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

Urząd Gminy 
Niechlów

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 Niechlów

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 20 231,00
752 75212 2010 200,00
752 75212 2020
758 75814 2870
852 85203 2010 ,00
852 85213 2030 29 100,00
852 85214 2030 126 800,00
852 85216 2030 283 000,00
852 85219 2010 2 030,00
852 85219 2030 117 300,00
852 85228 2010 ,00
852 85230 2030 49 500,00
852 85278 2010 ,00
855 85501 2060 1 881 000,00
855 85502 2010 2 913 124,00
855 85513 2010 27 700,00
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 5 449 985,00

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

Z up. W O JE \^D ^^LN 0'ŚL)\S K IE G O

Celina Marzena Dziedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



Załącznik nr 2

UG Niechlów

( 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 5 000
855 85502 0980 38 000

Razem 75 000

C.



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

Niechlów 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 126 800,00

85216 2030 283 000,00
85219 2010

2030
2 030,00 

117 300,00
85278 2010

13.1.2.2.
Wspieranie osób z zaburzeniami 
psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010

13.1.2.6.
Pomoc państwa w  zakresie dożywiania oraz 
pomoc żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 49 500,00

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 2 909 000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 1 881 000,00

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 16 448,00

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 3 783,00

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

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

Opłacanie i refundacja składek na 
ubezpieczenie zdrowotne z budżetu 
państwa za osoby uprawnione 852 85213 2030 29 100,00

855 85513 2010 27 700,00
UG Suma 5 449 985,00

Niechlów Suma 5 449 985,00

Z up. w o je ^ d y -d o lh o ź CAsk ieg o

Celina M a n e n a ^& e H z ia k  
DYREKTOR W YDt. lU  

Finansów i Budżetu



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

Urząd M iasta i Gminy 
Niemcza

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

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

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

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

zleconych ustawami (Załącznik nr 2)

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

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

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

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

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

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

na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

/



Załącznik 1

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

Jednostka organizacyjna

UMiG Niemcza

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020 700,00
750 75011 2010 41 278,00
752 75212 2010 200,00
752 75212 2020
758 75814 2870 ,00
852 85203 2010 ,00
852 85213 2030 10 500,00
852 85214 2030 115 300,00
852 85216 2030 101 000,00
852 85219 2010 ,00
852 85219 2030 103 500,00
852 85228 2010 ,00
852 85230 2030 43 100,00
852 85278 2010 ,00
855 85501 2060 1 771 000,00
855 85502 2010 1 821 000,00
855 85513 2010 28 000,00
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 4 035 578,00

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
Celina Marzena Dziedziak 

DYREKTOR WYDZ^ŁU
Finansów i Budżetu

/
/

LASKIEGO



Załącznik nr 2

UMiG Niemcza

( 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 56 000
855 85502 0970 3 000
855 85502 0980 40 000

Razem 99 000



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

Gmina Typ
numer
funkcji

funkcja nazwa
numer
zadania

zadanie nazwa
numer

podzadanie
podzadanie nazwa

numer
działanie

działanie nazwa Dział Rozdział Paragraf Kwota

Niemcza 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 700,00

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 Sit 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 115 300,00

85216 2030 101000,00
85219 2010

2030 103 500,00
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 43 100,00

13.4. Wspieranie rodziny 13.4.1.

Wsparcie rodzin wychowujących 
dzieci i opiekujących się osobami 
niepełnosprawnymi 13.4.1.1.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z 
funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla 
opiekunów 855 85502 2010 1 821000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w  wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 1771 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 33 560,00

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 7 718,00

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

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 10 500,00

855 85513 2010 28 000,00

UM iG Suma 4 035 578,00
Niemcza Suma 4  035578,00

Z Up. W O J Ę ^ g g L ^ Ś fĄ S K IE G O  

Celina M arzena n fted zia k  
DYREKTOR WYS¡Z!. LU 

Finansów i Budżetu



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

Urząd Gminy 
Nowa Ruda

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 itp. WOJEWODY. DOLNO^CASKIEGO

Celina W M fd (liU e4 zia k  
DYREKTOR WYD1ZIAŁU 

Finansów i BudżVtu



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 Nowa Ruda

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 70 519,00
752 75212 2010 300,00
752 75212 2020
758 75814 2870
852 85203 2010 ,00
852 85213 2030 33 000,00
852 85214 2030 144 600,00
852 85216 2030 338 000,00
852 85219 2010 ,00
852 85219 2030 192 700,00
852 85228 2010 ,00
852 85230 2030 133 900,00
852 85278 2010 ,00
855 85501 2060 3 781 000,00
855 85502 2010 3 494 000,00
855 85513 2010 47 100,00
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 8 235 119,00

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. ^ J E W ^ Y ^ N / ś LĄSKIEGO

Celina Marzena D\iedziak.
DYREKTOR WYDŻJAŁU

Finansów i Budżełu



Załącznik nr 2

UG Nowa Ruda

( 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 127 000
855 85502 0970 7 000
855 85502 0980 70 000

Razem 204 000



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

Nowa Ruda UG 11

Bezpieczeństwo 
zewnętrzne i 
nienaruszalność granic 11.4.

Gotowość struktur 
administracyjno-gospodarczych 
kraju do obrony państwa 11.4.2.

Pozamilitarne przygotowania 
obronne 11.4.2.2.

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

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

Wspieranie osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 13.1.2.1.

Wsparcie finansowe zadań i programów 
realizacji zadań pomocy społecznej 852 85214 2030 144 600,00

85216 2030 338 000,00
85219 2010

2030 192 700,00
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 133 900,00

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 3 494 000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w  wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 3 781 000,00

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 57 333,00

16.1.4.

System administracji publicznej i 
współpraca z jednostkami samorządu 
terytorialnego 16.1.4.6.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji 
zadań z zakresu administracji rządowej 
związanych z obsługą obywateli i z 
wydawaniem zezwoleń 750 75011 2010 13 186,00

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

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

Opłacanie i refundacja składek na 
ubezpieczenie zdrowotne z budżetu 
państwa za osoby uprawnione 852 85213 2030 33 000,00

855 85513 2010 47 100,00
U G Suma 8 235119,00

z up. woj^ dydoł/ośLąskiego

Celina Marzena yzied zia k  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budaetu



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

Urząd Miasta 
Nowa Ruda

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 tém 'fobüdziak  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżer



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 Nowa Ruda

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 303 255,00
752 75212 2010 400,00
752 75212 2020
758 75814 2870
852 85203 2010 651 840,00
852 85213 2030 72 000,00
852 85214 2030 404 800,00
852 85216 2030 705 000,00
852 85219 2010 214,00
852 85219 2030 332 500,00
852 85228 2010 5 096,00
852 85230 2030 410 300,00
852 85278 2010 ,00
855 85501 2060 6 284 000,00
855 85502 2010 6 914 248,00
855 85513 2010 94 900,00
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 16 178 553,00

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 \ / ^ ^ L ^ iiA S K I E G O

Celina Marzena bziedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



Załącznik nr 2

UM Nowa Ruda

( 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 180 000
855 85502 0970 8 000
855 85502 0980 110 000

Razem 300 000



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

Nowa Ruda UM 11

Bezpieczeństwo 
zewnętrzne i 
nienaruszalność granic 11.4.

Gotowość struktur 
administracyjno-gospodarczych 
kraju do obrony państwa 11.4.2.

Pozamilitarne przygotowania 
obronne 11.4.2.2.

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

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

Wspieranie osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 13.1.2.1.

Wsparcie finansowe zadań i programów 
realizacji zadań pomocy społecznej 852 85214 2030 404 800,00

85216 2030 705 000,00
85219 2010

2030
214,00 

332 500,00
85278 2010

13.1.2.2.
Wspieranie osób z zaburzeniami 
psychicznymi 852 85203 2010 651840,00

85228 2010 5 096,00

13.1.2.6.
Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz 
pomoc żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 410 300,00

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 6 906 000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 6 284 000,00

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 246 549,00

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 56 706,00

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 72 000,00

855 85513 2010 94 900,00
U M  Suma ............................................ 16178553,00

Z up. WOJEY

Celina 
DYREKTOR 

Finansów i



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

Urząd M iasta i Gminy 
Nowogrodziec

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).

! up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budźetu\



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 Nowogrodziec

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020 2 500,00
750 75011 2010 140 996,00
752 75212 2010 300,00
752 75212 2020
758 75814 2870
852 85203 2010 ,00
852 85213 2030 25 400,00
852 85214 2030 72 200,00
852 85216 2030 246 000,00
852 85219 2010 900,00
852 85219 2030 236 200,00
852 85228 2010 ,00
852 85230 2030 172 000,00
852 85278 2010 ,00
855 85501 2060 6 245 000,00
855 85502 2010 6 018 000,00
855 85513 2010 72 700,00
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 13 232 196,00

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 O ^ ^ r^ Ą ę k lE G O

Celina Marzena Dziedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu /



Załącznik nr 2

UMiG Nowogrodziec

( 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 5 000
855 85502 0920 192 000
855 85502 0970 5 000
855 85502 0980 83 000

Razem 285 000



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 ań s tw a  w  po d zia le  n a  fu n k c je , z a d a n ia , p o d z a d a n ia  i d z ia ła n ia
Załącznik n r 3

(w złotych)

Gmina Typ
numer
funkcji

funkcja nazwa
numer

zadania
zadanie nazwa

numer
podzadanie

podzadanie nazwa
numer

działanie
działanie nazwa Dział Rozdział Paragraf Kwota

Nowogrodziec 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 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

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 72 200,00

85216 2030 246 000,00
85219 2010

2030
900,00 

236 200,00
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 172 000,00

13.4. Wspieranie rodziny 13.4.1.

Wsparcie rodzin wychowujących 
dzieci i opiekujących się osobami 
niepełnosprawnymi 13.4.1.1.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z 
funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla 
opiekunów 855 85502 2010 6 018 000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w  wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 6 245 000,00

13.4.1.6.

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

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

Ewidencja ludności, rejestracja stanu 
cywilnego oraz dokumenty 
tożsamości 16.1.1.2.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji 
zadań z zakresu administracji rządowej - 
dowody osobiste, ewidencja ludności, 
rejestracja zdarzeń stanu cywilnego 750 75011 2010 114 631,00

16.1.4.

System administracji publicznej i 
współpraca z jednostkami samorządu 
terytorialnego 16.1.4.6.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji 
zadań z zakresu administracji rządowej 
związanych z obsługą obywateli i z 
wydawaniem zezwoleń 750 75011 2010 26 365,00

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

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

Opłacanie i refundacja składek na 
ubezpieczenie zdrowotne z budżetu 
państwa za osoby uprawnione 852 85213 2030 25 400,00

855 85513 2010 72 700,00
UM iG Suma 13 232 196,00

Nowogrodziec
Suma 13232196,00



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

Urząd M iasta i Gminy 
Oborniki Śląskie

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

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

na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 

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

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

zleconych ustawami (Załącznik nr 2)

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

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

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

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

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

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

DYREKTOR WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu



Załącznik 1

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

Jednostka organizacyjna

UMiG Oborniki Śląskie

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 189 832,00
752 75212 2010 300,00
752 75212 2020
758 75814 2870
852 85203 2010 ,00
852 85213 2030 57 300,00
852 85214 2030 189 700,00
852 85216 2030 560 000,00
852 85219 2010 ,00
852 85219 2030 283 300,00
852 85228 2010 ,00
852 85230 2030 39 300,00
852 85278 2010 ,00
855 85501 2060 9 282 000,00
855 85502 2010 5 867 000,00
855 85513 2010 116 900,00
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 16 585 632,00

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 y ^ |^ { i d ś ^ :

Celina Marzena D
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu

SKIEGO
1 /  
ziedziak



Załącznik nr 2

UMiG Oborniki Śląskie

( 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 170 000
855 85502 0970 3 000
855 85502 0980 110 000

Razem 283 000



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

Gmina Typ
numer
funkcji

funkcja nazwa
numer

zadania
zadanie nazwa

numer
podzadanie

podzadanie nazwa
numer

działanie
działanie nazwa Dział Rozdział Paragraf Kwota

Oborniki Śląskie UMiG 11

Bezpieczeństwo 
zewnętrzne i 
nienaruszalność granic 11.4.

Gotowość struktur 
administracyjno-gospodarczych 
kraju do obrony państwa 11.4.2.

Pozamilitarne przygotowania 
obronne 11.4.2.2.

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

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

Wspieranie osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 13.1.2.1.

Wsparcie finansowe zadań i programów 
realizacji zadań pomocy społecznej 852 85214 2030 189 700,00

85216 2030 560 000,00
85219 2010

2030 283 300,00
85278 2010

13.1.2.2.
Wspieranie osób z zaburzeniami 
psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010

13.1.2.6.
Pomoc państwa w  zakresie dożywiania oraz 
pomoc żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 39 300,00

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 5 867 000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w  wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 9 282 000,00

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 154 335,00

16.1.4.

System administracji publicznej i 
współpraca z jednostkami samorządu 
terytorialnego 16.1.4.6.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji 
zadań z zakresu administracji rządowej 
związanych z obsługą obywateli i z 
wydawaniem zezwoleń 750 75011 2010 35 497,00

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 57 300,00

855 85513 2010 116 900,00
UM iG Suma 16 585 632,00

Oborniki śląskie 
Suma 16 585 632,00

Z up. V '/OJE)^^C^^SLl^K!EG O

C elina M a ^ n c n & fe ć z ia k  
DYREKTOR WYBiZI/ LU 

Finansów i Budżetu



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

Urząd Gminy 
Oleśnica

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 Oleśnica

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020 700,00
750 75011 2010 41 895,00
752 75212 2010 300,00
752 75212 2020 500,00
758 75814 2870
852 85203 2010 ,00
852 85213 2030 30 100,00
852 85214 2030 68 700,00
852 85216 2030 311 000,00
852 85219 2010 15 840,00
852 85219 2030 140 800,00
852 85228 2010 44 065,00
852 85230 2030 44 000,00
852 85278 2010 ,00
855 85501 2060 7 660 000,00
855 85502 2010 4 844 000,00
855 85513 2010 33 300,00
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 13 235 200,00

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 ^ f̂ J |Ś L /\S K IE G O

Celina Marzena Dźiedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i BudźetU



Załącznik nr 2

UG Oleśnica

( 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 12 000
855 85502 0920 90 000
855 85502 0970 3 000
855 85502 0980 50 000

Razem 155 000



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 zlotycli)

Gmina Typ
numer
funkcji

funkcja nazwa
numer
zadania

zadanie nazwa
numer

podzadanie
podzadanie nazwa

numer
działanie

działanie nazwa Dział Rozdział Paragraf Kwota

Oleśnica UG 9
Kultura i dziedzictwo 
narodowe 9.1.

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

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

Opieka nad miejscami pamięci narodowej 
oraz grobami i cmentarzami wojennymi 710 71035 2020 700,00

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 68 700,00

85216 2030 311 000,00
85219 2010

2030
15 840,00 

140 800,00
85278 2010

13.1.2.2.
Wspieranie osób z zaburzeniami 
psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010 44 065,00

13.1.2.6.
Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz 
pomoc żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 44 000,00

13.4. Wspieranie rodziny 13.4.1.

Wsparcie rodzin wychowujących 
dzieci i opiekujących się osobami 
niepełnosprawnymi 13.4.1.1.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z 
funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla 
opiekunów 855 85502 2010 4 844 000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 7 660 000,00

13.4.1.6.

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

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

Ewidencja ludności, rejestracja stanu 
cywilnego oraz dokumenty 
tożsamości 16.1.1.2.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji 
zadań z zakresu administracji rządowej - 
dowody osobiste, ewidencja ludności, 
rejestracja zdarzeń stanu cywilnego 750 75011 2010 34 061,00

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 7 834,00

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 30 100,00

855 85513 2010 33 300,00
U G Suma 13 235 200,00

Z up. W OJS ISKIEGO

Celina M arzena Dziedziak 
DYREKTOR WYCT. LU 

Finansów i Budżatu



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

Urząd Miasta 
Oleśnica

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 /^ ^ J jL i/d z ia k  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów I Budżetu



Załącznik 1

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

Jednostka organizacyjna

UM Oleśnica

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020 16 000,00
750 75011 2010 649 632,00
752 75212 2010 400,00
752 75212 2020 1 200,00
758 75814 2870
852 85203 2010 1 117 440,00
852 85213 2030 88 800,00
852 85214 2030 110 600,00
852 85216 2030 897 000,00
852 85219 2010 36 000,00
852 85219 2030 433 900,00
852 85228 2010 68 222,00
852 85230 2030 521 900,00
852 85278 2010 ,00
855 85501 2060 16 350 000,00
855 85502 2010 11 131 000,00
855 85513 2010 183 300,00
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 31 605 394,00

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 Oleśnica

( 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 10 000
852 85203 0830
852 85228 0830 13 000
855 85502 0920 283 000
855 85502 0970 18 000
855 85502 0980 190 000

Razem 514 000



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

Oleśnica 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 16 000,00

11

Bezpieczeństwo 
zewnętrzne i 
nienaruszalność granic 11.4.

Gotowość struktur 
administracyjno-gospodarczych 
kraju do obrony państwa 11.4.2.

Pozamilitarne przygotowania 
obronne 11.4.2.2.

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

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

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

Wspieranie osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 13.1.2.1.

Wsparcie finansowe zadań i programów 
realizacji zadań pomocy społecznej 852 85214 2030 110 600,00

85216 2030 897 000,00
85219 2010

2030
36 000,00 

433 900,00
85278 2010

13.1.2.2.
Wspieranie osób z zaburzeniami 
psychicznymi 852 85203 2010 1117 440,00

85228 2010 68 222,00

13.1.2.6.
Pomoc państwa w  zakresie dożywiania oraz 
pomoc żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 521 900,00

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 11131000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 16 350 000,00

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 554 335,00

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 95 297,00

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 88 800,00

855 85513 2010 183 300,00
U M  Suma 31 605 394,00

Zup.
C e n n a  

DYREKTOR w yć  . A -U 
Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
FB-BP.3111,3.2022.KSz Wrocław, dnia 18 lutego 2022 r.

Urząd M iasta i Gminy 
Olszyna

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 ^ U ^ d /ia k  
DYREKTOR WYDZfAŁU 

Finansów i Budżeto



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 Olszyna

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 61 511,00
752 75212 2010 200,00
752 75212 2020 900,00
758 75814 2870
852 85203 2010 ,00
852 85213 2030 26 500,00
852 85214 2030 236 700,00
852 85216 2030 262 000,00
852 85219 2010 ,00
852 85219 2030 114 500,00
852 85228 2010 ,00
852 85230 2030 123 700,00
852 85278 2010 ,00
855 85501 2060 2 082 000,00
855 85502 2010 3 331 000,00
855 85513 2010 62 300,00
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 6 301 311,00

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. V V O J E V ^ Y  D O L|'IO ^ /\^K IE G O

Celina Marzena Ózfeciziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budźetui



Załącznik nr 2

UMiG Olszyna

( 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 34 000
855 85502 0970 1 000
855 85502 0980 27 000

Razem 63 000



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

(wzlotycli)

Gmina Typ
numer
funkcji

funkcja nazwa
numer

zadania
zadanie nazwa

numer
podzadanie

podzadanie nazwa
numer

działanie
działanie nazwa Dział Rozdział Paragraf Kwota

Olszyna 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 236 700,00

85216 2030 262 000,00
85219 2010

2030 114 500,00
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 123 700,00

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 3 331 000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w  wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 2 082 000,00

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 50 009,00

16.1.4.

System administracji publicznej i 
współpraca z jednostkami samorządu 
terytorialnego 16.1.4.6.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji 
zadań z zakresu administracji rządowej 
związanych z obsługą obywateli i z 
wydawaniem zezwoleń 750 75011 2010 11 502,00

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 26 500,00

855 85513 2010 62 300,00
UM iG Suma 6 301 311,00

Olszyna Suma 6 301311,00

Z up.

Celina 
DYREKTOR 

Finansów i



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

Urząd Gminy 
Oława

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. WOJEWOQM DGLNpŚLĄŚfyEGO

Celina M a n e n a h m J a k  
DYREKTOR WYDZI^U 

Finansów i Budżetu



Załącznik 1

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

Jednostka organizacyjna

UG Oława

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 61 979,00
752 75212 2010 300,00
752 75212 2020 500,00
758 75814 2870
852 85203 2010 698 400,00
852 85213 2030 25 800,00
852 85214 2030 33 100,00
852 85216 2030 266 000,00
852 85219 2010 27 126,00
852 85219 2030 178 900,00
852 85228 2010 ,00
852 85230 2030 11 400,00
852 85278 2010 ,00
855 85501 2060 7 467 000,00
855 85502 2010 4 470 000,00
855 85513 2010 45 900,00
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 13 286 405,00

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.

Finansów i Budżetu

Celina Marzena Etziedziak 
DYREKTOR WYDZIAŁU



Załącznik nr 2

UG Oława

( 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 80 000
855 85502 0970 8 000
855 85502 0980 45 000

Razem 133 000



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

(w złotych)

Gmina Typ
numer
funkcji

funkcja nazwa
numer
zadania

zadanie nazwa
numer

podzadanie
podzadanie nazwa

numer
działanie

działanie nazwa Dział Rozdział Paragraf Kwota

Oława 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 33 100,00

85216 2030 266 000,00
85219 2010

2030
27 126,00 

178 900,00
85278 2010

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

85228 2010

13.1.2.6.
Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz 
pomoc żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 11400,00

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 4 470 000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 7 467 000,00

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 50 390,00

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 11589,00

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 25 800,00

855 85513 2010 45 900,00
UGSum a 13 286 405,00



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

Urząd M iasta 
Oława

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 iS a
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budźe



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 Oława

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020 20 000,00
750 75011 2010 482 462,00
752 75212 2010 400,00
752 75212 2020 1 200,00
758 75814 2870
852 85203 2010 ,00
852 85213 2030 71 800,00
852 85214 2030 47 200,00
852 85216 2030 695 000,00
852 85219 2010 21 780,00
852 85219 2030 383 900,00
852 85228 2010 ,00
852 85230 2030 58 200,00
852 85278 2010 ,00
855 85501 2060 15 188 000,00
855 85502 2010 9 698 124,00
855 85513 2010 118 900,00
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 26 786 966,00

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. WOJEWODY DOLNÓŚJ-ASKIEGO

Celina M ł z e A j e d z i a k
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



Załącznik nr 2

UM Oława

( 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 20 000
852 85203 0830
852 85228 0830
855 85502 0920 235 000
855 85502 0970 14 000
855 85502 0980 150 000

Razem 419 000



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  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

Oława UM 9
Kultura i dziedzictwo 
narodowe 9.1.

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

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

Opieka nad miejscami pamięci narodowej 
oraz grobami i cmentarzami wojennymi 710 71035 2020 20 000,00

11

Bezpieczeństwo 
zewnętrzne i 
nienaruszalność granic 11.4.

Gotowość struktur 
administracyjno-gospodarczych 
kraju do obrony państwa 11.4.2.

Pozamilitarne przygotowania 
obronne 11.4.2.2.

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

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

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

Wspieranie osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 13.1.2.1.

Wsparcie finansowe zadań i programów 
realizacji zadań pomocy społecznej 852 85214 2030 47 200,00

85216 2030 695 000,00
85219 2010

2030
21780,00 

383 900,00
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 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 9 694 000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 15 188 000,00

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 392 246,00

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 90 216,00

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 71800,00

855 85513 2010 118 900,00
U M  Suma 26 786 966,00

Z

Celina Marzena
d y r e k t o r

Finansów i



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

Urząd Gminy 
Osiecznica

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. WOJEVy®DY'DOLNOŚLĄSKIEGO

C e lin a W Ś ^ ^ '
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu

i/dziak



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 Osiecznica

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020 1 500,00
750 75011 2010 53 807,00
752 75212 2010 200,00
752 75212 2020
758 75814 2870
852 85203 2010 ,00
852 85213 2030 19 900,00
852 85214 2030 131 900,00
852 85216 2030 194 000,00
852 85219 2010 1 522,00
852 85219 2030 138 800,00
852 85228 2010 ,00
852 85230 2030 62 700,00
852 85278 2010 ,00
855 85501 2060 3 431 000,00
855 85502 2010 2 497 124,00
855 85513 2010 32 600,00
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 6 565 053,00

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. WOJEWy^Y pO^lOŚLĄŚ KI EGO

Celina Marzena Dmćaziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów I Budżety



Załącznik nr 2

UG Osiecznica

( 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 49 000
855 85502 0970 8 000
855 85502 0980 26 000

Razem 83 000



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

Osiecznica 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 1500,00

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 131900,00

85216 2030 194 000,00
85219 2010

2030
1522,00 

138 800,00
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 62 700,00

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 2 493 000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 3 431 000,00

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 43 746,00

16.1.4.

System administracji publicznej i 
współpraca z jednostkami samorządu 
terytorialnego 16.1.4.6.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji 
zadań z zakresu administracji rządowej 
związanych z obsługą obywateli i z 
wydawaniem zezwoleń 750 75011 2010 10 061,00

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

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

Opłacanie i refundacja składek na 
ubezpieczenie zdrowotne z budżetu 
państwa za osoby uprawnione 852 85213 2030 19 900,00

855 85513 2010 32 600,00
UG Suma 6 565 053,00

Osiecznica Suma ....... ..... ...... 6 565 053,00



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

Urząd Gminy 
Paszowice

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 Paszowice

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 30 258,00
752 75212 2010 200,00
752 75212 2020
758 75814 2870
852 85203 2010 ,00
852 85213 2030 10 100,00
852 85214 2030 52 200,00
852 85216 2030 96 000,00
852 85219 2010 10 263,00
852 85219 2030 61 900,00
852 85228 2010 ,00
852 85230 2030 41 700,00
852 85278 2010 ,00
855 85501 2060 1 675 000,00
855 85502 2010 1 210 000,00
855 85513 2010 13 800,00
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 3 201 421,00

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 ^ ^ ^ L ^ K IE G O

Celina Marzena DĄedzmk
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżety



Załącznik nr 2

UG Paszowice

( 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 17 000
855 85502 0970
855 85502 0980 15 000

Razem 32 000



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

Paszowice UG 11

Bezpieczeństwo 
zewnętrzne i 
nienaruszalność granic 11.4.

Gotowość struktur 
administracyjno-gospodarczych 
kraju do obrony państwa 11.4.2.

Pozamilitarne przygotowania 
obronne 11.4.2.2.

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

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

Wspieranie osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 13.1.2.1.

Wsparcie finansowe zadań i programów 
realizacji zadań pomocy społecznej 852 85214 2030 52 200,00

85216 2030 96 000,00
85219 2010

2030
10 263,00 
61 900,00

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 41700,00

13.4. Wspieranie rodziny 13.4.1.

Wsparcie rodzin wychowujących 
dzieci i opiekujących się osobami 
niepełnosprawnymi 13.4.1.1.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z 
funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla 
opiekunów 855 85502 2010 1 210 000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 1 675 000,00

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 24 600,00

16.1.4.

System administracji publicznej i 
współpraca z jednostkami samorządu 
terytorialnego 16.1.4.6.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji 
zadań z zakresu administracji rządowej 
związanych z obsługą obywateli i z 
wydawaniem zezwoleń 750 75011 2010 5 658,00

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

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

Opłacanie i refundacja składek na 
ubezpieczenie zdrowotne z budżetu 
państwa za osoby uprawnione 852 85213 2030 10 100,00

855 85513 2010 13 800,00
UG Suma 3 201421,00

Paszowice Suma 3 201421,00



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

Urząd Gminy 
Pęcław

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

Celina Marzena D zbdziak  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



Załącznik 1

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

Jednostka organizacyjna

UG Pęcław

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 10 466,00
752 75212 2010 200,00
752 75212 2020
758 75814 2870
852 85203 2010 ,00
852 85213 2030 7 300,00
852 85214 2030 63 600,00
852 85216 2030 74 000,00
852 85219 2010 ,00
852 85219 2030 88 700,00
852 85228 2010 17 710,00
852 85230 2030 33 700,00
852 85278 2010 ,00
855 85501 2060 931 000,00
855 85502 2010 1 037 000,00
855 85513 2010 25 500,00
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 2 289 176,00

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. VV°JE KI EG°

Celina Marzena Dzfedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



Załącznik nr 2

UG Pęcław

( 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 4 000
855 85502 0920 28 000
855 85502 0970
855 85502 0980 17 000

Razem 49 000



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

(w złotych)

Gmina Typ
numer
funkcji

funkcja nazwa
numer
zadania

zadanie nazwa
numer

podzadanie
podzadanie nazwa

numer
działanie

działanie nazwa Dział Rozdział Paragraf Kwota

Pęcław UG 11

Bezpieczeństwo 
zewnętrzne i 
nienaruszalność granic 11.4.

Gotowość struktur 
administracyjno-gospodarczych 
kraju do obrony państwa 11.4.2.

Pozamilitarne przygotowania 
obronne 11.4.2.2.

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

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

Wspieranie osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 13.1.2.1.

Wsparcie finansowe zadań i programów 
realizacji zadań pomocy społecznej 852 85214 2030 63 600,00

85216 2030 74 000,00
85219 2010

2030 88 700,00
85278 2010

13.1.2.2.
Wspieranie osób z zaburzeniami 
psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010 17 710,00

13.1.2.6.
Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz 
pomoc żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 33 700,00

13.4. Wspieranie rodziny 13.4.1.

Wsparcie rodzin wychowujących 
dzieci i opiekujących się osobami 
niepełnosprawnymi 13.4.1.1.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z 
funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla 
opiekunów 855 85502 2010 1 037 000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 931 000,00

13.4.1.6.

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

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

Ewidencja ludności, rejestracja stanu 
cywilnego oraz dokumenty 
tożsamości 16.1.1.2.

Finansowanie, nadzór 1 kontrola realizacji 
zadań z zakresu administracji rządowej - 
dowody osobiste, ewidencja ludności, 
rejestracja zdarzeń stanu cywilnego 750 75011 2010 9 351,00

16.1.4.

System administracji publicznej i 
współpraca z jednostkami samorządu 
terytorialnego 16.1.4.6.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji 
zadań z zakresu administracji rządowej 
związanych z obsługą obywateli i z 
wydawaniem zezwoleń 750 75011 2010 1115,00

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

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

Opłacanie i refundacja składek na 
ubezpieczenie zdrowotne z budżetu 
państwa za osoby uprawnione 852 85213 2030 7 300,00

855 85513 2010 25 500,00
UG Suma 2 289 176,00

Pęcław Suma 2 289 176,00

Z up. VVOJEV/2ÍJ

C e 1: - ' a  M - r z  ~ '

d y r e k t o r  W YDZą UJ 
Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

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

Urząd Miasta 
Piechowice

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

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

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

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

zleconych ustawami (Załącznik nr 2)

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

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

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

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

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

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

na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej



Załącznik 1

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

Jednostka organizacyjna

UM Piechowice

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 48 845,00
752 75212 2010 200,00
752 75212 2020
758 75814 2870
852 85203 2010 ,00
852 85213 2030 37 000,00
852 85214 2030 186 400,00
852 85216 2030 353 000,00
852 85219 2010 450,00
852 85219 2030 118 500,00
852 85228 2010 10 570,00
852 85230 2030 29 100,00
852 85278 2010 ,00
855 85501 2060 2 062 000,00
855 85502 2010 2 566 000,00
855 85513 2010 75 500,00
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 5 487 565,00

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. T O JE W O B ^ ^ t^ Ś ^ S K I EGO

Celina Marzena Dzim ziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu ;



Załącznik nr 2

UM Piechowice

( 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 20 000
855 85502 0970 1 000
855 85502 0980 5 000

Razem 27 000



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

Piechowice UM 11

Bezpieczeństwo 
zewnętrzne i 
nienaruszalność granic 11.4.

Gotowość struktur 
administracyjno-gospodarczych 
kraju do obrony państwa 11.4.2.

Pozamilitarne przygotowania 
obronne 11.4.2.2.

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

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

Wspieranie osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 13.1.2.1.

Wsparcie finansowe zadań i programów 
realizacji zadań pomocy społecznej 852 85214 2030 186 400,00

85216 2030 353 000,00
85219 2010

2030
450,00 

118 500,00
85278 2010

13.1.2.2.
Wspieranie osób z zaburzeniami 
psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010 10 570,00

13.1.2.6.
Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz 
pomoc żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 29 100,00

13.4. Wspieranie rodziny 13.4.1.

Wsparcie rodzin wychowujących 
dzieci i opiekujących się osobami 
niepełnosprawnymi 13.4.1.1.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z 
funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla 
opiekunów 855 85502 2010 2 566 000,00

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

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 39 712,00

16.1.4.

System administracji publicznej i 
współpraca z jednostkami samorządu 
terytorialnego 16.1.4.6.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji 
zadań z zakresu administracji rządowej 
związanych z obsługą obywateli i z 
wydawaniem zezwoleń 750 75011 2010 9 133,00

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

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

Opłacanie i refundacja składek na 
ubezpieczenie zdrowotne z budżetu 
państwa za osoby uprawnione 852 85213 2030 37 000,00

855 85513 2010 75 500,00
UM Suma 5 487 565,00

Piechowice Suma 5 487 565,00



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

Urząd Gminy 
Pielgrzymka

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 '^ W M i^ U w fk ia k  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



Załącznik 1

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

Jednostka organizacyjna

UG Pielgrzymka

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 13 787,00
752 75212 2010 200,00
752 75212 2020
758 75814 2870
852 85203 2010 ,00
852 85213 2030 14 500,00
852 85214 2030 307 900,00
852 85216 2030 161 000,00
852 85219 2010 ,00
852 85219 2030 88 700,00
852 85228 2010 ,00
852 85230 2030 50 900,00
852 85278 2010 ,00
855 85501 2060 1 687 000,00
855 85502 2010 2 031 000,00
855 85513 2010 23 500,00
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 4 378 487,00

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 l < l  EGO

Celina Marzena Dz.iedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżejtu



Załącznik nr 2

UG Pielgrzymka

( 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 47 000
855 85502 0970 1 000
855 85502 0980 8 000

Razem 56 000

c  <{)o ia k i



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  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 zlotycli)

Gmina Typ
numer
funkcji

funkcja nazwa
numer
zadania

zadanie nazwa
numer

podzadanie
podzadanie nazwa

numer
działanie

działanie nazwa Dział Rozdział Paragraf Kwota

Pielgrzymka UG 11

Bezpieczeństwo 
zewnętrzne i 
nienaruszalność granic 11.4.

Gotowość struktur 
administracyjno-gospodarczych 
kraju do obrony państwa 11.4.2.

Pozamilitarne przygotowania 
obronne 11.4.2.2.

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

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

Wspieranie osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 13.1.2.1.

Wsparcie finansowe zadań i programów 
realizacji zadań pomocy społecznej 852 85214 2030 307 900,00

85216 2030 161 000,00
85219 2010

2030 88 700,00
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 50 900,00

13.4. Wspieranie rodziny 13.4.1.

Wsparcie rodzin wychowujących 
dzieci i opiekujących się osobami 
niepełnosprawnymi 13.4.1.1.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z 
funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla 
opiekunów 855 85502 2010 2 031 000,00

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

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 11 209,00

16.1.4.

System administracji publicznej i 
współpraca z jednostkami samorządu 
terytorialnego 16.1.4.6.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji 
zadań z zakresu administracji rządowej 
związanych z obsługą obywateli i z 
wydawaniem zezwoleń 750 75011 2010 2 578,00

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

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

Opłacanie i refundacja składek na 
ubezpieczenie zdrowotne z budżetu 
państwa za osoby uprawnione 852 85213 2030 14 500,00

855 85513 2010 23 500,00
UG Suma 4 378 487,00

Pielgrzymka Suma 4  378 487,00

z up. r c .T / .

C e" ¡a).
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
FB-BP.311L3.2022.KSz Wrocław, dnia 18 lutego 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Pieńsk

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. WOJEV\QDY-DOLNO^SKIEGO

lina J friCelina /M ffifékSt& fim ziak  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



Załącznik 1

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

Jednostka organizacyjna

UMiG Pieńsk

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020 5 500,00
750 75011 2010 77 000,00
752 75212 2010 200,00
752 75212 2020
758 75814 2870
852 85203 2010 ,00
852 85213 2030 33 600,00
852 85214 2030 468 200,00
852 85216 2030 323 000,00
852 85219 2010 ,00
852 85219 2030 171 400,00
852 85228 2010 20 300,00
852 85230 2030 35 900,00
852 85278 2010 ,00
855 85501 2060 2 804 000,00
855 85502 2010 3 250 000,00
855 85513 2010 37 100,00
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 7 226 200,00

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 C ^ g ^ ^ L ,A,iKIEGO

Celina Marzena Dzuędziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżety



Załącznik nr 2

UM iG  Pieńsk

( 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 101 000
855 85502 0970 9 000
855 85502 0980 42 000

Razem 152 000



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

Gmina Typ
numer
funkcji

funkcja nazwa
numer
zadania

zadanie nazwa
numer

podzadanie
podzadanie nazwa

numer
działanie

działanie nazwa Dział Rozdział Paragraf Kwota

Pieńsk UMiG 9
Kultura i dziedzictwo 
narodowe 9.1.

Ochrona i popularyzacja 
dziedzictwa 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 5 500,00

11

Bezpieczeństwo 
zewnętrzne i 
nienaruszalność granic 11.4.

Gotowość struktur 
administracyjno-gospodarczych 
kraju do obrony państwa 11.4.2.

Pozamilitarne przygotowania 
obronne 11.4.2.2.

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

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

Wspieranie osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 13.1.2.1.

Wsparcie finansowe zadań i programów 
realizacji zadań pomocy społecznej 852 85214 2030 468 200,00

85216 2030 323 000,00
85219 2010

2030 171400,00
85278 2010

13.1.2.2.
Wspieranie osób z zaburzeniami 
psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010 20 300,00

13.1.2.6.
Pomoc państwa w  zakresie dożywiania oraz 
pomoc żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 35 900,00

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 3 250 000,00

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

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 62 602,00

16.1.4.

System administracji publicznej i 
współpraca z jednostkami samorządu 
terytorialnego 16.1.4.6.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji 
zadań z zakresu administracji rządowej 
związanych z obsługą obywateli i z 
wydawaniem zezwoleń 750 75011 2010 14 398,00

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

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

Opłacanie i refundacja składek na 
ubezpieczenie zdrowotne z budżetu 
państwa za osoby uprawnione 852 85213 2030 33 600,00

855 85513 2010 37 100,00

UM iG Suma .......................... ................................................................................................... ......... 7 226 200,00

Pieńsk Suma ........  ............................. ...........................  ............................... .... ..........-.............. 7226 200,00

Z up. WOJ ^NC^LĄSKIEGO

Celina M r.rz"/'<i'Czi?dziak 
DYREKTOR WYCC lU  

Finansów i Bud/etu



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

Urząd M iasta i Gminy 
Pieszyce

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 Pieszyce

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020 1 000,00
750 75011 2010 149 918,00
752 75212 2010 200,00
752 75212 2020
758 75814 2870
852 85203 2010 ,00
852 85213 2030 23 600,00
852 85214 2030 79 600,00
852 85216 2030 244 000,00
852 85219 2010 ,00
852 85219 2030 172 500,00
852 85228 2010 ,00
852 85230 2030 81 500,00
852 85278 2010 ,00
855 85501 2060 3 392 000,00
855 85502 2010 3 596 000,00
855 85513 2010 79 600,00
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 7 819 918,00

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

Z up.

Celina Marzena ótziedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



Załącznik nr 2

UM iG  Pieszyce

( 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 90 000
855 85502 0970 2 000
855 85502 0980 78 000

Razem 170 000



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

(w złotych)

Gmina Typ
numer
funkcji

funkcja nazwa
numer

zadania
zadanie nazwa

numer
podzadanie

podzadanie nazwa
numer

działanie
działanie nazwa Dział Rozdział Paragraf Kwota

Pieszyce 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 1000,00

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 79 600,00

85216 2030 244 000,00
85219 2010

2030 172 500,00
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 81500,00

13.4. Wspieranie rodziny 13.4.1.

Wsparcie rodzin wychowujących 
dzieci i opiekujących się osobami 
niepełnosprawnymi 13.4.1.1.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z 
funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla 
opiekunów 855 85502 2010 3 596 000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 3 392 000,00

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 121 885,00

16.1.4.

System administracji publicznej i 
współpraca z jednostkami samorządu 
terytorialnego 16.1.4.6.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji 
zadań z zakresu administracji rządowej 
związanych z obsługą obywateli i z 
wydawaniem zezwoleń 750 75011 2010 28 033,00

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

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

Opłacanie i refundacja składek na 
ubezpieczenie zdrowotne z budżetu 
państwa za osoby uprawnione 852 85213 2030 23 600,00

855 85513 2010 79 600,00
UM iG Suma 7 819 918,00

Pieszyce Suma 7 819 918,00

EGO



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

Urząd M iasta 
Piława Górna

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 lip. W OJE^.^Y^tNa^LAFKIEGO 

Celina M arzena U ^ in zia k



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 Piława Górna

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 45 946,00
752 75212 2010 200,00
752 75212 2020
758 75814 2870
852 85203 2010 ,00
852 85213 2030 13 100,00
852 85214 2030 57 400,00
852 85216 2030 131 000,00
852 85219 2010 750,00
852 85219 2030 108 800,00
852 85228 2010 ,00
852 85230 2030 58 400,00
852 85278 2010 ,00
855 85501 2060 2 277 000,00
855 85502 2010 2 384 000,00
855 85513 2010 29 800,00
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 5 106 396,00

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. WOJEWODY DOLNOśî GKIEGOVpDY do lno ;

i P m u O
Marzena D m ttz ia kCelina

DYREKTOR WYDZIAŁU
Finansów i Budżet)



Załącznik nr 2

UM Piława Górna

( 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 78 000
855 85502 0970 5 000
855 85502 0980 83 000

Razem 166 000



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

Piława Górna UM 11

Bezpieczeństwo 
zewnętrzne i 
nienaruszalność granic 11.4.

Gotowość struktur 
administracyjno-gospodarczych 
kraju do obrony państwa 11.4.2.

Pozamilitarne przygotowania 
obronne 11.4.2.2.

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

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

Wspieranie osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 13.1.2.1.

Wsparcie finansowe zadań i programów 
realizacji zadań pomocy społecznej 852 85214 2030 57 400,00

85216 2030 131 000,00
85219 2010

2030
750,00 

108 800,00
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 58 400,00

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 2 384 000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w  wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 2 277 000,00

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 37 355,00

16.1.4.

System administracji publicznej i 
współpraca z jednostkami samorządu 
terytorialnego 16.1.4.6.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji 
zadań z zakresu administracji rządowej 
związanych z obsługą obywateli i z 
wydawaniem zezwoleń 750 75011 2010 8 591,00

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

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

Opłacanie i refundacja składek na 
ubezpieczenie zdrowotne z budżetu 
państwa za osoby uprawnione 852 85213 2030 13 100,00

855 85513 2010 29 800,00
UM Suma 5 106 396,00

Piława Górna 
Suma 5 106 396,00

Z

Celina M arzzna  
DYREKTOR WY! 

Finansów i

o r

-KIEGO

lak



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

Urząd Gminy 
Platerówka

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 i)a J Ś M {& t/d Ziak  
DYREKTOR WYd\?IAŁU 

Finansów i Budźelu



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 Platerówka

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 16 609,00
752 75212 2010 200,00
752 75212 2020 500,00
758 75814 2870
852 85203 2010 ,00
852 85213 2030 3 900,00
852 85214 2030 22 900,00
852 85216 2030 37 000,00
852 85219 2010 2 893,00
852 85219 2030 48 800,00
852 85228 2010 ,00
852 85230 2030 6 300,00
852 85278 2010 ,00
855 85501 2060 512 000,00
855 85502 2010 604 000,00
855 85513 2010 10 700,00
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 1 265 802,00

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. WOJEy^DY DOLNp^SKIEGO

Celina Marzena m iedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów I Budżetu



Załącznik nr 2

UG Platerówka

( 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 7 000
855 85502 0970
855 85502 0980 8 000

Razem 15 000



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

Platerówka UG 11

Bezpieczeństwo 
zewnętrzne i 
nienaruszalność granic 11.4.

Gotowość struktur 
administracyjno-gospodarczych 
kraju do obrony państwa 11.4.2.

Pozamilitarne przygotowania 
obronne 11.4.2.2.

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

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

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

Wspieranie osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 13.1.2.1.

Wsparcie finansowe zadań i programów 
realizacji zadań pomocy społecznej 852 85214 2030 22 900,00

85216 2030 37 000,00
85219 2010

2030
2 893,00 

48 800,00
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 6 300,00

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 604 000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w  wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 512 000,00

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 13 691,00

16.1.4.

System administracji publicznej i 
współpraca z jednostkami samorządu 
terytorialnego 16.1.4.6.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji 
zadań z zakresu administracji rządowej 
związanych z obsługą obywateli i z 
wydawaniem zezwoleń 750 75011 2010 2 918,00

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

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

Opłacanie i refundacja składek na 
ubezpieczenie zdrowotne z budżetu 
państwa za osoby uprawnione 852 85213 2030 3 900,00

855 85513 2010 10 700,00
UG Suma 1 265 802,00

Platerówka Suma 1265 802,00



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

Urząd Gminy 
Podgórzyn

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 OJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina ^ ( ^ i£ f ^ j ^ i e J z ia k  
DYREKTOR VWqZIAŁU 

Finansów i Budżetu



Załącznik 1

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

Jednostka organizacyjna

UG Podgórzyn

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020 5 100,00
750 75011 2010 66 624,00
752 75212 2010 200,00
752 75212 2020
758 75814 2870
852 85203 2010 ,00
852 85213 2030 45 000,00
852 85214 2030 415 600,00
852 85216 2030 430 000,00
852 85219 2010 5 148,00
852 85219 2030 154 400,00
852 85228 2010 35 700,00
852 85230 2030 163 800,00
852 85278 2010 ,00
855 85501 2060 3 098 000,00
855 85502 2010 3 126 000,00
855 85513 2010 78 900,00
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 7 624 472,00

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 y ^ ^ ^ J ^ L Ą f K l E G G

Celina Marzena D & dziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



Załącznik nr 2

UG Podgórzyn

( 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 70 000
855 85502 0970 1 000
855 85502 0980 30 000

Razem 102 000



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

Podgórzyn 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 1 miejsc pamięci 
narodowej w kraju i za granicą 9.1.1.7.

Opieka nad miejscami pamięci narodowej 
oraz grobami i cmentarzami wojennymi 710 71035 2020 5 100,00

11

Bezpieczeństwo 
zewnętrzne i 
nienaruszalność granic 11.4.

Gotowość struktur 
administracyjno-gospodarczych 
kraju do obrony państwa 11.4.2.

Pozamilitarne przygotowania 
obronne 11.4.2.2.

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

13
Zabezpieczenie społeczne 1 
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 415 600,00

85216 2030 430 000,00
85219 2010

2030
5 148,00 

154 400,00
85278 2010

13.1.2.2.
Wspieranie osób z zaburzeniami 
psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010 35 700,00

13.1.2.6.
Pomoc państwa w  zakresie dożywiania oraz 
pomoc żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 163 800,00

13.4. Wspieranie rodziny 13.4.1.

Wsparcie rodzin wychowujących 
dzieci i opiekujących się osobami 
niepełnosprawnymi 13.4.1.1.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z 
funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla 
opiekunów 855 85502 2010 3 126 000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w  wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 3 098 000,00

13.4.1.6.

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

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

Ewidencja ludności, rejestracja stanu 
cywilnego oraz dokumenty 
tożsamości 16.1.1.2.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji 
zadań z zakresu administracji rządowej - 
dowody osobiste, ewidencja ludności, 
rejestracja zdarzeń stanu cywilnego 750 75011 2010 54 166,00

16.1.4.

System administracji publicznej i 
współpraca z jednostkami samorządu 
terytorialnego 16.1.4.6.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji 
zadań z zakresu administracji rządowej 
związanych z obsługą obywateli i z 
wydawaniem zezwoleń 750 75011 2010 12 458,00

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

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

Opłacanie 1 refundacja składek na 
ubezpieczenie zdrowotne z budżetu 
państwa za osoby uprawnione 852 85213 2030 45 000,00

855 85513 2010 78 900,00
UG Suma 7 624 472,00

Podgórzyn Suma 7 624 472,00



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

Urząd M iasta 
Polanica Zdrój

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

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

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

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

zleconych ustawami (Załącznik nr 2)

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

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

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

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

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

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

na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Z up. WOJ‘r ' fl'r 'n v  Mr,6 rĄ r'KIEGO

Celina wSzéhW-i^eÁlzit 
DYREKTOR WYDZIAŁU

í&üziak



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 Polanica Zdrój

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 162 767,00
752 75212 2010 200,00
752 75212 2020
758 75814 2870 1 188 745,00
852 85203 2010 ,00
852 85213 2030 22 700,00
852 85214 2030 127 400,00
852 85216 2030 219 000,00
852 85219 2010 60,00
852 85219 2030 118 100,00
852 85228 2010 ,00
852 85230 2030 130 200,00
852 85278 2010 ,00
855 85501 2060 1 846 000,00
855 85502 2010 2 209 000,00
855 85513 2010 57 700,00
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 6 081 872,00

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

Z up. VV0J E V ^ ^ ^ W ^ u ( o KIEG0

Celina Marzena Diieetziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



Załącznik nr 2

UM Polanica 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
855 85502 0920 20 000
855 85502 0970 5 000
855 85502 0980 23 000

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 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

Polanica Zdrój UM 11

Bezpieczeństwo 
zewnętrzne 1 
nienaruszalność granic 11.4.

Gotowość struktur 
administracyjno-gospodarczych 
kraju do obrony państwa 11.4.2.

Pozamilitarne przygotowania 
obronne 11.4.2.2.

Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych 1 wojsk 
sojuszniczych przez sektor pozamilitarny 752 75212 2010 200,00

13
Zabezpieczenie społeczne 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 127 400,00

85216 2030 219 000,00
85219 2010

2030
60,00 

118 100,00
85278 2010

13.1.2.2.
Wspieranie osób z zaburzeniami 
psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010

13.1.2.6.
Pomoc państwa w  zakresie dożywiania oraz 
pomoc żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 130 200,00

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 2 209 000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w  wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 1 846 000,00

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 132 331,00

16.1.4.

System administracji publicznej i 
współpraca z jednostkami samorządu 
terytorialnego 16.1.4.6.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji 
zadań z zakresu administracji rządowej 
związanych z obsługą obywateli i z 
wydawaniem zezwoleń 750 75011 2010 30 436,00

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

Kształtowanie warunków 
funkcjonowania i rozwoju systemu 
opieki zdrowotnej 20.1.1.7.

Nadzór 1 kontrola nad lecznictwem 
uzdrowiskowym oraz gminami 
uzdrowiskowymi 758 75814 2870 1188 745,00

20.1.3.

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

Opłacanie i refundacja składek na 
ubezpieczenie zdrowotne z budżetu 
państwa za osoby uprawnione 852 85213 2030 22 700,00

855 85513 2010 57 700,00
UM Suma 6 081872,00

Polanica Zdrój 
Suma .......................................... 6081872,00



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

Urząd M iasta i Gminy 
Polkowice

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

M - 1 nCelina 
DYREKTORWYD 

Finansów i Budź



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 Polkowice

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020 800,00
750 75011 2010 210 150,00
752 75212 2010 400,00
752 75212 2020
758 75814 2870
852 85203 2010 ,00
852 85213 2030 41 000,00
852 85214 2030 46 100,00
852 85216 2030 390 000,00
852 85219 2010 1 508,00
852 85219 2030 336 700,00
852 85228 2010 43 680,00
852 85230 2030 259 000,00
852 85278 2010 ,00
855 85501 2060 13 212 000,00
855 85502 2010 8 519 000,00
855 85513 2010 114 700,00
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 23 175 038,00

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

Z up. WOJEWOto r KIEGO

Celina Marzena Dzipdzjak
DYREKTOR WYDZ^ŁU

Finansów i Budźeti



Załącznik nr 2

UMiG Polkowice

( w złotych)

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

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690 2 000
852 85203 0830
852 85228 0830 6 000
855 85502 0920 310 000
855 85502 0970 10 000
855 85502 0980 240 000

Razem 568 000



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

Polkowice UMiG 9
Kultura 1 dziedzictwo 
narodowe 9.1.

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

Ochrona materialnego dziedzictwa 
kulturowego i miejsc pamięci 
narodowej w kraju 1 za granicą 9.1.1.7.

Opieka nad miejscami pamięci narodowej 
oraz grobami 1 cmentarzami wojennymi 710 71035 2020 800,00

11

Bezpieczeństwo 
zewnętrzne i 
nienaruszalność granic 11.4.

Gotowość struktur 
a d m 1 n Ist ra cyj no-gos poda rczych 
kraju do obrony państwa 11.4.2.

Pozamilitarne przygotowania 
obronne 11.4.2.2.

Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych 1 wojsk 
sojuszniczych przez sektor pozamilitarny 752 75212 2010 400,00

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

Wspieranie osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 13.1.2.1.

Wsparcie finansowe zadań i programów 
realizacji zadań pomocy społecznej 852 85214 2030 46 100,00

85216 2030 390 000,00
85219 2010

2030
1 508,00 

336 700,00
85278 2010

13.1.2.2.
Wspieranie osób z zaburzeniami 
psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010 43 680,00

13.1.2.6.
Pomoc państwa w  zakresie dożywiania oraz 
pomoc żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 259 000,00

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 1 zasiłki dla 
opiekunów 855 85502 2010 8 519 000,00

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

13.4.1.6.

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

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

Ewidencja ludności, rejestracja stanu 
cywilnego oraz dokumenty 
tożsamości 16.1.1.2.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji 
zadań z zakresu administracji rządowej - 
dowody osobiste, ewidencja ludności, 
rejestracja zdarzeń stanu cywilnego 750 75011 2010 170 854,00

16.1.4.

System administracji publicznej 1 
współpraca z jednostkami samorządu 
terytorialnego 16.1.4.6.

Finansowanie, nadzór 1 kontrola realizacji 
zadań z zakresu administracji rządowej 
związanych z obsługą obywateli 1 z 
wydawaniem zezwoleń 750 75011 2010 39 296,00

20 Zdrowie 20.1.
System opieki zdrowotnej 1 dostęp 
do świadczeń opieki zdrowotnej 20.1.3.

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

Opłacanie 1 refundacja składek na 
ubezpieczenie zdrowotne z budżetu 
państwa za osoby uprawnione 852 85213 2030 41 000,00

855 85513 2010 114 700,00
UM iG Suma 23 175 038,00

Polkow ice Suma 23175038^61



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

Urząd M iasta i Gminy 
Prochowice

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 OJEWODY DO LNQ ŚJ^|KIEGO

Celina M arzena r?t\bdziak 
DYREKTOR WYDŻlAŁU 

Finansów 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

UMiG Prochowice

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 45 825,00
752 75212 2010 200,00
752 75212 2020 900,00
758 75814 2870
852 85203 2010 ,00
852 85213 2030 19 700,00
852 85214 2030 128 800,00
852 85216 2030 191 000,00
852 85219 2010 1 065,00
852 85219 2030 231 100,00
852 85228 2010 45 525,00
852 85230 2030 41 900,00
852 85278 2010 ,00
855 85501 2060 3 217 000,00
855 85502 2010 2 601 000,00
855 85513 2010 28 200,00
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 6 552 215,00

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 W 0 & Y  p O y N e t f L Ą f K I E G O

'iM w u b , /
Celina Marzena D&edziak 

DYREKTOR WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetl

/



Załącznik nr 2

UMiG Prochowice

( 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 7 000
855 85502 0920 20 000
855 85502 0970
855 85502 0980 12 000

Razem 39 000



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

Gmina Typ
numer
funkcji

funkcja nazwa
numer
zadania

zadanie nazwa
numer

podzadanie
podzadanie nazwa

numer
działanie

działanie nazwa Dział Rozdział Paragraf Kwota

Prochowice UMiG 11

Bezpieczeństwo 
zewnętrzne i 
nienaruszalność granic 11.4.

Gotowość struktur 
administracyjno-gospodarczych 
kraju do obrony państwa 11.4.2.

Pozamilitarne przygotowania 
obronne 11.4.2.2.

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

11.4.2.4.
Szkolenie obronne administracji publicznej 1 
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 128 800,00

85216 2030 191 000,00
85219 2010

2030
1 065,00 

231100,00
85278 2010

13.1.2.2.
Wspieranie osób z zaburzeniami 
psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010 45 525,00

13.1.2.6.
Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz 
pomoc żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 41900,00

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 2 601 000,00

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

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 37 256,00

16.1.4.

System administracji publicznej i 
współpraca z jednostkami samorządu 
terytorialnego 16.1.4.6.

Finansowanie, nadzór I kontrola realizacji 
zadań z zakresu administracji rządowej 
związanych z obsługą obywateli i z 
wydawaniem zezwoleń 750 75011 2010 8 569,00

20 Zdrowie 20.1.
System opieki zdrowotnej 1 dostęp 
do świadczeń opieki zdrowotnej 20.1.3.

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

Opłacanie i refundacja składek na 
ubezpieczenie zdrowotne z budżetu 
państwa za osoby uprawnione 852 85213 2030 19 700,00

855 85513 2010 28 200,00
UM iG Suma 6 552 215,00

Prochowice Suma 6 552215,00



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

Urząd Miasta i Gminy 
Prusice

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

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

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

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

zleconych ustawami (Załącznik nr 2)

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

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

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

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

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

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

na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej



Załącznik 1

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

Jednostka organizacyjna

UMiG Prusice

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 77 970,00
752 75212 2010 200,00
752 75212 2020
758 75814 2870
852 85203 2010 ,00
852 85213 2030 31 800,00
852 85214 2030 296 400,00
852 85216 2030 326 000,00
852 85219 2010 1 676,00
852 85219 2030 179 000,00
852 85228 2010 45 662,00
852 85230 2030 198 700,00
852 85278 2010 ,00
855 85501 2060 4 254 000,00
855 85502 2010 4 418 000,00
855 85513 2010 90 300,00
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 9 919 708,00

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

Z up. WOJE'

Celina Marzena uziedz.iak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



Załącznik nr 2

UMiG Prusice

( 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 7 000
855 85502 0920 115 000
855 85502 0970 2 000
855 85502 0980 50 000

Razem 174 000



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

Prusice UMiG 11

Bezpieczeństwo 
zewnętrzne i 
nienaruszalność granic 11.4.

Gotowość struktur 
administracyjno-gospodarczych 
kraju do obrony państwa 11.4.2.

Pozamilitarne przygotowania 
obronne 11.4.2.2.

Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych 1 wojsk 
sojuszniczych przez sektor pozamilitarny 752 75212 2010 200,00

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

Wspieranie osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 13.1.2.1.

Wsparcie finansowe zadań i programów 
realizacji zadań pomocy społecznej 852 85214 2030 296 400,00

85216 2030 326 000,00
85219 2010

2030
1 676,00 

179 000,00
85278 2010

13.1.2.2.
Wspieranie osób z zaburzeniami 
psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010 45 662,00

13.1.2.6.
Pomoc państwa w  zakresie dożywiania oraz 
pomoc żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 198 700,00

13.4. Wspieranie rodziny 13.4.1.

Wsparcie rodzin wychowujących 
dzieci i opiekujących się osobami 
niepełnosprawnymi 13.4.1.1.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z 
funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla 
opiekunów 855 85502 2010 4 418 000,00

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

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 63 391,00

16.1.4.

System administracji publicznej i 
współpraca z jednostkami samorządu 
terytorialnego 16.1.4.6.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji 
zadań z zakresu administracji rządowej 
związanych z obsługą obywateli 1 z 
wydawaniem zezwoleń 750 75011 2010 14 579,00

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

Opłacanie 1 refundacja składek na 
ubezpieczenie zdrowotne z budżetu 
państwa za osoby uprawnione 20.1.3.1.

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

855 85513 2010 90 300,00
UMiG Suma 9 919 708,00

Prusice Suma 9 919 708,00



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

Urząd M iasta i Gminy 
Przemków

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. WOJEWOpy D O L N C iU f KIEGO



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 Przemków

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 67 954,00
752 75212 2010 200,00
752 75212 2020
758 75814 2870
852 85203 2010 ,00
852 85213 2030 21 600,00
852 85214 2030 434 200,00
852 85216 2030 228 000,00
852 85219 2010 ,00
852 85219 2030 143 100,00
852 85228 2010 ,00
852 85230 2030 19 200,00
852 85278 2010 ,00
855 85501 2060 3 289 000,00
855 85502 2010 2 996 000,00
855 85513 2010 35 000,00
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 7 234 254,00

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

Z up. W0JE^ g ^ ^ ^ ^ > c' KIEG0

Celina Marzena foziedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżbtu



Załącznik nr 2

UMiG Przemków

( 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 34 000
855 85502 0970
855 85502 0980 28 000

Razem 62 000



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

Przemków UMiG 11

Bezpieczeństwo 
zewnętrzne i 
nienaruszalność granic 11.4.

Gotowość struktur 
administracyjno-gospodarczych 
kraju do obrony państwa 11.4.2.

Pozamilitarne przygotowania 
obronne 11.4.2.2.

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

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

Wspieranie osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 13.1.2.1.

Wsparcie finansowe zadań i programów 
realizacji zadań pomocy społecznej 852 85214 2030 434 200,00

85216 2030 228 000,00
85219 2010

2030 143 100,00
85278 2010

13.1.2.2.
Wspieranie osób z zaburzeniami 
psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010

13.1.2.6.
Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz 
pomoc żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 19 200,00

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 2 996 000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w  wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 3 289 000,00

13.4.1.6.

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

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

Ewidencja ludności, rejestracja stanu 
cywilnego oraz dokumenty 
tożsamości 16.1.1.2.

Finansowanie, nadzór 1 kontrola realizacji 
zadań z zakresu administracji rządowej - 
dowody osobiste, ewidencja ludności, 
rejestracja zdarzeń stanu cywilnego 750 75011 2010 55 247,00

16.1.4.

System administracji publicznej i 
współpraca z jednostkami samorządu 
terytorialnego 16.1.4.6.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji 
zadań z zakresu administracji rządowej 
związanych z obsługą obywateli i z 
wydawaniem zezwoleń 750 75011 2010 12 707,00

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

Opłacanie 1 refundacja składek na 
ubezpieczenie zdrowotne z budżetu 
państwa za osoby uprawnione 20.1.3.1.

Opłacanie i refundacja składek na 
ubezpieczenie zdrowotne z budżetu 
państwa za osoby uprawnione 852 85213 2030 21 600,00

855 85513 2010 35 000,00
UM iG Suma 7 234 254,00

Przemków Suma 7 234 254,00



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

Urząd Gminy 
Przeworno

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 u p .  W OJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina iak
DYREKTOR WYD&Ał U 

Finansów i Budżetu



Załącznik 1

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

Jednostka organizacyjna

UG Przeworno

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 32 479,00
752 75212 2010 200,00
752 75212 2020 500,00
758 75814 2870
852 85203 2010 ,00
852 85213 2030 18 200,00
852 85214 2030 82 100,00
852 85216 2030 174 000,00
852 85219 2010 9 385,00
852 85219 2030 90 700,00
852 85228 2010 ,00
852 85230 2030 21 500,00
852 85278 2010 6 000,00
855 85501 2060 1 812 000,00
855 85502 2010 1 639 000,00
855 85513 2010 20 700,00
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 3 906 764,00

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 JEW ^ gD ^ M ^ L^ KIEG O

Celina Marzena. Duedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżenj



Załącznik nr 2

UG Przeworno

( 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 24 000
855 85502 0970 1 000
855 85502 0980 13 000

Razem 39 000



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

(w zlolycli)

Gmina Typ
numer
funkcji

funkcja nazwa
numer

zadania
zadanie nazwa

numer
podzadanie

podzadanie nazwa
numer

działanie
działanie nazwa Dział Rozdział Paragraf Kwota

Przeworno UG 11

Bezpieczeństwo 
zewnętrzne i 
nienaruszalność granic 11.4.

Gotowość struktur 
administracyjno-gospodarczych 
kraju do obrony państwa 11.4.2.

Pozamilitarne przygotowania 
obronne 11.4.2.2.

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

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

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

Wspieranie osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 13.1.2.1.

Wsparcie finansowe zadań 1 programów 
realizacji zadań pomocy społecznej 852 85214 2030 82 100,00

85216 2030 174 000,00
85219 2010

2030
9 385,00 

90 700,00
85278 2010 6 000,00

13.1.2.2.
Wspieranie osób z zaburzeniami 
psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010

13.1.2.6.
Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz 
pomoc żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 21 500,00

13.4. Wspieranie rodziny 13.4.1.

Wsparcie rodzin wychowujących 
dzieci i opiekujących się osobami 
niepełnosprawnymi 13.4.1.1.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z 
funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla 
opiekunów 855 85502 2010 1 639 000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 1812 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 26 406,00

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 1 z 
wydawaniem zezwoleń 750 75011 2010 6 073,00

20 Zdrowie 20.1.
System opieki zdrowotnej 1 dostęp 
do świadczeń opieki zdrowotnej 20.1.3.

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

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

855 85513 2010 20 700,00
UG Suma 3 906 764,00

Przeworno Suma 3 906764,00



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

Urząd M iasta i Gminy 
Radków

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 D O LNO^pKIEGO 

Celina M a^î m f& ijiełlziak



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 Radków

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 117 445,00
752 75212 2010 200,00
752 75212 2020
758 75814 2870
852 85203 2010 ,00
852 85213 2030 25 300,00
852 85214 2030 247 600,00
852 85216 2030 245 000,00
852 85219 2010 216,00
852 85219 2030 176 400,00
852 85228 2010 ,00
852 85230 2030 323 500,00
852 85278 2010 ,00
855 85501 2060 3 036 000,00
855 85502 2010 2 817 124,00
855 85513 2010 36 000,00
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 7 024 785,00

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. WOJEWODY D O L N E M 0«! EGO

Celina murz^criSit^dziiik
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



Załącznik nr 2

UMiG Radków

( 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 60 000
855 85502 0970 2 000
855 85502 0980 40 000

Razem 102 000



Załącznik n r 3
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 złotych)

Gmina Typ
numer
funkcji

funkcja nazwa
numer
zadania

zadanie nazwa
numer

podzadanie
podzadanie nazwa

numer
działanie

działanie nazwa Dział Rozdział Paragraf Kwota

Radków UMiG 11

Bezpieczeństwo 
zewnętrzne i 
nienaruszalność granic 11.4.

Gotowość struktur 
administracyjno-gospodarczych 
kraju do obrony państwa 11.4.2.

Pozamilitarne przygotowania 
obronne 11.4.2.2.

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

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

Wspieranie osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 13.1.2.1.

Wsparcie finansowe zadań i programów 
realizacji zadań pomocy społecznej 852 85214 2030 247 600,00

85216 2030 245 000,00
85219 2010

2030
216,00 

176 400,00
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 323 500,00

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 2 813 000,00

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

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 97 154,00

16.1.4.

System administracji publicznej i 
współpraca z jednostkami samorządu 
terytorialnego 16.1.4.6.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji 
zadań z zakresu administracji rządowej 
związanych z obsługą obywateli i z 
wydawaniem zezwoleń 750 75011 2010 20 291,00

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

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

Opłacanie i refundacja składek na 
ubezpieczenie zdrowotne z budżetu 
państwa za osoby uprawnione 852 85213 2030 25 300,00

855 85513 2010 36 000,00

UM iG Suma 7 024 785,00

Radków Suma ........ 7 024 785,00

Finansów i Buużati



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

Urząd Gminy 
Radwanice

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).

2 up. W OJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO



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 Radwanice

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 31 157,00
752 75212 2010 200,00
752 75212 2020
758 75814 2870
852 85203 2010 ,00
852 85213 2030 8 000,00
852 85214 2030 140 300,00
852 85216 2030 78 000,00
852 85219 2010 ,00
852 85219 2030 80 000,00
852 85228 2010 6 160,00
852 85230 2030 20 000,00
852 85278 2010 ,00
855 85501 2060 2 346 000,00
855 85502 2010 1 426 000,00
855 85513 2010 30 800,00
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 4 166 617,00

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

Z up. WOJEV}$DY D9LNp^LJ\°KIEGO

Celina
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i



Załącznik nr 2

UG Radwanice

( w  zło tych)

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

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690
852 85203 0830
852 85228 0830 1 000
855 85502 0920 7 000
855 85502 0970 6 000
855 85502 0980 14 000

Razem 28 000



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

(w złotych)

Gmina Typ
numer
funkcji

funkcja nazwa
numer

zadania
zadanie nazwa

numer
podzadanie

podzadanie nazwa
numer

działanie
działanie nazwa Dział Rozdział Paragraf Kwota

Radwanice UG 11

Bezpieczeństwo 
zewnętrzne i 
nienaruszalność granic 11.4.

Gotowość struktur 
administracyjno-gospodarczych 
kraju do obrony państwa 11.4.2.

Pozamilitarne przygotowania 
obronne 11.4.2.2.

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

13
2abezpieczenie społeczne i 
wspieranie rodziny 13.1. Pomoc 1 integracja społeczna 13.1.2.

Wspieranie osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 13.1.2.1.

Wsparcie finansowe zadań i programów 
realizacji zadań pomocy społecznej 852 85214 2030 140 300,00

85216 2030 78 000,00
85219 2010

2030 80 000,00
85278 2010

13.1.2.2.
Wspieranie osób z zaburzeniami 
psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010 6 160,00

13.1.2.6.
Pomoc państwa w  zakresie dożywiania oraz 
pomoc żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 20 000,00

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 1426 000,00

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

13.4.1.6.

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

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

Ewidencja ludności, rejestracja stanu 
cywilnego oraz dokumenty 
tożsamości 16.1.1.2.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji 
zadań z zakresu administracji rządowej - 
dowody osobiste, ewidencja ludności, 
rejestracja zdarzeń stanu cywilnego 750 75011 2010 25 331,00

16.1.4.

System administracji publicznej i 
współpraca z jednostkami samorządu 
terytorialnego 16.1.4.6.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji 
zadań z zakresu administracji rządowej 
związanych z obsługą obywateli 1 z 
wydawaniem zezwoleń 750 75011 2010 5 826,00

20 2d rowie 20.1.
System opieki zdrowotnej i dostęp 
do świadczeń opieki zdrowotnej 20.1.3.

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

Opłacanie i refundacja składek na 
ubezpieczenie zdrowotne z budżetu 
państwa za osoby uprawnione 852 85213 2030 8 000,00

855 85513 2010 30 800,00
UG Suma 4 166 617,00

Radwanice Suma 4166  617,00

Z up. V 

C e1:. -- t-Crrz.....
d y r e k t o r  

Finansów i E



WOJEWODA DOLNOSLĄSKI
FB-BP.3111,3.2022.KSz Wrocław, dnia 18 lutego 2022 r.

Urząd Gminy 
Rudna

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).

2 up. WOJEWOSY D O L N Q & ^ K IE G O

Celina M ^ M iM k U ^ ia k  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżeth



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 Rudna

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 58 313,00
752 75212 2010 200,00
752 75212 2020 500,00
758 75814 2870
852 85203 2010 ,00
852 85213 2030 15 700,00
852 85214 2030 16 600,00
852 85216 2030 154 000,00
852 85219 2010 ,00
852 85219 2030 117 200,00
852 85228 2010 ,00
852 85230 2030 43 700,00
852 85278 2010 ,00
855 85501 2060 3 602 000,00
855 85502 2010 2 637 000,00
855 85513 2010 20 500,00
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 6 665 713,00

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 KIEGO

Celina Marzena
DYREKTOR

Finansów i



Załącznik nr 2

UG Rudna

( w  zło tych)

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

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690
852 85203 0830
852 85228 0830
855 85502 0920 63 000
855 85502 0970
855 85502 0980 61 000

Razem 124 000



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 ań s tw a  w  po d zia le  n a  fu n k c je , z a d a n ia , p o d z a d a n ia  i d z ia ła n ia
Załącznik n r 3

(w złotych)

Gmina Typ
numer
funkcji

funkcja nazwa
numer

zadania
zadanie nazwa

numer
podzadanie

podzadanie nazwa
numer

działanie
działanie nazwa Dział Rozdział Paragraf Kwota

Rudna UG 11

Bezpieczeństwo 
zewnętrzne i 
nienaruszalność granic 11.4.

Gotowość struktur 
administracyjno-gospodarczych 
kraju do obrony państwa 11.4.2.

Pozamilitarne przygotowania 
obronne 11.4.2.2.

Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych 1 wojsk 
sojuszniczych przez sektor pozamilitarny 752 75212 2010 200,00

11.4.2.4.
Szkolenie obronne administracji publicznej 1 
przedsiębiorców 752 75212 2020 500,00

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

Wspieranie osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 13.1.2.1.

Wsparcie finansowe zadań i programów 
realizacji zadań pomocy społecznej 852 85214 2030 16 600,00

85216 2030 154 000,00
85219 2010

2030 117 200,00
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 43 700,00

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 2 637 000,00

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

13.4.1.6.

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

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

Ewidencja ludności, rejestracja stanu 
cywilnego oraz dokumenty 
tożsamości 16.1.1.2.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji 
zadań z zakresu administracji rządowej - 
dowody osobiste, ewidencja ludności, 
rejestracja zdarzeń stanu cywilnego 750 75011 2010 47 409,00

16.1.4.

System administracji publicznej i 
współpraca z jednostkami samorządu 
terytorialnego 16.1.4.6.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji 
zadań z zakresu administracji rządowej 
związanych z obsługą obywateli i z 
wydawaniem zezwoleń 750 75011 2010 10 904,00

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

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

Opłacanie i refundacja składek na 
ubezpieczenie zdrowotne z budżetu 
państwa za osoby uprawnione 852 85213 2030 15 700,00

855 85513 2010 20 500,00
UG Suma 6 665 713,00

Rudna Suma 6 665 713,00



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

Urząd Gminy 
Ruja

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

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

na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 

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

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

zleconych ustawami (Załącznik nr 2)

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

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

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

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

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

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

DYREKTOR WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu



Załącznik 1

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

Jednostka organizacyjna

UG Ruja

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 9 147,00
752 75212 2010 200,00
752 75212 2020 500,00
758 75814 2870
852 85203 2010 ,00
852 85213 2030 21 500,00
852 85214 2030 110 900,00
852 85216 2030 213 000,00
852 85219 2010 2 100,00
852 85219 2030 65 700,00
852 85228 2010 ,00
852 85230 2030 29 100,00
852 85278 2010 ,00
855 85501 2060 1 088 000,00
855 85502 2010 1 222 000,00
855 85513 2010 16 600,00
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 2 778 747,00

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 ^ C O i^ L ^ K IE G O

Celina Murzenćtfpz.iedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU
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Załącznik nr 2

UG Ruja

( w  złotych)

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

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690
852 85203 0830
852 85228 0830
855 85502 0920 23 000
855 85502 0970 3 000
855 85502 0980 26 000

Razem 52 000



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

Ruja UG 11

Bezpieczeństwo 
zewnętrzne i 
nienaruszalność granic 11.4.

Gotowość struktur 
administracyjno-gospodarczych 
kraju do obrony państwa 11.4.2.

Pozamilitarne przygotowania 
obronne 11.4.2.2.

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

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

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

Wspieranie osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 13.1.2.1.

Wsparcie finansowe zadań i programów 
realizacji zadań pomocy społecznej 852 85214 2030 110 900,00

85216 2030 213 000,00
85219 2010

2030
2 100,00 

65 700,00
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 29 100,00

13.4. Wspieranie rodziny 13.4.1.

Wsparcie rodzin wychowujących 
dzieci i opiekujących się osobami 
niepełnosprawnymi 13.4.1.1.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z 
funduszu alimentacyjnego 1 zasiłki dla 
opiekunów 855 85502 2010 1 222 000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w  wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 1 088 000,00

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 7 437,00

16.1.4.

System administracji publicznej 1 
współpraca z jednostkami samorządu 
terytorialnego 16.1.4.6.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji 
zadań z zakresu administracji rządowej 
związanych z obsługą obywateli i z 
wydawaniem zezwoleń 750 75011 2010 1710,00

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

Opłacanie 1 refundacja składek na 
ubezpieczenie zdrowotne z budżetu 
państwa za osoby uprawnione 20.1.3.1.

Opłacanie i refundacja składek na 
ubezpieczenie zdrowotne z budżetu 
państwa za osoby uprawnione 852 85213 2030 21500,00

855 85513 2010 16 600,00
UG Suma 2 778 747,00

Ruja Suma 2 778 747,00

Celina Mcrz?.r.a ~zi 
DYREKTOR WYCZ 
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