
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Uwagi

751 1 651,00 - 184,00 1 467,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 651,00 - 184,00 1 467,00

2010 1 651,00 - 184,00 1 467,00

801 Oświata i wychowanie 231 636,00 - 11 636,00 220 000,00

80195 Pozostała działalność 11 636,00 - 11 636,00 0,00

2030 11 636,00 - 11 636,00 0,00

852 Pomoc społeczna 3 973 700,00 158 300,00 4 132 000,00

85212 3 402 100,00 140 000,00 3 542 100,00

2010 3 400 000,00 140 000,00 3 540 000,00

85213 22 000,00 1 300,00 23 300,00

2010 22 000,00 1 300,00 23 300,00

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 383 000,00 17 000,00 400 000,00

2010 155 000,00 5 000,00 160 000,00

2030 228 000,00 12 000,00 240 000,00

23 461 471,00 146 480,00 23 607 951,00

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta 
Gminy w Wierzbicy Nr 8/2008                     
z dnia 3 marca 2008 roku.

Zmiana kwot dochodów określonych w Załaczniku Nr 1 "Dochody budżetu gminy Wierzbica na 2008 rok" do Uchwały Rady 
Gminy w Wierzbicy Nr XIII/107/2008 z dnia 25 stycznia 2008 roku.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 
oraz sądownictwa

Zmiana związana z 
bieżącą realizacją 

budżetu
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 
gmin) ustawami

Zmiana związana z 
bieżącą realizacją 

budżetuDotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin (związków gmin)

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zmiana związana z 

bieżącą realizacją 
budżetu

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 
gmin) ustawami

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre 
świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 
uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Zmiana związana z 

bieżącą realizacją 
budżetuDotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 
gmin) ustawami

Zmiana związana z 
bieżącą realizacją 

budżetu

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 
gmin) ustawami

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin (związków gmin)
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