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

Urząd Miasta i Gminy 
Siechnice

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 Siechnice

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 168 311,00
752 75212 2010 300,00
752 75212 2020
758 75814 2870
852 85203 2010 ,00
852 85213 2030 21 100,00
852 85214 2030 47 100,00
852 85216 2030 211 000,00
852 85219 2010 6 365,00
852 85219 2030 223 000,00
852 85228 2010 ,00
852 85230 2030 19 100,00
852 85278 2010 ,00
855 85501 2060 16 432 000,00
855 85502 2010 4 281 000,00
855 85513 2010 27 400,00
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 21 436 676,00

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 D ńedziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżeku



Załącznik nr 2

UMiG Siechnice

( 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 15 000
852 85203 0830
852 85228 0830
855 85502 0920 70 000
855 85502 0970 1 000
855 85502 0980 51 000

Razem 137 000



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

Gmina Typ
numer
funkcji

funkcja nazwa
numer
zadania

zadanie nazwa
numer

podzadanie
podzadanie nazwa

numer
działanie

działanie nazwa Dział Rozdział Paragraf Kwota

Siechnice 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 47 100,00

85216 2030 211 000,00
85219 2010

2030
6 365,00 

223 000,00
85278 2010

13.1.2.2.
Wspieranie osób z zaburzeniami 
psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010

13.1.2.6.
Pomoc państwa w  zakresie dożywiania oraz 
pomoc żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 19 100,00

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 4 281000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w  wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 16 432 000,00

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 141887,00

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 26 424,00

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 21100,00

855 85513 2010 27 400,00
UM iG Suma 21436 676,00

Siechnice Suma 21436 676,00

Z up. VYOJB¿iCDY DCL'

C z "  i Z  r z  V  
DYREKTOR W Y L :\ 1Ü 

Finansów i Budżet!



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

Urząd Gminy 
Siekierczyn

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 . WOJEWODYOOLMQ^'CV'KIEGO

Celina 
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 Siekierczyn

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 39 361,00
752 75212 2010 200,00
752 75212 2020 500,00
758 75814 2870
852 85203 2010 ,00
852 85213 2030 9 600,00
852 85214 2030 42 900,00
852 85216 2030 96 000,00
852 85219 2010 1 524,00
852 85219 2030 82 900,00
852 85228 2010 ,00
852 85230 2030 18 300,00
852 85278 2010 ,00
855 85501 2060 1 657 000,00
855 85502 2010 1 664 000,00
855 85513 2010 22 700,00
921 92121 2020
925 92503 2030 7 000,00

razem 3 641 985,00

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.

Celina Marzena
DYREKTOR

Finansów i



Załącznik nr 2

UG Siekierczyn

( 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 1 000
855 85502 0980 11 000

Razem 29 000



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

(w złotych)

Gmina Typ
numer
funkcji

funkcja nazwa
numer
zadania

zadanie nazwa
numer

podzadanie
podzadanie nazwa

numer
działanie

działanie nazwa Dział Rozdział Paragraf Kwota

Siekierczyn UG 11

Bezpieczeństwo 
zewnętrzne i 
nienaruszalność granic 11.4.

Gotowość struktur 
administracyjno-gospodarczych 
kraju do obrony państwa 11.4.2.

Pozamilitarne przygotowania 
obronne 11.4.2.2.

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

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

12 Środowisko 12.2. Kształtowanie bioróżnorodności 12.2.1. Ochrona przyrody i krajobrazu 12.2.1.1. Formy ochrony przyrody 925 92503 2030 7 000,00

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

Wspieranie osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 13.1.2.1.

Wsparcie finansowe zadań i programów 
realizacji zadań pomocy społecznej 852 85214 2030 42 900,00

85216 2030 96 000,00
85219 2010

2030
1 524,00 

82 900,00
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 18 300,00

13.4. Wspieranie rodziny 13.4.1.

Wsparcie rodzin wychowujących 
dzieci i opiekujących się osobami 
niepełnosprawnymi 13.4.1.1.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z 
funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla 
opiekunów 855 85502 2010 1 664 000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 1 657 000,00

13.4.1.6.

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

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

Ewidencja ludności, rejestracja stanu 
cywilnego oraz dokumenty 
tożsamości 16.1.1.2.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji 
zadań z zakresu administracji rządowej - 
dowody osobiste, ewidencja ludności, 
rejestracja zdarzeń stanu cywilnego 750 75011 2010 32 730,00

16.1.4.

System administracji publicznej i 
współpraca z jednostkami samorządu 
terytorialnego 16.1.4.6.

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

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

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

Opłacanie i refundacja składek na 
ubezpieczenie zdrowotne z budżetu 
państwa za osoby uprawnione 852 85213 2030 9 600,00

855 85513 2010 22 700,00
UG Suma 3 641 985,00

Siekierczyn Suma 3 641 985,00



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

Urząd Miasta i Gminy 
Sobótka

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 DOLMCM^KIEGO
7 ) r  J  r  1

Celina M u r ^ ^ M a 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

UMiG Sobótka

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 103 587,00
752 75212 2010 300,00
752 75212 2020
758 75814 2870
852 85203 2010 ,00
852 85213 2030 26 100,00
852 85214 2030 142 700,00
852 85216 2030 268 000,00
852 85219 2010 1 523,00
852 85219 2030 176 200,00
852 85228 2010 ,00
852 85230 2030 41 500,00
852 85278 2010 ,00
855 85501 2060 5 868 000,00
855 85502 2010 3 034 124,00
855 85513 2010 29 700,00
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 9 691 734,00

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 .T O J E W ^ tó tó ^ K E G O

Celina Marzena DziKĆziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



Załącznik nr 2

UMiG Sobótka

( w  złotych)

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

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690
852 85203 0830
852 85228 0830
855 85502 0920 99 000
855 85502 0970 3 000
855 85502 0980 42 000

Razem 144 000



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

Sobótka 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 142 700,00

85216 2030 268 000,00
85219 2010

2030
1523,00 

176 200,00
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 41500,00

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 3 030 000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w  wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 5 868 000,00

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 84 217,00

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 19 370,00

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 26 100,00

855 85513 2010 29 700,00
UM iG Suma 9 691734,00

Sobótka Suma 9 691734,00



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

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

Urząd Gminy 
Stara Kamienica

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 Stara Kamienica

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 47 961,00
752 75212 2010 200,00
752 75212 2020
758 75814 2870
852 85203 2010 ,00
852 85213 2030 16 400,00
852 85214 2030 239 100,00
852 85216 2030 173 000,00
852 85219 2010 ,00
852 85219 2030 99 200,00
852 85228 2010 ,00
852 85230 2030 136 200,00
852 85278 2010 ,00
855 85501 2060 2 060 000,00
855 85502 2010 2 237 000,00
855 85513 2010 31 800,00
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 5 040 861,00

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/q

Celina Marzena D u d z ia k
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżet)



Załącznik nr 2

UG Stara Kamienica

( w  złotych)

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

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

Razem 65 000



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

(w złotych)

Gmina Typ
numer
funkcji

funkcja nazwa
numer
zadania

zadanie nazwa
numer

podzadanie
podzadanie nazwa

numer
działanie

działanie nazwa Dział Rozdział Paragraf Kwota

Stara Kamienica 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 239 100,00

85216 2030 173 000,00
85219 2010

2030 99 200,00
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 136 200,00

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 2 237 000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 2 060 000,00

13.4.1.6.

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

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

Ewidencja ludności, rejestracja stanu 
cywilnego oraz dokumenty 
tożsamości 16.1.1.2.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji 
zadań z zakresu administracji rządowej - 
dowody osobiste, ewidencja ludności, 
rejestracja zdarzeń stanu cywilnego 750 75011 2010 38 993,00

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 8 968,00

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

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

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

855 85513 2010 31 800,00
UG Suma 5 040 861,00

Stara Kamienica 
Suma 5040861,00



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

Urząd Gminy 
Stare Bogaczowice

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

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

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

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

na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 

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

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

zleconych ustawami (Załącznik nr 2)

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

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

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

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

Z up. WOJ

Celina Marzena 
DYREKTOR 

Finansów i



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 Stare Bogaczowice

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 9 424,00
752 75212 2010 200,00
752 75212 2020
758 75814 2870
852 85203 2010 ,00
852 85213 2030 13 000,00
852 85214 2030 26 800,00
852 85216 2030 128 000,00
852 85219 2010 ,00
852 85219 2030 80 000,00
852 85228 2010 ,00
852 85230 2030 42 500,00
852 85278 2010 4 000,00
855 85501 2060 1 749 000,00
855 85502 2010 1 446 000,00
855 85513 2010 22 200,00
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 3 521 124,00

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

Celina M arzena Dzieazićik
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżeiu



Załącznik nr 2

UG Stare Bogaczowice

( 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 40 000
855 85502 0970 1 000
855 85502 0980 23 000

Razem 64 000



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

(w zlolycli)

Gmina Typ
numer
funkcji

funkcja nazwa
numer

zadania
zadanie nazwa

numer
podzadanie

podzadanie nazwa
numer

działanie
działanie nazwa Dział Rozdział Paragraf Kwota

Stare Bogaczowice 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

IB
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 26 800,00

85216 2030 128 000,00
85219 2010

2030 80 000,00
85278 2010 4 000,00

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 42 500,00

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 1446 000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 1 749 000,00

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 7 662,00

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 1762,00

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 13 000,00

855 85513 2010 22 200,00
UG Suma 3 521124,00

Stare Bogaczowice 
Suma 3 521124,00



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

Urząd Gminy 
Stoszowice

Zgodnie z art. 148 ustawy z dnia 27 sieipnia 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 Stoszowice

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 15 007,00
752 75212 2010 200,00
752 75212 2020
758 75814 2870
852 85203 2010 ,00
852 85213 2030 11 300,00
852 85214 2030 142 900,00
852 85216 2030 114 000,00
852 85219 2010 ,00
852 85219 2030 109 400,00
852 85228 2010 25 200,00
852 85230 2030 67 900,00
852 85278 2010 ,00
855 85501 2060 1 981 000,00
855 85502 2010 2 170 000,00
855 85513 2010 86 700,00
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 4 723 607,00

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,

Celina Marzena
DYREKTOR

Finansów i



Załącznik nr 2

UG Stoszowice

( 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 53 000
855 85502 0970
855 85502 0980 34 000

Razem 88 000



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

Stoszowice 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 142 900,00

85216 2030 114 000,00
85219 2010

2030 109 400,00
85278 2010

13.1.2.2.
Wspieranie osób z zaburzeniami 
psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010 25 200,00

13.1.2.6.
Pomoc państwa w  zakresie dożywiania oraz 
pomoc żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 67 900,00

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 2 170 000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w  wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 1 981 000,00

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 12 594,00

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 2 413,00

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 11300,00

855 85513 2010 86 700,00
UG Suma 4 723 607,00

Stoszowice Suma 4  723 607,00



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

Urząd Miasta i Gminy 
Stronie 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:

- 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. VYOJE\ ;',°KIEGO

Celina Marzena fifzieuziak 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżfetu



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 Stronie Śląskie

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 76 388,00
752 75212 2010 200,00
752 75212 2020
758 75814 2870
852 85203 2010 ,00
852 85213 2030 17 500,00
852 85214 2030 67 300,00
852 85216 2030 170 000,00
852 85219 2010 150,00
852 85219 2030 168 000,00
852 85228 2010 ,00
852 85230 2030 57 100,00
852 85278 2010 ,00
855 85501 2060 2 508 000,00
855 85502 2010 2 315 000,00
855 85513 2010 50 900,00
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 5 430 538,00

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. Vl^'E2AfcDY DCLf^Ł/^KILGO

Celina M arze/m & zkdziak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



Załącznik nr 2

UMiG Stronie 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 17 000
855 85502 0970 1 000
855 85502 0980 25 000

Razem 43 000



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

(w złotych)

Gmina Typ
numer
funkcji

funkcja nazwa
numer

zadania
zadanie nazwa

numer
podzadanie

podzadanie nazwa
numer

działanie
działanie nazwa Dział Rozdział Paragraf Kwota

Stronie 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 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 67 300,00

85216 2030 170 000,00
85219 2010

2030
150,00 

168 000,00
85278 2010

13.1.2.2.
Wspieranie osób z zaburzeniami 
psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010

13.1.2.6.
Pomoc państwa w  zakresie dożywiania oraz 
pomoc żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 57 100,00

13.4. Wspieranie rodziny 13.4.1.

Wsparcie rodzin wychowujących 
dzieci i opiekujących się osobami 
niepełnosprawnymi 13.4.1.1.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z 
funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla 
opiekunów 855 85502 2010 2 315 000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w  wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 2 508 000,00

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 62 104,00

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 14 284,00

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 17 500,00

855 85513 2010 50 900,00
UM iG Suma 5 430 538,00

Stronie śląskie 
Suma 5 430 538,00



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

Urząd Miasta i Gminy 
Strzegom

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 Strzegom

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020 4 500,00
750 75011 2010 149 468,00
752 75212 2010 400,00
752 75212 2020
758 75814 2870
852 85203 2010 ,00
852 85213 2030 50 700,00
852 85214 2030 563 900,00
852 85216 2030 511 000,00
852 85219 2010 1 218,00
852 85219 2030 363 400,00
852 85228 2010 ,00
852 85230 2030 180 400,00
852 85278 2010 ,00
855 85501 2060 10 046 000,00
855 85502 2010 8 373 000,00
855 85513 2010 112 300,00
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 20 356 286,00

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. '•DY DOLMCAl A.°KIEGO

W m iilina Marzena trzia-zucic
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



Załącznik nr 2

UMiG Strzegom

( w złotych)

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

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690 1 000
852 85203 0830
852 85228 0830
855 85502 0920 120 000
855 85502 0970 10 000
855 85502 0980 130 000

Razem 261 000



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 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

(w złotych)

Gmina Typ
numer
funkcji

funkcja nazwa
numer
zadania

zadanie nazwa
numer

podzadanie
podzadanie nazwa

numer
działanie

działanie nazwa Dział Rozdział Paragraf Kwota

Strzegom UMiG 9
Kultura i dziedzictwo 
narodowe 9.1.

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

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

Opieka nad miejscami pamięci narodowej 
oraz grobami i cmentarzami wojennymi 710 71035 2020 4 500,00

11

Bezpieczeństwo 
zewnętrzne i 
nienaruszalność granic 11.4.

Gotowość struktur 
a d m i 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 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 563 900,00

85216 2030 511 000,00
85219 2010

2030
1 218,00 

363 400,00
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 180 400,00

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 8 373 000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 10 046 000,00

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 121519,00

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 27 949,00

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 50 700,00

855 85513 2010 112 300,00
UM iG Suma 20 356 286,00

Strzegom Suma 20 356 286,00



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

Urząd Miasta i Gminy 
Strzelin

Zgodnie z art. 148 ustawy z dnia 27 sieipnia 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 Strzelin

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020 800,00
750 75011 2010 341 252,00
752 75212 2010 400,00
752 75212 2020 1 200,00
758 75814 2870
852 85203 2010 ,00
852 85213 2030 52 900,00
852 85214 2030 989 300,00
852 85216 2030 531 000,00
852 85219 2010 7 940,00
852 85219 2030 287 800,00
852 85228 2010 17 743,00
852 85230 2030 149 200,00
852 85278 2010 ,00
855 85501 2060 9 054 000,00
855 85502 2010 7 899 000,00
855 85513 2010 129 600,00
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 19 462 135,00

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. doli\' c Oć /^ k ie g o

Celina M arzena u M i/r ia k
DYREKTOR WYD3|ALU

Finansów i Budżetu



Załącznik nr 2

UMiG Strzelin

( 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 162 000
855 85502 0970 20 000
855 85502 0980 132 000

Razem 319 000



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

Strzelin 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 800,00

11

Bezpieczeństwo 
zewnętrzne i 
nienaruszalność granic 11.4.

Gotowość struktur 
administracyjno-gospodarczych 
kraju do obrony państwa 11.4.2.

Pozamilitarne przygotowania 
obronne 11.4.2.2.

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

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 989 300,00

85216 2030 531 000,00
85219 2010

2030
7 940,00 

287 800,00
85278 2010

13.1.2.2.
Wspieranie osób z zaburzeniami 
psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010 17 743,00

13.1.2.6.
Pomoc państwa w  zakresie dożywiania oraz 
pomoc żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 149 200,00

13.4. Wspieranie rodziny 13.4.1.

Wsparcie rodzin wychowujących 
dzieci i opiekujących się osobami 
niepełnosprawnymi 13.4.1.1.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z 
funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla 
opiekunów 855 85502 2010 7 899 000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 9 054 000,00

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 278 002,00

16.1.4.

System administracji publicznej i 
współpraca z jednostkami samorządu 
terytorialnego 16.1.4.6.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji 
zadań z zakresu administracji rządowej 
związanych z obsługą obywateli i z 
wydawaniem zezwoleń 750 75011 2010 63 250,00

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 52 900,00

855 85513 2010 129 600,00
UM iG Suma 19 462 135,00

Strzelin Suma 19462135,00

Ce7:na Mrrz?"?
d y ~ e :<t o r  w

Finansów i



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

Urząd Gminy 
Sulików

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 Sulików

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 63 291,00
752 75212 2010 200,00
752 75212 2020
758 75814 2870
852 85203 2010 ,00
852 85213 2030 15 900,00
852 85214 2030 317 800,00
852 85216 2030 162 000,00
852 85219 2010 ,00
852 85219 2030 103 800,00
852 85228 2010 16 632,00
852 85230 2030 108 500,00
852 85278 2010 ,00
855 85501 2060 1 859 000,00
855 85502 2010 1 512 000,00
855 85513 2010 19 900,00
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 4 179 023,00

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‘,'0.’? p T 3 Y  D C LR ^ iY fK illG O

Celina 
d y r e k t o r  w y i w  hu

Finansów i Budżf-iiu



Załącznik nr 2

UG Sulików

( 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 26 000
855 85502 0970 3 000
855 85502 0980 25 000

Razem 58 000



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

Sulików 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 317 800,00

85216 2030 162 000,00
85219 2010

2030 103 800,00
85278 2010

13.1.2.2.
Wspieranie osób z zaburzeniami 
psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010 16 632,00

13.1.2.6.
Pomoc państwa w  zakresie dożywiania oraz 
pomoc żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 108 500,00

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 1512 000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w  wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 1 859 000,00

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 55 103,00

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 8 188,00

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 15 900,00

855 85513 2010 19 900,00
UG Suma 4 179 023,00

Sulików Suma 4179  023,00



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

Urząd Miasta i Gminy 
Syców

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 Syców

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020 6 000,00
750 75011 2010 278 090,00
752 75212 2010 300,00
752 75212 2020 900,00
758 75814 2870
852 85203 2010 ,00
852 85213 2030 28 900,00
852 85214 2030 13 500,00
852 85216 2030 284 000,00
852 85219 2010 26 395,00
852 85219 2030 244 100,00
852 85228 2010 34 188,00
852 85230 2030 18 900,00
852 85278 2010 ,00
855 85501 2060 7 663 000,00
855 85502 2010 5 896 000,00
855 85513 2010 43 500,00
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 14 537 773,00

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 ^ m Ę £ L) ™ G°
Celina M ^rzcnaDzi dziak 

DYREKTOR WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu



Załącznik nr 2

UMiG Syców

( 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 18 000
855 85502 0920 107 000
855 85502 0970 1 000
855 85502 0980 102 000

Razem 228 000



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

(w zlotycli)

Gmina Typ
numer
funkcji

funkcja nazwa
numer
zadania

zadanie nazwa
numer

podzadanie
podzadanie nazwa

numer
działanie

działanie nazwa Dział Rozdział Paragraf Kwota

Syców UMiG 9
Kultura i dziedzictwo 
narodowe 9.1.

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

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

Opieka nad miejscami pamięci narodowej 
oraz grobami i cmentarzami wojennymi 710 71035 2020 6 000,00

11

Bezpieczeństwo 
zewnętrzne i 
nienaruszalność granic 11.4.

Gotowość struktur 
administracyjno-gospodarczych 
kraju do obrony państwa 11.4.2.

Pozamilitarne przygotowania 
obronne 11.4.2.2.

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

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 13 500,00

85216 2030 284 000,00
85219 2010

2030
26 395,00 

244 100,00
85278 2010

13.1.2.2.
Wspieranie osób z zaburzeniami 
psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010 34 188,00

13.1.2.6.
Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz 
pomoc żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 18 900,00

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 5 896 000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 7 663 000,00

13.4.1.6.

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

16 Sprawy obywatelskie 16.1.
Administracja publiczna 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 238 431,00

16.1.4.

System administracji publicznej i 
współpraca z jednostkami samorządu 
terytorialnego 16.1.4.6.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji 
zadań z zakresu administracji rządowej 
związanych z obsługą obywateli i z 
wydawaniem zezwoleń 750 75011 2010 39 659,00

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

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

Opłacanie i refundacja składek na 
ubezpieczenie zdrowotne z budżetu 
państwa za osoby uprawnione 852 85213 2030 28 900,00

855 85513 2010 43 500,00

UMiG Suma 14 537 773,00

Syców Suma 14537773,00



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

Urząd Miasta 
Szczawno Zdrój

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

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

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

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

na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 

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

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

zleconych ustawami (Załącznik nr 2)

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

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

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

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

Z up. V'.'0 .'EVyafc>Y DCLNCflj^KIEGO

Celina M zrzc n a u n  zic.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 Szczawno Zdrój

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 72 058,00
752 75212 2010 200,00
752 75212 2020
758 75814 2870 453 331,00
852 85203 2010 ,00
852 85213 2030 25 400,00
852 85214 2030 103 200,00
852 85216 2030 245 000,00
852 85219 2010 ,00
852 85219 2030 103 000,00
852 85228 2010 ,00
852 85230 2030 76 500,00
852 85278 2010 ,00
855 85501 2060 1 976 000,00
855 85502 2010 1 727 000,00
855 85513 2010 38 200,00
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 4 819 889,00

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 \ f \ fO

Celina
d y r e k t o r

Finansów i
WY O



Załącznik nr 2

UM Szczawno 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 22 000
855 85502 0970 8 000
855 85502 0980 23 000

Razem 53 000



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

Szczawno Zdrój UM 11

Bezpieczeństwo 
zewnętrzne i 
nienaruszalność granic 11.4.

Gotowość struktur 
administracyjno-gospodarczych 
kraju do obrony państwa 11.4.2.

Pozamilitarne przygotowania 
obronne 11.4.2.2.

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

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

Wspieranie osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 13.1.2.1.

Wsparcie finansowe zadań i programów 
realizacji zadań pomocy społecznej 852 85214 2030 103 200,00

85216 2030 245 000,00
85219 2010

2030 103 000,00
85278 2010

13.1.2.2.
Wspieranie osób z zaburzeniami 
psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010

13.1.2.6.
Pomoc państwa w  zakresie dożywiania oraz 
pomoc żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 76 500,00

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 1727 000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w  wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 1 976 000,00

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 58 584,00

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 13 474,00

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 453 331,00

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 25 400,00

855 85513 2010 38 200,00
UM Suma 4 819 889,00

Szczawno Zdrój 
Suma 4 819 889,00



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

Urząd Miasta i Gminy 
Szczytna

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. WO 'E\*rz f i j l i r  Yy^ IEIGO

Celina Marzena Dzi\ 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu j



Załącznik 1

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

Jednostka organizacyjna

UMiG Szczytna

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020 ,00
750 75011 2010 45 340,00
752 75212 2010 200,00
752 75212 2020
758 75814 2870
852 85203 2010 ,00
852 85213 2030 14 200,00
852 85214 2030 70 600,00
852 85216 2030 141 000,00
852 85219 2010 305,00
852 85219 2030 163 700,00
852 85228 2010 ,00
852 85230 2030 46 600,00
852 85278 2010 ,00
855 85501 2060 2 297 000,00
855 85502 2010 2 583 000,00
855 85513 2010 56 300,00
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 5 418 245,00

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.

C e’h a  M. rzena [Ą i >iak
DYREKTOR WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu

: ü c



Załącznik nr 2

UMiG Szczytna

( 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 arag raf Kwota
750 75011 0690
852 85203 0830
852 85228 0830
855 85502 0920 60 000
855 85502 0970 3 000
855 85502 0980 32 000

Razem 95 000

C



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

Szczytna 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

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 70 600,00

85216 2030 141 000,00
85219 2010

2030
305,00 

163 700,00
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 46 600,00

13.4. Wspieranie rodziny 13.4.1.

Wsparcie rodzin wychowujących 
dzieci i opiekujących się osobami 
niepełnosprawnymi 13.4.1.1.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z 
funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla 
opiekunów 855 85502 2010 2 583 000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 2 297 000,00

13.4.1.6.

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

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

Ewidencja ludności, rejestracja stanu 
cywilnego oraz dokumenty 
tożsamości 16.1.1.2.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji 
zadań z zakresu administracji rządowej - 
dowody osobiste, ewidencja ludności, 
rejestracja zdarzeń stanu cywilnego 750 75011 2010 38 078,00

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 7 262,00

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 14 200,00

855 85513 2010 56 300,00
UM iG Suma 5 418 245,00

Szczytna Suma 5 418 245,00



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

Urząd Miasta 
Szklarska Poręba

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

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

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

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

na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 

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

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

zleconych ustawami (Załącznik nr 2)

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

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

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

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



Załącznik 1

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

Jednostka organizacyjna

UM Szklarska Poręba

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 65 545,00
752 75212 2010 200,00
752 75212 2020
758 75814 2870
852 85203 2010 ,00
852 85213 2030 47 700,00
852 85214 2030 154 100,00
852 85216 2030 495 000,00
852 85219 2010 2 284,00
852 85219 2030 120 700,00
852 85228 2010 32 256,00
852 85230 2030 123 400,00
852 85278 2010 ,00
855 85501 2060 1 776 000,00
855 85502 2010 1 901 000,00
855 85513 2010 27 900,00
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 4 746 085,00

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. W0JEV£ ,nKIEGO

Celina M arzena DVi k
DYREKTOR WYDSALU

Finansów i Budżdtu



Załącznik nr 2

UM Szklarska Poręba

( 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 55 000
855 85502 0970 2 000
855 85502 0980 10 000

Razem 67 000



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  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

Szklarska Poręba 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 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 154 100,00

85216 2030 495 000,00
85219 2010

2030
2 284,00 

120 700,00
85278 2010

13.1.2.2.
Wspieranie osób z zaburzeniami 
psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010 32 256,00

13.1.2.6.
Pomoc państwa w  zakresie dożywiania oraz 
pomoc żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 123 400,00

13.4. Wspieranie rodziny 13.4.1.

Wsparcie rodzin wychowujących 
dzieci i opiekujących się osobami 
niepełnosprawnymi 13.4.1.1.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z 
funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla 
opiekunów 855 85502 2010 1 901 000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 1776 000,00

13.4.1.6.

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

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

Ewidencja ludności, rejestracja stanu 
cywilnego oraz dokumenty 
tożsamości 16.1.1.2.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji 
zadań z zakresu administracji rządowej - 
dowody osobiste, ewidencja ludności, 
rejestracja zdarzeń stanu cywilnego 750 75011 2010 53 289,00

16.1.4.

System administracji publicznej i 
współpraca z jednostkami samorządu 
terytorialnego 16.1.4.6.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji 
zadań z zakresu administracji rządowej 
związanych z obsługą obywateli i z 
wydawaniem zezwoleń 750 75011 2010 12 256,00

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

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

Opłacanie i refundacja składek na 
ubezpieczenie zdrowotne z budżetu 
państwa za osoby uprawnione 852 85213 2030 47 700,00

855 85513 2010 27 900,00
UM Suma 4 746 085,00

Szklarska Poręba 
Suma 4 746 085,00



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

Urząd Miasta i Gminy 
Ścinawa

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 Ścinawa

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 69 759,00
752 75212 2010 300,00
752 75212 2020 900,00
758 75814 2870
852 85203 2010 ,00
852 85213 2030 45 900,00
852 85214 2030 127 000,00
852 85216 2030 449 000,00
852 85219 2010 ,00
852 85219 2030 166 800,00
852 85228 2010 ,00
852 85230 2030 38 300,00
852 85278 2010 ,00
855 85501 2060 3 791 000,00
855 85502 2010 3 955 000,00
855 85513 2010 65 700,00
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 8 709 659,00

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.

’. 'h a  M irzenaD n ”.u'kCe’
DYREKTOR W Y P-V LU 

Finansów i Budżety



Załącznik nr 2

UMiG Ścinawa

( 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 64 000
855 85502 0970 2 000
855 85502 0980 54 000

Razem 120 000



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

Ścinawa UMiG 11

Bezpieczeństwo 
zewnętrzne i 
nienaruszalność granic 11.4.

Gotowość struktur 
administracyjno-gospodarczych 
kraju do obrony państwa 11.4.2.

Pozamilitarne przygotowania 
obronne 11.4.2.2.

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

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

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

Wspieranie osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 13.1.2.1.

Wsparcie finansowe zadań i programów 
realizacji zadań pomocy społecznej 852 85214 2030 127 000,00

85216 2030 449 000,00
85219 2010

2030 166 800,00
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 38 300,00

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 3 955 000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 3 791 000,00

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 56 715,00

16.1.4.

System administracji publicznej i 
współpraca z jednostkami samorządu 
terytorialnego 16.1.4.6.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji 
zadań z zakresu administracji rządowej 
związanych z obsługą obywateli i z 
wydawaniem zezwoleń 750 75011 2010 13 044,00

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

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

Opłacanie i refundacja składek na 
ubezpieczenie zdrowotne z budżetu 
państwa za osoby uprawnione 852 85213 2030 45 900,00

855 85513 2010 65 700,00
UMiG Suma 8 709 659,00

Ścinawa Suma 8  709 659,00



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

Urząd Miasta i Gminy 
Środa Śląska

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 Środa Śląska

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020 9 000,00
750 75011 2010 232 923,00
752 75212 2010 300,00
752 75212 2020 1 200,00
758 75814 2870
852 85203 2010 ,00
852 85213 2030 57 300,00
852 85214 2030 114 600,00
852 85216 2030 586 000,00
852 85219 2010 2 985,00
852 85219 2030 296 200,00
852 85228 2010 ,00
852 85230 2030 71 700,00
852 85278 2010 ,00
855 85501 2060 9 034 000,00
855 85502 2010 6 402 000,00
855 85513 2010 61 400,00
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 16 869 608,00

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



Załącznik nr 2

UMiG Środa Śląska

( 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 211 000
855 85502 0970 4 000
855 85502 0980 85 000

Razem 300 000

Celino
d y r e k t o r

Finansów

onenADzkdzick 
'ZIAŁU



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

(w złotych)

Gmina Typ
numer
funkcji

funkcja nazwa
numer

zadania
zadanie nazwa

numer
podzadanie

podzadanie nazwa
numer

działanie
działanie nazwa Dział Rozdział Paragraf Kwota

Środa Śląska UMiG 9
Kultura i dziedzictwo 
narodowe 9.1.

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

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

Opieka nad miejscami pamięci narodowej 
oraz grobami i cmentarzami wojennymi 710 71035 2020 9 000,00

11

Bezpieczeństwo 
zewnętrzne i 
nienaruszalność granic 11.4.

Gotowość struktur 
administracyjno-gospodarczych 
kraju do obrony państwa 11.4.2.

Pozamilitarne przygotowania 
obronne 11.4.2.2.

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

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 114 600,00

85216 2030 586 000,00
85219 2010

2030
2 985,00 

296 200,00
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 71700,00

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 6 402 000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 9 034 000,00

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 189 369,00

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 43 554,00

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 61400,00
UM iG Suma 16 869 608,00

Środa Śląska Suma 16 869 608,00



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

Urząd Gminy 
Świdnica

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 Świdnica

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020 800,00
750 75011 2010 61 614,00
752 75212 2010 300,00
752 75212 2020
758 75814 2870
852 85203 2010 ,00
852 85213 2030 34 100,00
852 85214 2030 119 600,00
852 85216 2030 342 000,00
852 85219 2010 1 065,00
852 85219 2030 196 300,00
852 85228 2010 ,00
852 85230 2030 96 500,00
852 85278 2010 ,00
855 85501 2060 8 065 000,00
855 85502 2010 5 341 000,00
855 85513 2010 115 300,00
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 14 373 579,00

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 ' y ^- GO

C e 'i ia  M i rzena D z i\ z h k
DYREKTOR WYDZI/^U

Finansów i Budżetu/1



Załącznik nr 2

UG Świdnica

( 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 28 000
855 85502 0970
855 85502 0980 40 000

Razem 68 000

l  up. WOJEWOOY D O łi^LA SK It^-.

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

(w zlolycli)

Gmina Typ
numer
funkcji

funkcja nazwa
numer
zadania

zadanie nazwa
numer

podzadanie
podzadanie nazwa

numer
działanie

działanie nazwa Dział Rozdział Paragraf Kwota

Świdnica 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 800,00

11

Bezpieczeństwo 
zewnętrzne i 
nienaruszalność granic 11.4.

Gotowość struktur 
administracyjno-gospodarczych 
kraju do obrony państwa 11.4.2.

Pozamilitarne przygotowania 
obronne 11.4.2.2.

Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk 
sojuszniczych przez sektor pozamilitarny 752 75212 2010 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 119 600,00

85216 2030 342 000,00
85219 2010

2030
1 065,00 

196 300,00
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 96 500,00

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 5 341 000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 8 065 000,00

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 52 243,00

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 9 371,00

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

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

Opłacanie i refundacja składek na 
ubezpieczenie zdrowotne z budżetu 
państwa za osoby uprawnione 852 85213 2030 34 100,00

855 85513 2010 115 300,00
UGSum a 14373 579,00



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

Urząd Miasta 
Świdnica

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

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

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

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

na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 

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

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

zleconych ustawami (Załącznik nr 2)

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

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

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

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



Załącznik 1

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

Jednostka organizacyjna

UM Świdnica

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020 20 000,00
750 75011 2010 829 044,00
752 75212 2010 600,00
752 75212 2020
758 75814 2870
852 85203 2010 ,00
852 85213 2030 148 600,00
852 85214 2030 1 016 600,00
852 85216 2030 1 514 000,00
852 85219 2010 20 770,00
852 85219 2030 725 100,00
852 85228 2010 ,00
852 85230 2030 359 400,00
852 85278 2010 ,00
855 85501 2060 20 028 000,00
855 85502 2010 15 995 124,00
855 85513 2010 295 800,00
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 40 953 038,00

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 — —

Celina lA .rzcna DzK
DYRF.KTOR WYOZPyU

Finansów i Budżety



Załącznik nr 2

UM Świdnica

( 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 8 000
852 85203 0830
852 85228 0830
855 85502 0920 409 000
855 85502 0970 34 000
855 85502 0980 286 000

Razem 737 000

Zup. w o j ę w o o ^

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

(w zlotycli)

Gmina Typ
numer
funkcji

funkcja nazwa
numer
zadania

zadanie nazwa
numer

podzadanie
podzadanie nazwa

numer
działanie

działanie nazwa Dział Rozdział Paragraf Kwota

Świdnica 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.I.I.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 600,00

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

Wspieranie osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 13.1.2.1.

Wsparcie finansowe zadań i programów 
realizacji zadań pomocy społecznej 852 85214 2030 1 016 600,00

85216
85219

2030
2010
2030

__ 1514 000,00
20 770,00 

725 100,00
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 359 400,00

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 15 991 000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w  wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 20 028 000,00

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 674 020,00

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 155 024,00

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 148 600,00

855 85513 2010 295 800,00



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

Urząd Miasta 
Świebodzice

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

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

na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 

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

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

zleconych ustawami (Załącznik nr 2)

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

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

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

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

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

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



Załącznik 1

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

Jednostka organizacyjna

UM Świebodzice

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 296 730,00
752 75212 2010 400,00
752 75212 2020
758 75814 2870
852 85203 2010 465 600,00
852 85213 2030 52 900,00
852 85214 2030 584 800,00
852 85216 2030 541 000,00
852 85219 2010 16 704,00
852 85219 2030 399 800,00
852 85228 2010 5 712,00
852 85230 2030 247 800,00
852 85278 2010 ,00
855 85501 2060 8 349 000,00
855 85502 2010 5 588 124,00
855 85513 2010 60 700,00
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 16 609 270,00

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. ^,0 J E W ^ Y  EGO

Celina M crzena uĘec:ziak
DYREKTOR WYDZi^ŁU

Finansów i Budżetu



Załącznik nr 2

U M  Świebodzice

( w  złotych)

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

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690 1 000
852 85203 0830
852 85228 0830
855 85502 0920 150 000
855 85502 0970 9 000
855 85502 0980 90 000

Razem 250 000

Z up. WOJEWOOY DOL-NO$lASKIEGO

Celi/ja^n^UM^Diiedziak 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu
)



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  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

Świebodzice 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 584 800,00

85216 2030 541 000,00
85219 2010

2030
16 704,00 

399 800,00
85278 2010

13.1.2.2.
Wspieranie osób z zaburzeniami 
psychicznymi 852 85203 2010 465 600,00

85228 2010 5 712,00

13.1.2.6.
Pomoc państwa w  zakresie dożywiania oraz 
pomoc żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 247 800,00

13.4. Wspieranie rodziny 13.4.1.

Wsparcie rodzin wychowujących 
dzieci i opiekujących się osobami 
niepełnosprawnymi 13.4.1.1.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z 
funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla 
opiekunów 855 85502 2010 5 584 000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w  wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 8 349 000,00

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 241 244,00

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 55 486,00

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 52 900,00

855 85513 2010 60 700,00
UM Suma 16 609 270,00

Świebodzice Suma 16 609 270,00



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

Urząd Miasta 
Świeradów Zdrój

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

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

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

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

na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 

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

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

zleconych ustawami (Załącznik nr 2)

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

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

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

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



Załącznik 1

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

Jednostka organizacyjna

UM Świeradów Zdrój

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020 500,00
750 75011 2010 35 769,00
752 75212 2010 200,00
752 75212 2020 1 100,00
758 75814 2870 1 586 975,00
852 85203 2010 ,00
852 85213 2030 22 800,00
852 85214 2030 115 700,00
852 85216 2030 218 000,00
852 85219 2010 ,00
852 85219 2030 88 700,00
852 85228 2010 ,00
852 85230 2030 25 000,00
852 85278 2010 ,00
855 85501 2060 1 231 000,00
855 85502 2010 1 286 000,00
855 85513 2010 18 500,00
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 4 630 244,00

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. WOjny^DY D C L ^ I ^ K E G G

Celina zivk
DYRFKTOR WYnZIAŁU

Finansów i Budztetu



Załącznik nr 2

UM Świeradów 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 71 000
855 85502 0970 2 000
855 85502 0980 70 000

Razem 143 000

up. WOJEWODY P O D L A S K IE G O

Celii
D Y R E K T O R  ' 

F i r v * f i » ó w  i

>liedziak 
DZIAŁU 

ź e t u



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

Świeradów Zdrój UM 9
Kultura i dziedzictwo 
narodowe 9.1.

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

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

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

11.4.2.4.
Szkolenie obronne administracji publicznej i 
przedsiębiorców 752 75212 2020 1100,00

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 115 700,00

85216 2030 218 000,00
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 25 000,00

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 1 286 000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 1 231 000,00

13.4.1.6.

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

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

Ewidencja ludności, rejestracja stanu 
cywilnego oraz dokumenty 
tożsamości 16.1.1.2.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji 
zadań z zakresu administracji rządowej - 
dowody osobiste, ewidencja ludności, 
rejestracja zdarzeń stanu cywilnego 750 75011 2010 29 081,00

16.1.4.

System administracji publicznej i 
współpraca z jednostkami samorządu 
terytorialnego 16.1.4.6.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji 
zadań z zakresu administracji rządowej 
związanych z obsługą obywateli i z 
wydawaniem zezwoleń 750 75011 2010 6 688,00

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

Kształtowanie warunków 
funkcjonowania i rozwoju systemu 
opieki zdrowotnej 20.1.1.7.

Nadzór i kontrola nad lecznictwem 
uzdrowiskowym oraz gminami 
uzdrowiskowymi 758 75814 2870 1 586 975,00

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 22 800,00

855 85513 2010 18 500,00
UM Suma 4 630 244,00

Świeradów Zdrój 
Suma ..... 4 630 244,00

Cel: 'a * 4 % t§ d w 2 k
DY . E I C T O r : \ -U



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

Urząd Miasta i Gminy 
Świerzawa

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 Świerzawa

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 82 266,00
752 75212 2010 200,00
752 75212 2020
758 75814 2870
852 85203 2010 ,00
852 85213 2030 37 000,00
852 85214 2030 531 600,00
852 85216 2030 390 000,00
852 85219 2010 ,00
852 85219 2030 132 000,00
852 85228 2010 34 020,00
852 85230 2030 88 200,00
852 85278 2010 ,00
855 85501 2060 2 743 000,00
855 85502 2010 3 206 000,00
855 85513 2010 45 300,00
921 92121 2020
925 92503 2030 3 000,00

razem 7 292 586,00

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

Z

Celina Marzena
d y r f k t o r

Finansów i



Załącznik nr 2

UMiG Świerzawa

( 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 60 000
855 85502 0970 3 000
855 85502 0980 38 000

Razem 105 000

Lł, ;LHOŚLAs ^'tG0 
Z  up. '



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  p odzia le  n a  fu n k c je , z a d a n ia , p o d z a d a n ia  i d z ia ła n ia

(w zlotycli)

Gmina Typ
numer
funkcji

funkcja nazwa
numer

zadania
zadanie nazwa

numer
podzadanie

podzadanie nazwa
numer

działanie
działanie nazwa Dział Rozdział Paragraf Kwota

Świerzawa 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

12 Środowisko 12.2. Kształtowanie bioróżnorodności 12.2.1. Ochrona przyrody i krajobrazu 12.2.1.1. Formy ochrony przyrody 925 92503 2030 3 000,00

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

Wspieranie osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 13.1.2.1.

Wsparcie finansowe zadań i programów 
realizacji zadań pomocy społecznej 852 85214 2030 531 600,00

85216 2030 390 000,00
85219 2010

2030 132 000,00
85278 2010

13.1.2.2.
Wspieranie osób z zaburzeniami 
psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010 34 020,00

13.1.2.6.
Pomoc państwa w  zakresie dożywiania oraz 
pomoc żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 88 200,00

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 3 206 000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w  wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 2 743 000,00

13.4.1.6.

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

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

Ewidencja ludności, rejestracja stanu 
cywilnego oraz dokumenty 
tożsamości 16.1.1.2.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji 
zadań z zakresu administracji rządowej - 
dowody osobiste, ewidencja ludności, 
rejestracja zdarzeń stanu cywilnego 750 75011 2010 69 221,00

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 13 045,00

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 45 300,00
UM iG Suma 7 292 586,00

Świerzawa Suma 7 292586,00



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

Urząd Miasta i Gminy 
Trzebnica

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 Trzebnica

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 464 175,00
752 75212 2010 400,00
752 75212 2020
758 75814 2870
852 85203 2010 ,00
852 85213 2030 30 100,00
852 85214 2030 28 600,00
852 85216 2030 309 000,00
852 85219 2010 3 270,00
852 85219 2030 308 900,00
852 85228 2010 105 000,00
852 85230 2030 73 300,00
852 85278 2010 ,00
855 85501 2060 12 353 000,00
855 85502 2010 7 609 000,00
855 85513 2010 75 600,00
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 21 360 345,00

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

Zup-W O JB

Celina Marzena D$, 'zic.k 
DYREKTORWYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu7



Załącznik nr 2

UMiG Trzebnica

( w  z ło 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 5 000
852 85203 0830
852 85228 0830
855 85502 0920 113 000
855 85502 0970 9 000
855 85502 0980 102 000

Razem 229 000

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

C e lin iM M b Ś b ik d im k
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Bud i



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

(w złotych)

Gmina Typ
numer
funkcji

funkcja nazwa
numer
zadania

zadanie nazwa
numer

podzadanie
podzadanie nazwa

numer
działanie

działanie nazwa Dział Rozdział Paragraf Kwota

Trzebnica UMiG 11

Bezpieczeństwo 
zewnętrzne i 
nienaruszalność granic 11.4.

Gotowość struktur 
administracyjno-gospodarczych 
kraju do obrony państwa 11.4.2.

Pozamilitarne przygotowania 
obronne 11.4.2.2.

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

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 28 600,00

85216 2030 309 000,00
85219 2010

2030
3 270,00 

308 900,00
85278 2010

13.1.2.2.
Wspieranie osób z zaburzeniami 
psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010 105 000,00

13.1.2.6.
Pomoc państwa w  zakresie dożywiania oraz 
pomoc żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 73 300,00

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 7 609 000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 12 353 000,00

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 387 177,00

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 76 998,00

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 75 600,00

UM iG Suma 21 360 345,00

Trzebnica Suma 21360 345,00



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

Urząd Miasta i Gminy 
Twardogóra

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 Twardogóra

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 107 380,00
752 75212 2010 300,00
752 75212 2020 900,00
758 75814 2870
852 85203 2010 ,00
852 85213 2030 8 100,00
852 85214 2030 1 500,00
852 85216 2030 80 000,00
852 85219 2010 4 569,00
852 85219 2030 147 000,00
852 85228 2010 ,00
852 85230 2030 5 800,00
852 85278 2010 ,00
855 85501 2060 5 586 000,00
855 85502 2010 4 933 124,00
855 85513 2010 33 500,00
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 10 908 173,00

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.

f kZup. \ W O  i i U ^K IE G O

Celina Marzena Dzt
d y r e k t o r  w y d z iA LU

Finansów i Budżetu



Załącznik nr 2

UMiG Twardogóra

( 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 2 000
855 85502 0980 51 000

Razem 133 000

z up. vvojevyoqY d0 ln o ś l ą s k ie g o

Ce I ■'DziedzUik
o y r e k t o r  Wydziału

Finansów i Btłdżetu



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

Twardogóra UMiG 11

Bezpieczeństwo 
zewnętrzne i 
nienaruszalność granic 11.4.

Gotowość struktur 
administracyjno-gospodarczych 
kraju do obrony państwa 11.4.2.

Pozamilitarne przygotowania 
obronne 11.4.2.2.

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

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

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

Wspieranie osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 13.1.2.1.

Wsparcie finansowe zadań i programów 
realizacji zadań pomocy społecznej 852 85214 2030 1 500,00

85216 2030 80 000,00
85219 2010

2030
4 569,00 

147 000,00
85278 2010

13.1.2.2.
Wspieranie osób z zaburzeniami 
psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010

13.1.2.6.
Pomoc państwa w  zakresie dożywiania oraz 
pomoc żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 5 800,00

13.4. Wspieranie rodziny 13.4.1.

Wsparcie rodzin wychowujących 
dzieci i opiekujących się osobami 
niepełnosprawnymi 13.4.1.1.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z 
funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla 
opiekunów 855 85502 2010 4 929 000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w  wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 5 586 000,00

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 87 301,00

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 20 079,00

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

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

Opłacanie i refundacja składek na 
ubezpieczenie zdrowotne z budżetu 
państwa za osoby uprawnione 852 85213 2030 8 100,00

855 85513 2010 33 500,00

UM iG Suma 10 908 173,00

Twardogóra Suma 10 908 173,00



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

Urząd Gminy 
Udanin

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 Udanin

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 70 844,00
752 75212 2010 200,00
752 75212 2020 500,00
758 75814 2870
852 85203 2010 ,00
852 85213 2030 21 800,00
852 85214 2030 99 500,00
852 85216 2030 221 000,00
852 85219 2010 915,00
852 85219 2030 89 200,00
852 85228 2010 ,00
852 85230 2030 24 300,00
852 85278 2010 ,00
855 85501 2060 1 884 000,00
855 85502 2010 2 124 000,00
855 85513 2010 15 900,00
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 4 552 159,00

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',

Celi. ui Marzena DzK- ’u:li
DYRFKTOR WYDZIA U

Finansów i Budżet)!.



Załącznik nr 2

UG Udanin

( w  złotych)

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

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690
852 85203 0830
852 85228 0830
855 85502 0920 33 000
855 85502 0970 2 000
855 85502 0980 33 000

Razem 68 000

z up. w o je w o d y  d o ln o ś lą s k ie g o

C e l^ M ^ ^ z u d z u ik
d y r e k t o r  w y d z ia łu

Finansów i Buda



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

Udanin 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 99 500,00

85216 2030 221000,00
85219 2010

2030
915,00 

89 200,00
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 24 300,00

13.4. Wspieranie rodziny 13.4.1.

Wsparcie rodzin wychowujących 
dzieci i opiekujących się osobami 
niepełnosprawnymi 13.4.1.1.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z 
funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla 
opiekunów 855 85502 2010 2 124 000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 1884 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 57 597,00

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 13 247,00

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

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

Opłacanie i refundacja składek na 
ubezpieczenie zdrowotne z budżetu 
państwa za osoby uprawnione 852 85213 2030 21 800,00

855 85513 2010 15 900,00
UG Suma 4 552 159,00

Udanin Suma 4 552159,00


