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

Urząd Gminy 
Walim

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 Walim

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020 3 000,00
750 75011 2010 29 940,00
752 75212 2010 200,00
752 75212 2020
758 75814 2870
852 85203 2010 ,00
852 85213 2030 24 100,00
852 85214 2030 80 900,00
852 85216 2030 254 000,00
852 85219 2010 ,00
852 85219 2030 122 100,00
852 85228 2010 ,00
852 85230 2030 28 500,00
852 85278 2010 ,00
855 85501 2060 1 973 000,00
855 85502 2010 2 908 000,00
855 85513 2010 35 800,00
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 5 459 540,00

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 t;Y DC r.GC

Celina M arzena u*. 
DYRFKTOR WYD7VLU 

Finansów i Budżetu



Załącznik nr 2

UG Walim

( 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 4 000
855 85502 0980 38 000

Razem 77 000

Z up. WO/ n o ś lą sk ieg o

Celino Marzends.Dziedziak
DYREKTOR wYe>ziału

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

(w zlotycli)

Gmina Typ numer
funkcji funkcja nazwa numer

zadania zadanie nazwa numer
podzadanie podzadanie nazwa numer

działanie działanie nazwa Dział Rozdział Paragraf Kwota

Walim 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 3 000,00

11

Bezpieczeństwo 
zewnętrzne i 
nienaruszalność granic 11.4.

Gotowość struktur 
administracyjno-gospodarczych 
kraju do obrony państwa 11.4.2.

Pozamilitarne przygotowania 
obronne 11.4.2.2.

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

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

Wspieranie osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 13.1.2.1.

Wsparcie finansowe zadań i programów 
realizacji zadań pomocy społecznej 852 85214 2030 80 900,00

85216 2030 254 000,00
85219 2010

2030 122 100,00
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 28 500,00

13.4. Wspieranie rodziny 13.4.1.

Wsparcie rodzin wychowujących 
dzieci i opiekujących się osobami 
niepełnosprawnymi 13.4.1.1.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z 
funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla 
opiekunów 855 85502 2010 2 908 000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 1973 000,00

13.4.1.6.

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

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

Ewidencja ludności, rejestracja stanu 
cywilnego oraz dokumenty 
tożsamości 16.1.1.2.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji 
zadań z zakresu administracji rządowej - 
dowody osobiste, ewidencja ludności, 
rejestracja zdarzeń stanu cywilnego 750 75011 2010 24 342,00

16.1.4.

System administracji publicznej i 
współpraca z jednostkami samorządu 
terytorialnego 16.1.4.6.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji 
zadań z zakresu administracji rządowej 
związanych z obsługą obywateli i z 
wydawaniem zezwoleń 750 75011 2010 5 598,00

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

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

Opłacanie i refundacja składek na 
ubezpieczenie zdrowotne z budżetu 
państwa za osoby uprawnione 852 85213 2030 24 100,00

855 85513 2010 35 800,00
UG Suma 5 459 540,00

Walim Suma 5 459 540,00



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

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

Urząd Miasta 
W ałbrzych

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

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

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

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

zleconych ustawami (Załącznik nr 2)

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

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

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

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

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

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

na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej



Załącznik 1

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

Jednostka organizacyjna

UM Wałbrzych

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020 12 000,00
750 75011 2010 1 795 766,00
752 75212 2010 1 000,00
752 75212 2020
758 75814 2870
852 85203 2010 931 200,00
852 85213 2030 672 800,00
852 85214 2030 3 235 700,00
852 85216 2030 6 531 000,00
852 85219 2010 75 000,00
852 85219 2030 1 573 000,00
852 85228 2010 54 600,00
852 85230 2030 1 455 000,00
852 85278 2010 ,00
855 85501 2060 35 512 000,00
855 85502 2010 41 366 000,00
855 85513 2010 579 800,00
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 93 794 866,00

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

C elina M rrzen a  DYicrzicik 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetli



Załącznik nr 2

UM Wałbrzych
( 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 100 000
852 85203 0830
852 85228 0830 6 000
855 85502 0920 990 000
855 85502 0970 30 000
855 85502 0980 515 000

Razem 1 641 000

Z up. WOJE,WODY DOLNOŚLĄSKIEGO

CeliriĄ.MW$iM&)£iedziak 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Bucifcetu

/



Załącznik n r 3
D o tac je  w y n ik a ją c e  ze s tru k tu ry  u k ła d u  zadan iow ego  b u d 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

Wałbrzych UM 9
Kultura i dziedzictwo 
narodowe 9.1.

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

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

Opieka nad miejscami pamięci narodowej 
oraz grobami i cmentarzami wojennymi 710 71035 2020 12 000,00

11

Bezpieczeństwo 
zewnętrzne i 
nienaruszalność granic 11.4.

Gotowość struktur 
administracyjno-gospodarczych 
kraju do obrony państwa 11.4.2.

Pozamilitarne przygotowania 
obronne 11.4.2.2.

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

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

Wspieranie osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 13.1.2.1.

Wsparcie finansowe zadań i programów 
realizacji zadań pomocy społecznej 852 85214 2030 3 235 700,00

85216 2030 6 531 000,00
85219 2010

2030
75 000,00 

1573 000,00
85278 2010

13.1.2.2.
Wspieranie osób z zaburzeniami 
psychicznymi 852 85203 2010 931 200,00

85228 2010 54 600,00

13.1.2.6.
Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz 
pomoc żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 1455 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 41 366 000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 35 512 000,00

13.4.1.6.

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

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

Ewidencja ludności, rejestracja stanu 
cywilnego oraz dokumenty 
tożsamości 16.1.1.2.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji 
zadań z zakresu administracji rządowej - 
dowody osobiste, ewidencja ludności, 
rejestracja zdarzeń stanu cywilnego 750 75011 2010 1 395 766,00

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 400 000,00

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 672 800,00

855 85513 2010 579 800,00
UM Suma ..................................................... .......................................................... 93 794 866,00

Wałbrzych Suma ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 93 794 866,00

Z up. W O JEV ^ î > ję ^ /2?L^ SK!EG O

Celina M arzena Dfyedziak. 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżet!



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

Urząd Gminy 
Warta Bolesławiecka

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

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

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

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

na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 

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

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

zleconych ustawami (Załącznik nr 2)

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

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

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

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

Z up. WOJE'." 

C elina M er
d y r e k t o r  i

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 W arta Bolesławiecka

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 85 129,00
752 75212 2010 200,00
752 75212 2020
758 75814 2870
852 85203 2010 ,00
852 85213 2030 28 500,00
852 85214 2030 268 600,00
852 85216 2030 273 000,00
852 85219 2010 ,00
852 85219 2030 105 200,00
852 85228 2010 23 520,00
852 85230 2030 46 600,00
852 85278 2010 ,00
855 85501 2060 3 778 000,00
855 85502 2010 4 032 000,00
855 85513 2010 57 600,00
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 8 698 349,00

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. imo

Celina M arzena D zi X~.i. k 
DYREKTOR WYDZI' m  

Finansów i Budżetu [



Załącznik nr 2

UG Warta Bolesławiecka
( w złotych)

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

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690
852 85203 0830
852 85228 0830
855 85502 0920 45 000
855 85502 0970 2 000
855 85502 0980 40 000

Razem 87 000

Z up. WOJfEWOOY DOLNOŚLĄSKIEGO

CcUrdrM urzena D ziedziak  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Builżetu



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

Warta
Bolesławiecka 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 268 600,00

85216 2030 273 000,00
85219 2010

2030 105 200,00
85278 2010

13.1.2.2.
Wspieranie osób z zaburzeniami 
psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010 23 520,00

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 4 032 000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 3 778 000,00

13.4.1.6.

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

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

Ewidencja ludności, rejestracja stanu 
cywilnego oraz dokumenty 
tożsamości 16.1.1.2.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji 
zadań z zakresu administracji rządowej - 
dowody osobiste, ewidencja ludności, 
rejestracja zdarzeń stanu cywilnego 750 75011 2010 70 894,00

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 14 235,00

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 28 500,00

855 85513 2010 57 600,00
UG Suma 8 698 349,00

Warta
Bolesławiecka
Suma .................................................................................................................................................. 8 698 349,00

Z up. WOJEWCE Y :: OL\'C*L* ̂ KÜEGO

C elina M c r z   ' i ' '•
c -  -  • ■ . u

Finsi ibOiiv i úU-uií-CiU



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

Urząd Gminy 
W ądroże W ielkie

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 Wądroże Wielkie

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 33 377,00
752 75212 2010 200,00
752 75212 2020
758 75814 2870
852 85203 2010 ,00
852 85213 2030 15 600,00
852 85214 2030 44 200,00
852 85216 2030 149 000,00
852 85219 2010 12 057,00
852 85219 2030 90 700,00
852 85228 2010 ,00
852 85230 2030 25 600,00
852 85278 2010 ,00
855 85501 2060 1 641 000,00
855 85502 2010 1 544 000,00
855 85513 2010 24 800,00
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 3 580 534,00

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.

C eH ia M .rzcna D ztV zu  k 
DYREKTOR WYD7I, \  II 

Finansów i Budżetó



Załącznik nr 2

UG Wądroże Wielkie
( 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 13 000
855 85502 0970
855 85502 0980 15 000

Razem 28 000

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celiiw rW aĄ w tó' b ziedziak  
DYREKTOR WyDZIAŁU 

Finansów i Budżetu

7



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

(w złotych)

Gmina Typ numer
funkcji funkcja nazwa numer

zadania zadanie nazwa numer
podzadanie podzadanie nazwa numer

działanie działanie nazwa Dział Rozdział Paragraf Kwota

Wądroże Wielkie 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 44 200,00

85216 2030 149 000,00
85219 2010

2030
12 057,00 
90 700,00

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 25 600,00

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 1544 000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 1 641 000,00

13.4.1.6.

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

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

Ewidencja ludności, rejestracja stanu 
cywilnego oraz dokumenty 
tożsamości 16.1.1.2.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji 
zadań z zakresu administracji rządowej - 
dowody osobiste, ewidencja ludności, 
rejestracja zdarzeń stanu cywilnego 750 75011 2010 28 632,00

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 4 745,00

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 15 600,00

855 85513 2010 24 800,00
UG Suma 3 580 534,00

Wądroże Wielkie 
Suma 3 580 534,00



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

Urząd M iasta i Gminy 
Wąsosz

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

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

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

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

zleconych ustawami (Załącznik nr 2)

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

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

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

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

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

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

na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej



Załącznik 1

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

Jednostka organizacyjna

UMiG Wąsosz

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 67 085,00
752 75212 2010 200,00
752 75212 2020
758 75814 2870
852 85203 2010 ,00
852 85213 2030 16 500,00
852 85214 2030 83 400,00
852 85216 2030 165 000,00
852 85219 2010 2 800,00
852 85219 2030 138 200,00
852 85228 2010 ,00
852 85230 2030 50 900,00
852 85278 2010 ,00
855 85501 2060 2 845 000,00
855 85502 2010 3 268 000,00
855 85513 2010 25 100,00
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 6 662 185,00

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

szczegółowości określonej w Załączniku nr 3.



Załącznik nr 2

UMiG Wąsosz

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

( w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690
852 85203 0830
852 85228 0830
855 85502 0920 60 000
855 85502 0970 8 000
855 85502 0980 35 000

Razem 103 000

ZupWW < f LASK,EG0
Celina M arzcn kD ziedzm k  

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 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

Wąsosz 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 83 400,00

85216 2030 165 000,00
85219 2010

2030
2 800,00 

138 200,00
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 50 900,00

13.4. Wspieranie rodziny 13.4.1.

Wsparcie rodzin wychowujących 
dzieci i opiekujących się osobami 
niepełnosprawnymi 13.4.1.1.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z 
funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla 
opiekunów 855 85502 2010 3 268 000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 2 845 000,00

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 56 037,00

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 11048,00

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 16 500,00

855 85513 2010 25 100,00
UMiG Suma 6 662 185,00

Wąsosz Suma 6 662 185,00



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

Urząd M iasta i Gminy 
W ęgliniec

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

Ce lina 
DYREKTORWYH7 

Finansów i

up. WOJEWO



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 Węgliniec

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 89 678,00
752 75212 2010 200,00
752 75212 2020
758 75814 2870
852 85203 2010 ,00
852 85213 2030 31 400,00
852 85214 2030 396 900,00
852 85216 2030 297 000,00
852 85219 2010 ,00
852 85219 2030 143 100,00
852 85228 2010 12 096,00
852 85230 2030 94 600,00
852 85278 2010 ,00
855 85501 2060 2 709 000,00
855 85502 2010 2 435 000,00
855 85513 2010 30 600,00
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 6 239 574,00

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 »r:\M

Celina Mr rzcna
DYREKTOR WYPZft' LU

Finansów i Budżeu



Załącznik nr 2

UMiG Węgliniec
( 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 89 000
855 85502 0970 1 000
855 85502 0980 39 000

Razem 130 000

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Ccii k
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



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

Węgliniec 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 396 900,00

85216 2030 297 000,00
85219 2010

2030 143 100,00
85278 2010

13.1.2.2.
Wspieranie osób z zaburzeniami 
psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010 12 096,00

13.1.2.6.
Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz 
pomoc żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 94 600,00

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 2 435 000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 2 709 000,00

13.4.1.6.

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

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

Ewidencja ludności, rejestracja stanu 
cywilnego oraz dokumenty 
tożsamości 16.1.1.2.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji 
zadań z zakresu administracji rządowej - 
dowody osobiste, ewidencja ludności, 
rejestracja zdarzeń stanu cywilnego 750 75011 2010 72 909,00

16.1.4.

System administracji publicznej i 
współpraca z jednostkami samorządu 
terytorialnego 16.1.4.6.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji 
zadań z zakresu administracji rządowej 
związanych z obsługą obywateli i z 
wydawaniem zezwoleń 750 75011 2010 16 769,00

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

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

Opłacanie i refundacja składek na 
ubezpieczenie zdrowotne z budżetu 
państwa za osoby uprawnione 852 85213 2030 31400,00

855 85513 2010 30 600,00
UMiG Suma 6 239 574,00

Węgliniec Suma .................................  ......................................................... .......... .....................  . ... 6239574,00



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

Urząd M iasta i Gminy 
Wiązów

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

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

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

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

na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 

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

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



Załącznik 1

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

Jednostka organizacyjna

UMiG W iązów

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020 500,00
750 75011 2010 43 373,00
752 75212 2010 200,00
752 75212 2020 900,00
758 75814 2870
852 85203 2010 ,00
852 85213 2030 31 100,00
852 85214 2030 85 400,00
852 85216 2030 305 000,00
852 85219 2010 2 945,00
852 85219 2030 115 500,00
852 85228 2010 5 880,00
852 85230 2030 60 100,00
852 85278 2010 ,00
855 85501 2060 3 054 000,00
855 85502 2010 2 775 000,00
855 85513 2010 31 500,00
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 6 511 398,00

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 U%i k
DYREKTOR WYOTL LU

Finansów i Budżetu



Załącznik nr 2

UMiG Wiązów
( w złotych)

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

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690
852 85203 0830
852 85228 0830
855 85502 0920 50 000
855 85502 0970 3 000
855 85502 0980 45 000

Razem 98 000

Z up. WO^WW^gjiNOŚLĄSKIEGO

Celina Marzena, Dziedziak  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budfcetu



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

Wiązów 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 .I .I .7 .

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

11

Bezpieczeństwo 
zewnętrzne i 
nienaruszalność granic 11.4.

Gotowość struktur 
administracyjno-gospodarczych 
kraju do obrony państwa 11.4.2.

Pozamilitarne przygotowania 
obronne 11.4.2.2.

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

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

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

Wspieranie osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 13.1.2.1.

Wsparcie finansowe zadań i programów 
realizacji zadań pomocy społecznej 852 85214 2030 85 400,00

85216 2030 305 000,00
85219 2010

2030
2 945,00 

115 500,00
85278 2010

13.1.2.2.
Wspieranie osób z zaburzeniami 
psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010 5 880,00

13.1.2.6.
Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz 
pomoc żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 60 100,00

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 2 775 000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 3 054 000,00

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 35 263,00

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 8 110,00

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 31100,00

855 85513 2010 31500,00
UMiG Suma 6 511 398,00

Wiązów Suma ................................................................. ................. 6511398,00



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

Urząd Gminy 
Wińsko

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

C e lin a , u.rzena
DYREKTOR WYO 

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 Wińsko

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020 700,00
750 75011 2010 59 337,00
752 75212 2010 200,00
752 75212 2020
758 75814 2870
852 85203 2010 ,00
852 85213 2030 31 300,00
852 85214 2030 418 400,00
852 85216 2030 323 000,00
852 85219 2010 1 065,00
852 85219 2030 134 400,00
852 85228 2010 44 331,00
852 85230 2030 101 900,00
852 85278 2010 ,00
855 85501 2060 3 268 000,00
855 85502 2010 3 223 000,00
855 85513 2010 47 900,00
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 7 653 533,00

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 tA..rzcna Dbicilzuik
DYREKTOR WY07V nu

Finansów i fciudżtiu



Załącznik nr 2

UG Wińsko
( 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 3 000
855 85502 0920 16 000
855 85502 0970 2 000
855 85502 0980 20 000

Razem 41 000

f  \
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

DYREKTOR WYDZIAŁU 
Finansów i Budżetu



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

Wińsko UG 9
Kultura i dziedzictwo 
narodowe 9.1.

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

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

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

11

Bezpieczeństwo 
zewnętrzne i 
nienaruszalność granic 11.4.

Gotowość struktur 
administracyjno-gospodarczych 
kraju do obrony państwa 11.4.2.

Pozamilitarne przygotowania 
obronne 11.4.2.2.

Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk 
sojuszniczych przez sektor pozamilitarny 752 75212 2010 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 418 400,00

85216 2030 323 000,00
85219 2010

2030
1 065,00 

134 400,00
85278 2010

13.1.2.2.
Wspieranie osób z zaburzeniami 
psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010 44 331,00

13.1.2.6.
Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz 
pomoc żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 101900,00

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 3 223 000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 3 268 000,00

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 49 831,00

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 9 506,00

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

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

Opłacanie i refundacja składek na 
ubezpieczenie zdrowotne z budżetu 
państwa za osoby uprawnione 852 85213 2030 31 300,00

855 85513 2010 47 900,00
UG Suma 7 653 533,00

Wińsko Suma 7 653 533,00



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

Urząd Gminy 
Wisznia Mała

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



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 W isznia Mała

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 51 599,00
752 75212 2010 200,00
752 75212 2020
758 75814 2870
852 85203 2010 ,00
852 85213 2030 8 400,00
852 85214 2030 19 000,00
852 85216 2030 80 000,00
852 85219 2010 ,00
852 85219 2030 77 000,00
852 85228 2010 13 440,00
852 85230 2030 24 900,00
852 85278 2010 ,00
855 85501 2060 5 613 000,00
855 85502 2010 3 117 000,00
855 85513 2010 46 200,00
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 9 050 739,00

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.

Ce'i ici M .rzcna CA \V/c 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżata



Załącznik nr 2

UG Wisznia Mała
( w złotych)

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

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690
852 85203 0830
852 85228 0830
855 85502 0920 30 000
855 85502 0970 2 000
855 85502 0980 17 000

Razem 49 000

Z up. WOJEWODY, DOLNOŚLĄSKIEGO

C elirm M arzćr  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budietu



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

(w złotych)

Gmina Typ numer
funkcji funkcja nazwa numer

zadania zadanie nazwa
numer

podzadanie podzadanie nazwa numer
działanie działanie nazwa Dział Rozdział Paragraf Kwota

Wisznia Mała 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 19 000,00

85216 2030 80 000,00
85219 2010

2030 77 000,00
85278 2010

13.1.2.2.
Wspieranie osób z zaburzeniami 
psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010 13 440,00

13.1.2.6.
Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz 
pomoc żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 24 900,00

13.4. Wspieranie rodziny 13.4.1.

Wsparcie rodzin wychowujących 
dzieci i opiekujących się osobami 
niepełnosprawnymi 13.4.1.1.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z 
funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla 
opiekunów 855 85502 2010 3 117 000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 5 613 000,00

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 41951,00

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 9 648,00

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 8 400,00

855 85513 2010 46 200,00
UG Suma 9 050 739,00

Wisznia Mała
Suma .............. ............................................................................................. 9050 739,00



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

Urząd M iasta i Gminy 
Wleń

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 Wleń

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 54 428,00
752 75212 2010 200,00
752 75212 2020 900,00
758 75814 2870
852 85203 2010 ,00
852 85213 2030 20 300,00
852 85214 2030 136 200,00
852 85216 2030 199 000,00
852 85219 2010 13 800,00
852 85219 2030 102 400,00
852 85228 2010 5 040,00
852 85230 2030 45 700,00
852 85278 2010 ,00
855 85501 2060 1 210 000,00
855 85502 2010 1 726 000,00
855 85513 2010 42 900,00
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 3 556 868,00

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

Ce'. ia M  rzcna  'c
DYREKTOR WYn LU 

Finansów i Budżetu
z



Załącznik nr 2

UMiG Wleń

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

( w złotych)

Dział Rozdział P a ra g ra f K w ota
750 75011 0690
852 85203 0830
852 85228 0830 2 000
855 85502 0920 30 000
855 85502 0970 2 000
855 85502 0980 20 000

Razem 54 000

Z up. W0 ^ M )D Y g 0/N0 Ś LASKIEGO

Celina M arzend\D ziedziak  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Sudietu



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

(w złotych)

Gmina Typ numer
funkcji funkcja nazwa numer

zadania zadanie nazwa numer
podzadanie podzadanie nazwa numer

działanie działanie nazwa Dział Rozdział Paragraf Kwota

Wleń UMiG 11

Bezpieczeństwo 
zewnętrzne i 
nienaruszalność granic 11.4.

Gotowość struktur 
administracyjno-gospodarczych 
kraju do obrony państwa 11.4.2.

Pozamilitarne przygotowania 
obronne 11.4.2.2.

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

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

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

Wspieranie osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 13.1.2.1.

Wsparcie finansowe zadań i programów 
realizacji zadań pomocy społecznej 852 85214 2030 136 200,00

85216 2030 199 000,00
85219 2010

2030
13 800,00 

102 400,00
85278 2010

13.1.2.2.
Wspieranie osób z zaburzeniami 
psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010 5 040,00

13.1.2.6.
Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz 
pomoc żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 45 700,00

13.4. Wspieranie rodziny 13.4.1.

Wsparcie rodzin wychowujących 
dzieci i opiekujących się osobami 
niepełnosprawnymi 13.4.1.1.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z 
funduszu alimentacyjnego 1 zasiłki dla 
opiekunów 855 85502 2010 1726 000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 1 210 000,00

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 48 477,00

16.1.4.

System administracji publicznej i 
współpraca z jednostkami samorządu 
terytorialnego 16.1.4.6.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji 
zadań z zakresu administracji rządowej 
związanych z obsługą obywateli i z 
wydawaniem zezwoleń 750 75011 2010 5 951,00

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

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

Opłacanie i refundacja składek na 
ubezpieczenie zdrowotne z budżetu 
państwa za osoby uprawnione 852 85213 2030 20 300,00

855 85513 2010 42 900,00
UMiG Suma 3 556 868,00

Wleń Suma 3 556868,00



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

Urząd Miasta 
Wojcieszów

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 W ojcieszów

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 35 740,00
752 75212 2010 200,00
752 75212 2020
758 75814 2870
852 85203 2010 ,00
852 85213 2030 15 300,00
852 85214 2030 322 000,00
852 85216 2030 146 000,00
852 85219 2010 ,00
852 85219 2030 76 300,00
852 85228 2010 12 096,00
852 85230 2030 29 100,00
852 85278 2010 ,00
855 85501 2060 1 252 000,00
855 85502 2010 1 647 000,00
855 85513 2010 35 200,00
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 3 570 936,00

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

szczegółowości określonej w Załączniku nr 3.



Załącznik nr 2

UM Wojcieszów
( w złotych)

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

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690
852 85203 0830
852 85228 0830 2 000
855 85502 0920 31 000
855 85502 0970 7 000
855 85502 0980 39 000

Razem 79 000

Z up. WOJEWOD
r

C eli

DOLNOŚLĄSKIEGO

arzen h D ziedziak  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu
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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

Wojcieszów 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 322 000,00

85216 2030 146 000,00
85219 2010

2030 76 300,00
85278 2010

13.1.2.2.
Wspieranie osób z zaburzeniami 
psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010 12 096,00

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

13.4. Wspieranie rodziny 13.4.1.

Wsparcie rodzin wychowujących 
dzieci i opiekujących się osobami 
niepełnosprawnymi 13.4.1.1.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z 
funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla 
opiekunów 855 85502 2010 1 647 000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 1 252 000,00

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 31114,00

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 4 626,00

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 15 300,00

855 85513 2010 35 200,00
UM Suma 3 570 936,00

Wojcieszów Suma 3 570936,00



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

Urząd Miasta i Gminy 
Wołów

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 Wołów

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020 7 000,00
750 75011 2010 200 743,00
752 75212 2010 400,00
752 75212 2020
758 75814 2870
852 85203 2010 ,00
852 85213 2030 80 200,00
852 85214 2030 291 300,00
852 85216 2030 786 000,00
852 85219 2010 11 755,00
852 85219 2030 332 600,00
852 85228 2010 133 953,00
852 85230 2030 289 000,00
852 85278 2010 ,00
855 85501 2060 8 889 000,00
855 85502 2010 8 129 000,00
855 85513 2010 84 700,00
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 19 235 651,00

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

Z up. WO'
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Załącznik nr 2

UMiG Wołów
( 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 15 000
855 85502 0920 160 000
855 85502 0970 10 000
855 85502 0980 87 000

Razem 272 000

z up. wojEyvooY d o ln o śląsk ieg o  

C e l i j W W b L d z i a k
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



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

Wołów 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 .I .I .7 .

Opieka nad miejscami pamięci narodowej 
oraz grobami i cmentarzami wojennymi 710 71035 2020 7 000,00

11

Bezpieczeństwo 
zewnętrzne i 
nienaruszalność granic 11.4.

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

Pozamilitarne przygotowania 
obronne 11.4.2.2.

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

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

Wspieranie osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 13.1.2.1.

Wsparcie finansowe zadań i programów 
realizacji zadań pomocy społecznej 852 85214 2030 291 300,00

85216 2030 786 000,00
85219 2010

2030
11755,00 

332 600,00
85278 2010

13.1.2.2.
Wspieranie osób z zaburzeniami 
psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010 133 953,00

13.1.2.6.
Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz 
pomoc żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 289 000,00

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 8 129 000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 8 889 000,00

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 163 206,00

16.1.4.

System administracji publicznej i 
współpraca z jednostkami samorządu 
terytorialnego 16.1.4.6.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji 
zadań z zakresu administracji rządowej 
związanych z obsługą obywateli i z 
wydawaniem zezwoleń 750 75011 2010 37 537,00

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 80 200,00

855 85513 2010 84 700,00
UMiG Suma 19 235 651,00

Wołów Suma 19 235 651,00



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

Urząd Miasta 
W rocławia

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'. AL/ tir.GO
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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 Wrocław

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020 125 000,00
750 75011 2010 10 793 245,00
752 75212 2010 2 300,00
752 75212 2020
758 75814 2870
852 85203 2010 5 191 440,00
852 85213 2030 741 600,00
852 85214 2030 2 079 200,00
852 85216 2030 7 836 000,00
852 85219 2010 276 570,00
852 85219 2030 6 102 400,00
852 85228 2010 367 627,00
852 85230 2030 991 100,00
852 85278 2010 ,00
855 85501 2060 277 740 000,00
855 85502 2010 96 969 732,00
855 85513 2010 942 800,00
921 92121 2020 152 000,00
925 92503 2030

razem 410 311014,00

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



Załącznik nr 2

UM Wrocław
( w złotych)

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

Dział Rozdział P a ra g ra f K w ota
750 75011 0690 165 000
852 85203 0830
852 85228 0830 38 000
855 85502 0920 3 000 000
855 85502 0970 202 000
855 85502 0980 1 800 000

Razem 5 205 000

Z up. WOJfWODY. w .
M

C eli irzen,

NOŚLĄSKIEGO

D ziedziak  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



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

(w złotych)

Gmina Typ numer
funkcji funkcja nazwa numer

zadania zadanie nazwa numer
podzadanie podzadanie nazwa numer

działanie działanie nazwa Dział Rozdział Paragraf Kwota

Wrocław UM 9
Kultura i dziedzictwo 
narodowe 9.1.

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

Ochrona materialnego dziedzictwa 
kulturowego i miejsc pamięci 
narodowej w kraju i za granicą 9.1.1.4.

Ochrona zabytków wpisanych do rejestru i 
nadzór konserwatorski 921 92121 2020 152 000,00

9.1.1.7.
Opieka nad miejscami pamięci narodowej 
oraz grobami i cmentarzami wojennymi 710 71035 2020 125 000,00

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 2 300,00

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 2 079 200,00

85216 2030 7 836 000,00
85219 2010

2030
276 570,00 

6 102 400,00
85278 2010

13.1.2.2.
Wspieranie osób z zaburzeniami 
psychicznymi 852 85203 2010 5 191440,00

85228 2010 367 627,00

13.1.2.6.
Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz 
pomoc żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 991100,00

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 96 912 000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 277 740 000,00

13.4.1.6.

Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie 
dostępu do instrumentów polityki na rzecz 
rodziny 855 85502 2010 57 732,00

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

Ewidencja ludności, rejestracja stanu 
cywilnego oraz dokumenty 
tożsamości 16.1.1.2.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji 
zadań z zakresu administracji rządowej - 
dowody osobiste, ewidencja ludności, 
rejestracja zdarzeń stanu cywilnego 750 75011 2010 9 074 183,00

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 1719 062,00

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

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

Opłacanie i refundacja składek na 
ubezpieczenie zdrowotne z budżetu 
państwa za osoby uprawnione 852 85213 2030 741 600,00

855 85513 2010 942 800,00
UM Suma 410 311 014,00

Wrocław Suma y 410 311014,00



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

Urząd Gminy 
Zagrodno

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 m l )

- 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 Zagrodno

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 26 515,00
752 75212 2010 200,00
752 75212 2020
758 75814 2870
852 85203 2010 ,00
852 85213 2030 10 600,00
852 85214 2030 241 200,00
852 85216 2030 109 000,00
852 85219 2010 ,00
852 85219 2030 113 400,00
852 85228 2010 ,00
852 85230 2030 24 400,00
852 85278 2010 ,00
855 85501 2060 1 968 000,00
855 85502 2010 1 792 000,00
855 85513 2010 8 200,00
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 4 293 515,00

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

UG Zagrodno
( 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 3 000
855 85502 0980 14 000

Razem 34 000

Zup
Celina M arzena ^ ziedziak  

DYREKTOR WYDZIAŁU 
Finansów i Budżętu



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

Zagrodno 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 241 200,00

85216 2030 109 000,00
85219 2010

2030 113 400,00
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 24 400,00

13.4. Wspieranie rodziny 13.4.1.

Wsparcie rodzin wychowujących 
dzieci i opiekujących się osobami 
niepełnosprawnymi 13.4.1.1.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z 
funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla 
opiekunów 855 85502 2010 1792 000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 1 968 000,00

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 21 557,00

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 4 958,00

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

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

Opłacanie i refundacja składek na 
ubezpieczenie zdrowotne z budżetu 
państwa za osoby uprawnione 852 85213 2030 10 600,00

855 85513 2010 8 200,00
UG Suma 4 293 515,00

Zagrodno Suma 4 293 515,00



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

Urząd M iasta 
Zawidów

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 m l )

- 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

Zup.



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 Zawidów

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 49 564,00
752 75212 2010 200,00
752 75212 2020
758 75814 2870
852 85203 2010 ,00
852 85213 2030 11 400,00
852 85214 2030 25 700,00
852 85216 2030 102 000,00
852 85219 2010 ,00
852 85219 2030 82 900,00
852 85228 2010 ,00
852 85230 2030 19 300,00
852 85278 2010 ,00
855 85501 2060 946 000,00
855 85502 2010 978 000,00
855 85513 2010 21 900,00
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 2 236 964,00

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

z up. w "  go
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Załącznik nr 2

UM Zawidów
( 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 7 000
855 85502 0980 15 000

Razem 39 000

Z up. WO.
NOSLASKIEGO

Celina
DYREKTOR' 

Finansów i Bt*



D o tac je  w y n ik a ją c e  ze  s t ru k tu ry  u k ia 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

Zawidów 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 25 700,00

85216 2030 102 000,00
85219 2010

2030 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 19 300,00

13.4. Wspieranie rodziny 13.4.1.

Wsparcie rodzin wychowujących 
dzieci i opiekujących się osobami 
niepełnosprawnymi 13.4.1.1.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z 
funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla 
opiekunów 855 85502 2010 978 000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 946 000,00

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 40 296,00

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 9 268,00

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 11400,00

855 85513 2010 21 900,00
UM Suma 2 236 964,00

Zawidów Suma 2 236 964,00



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

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

Urząd Gminy 
Zawonia

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 m l )

- 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 Zawonia

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 26 308,00
752 75212 2010 200,00
752 75212 2020
758 75814 2870
852 85203 2010 ,00
852 85213 2030 22 200,00
852 85214 2030 170 200,00
852 85216 2030 212 000,00
852 85219 2010 ,00
852 85219 2030 90 200,00
852 85228 2010 22 176,00
852 85230 2030 95 400,00
852 85278 2010 ,00
855 85501 2060 2 802 000,00
855 85502 2010 2 422 000,00
855 85513 2010 15 600,00
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 5 878 284,00

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

UG Zawonia
( w złotych)

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

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690
852 85203 0830
852 85228 0830 2 000
855 85502 0920 20 000
855 85502 0970 1 000
855 85502 0980 20 000

Razem 43 000

Z up. WOJEWODY« DOLNOŚLĄSKIEGO

CclinaM arzenc^D ziedziak  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



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

(w złotych)

Gmina Typ numer
funkcji funkcja nazwa numer

zadania zadanie nazwa numer
podzadanie podzadanie nazwa numer

działanie działanie nazwa Dział Rozdział Paragraf Kwota

Zawonia 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 170 200,00

85216 2030 212 000,00
85219 2010

2030 90 200,00
85278 2010

13.1.2.2.
Wspieranie osób z zaburzeniami 
psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010 22 176,00

13.1.2.6.
Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz 
pomoc żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 95 400,00

13.4. Wspieranie rodziny 13.4.1.

Wsparcie rodzin wychowujących 
dzieci i opiekujących się osobami 
niepełnosprawnymi 13.4.1.1.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z 
funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla 
opiekunów 855 85502 2010 2 422 000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 2 802 000,00

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 22 361,00

16.1.4.

System administracji publicznej i 
współpraca z jednostkami samorządu 
terytorialnego 16.1.4.6.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji 
zadań z zakresu administracji rządowej 
związanych z obsługą obywateli i z 
wydawaniem zezwoleń 750 75011 2010 3 947,00

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

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

Opłacanie i refundacja składek na 
ubezpieczenie zdrowotne z budżetu 
państwa za osoby uprawnione 852 85213 2030 22 200,00

855 85513 2010 15 600,00
UG Suma 5 878 284,00

Zawonia Suma 5 878284,00



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

Urząd Miasta i Gminy 
Ząbkowice 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 m l )

- 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 Ząbkowice Śląskie

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020 11 000,00
750 75011 2010 260 715,00
752 75212 2010 400,00
752 75212 2020
758 75814 2870
852 85203 2010 ,00
852 85213 2030 29 500,00
852 85214 2030 487 900,00
852 85216 2030 323 000,00
852 85219 2010 3 353,00
852 85219 2030 393 800,00
852 85228 2010 178 214,00
852 85230 2030 142 200,00
852 85278 2010 7 000,00
855 85501 2060 7 431 000,00
855 85502 2010 7 674 000,00
855 85513 2010 154 800,00
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 17 096 882,00

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 Ząbkowice 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 1 000
852 85203 0830
852 85228 0830 42 000
855 85502 0920 200 000
855 85502 0970 16 000
855 85502 0980 110 000

Razem 369 000

C e l i n H M a r z e r u A D z U d z i a k

d y r e k t o r  w yd zia łu
Finansów i Bud êlu



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

Ząbkowice Śląskie 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 11 000,00

11

Bezpieczeństwo 
zewnętrzne i 
nienaruszalność granic 11.4.

Gotowość struktur 
administracyjno-gospodarczych 
kraju do obrony państwa 11.4.2.

Pozamilitarne przygotowania 
obronne 11.4.2.2.

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

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 487 900,00

85216 2030 323 000,00
85219 2010

2030
3 353,00 

393 800,00
85278 2010 7 000,00

13.1.2.2.
Wspieranie osób z zaburzeniami 
psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010 178 214,00

13.1.2.6.
Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz 
pomoc żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 142 200,00

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 7 674 000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 7 431 000,00

13.4.1.6.

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

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 211 964,00

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 48 751,00

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

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

Opłacanie i refundacja składek na 
ubezpieczenie zdrowotne z budżetu 
państwa za osoby uprawnione 852 85213 2030 29 500,00

855 85513 2010 154 800,00
UMiG Suma .................  ,, ,, ......................................................................................................... 17 096 882,00

Ząbkowice Śląskie
Suma ....................... .................................................................................................................................................................... 17 096 882,00



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

Urząd Gminy 
Zgorzelec

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 m l )

- 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 Zgorzelec

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 83 158,00
752 75212 2010 200,00
752 75212 2020
758 75814 2870
852 85203 2010 ,00
852 85213 2030 23 400,00
852 85214 2030 108 200,00
852 85216 2030 260 000,00
852 85219 2010 ,00
852 85219 2030 118 500,00
852 85228 2010 4 536,00
852 85230 2030 15 700,00
852 85278 2010 ,00
855 85501 2060 2 755 000,00
855 85502 2010 2 416 000,00
855 85513 2010 45 800,00
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 5 830 494,00

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 r
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Załącznik nr 2

UG Zgorzelec
( w złotych)

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

Dział R ozdział P a ra g ra f K wota
750 75011 0690
852 85203 0830
852 85228 0830 2 000
855 85502 0920 53 000
855 85502 0970 5 000
855 85502 0980 49 000

Razem 109 000

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

C elia
DYREKTOR 

Finansów i Bi

íziedziak  
(DZIAŁU 

?etu



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

Zgorzelec 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 108 200,00

85216 2030 260 000,00
85219 2010

2030 118 500,00
85278 2010

13.1.2.2.
Wspieranie osób z zaburzeniami 
psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010 4 536,00

13.1.2.6.
Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz 
pomoc żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 15 700,00

13.4. Wspieranie rodziny 13.4.1.

Wsparcie rodzin wychowujących 
dzieci i opiekujących się osobami 
niepełnosprawnymi 13.4.1.1.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z 
funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla 
opiekunów 855 85502 2010 2 416 000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 2 755 000,00

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 67 608,00

16.1.4.

System administracji publicznej i 
współpraca z jednostkami samorządu 
terytorialnego 16.1.4.6.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji 
zadań z zakresu administracji rządowej 
związanych z obsługą obywateli i z 
wydawaniem zezwoleń 750 75011 2010 15 550,00

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

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

Opłacanie i refundacja składek na 
ubezpieczenie zdrowotne z budżetu 
państwa za osoby uprawnione 852 85213 2030 23 400,00

855 85513 2010 45 800,00
UGSuma 5 830 494,00



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

Urząd Miasta 
Zgorzelec

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 m l )

- 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 Zgorzelec

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020 60 000,00
750 75011 2010 510 878,00
752 75212 2010 400,00
752 75212 2020
758 75814 2870
852 85203 2010 ,00
852 85213 2030 85 000,00
852 85214 2030 626 800,00
852 85216 2030 931 000,00
852 85219 2010 3 302,00
852 85219 2030 487 800,00
852 85228 2010 122 094,00
852 85230 2030 61 900,00
852 85278 2010 ,00
855 85501 2060 7 492 000,00
855 85502 2010 6 984 000,00
855 85513 2010 87 600,00
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 17 452 774,00

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



Załącznik nr 2

UM Zgorzelec
( w złotych)

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

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690 2 000
852 85203 0830
852 85228 0830 40 000
855 85502 0920 210 000
855 85502 0970 17 000
855 85502 0980 130 000

Razem 399 000

Z up. W 9 d f c ^ X ^ LNpLASKIEGO

Celina M a rzen \ D ziedziak  
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 a ń s tw a  w  podzia le n a  fu n k c je , za d a n ia , p o d z a d a n ia  i d z ia ła n ia
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

Zgorzelec UM 9
Kultura i dziedzictwo 
narodowe 9.1.

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

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

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

11

Bezpieczeństwo 
zewnętrzne i 
nienaruszalność granic 11.4.

Gotowość struktur 
administracyjno-gospodarczych 
kraju do obrony państwa 11.4.2.

Pozamilitarne przygotowania 
obronne 11.4.2.2.

Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk 
sojuszniczych przez sektor pozamilitarny 752 75212 2010 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 626 800,00

85216 2030 931000,00
85219 2010

2030
3 302,00 

487 800,00
85278 2010

13.1.2.2.
Wspieranie osób z zaburzeniami 
psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010 122 094,00

13.1.2.6.
Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz 
pomoc żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 61 900,00

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 6 984 000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 7 492 000,00

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 415 348,00

16.1.4.

System administracji publicznej i 
współpraca z jednostkami samorządu 
terytorialnego 16.1.4.6.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji 
zadań z zakresu administracji rządowej 
związanych z obsługą obywateli i z 
wydawaniem zezwoleń 750 75011 2010 95 530,00

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 85 000,00

855 85513 2010 87 600,00
UM Suma 17452 774,00



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

Urząd M iasta i Gminy 
Ziębice

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 Ziębice

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 193 693,00
752 75212 2010 300,00
752 75212 2020
758 75814 2870
852 85203 2010 ,00
852 85213 2030 44 800,00
852 85214 2030 138 900,00
852 85216 2030 441 000,00
852 85219 2010 ,00
852 85219 2030 327 600,00
852 85228 2010 47 402,00
852 85230 2030 105 200,00
852 85278 2010 ,00
855 85501 2060 5 621 000,00
855 85502 2010 6 343 000,00
855 85513 2010 125 900,00
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 13 388 795,00

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 Ziębice
( 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 6 000
855 85502 0920 150 000
855 85502 0970 5 000
855 85502 0980 90 000

Razem 251 000

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celin a M a rze n ą D z  iedz iak 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



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

(w złotych)

Gmina Typ numer
funkcji funkcja nazwa numer

zadania zadanie nazwa numer
podzadanie podzadanie nazwa numer

działanie działanie nazwa Dział Rozdział Paragraf Kwota

Ziębice 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 138 900,00

85216 2030 441 000,00
85219 2010

2030 327 600,00
85278 2010

13.1.2.2.
Wspieranie osób z zaburzeniami 
psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010 47 402,00

13.1.2.6.
Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz 
pomoc żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 105 200,00

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 6 343 000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 5 621 000,00

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 163 084,00

16.1.4.

System administracji publicznej i 
współpraca z jednostkami samorządu 
terytorialnego 16.1.4.6.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji 
zadań z zakresu administracji rządowej 
związanych z obsługą obywateli i z 
wydawaniem zezwoleń 750 75011 2010 30 609,00

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 44 800,00

855 85513 2010 125 900,00
UMiG Suma 13 388 795,00

Ziębice Suma 13 388 795,00

7.



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

Urząd Gminy 
Złotoryja

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 m l )

- 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 m  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 Złotoryja

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 45 770,00
752 75212 2010 200,00
752 75212 2020
758 75814 2870
852 85203 2010 ,00
852 85213 2030 23 300,00
852 85214 2030 319 200,00
852 85216 2030 245 000,00
852 85219 2010 609,00
852 85219 2030 180 200,00
852 85228 2010 28 672,00
852 85230 2030 75 700,00
852 85278 2010 ,00
855 85501 2060 2 858 000,00
855 85502 2010 2 454 248,00
855 85513 2010 35 200,00
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 6 266 099,00

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

UG Złotoryja

( 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 8 000
855 85502 0920 60 000
855 85502 0970 4 000
855 85502 0980 36 000

Razem 108 000

z up. W9JEWOW [^ Ś L Ą S K IE G O

Celina M arzeno D ziedziak  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



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

Złotoryja 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 319 200,00

85216 2030 245 000,00
85219 2010

2030
609,00 

180 200,00
85278 2010

13.1.2.2.
Wspieranie osób z zaburzeniami 
psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010 28 672,00

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

13.4. Wspieranie rodziny 13.4.1.

Wsparcie rodzin wychowujących 
dzieci i opiekujących się osobami 
niepełnosprawnymi 13.4.1.1.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z 
funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla 
opiekunów 855 85502 2010 2 446 000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 2 858 000,00

13.4.1.6.

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

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

Ewidencja ludności, rejestracja stanu 
cywilnego oraz dokumenty 
tożsamości 16.1.1.2.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji 
zadań z zakresu administracji rządowej - 
dowody osobiste, ewidencja ludności, 
rejestracja zdarzeń stanu cywilnego 750 75011 2010 38 334,00

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 7 436,00

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

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

Opłacanie i refundacja składek na 
ubezpieczenie zdrowotne z budżetu 
państwa za osoby uprawnione 852 85213 2030 23 300,00

855 85513 2010 35 200,00
U G Suma 6266 099,00



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

Urząd Miasta 
Złotoryja

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 m l )

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

zleconych ustawami (Załącznik m  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 Złotoryja

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 305 244,00
752 75212 2010 300,00
752 75212 2020
758 75814 2870
852 85203 2010 698 400,00
852 85213 2030 52 100,00
852 85214 2030 464 800,00
852 85216 2030 557 000,00
852 85219 2010 ,00
852 85219 2030 504 900,00
852 85228 2010 89 042,00
852 85230 2030 118 000,00
852 85278 2010 ,00
855 85501 2060 5 160 000,00
855 85502 2010 4 273 000,00
855 85513 2010 26 500,00
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 12 249 286,00

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



Załącznik nr 2

UM Złotoryja
( 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 10 000
855 85502 0920 130 000
855 85502 0970 8 000
855 85502 0980 90 000

Razem 239 000

Z up. DOLNOŚLĄSKIEGO

Celina Marzehń D ziedziak  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

FinansiSw i Sttflżetu



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  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 zlolycli)

Gmina Typ numer
funkcji funkcja nazwa numer

zadania zadanie nazwa numer
podzadanie podzadanie nazwa numer

działanie działanie nazwa Dział Rozdział Paragraf Kwota

Złotoryja UM 11

Bezpieczeństwo 
zewnętrzne i 
nienaruszalność granic 11.4.

Gotowość struktur 
administracyjno-gospodarczych 
kraju do obrony państwa 11.4.2.

Pozamilitarne przygotowania 
obronne 11.4.2.2.

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

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

Wspieranie osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 13.1.2.1.

Wsparcie finansowe zadań i programów 
realizacji zadań pomocy społecznej 852 85214 2030 464 800,00

85216 2030 557 000,00
85219 2010

2030 504 900,00
85278 2010

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

85228 2010 89 042,00

13.1.2.6.
Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz 
pomoc żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 118 000,00

13.4. Wspieranie rodziny 13.4.1.

Wsparcie rodzin wychowujących 
dzieci i opiekujących się osobami 
niepełnosprawnymi 13.4.1.1.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z 
funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla 
opiekunów 855 85502 2010 4 273 000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 5 160 000,00

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 249 101,00

16.1.4.

System administracji publicznej i 
współpraca z jednostkami samorządu 
terytorialnego 16.1.4.6.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji 
zadań z zakresu administracji rządowej 
związanych z obsługą obywateli i z 
wydawaniem zezwoleń 750 75011 2010 56 143,00

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 52 100,00

855 85513 2010 26 500,00
UM Suma 12 249 286,00

7



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

Urząd M iasta i Gminy 
Złoty Stok

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 m l )

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

zleconych ustawami (Załącznik m  2)

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

funkcje, zadania, podzadania i działania (Załącznik m  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 Złoty Stok

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 32 135,00
752 75212 2010 200,00
752 75212 2020
758 75814 2870
852 85203 2010 ,00
852 85213 2030 19 700,00
852 85214 2030 314 600,00
852 85216 2030 190 000,00
852 85219 2010 ,00
852 85219 2030 111 800,00
852 85228 2010 26 026,00
852 85230 2030 43 700,00
852 85278 2010 ,00
855 85501 2060 1 280 000,00
855 85502 2010 1 519 000,00
855 85513 2010 26 900,00
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 3 564 061,00

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

Z up. \V?

Ce"
D'.



Załącznik nr 2

UMiG Złoty Stok
( 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
855 85502 0980 10 000

Razem 32 000

Celina Marzena; D ziedziak  
OYREKTOR 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 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

Złoty Stok 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 314 600,00

85216 2030 190 000,00
85219 2010

2030 111800,00
85278 2010

13.1.2.2.
Wspieranie osób z zaburzeniami 
psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010 26 026,00

13.1.2.6.
Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz 
pomoc żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 43 700,00

13.4. Wspieranie rodziny 13.4.1.

Wsparcie rodzin wychowujących 
dzieci i opiekujących się osobami 
niepełnosprawnymi 13.4.1.1.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z 
funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla 
opiekunów 855 85502 2010 1 519 000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 1 280 000,00

13.4.1.6.

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

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

Ewidencja ludności, rejestracja stanu 
cywilnego oraz dokumenty 
tożsamości 16.1.1.2.

Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji 
zadań z zakresu administracji rządowej - 
dowody osobiste, ewidencja ludności, 
rejestracja zdarzeń stanu cywilnego 750 75011 2010 26 126,00

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 6 009,00

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

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

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

855 85513 2010 26 900,00
UMiG Suma 3 564 061,00

Złoty Stok Suma 3 564 061,00



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.3.2022.KSZ Wrocław, dnia 18 lutego 2022 r.

Urząd M iasta i Gminy 
Żarów

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 m  1)

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

zleconych ustawami (Załącznik m  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 Żarów

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020 4 000,00
750 75011 2010 179 976,00
752 75212 2010 300,00
752 75212 2020
758 75814 2870
852 85203 2010 ,00
852 85213 2030 24 900,00
852 85214 2030 156 600,00
852 85216 2030 250 000,00
852 85219 2010 1 827,00
852 85219 2030 203 600,00
852 85228 2010 ,00
852 85230 2030 61 400,00
852 85278 2010 ,00
855 85501 2060 5 351 000,00
855 85502 2010 4 032 000,00
855 85513 2010 38 100,00
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 10 303 703,00

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'.'? T,"

C e l  la 
D\ ‘ :

Fin,



Załącznik nr 2

UM Żarów
( 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 100 000
855 85502 0970
855 85502 0980 70 000

Razem 170 000

XNOŚLĄSKIEGO

CeKndW dłzffici D ziedziak  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu

/



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

(w złotych)

Gmina Typ numer
funkcji funkcja nazwa numer

zadania zadanie nazwa numer
podzadanie podzadanie nazwa numer

działanie działanie nazwa Dział Rozdział Paragraf Kwota

Żarów UM 9
Kultura i dziedzictwo 
narodowe 9.1.

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

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

Opieka nad miejscami pamięci narodowej 
oraz grobami i cmentarzami wojennymi 710 71035 2020 4 000,00

11

Bezpieczeństwo 
zewnętrzne i 
nienaruszalność granic 11.4.

Gotowość struktur 
administracyjno-gospodarczych 
kraju do obrony państwa 11.4.2.

Pozamilitarne przygotowania 
obronne 11.4.2.2.

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

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

Wspieranie osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 13.1.2.1.

Wsparcie finansowe zadań i programów 
realizacji zadań pomocy społecznej 852 85214 2030 156 600,00

85216 2030 250 000,00
85219 2010

2030
1 827,00 

203 600,00
85278 2010

13.1.2.2.
Wspieranie osób z zaburzeniami 
psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010

13.1.2.6.
Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz 
pomoc żywnościowa dla najuboższych 852 85230 2030 61400,00

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 4 032 000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 5 351 000,00

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 146 322,00

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 33 654,00

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

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

Opłacanie i refundacja składek na 
ubezpieczenie zdrowotne z budżetu 
państwa za osoby uprawnione 852 85213 2030 24 900,00

855 85513 2010 38 100,00
UM Suma 10 303 703,00

Żarów Suma 10303703,00



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

Urząd Miasta i Gminy 
Żmigród

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 m  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 Żmigród

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 95 011,00
752 75212 2010 300,00
752 75212 2020
758 75814 2870
852 85203 2010 838 080,00
852 85213 2030 40 900,00
852 85214 2030 256 900,00
852 85216 2030 437 000,00
852 85219 2010 6 330,00
852 85219 2030 218 400,00
852 85228 2010 31 850,00
852 85230 2030 46 600,00
852 85278 2010 ,00
855 85501 2060 6 110 000,00
855 85502 2010 6 823 000,00
855 85513 2010 57 700,00
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 14 962 071,00

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.

Ce" ta 
DYr.- 

Fin.



Załącznik nr 2

UMiG Żmigród
( w złotych)

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

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690
852 85203 0830
852 85228 0830 12 000
855 85502 0920 145 000
855 85502 0970 7 000
855 85502 0980 75 000

Razem 239 000

¿Ewoąy d o ln o ślą sk ieg o

CelTncfMurich» Dziedzm k  
DYREKTOR V\(YOZIAt.U 

Finansów i Budżetu



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

(w złotych)

Gmina Typ numer
funkcji funkcja nazwa numer

zadania zadanie nazwa numer
podzadanie podzadanie nazwa numer

działanie działanie nazwa Dział Rozdział Paragraf Kwota

Żmigród 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 256 900,00

85216 2030 437 000,00
85219 2010

2030
6 330,00 

218 400,00
85278 2010

13.1.2.2.
Wspieranie osób z zaburzeniami 
psychicznymi 852 85203 2010 838 080,00

85228 2010 31 850,00

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 6 823 000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 6 110 000,00

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 77 245,00

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 17 766,00

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

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

Opłacanie i refundacja składek na 
ubezpieczenie zdrowotne z budżetu 
państwa za osoby uprawnione 852 85213 2030 40 900,00

855 85513 2010 57 700,00
UMiG Suma 14 962 071,00

Żmigród Suma 14 962 071,00



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

Urząd Gminy 
Żórawina

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 m l )

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

zleconych ustawami (Załącznik m  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 Żórawina

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020 1 700,00
750 75011 2010 84 038,00
752 75212 2010 200,00
752 75212 2020
758 75814 2870
852 85203 2010 ,00
852 85213 2030 9 300,00
852 85214 2030 54 800,00
852 85216 2030 96 000,00
852 85219 2010 2 679,00
852 85219 2030 96 200,00
852 85228 2010 ,00
852 85230 2030 15 300,00
852 85278 2010 ,00
855 85501 2060 7 058 000,00
855 85502 2010 2 380 000,00
855 85513 2010 11 000,00
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 9 809 217,00

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

UG Żórawina
( w złotych)

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

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690
852 85203 0830
852 85228 0830
855 85502 0920 50 000
855 85502 0970 3 000
855 85502 0980 41 000

Razem 94 000

¿1 lip. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

C  el\)/ąjMmVMa''Dziedzi(ik 
DYREKTOR \VYDZIAŁU 

Finansów i ftydżetu



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

Żórawina UG 9
Kultura i dziedzictwo 
narodowe 9.1.

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

Ochrona materialnego dziedzictwa 
kulturowego 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 1700,00

11

Bezpieczeństwo 
zewnętrzne i 
nienaruszalność granic 11.4.

Gotowość struktur 
administracyjno-gospodarczych 
kraju do obrony państwa 11.4.2.

Pozamilitarne przygotowania 
obronne 11.4.2.2.

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

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

Wspieranie osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 13.1.2.1.

Wsparcie finansowe zadań i programów 
realizacji zadań pomocy społecznej 852 85214 2030 54 800,00

85216 2030 96 000,00
85219 2010

2030
2 679,00 

96 200,00
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 15 300,00

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 2 380 000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 7 058 000,00

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 68 324,00

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 15 714,00

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 9 300,00

855 85513 2010 11 000,00
UG Suma 9 809 217,00

Żórawina Suma 9 809 217,00



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

Urząd Gminy 
Żukowice

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 m l )

- 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 m  3),

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

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

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

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



Załącznik 1

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

Jednostka organizacyjna

UG Żukowice

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 2020
750 75011 2010 12 943,00
752 75212 2010 200,00
752 75212 2020
758 75814 2870
852 85203 2010 ,00
852 85213 2030 8 300,00
852 85214 2030 84 200,00
852 85216 2030 90 000,00
852 85219 2010 ,00
852 85219 2030 94 500,00
852 85228 2010 ,00
852 85230 2030 29 100,00
852 85278 2010 ,00
855 85501 2060 1 644 000,00
855 85502 2010 1 311 000,00
855 85513 2010 18 500,00
921 92121 2020
925 92503 2030

razem 3 292 743,00

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

UG Żukowice

( w złotych)

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

Dział Rozdział Paragraf Kwota
750 75011 0690
852 85203 0830
852 85228 0830
855 85502 0920 25 000
855 85502 0970
855 85502 0980 15 000

Razem 40 000

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Celi n aM  a rz en tf bziedziu k  
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Butiżetu



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

Żukowice 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 84 200,00

85216 2030 90 000,00
85219 2010

2030 94 500,00
85278 2010

13.1.2.2.
Wspieranie osób z zaburzeniami 
psychicznymi 852 85203 2010

85228 2010

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

13.4. Wspieranie rodziny 13.4.1.

Wsparcie rodzin wychowujących 
dzieci i opiekujących się osobami 
niepełnosprawnymi 13.4.1.1.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z 
funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla 
opiekunów 855 85502 2010 1 311 000,00

13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 855 85501 2060 1 644 000,00

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 10 523,00

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 2 420,00

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

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

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

855 85513 2010 18 500,00
UG Suma 3 292 743,00

Żukowice Suma ................... ...  .................................. ............................................ 3 292 743,00


