

zadania
zadanie nazwa

numer
podzadanie

podzadanie nazwa
numer

działanie
działanie nazwa Dział Rozdział Paragraf Kwota

M irsk UMiG 11

Bezpieczeństwo 
zewnętrzne i 
nienaruszalność granic 11.4.

Gotowość struktur 
administracyjno-gospodarczych 
kraju do obrony państwa 11.4.2.

Pozamilitarne przygotowania 
obronne 11.4.2.2.

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

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

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

Wspieranie osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 13.1.2.1.

Wsparcie finansowe zadań i programów 
realizacji zadań pomocy społecznej 852 85214 2030 546400,00

85216 2030 580 000,00
85219 2010

2030
2 436,00 

144 800,00
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 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 4 610 000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w  wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 2 926 000,00

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 53 776,00

16.1.4.

System administracji publicznej i 
współpraca z jednostkami samorządu 
terytorialnego 16.1.4.6.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji 
zadań z zakresu administracji rządowej 
związanych z obsługą obywateli i z 
wydawaniem zezwoleń 750 75011 2010 12 368,00

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 56 700,00

855 85513 2010 96 400,00
UM iG Suma 9 103 904,00

M irsk Suma 9103  904,00

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKI

Celina
DYREKTOR W Y D ^ / LU

Finansów i Budżatu



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

Urząd Gminy 
Mściwojów

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 JE W O Q ^ ^ Ś t^ S K |EGO

Celina Marzena D ziec ia k
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finensów 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 Mściwojów

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020 ,00
750 75011 2010 22 720,00
752 75212 2010 200,00
752 75212 2020
758 75814 2870
852 85203 2010 ,00
852 85213 2030 9 900,00
852 85214 2030 14 600,00
852 85216 2030 95 000,00
852 85219 2010 8 102,00
852 85219 2030 111 000,00
852 85228 2010 ,00
852 85230 2030 58 200,00
852 85278 2010 ,00
855 85501 2060 1 677 000,00
855 85502 2010 1 385 000,00
855 85513 2010 16 500,00
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 3 398 222,00

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 ^ W0JE1 f M f ? SK,EG0
Celina Marzena Dńedziak

d y r e k t o r  w y d z i a ł u
Finansów i Budźetjj



Załącznik nr 2

UG Mściwojów

( 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 22 000
855 85502 0970 5 000
855 85502 0980 10 000

Razem 37 000



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 zloty cl i)

Gmina Typ
numer
funkcji

funkcja nazwa
numer
zadania

zadanie nazwa
numer

podzadanie
podzadanie nazwa

numer
działanie

działanie nazwa Dział Rozdział Paragraf Kwota

Mściwojów 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 14 600,00

85216 2030 95 000,00
85219 2010

2030
8 102,00 

111000,00
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 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 1 385 000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 1 677 000,00

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 19 033,00

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 3 687,00

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

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

Opłacanie i refundacja składek na 
ubezpieczenie zdrowotne z budżetu 
państwa za osoby uprawnione 852 85213 2030 9 900,00

855 85513 2010 16 500,00
UG Suma 3 398 222,00

Mściwojów  Suma 3 398 222,00

Z up. W O JE V>r^^N O SL'i|sK IEG O

Celina Marzena Dziedziak
DYREKTOR WYDZL iU

Finansów i Budźętu



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

Urząd Gminy 
M ysłakowice

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. WOJI ®Y DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina Mb n M iM k ttd ć ia k
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżeii



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 Mysłakowice

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020 1 700,00
750 75011 2010 88 769,00
752 75212 2010 300,00
752 75212 2020
758 75814 2870
852 85203 2010 ,00
852 85213 2030 48 100,00
852 85214 2030 633 400,00
852 85216 2030 469 000,00
852 85219 2010 1 218,00
852 85219 2030 154 400,00
852 85228 2010 48 384,00
852 85230 2030 149 600,00
852 85278 2010 ,00
855 85501 2060 3 862 000,00
855 85502 2010 3 975 000,00
855 85513 2010 106 300,00
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 9 538 171,00

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 u p .W O J E ^ ^ ś A S K i E G O

Celina Marzena Dziedziak 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżdtu



Załącznik nr 2

UG Mysłakowice

( 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 2 000
855 85502 0980 25 000

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 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

Mysłakowice 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 1700,00

11

Bezpieczeństwo 
zewnętrzne i 
nienaruszalność granic 11.4.

Gotowość struktur 
administracyjno-gospodarczych 
kraju do obrony państwa 11.4.2.

Pozamilitarne przygotowania 
obronne 11.4.2.2.

Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk 
sojuszniczych przez sektor pozamilitarny 752 75212 2010 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 633 400,00

85216 2030 469 000,00
85219 2010

2030
1 218,00 

154 400,00
85278 2010

13.1.2.2.
Wspieranie osób z zaburzeniami 
psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010 48 384,00

13.1.2.6.
Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz 
pomoc żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 149 600,00

13.4. Wspieranie rodziny 13.4.1.

Wsparcie rodzin wychowujących 
dzieci i opiekujących się osobami 
niepełnosprawnymi 13.4.1.1.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z 
funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla 
opiekunów 855 85502 2010 3 975 000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 3 862 000,00

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 72 170,00

16.1.4.

System administracji publicznej i 
współpraca z jednostkami samorządu 
terytorialnego 16.1.4.6.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji 
zadań z zakresu administracji rządowej 
związanych z obsługą obywateli i z 
wydawaniem zezwoleń 750 75011 2010 16 599,00

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

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

Opłacanie i refundacja składek na 
ubezpieczenie zdrowotne z budżetu 
państwa za osoby uprawnione 852 85213 2030 48 100,00

855 85513 2010 106 300,00
UG Suma 9 538 171,00

Mysłakowice
Suma 9 538 171,00


