
Dział Rozdział Paragraf Nazwa
Plan dochodów            

na 2011 rok

Dochody 
bud Ŝetu 
państwa             
2011 rok

750 Administracja publiczna 57 920,00 265,00

75011 Urzędy wojewódzkie 57 920,00 265,00

2010

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

57 920,00

2350
Dochody budŜetu państwa związane z realizacją zadań 
zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego

0,00 265,00

751
Urzędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, 
kontroli i ochrony prawa oraz s ądownictwa

1 664,00

75101
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 
ochrony prawa

1 664,00

2010

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

1 664,00

754
Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona 
przeciwpo Ŝarowa

300,00

75414 Obrona cywilna 300,00

2010

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

300,00

852 Pomoc społeczna 3 867 800,00 35 000,00

85212
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 
alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3 855 000,00 35 000,00

2010

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

3 855 000,00

2350
Dochody budŜetu państwa związane z realizacją zadań 
zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego

0,00 35 000,00

85213

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.

12 800,00

2010

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

12 800,00

3 927 684,00 35 265,00Razem:

Załącznik nr 1  do Zarządzenia Nr 3/2011 
Wójta Gminy w Wierzbicy z dnia 01.02.2011r.

w złotych

Plan finansowy dochodów  związanych z realizacją zadań z zakresu 
administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami                     
na 2011 rok.
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