ZałącznikNr 1 do Zarządzenia Nr 60/2014
Wójta Gminy Wierzbica z dnia 24.09.2014r.
Zmiany w Tabeli Nr 1 " Planowane dochody budŜetu Gminy Wierzbica na 2014 rok" do Uchwały BudŜetowej Nr XLI/280/2014 z dnia 29 stycznia 2014 roku
Dział Rozdział Paragraf
852

Treść

Przed zmianą

Pomoc społeczna
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.

85213

2010

85295

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

Pozostała działalność

Po zmianie

Zmiana

5 036 308,18

294,00

5 036 602,18

52 800,00

88,00

52 888,00

31 800,00

88,00

Zwiększenie planu dotacji z
przeznaczeniem na opłacenie składek
na ubezpieczenie zdrowotne za osoby
31 888,00 pobierające świadczenia pielęgnacyjne
zgodnie z pismem MUW w Warszawie
Wydział Finansów znak FCRI.3111.17.33.2014 z dnia 18.09.2014r.

172 155,00

206,00

172 361,00
Zwiększenie planu dotacji z
przeznaczeniem na dodatkową pomoc
finansową realizowaną na podstawie
rządowego programu wspierania osób
67 361,00 uprawnionych do świadczenia
pielęgnacyjnego zgodnie z pismem
MUW w Warszawie Wydział Finansów
znak FCR-I.3111.17.32.2014 z dnia
18.09.2014r.

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

67 155,00

206,00

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

85 025,00

45 401,79

130 426,79

Pozostała działalność

85 025,00

45 401,79

130 426,79

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5
ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach
budŜetu środków europejskich

80 750,00

43 119,02

123 869,02

2009

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5
ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach
budŜetu środków europejskich

4 275,00

2 282,77

6 557,77

Razem:

32 848 618,00

45 695,79

32 894 313,79

2010

853
85395

Uwagi

Zwiększenie planu dotacji na realizację
projektu systemowego "Aktywność Twoja przyszłość" w ramach programu
KAPITAŁ LUDZKI

