
Dział Paragraf Tre ść Przed zmian ą Zmiana Uwagi
010 Rolnictwo i łowiectwo 125 292,52 116 444,49

Pozostała działalność 125 292,52 116 444,49

2010

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

123 392,52 116 444,49

Zwiększenie planu dotacji z przeznaczeniem 
na zwrot części podatku akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego 
wykorzystywanego do produkcji rolnej przez 
producentów rolnych oraz na pokrycie 
kosztów postepowania w sprawie jego 
zwrotu poniesionych przez gminę zgodnie z 
pismem MUW w Warszawie Wydział 
Finansów znak FIN-I.3011.71.2012.010 z 
dnia 17.10.2012r.

801 Oświata i wychowanie 1 257 322,01 - 6 575,54

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 345 364,35 - 6 575,54

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

279 445,45 - 5 589,21

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

49 313,90 - 986,33

852 Pomoc społeczna 4 843 469,00 21 475,00

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

4 135 100,00 21 475,00

2010

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

4 115 000,00 21 475,00

Zwiększenie planu dotacji celowych 
pochodzących z budŜetu województwa 
mazowieckiego zgodnie z pismem MUW w 
Warszawie Wydział Finansów znak FIN-
I.3111.143.2012.852 z dnia 24.09.2012r.- 
kwota 18.649,00zł z przeznaczeniem na 
świadczenia z funduszu alimentacyjnego 
oraz pismem znak FIN-I.3111.160.2012.852 
z dnia 28.09.2012r. - kwota 2.826,00zł z 
przeznaczeniem na wypłatę świadczeń 
społecznych.

30 429 100,53 131 343,95

Rozdział Po zmianie

Zmiany w Tabeli Nr 1 "Planowane dochody budŜetu Gminy Wierzbica na 2012 rok" do Uchwały BudŜetowej Nr XVI/119/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku

241 737,01

01095 241 737,01

239 837,01

1 250 746,47

80146 338 788,81

273 856,24

48 327,57

4 864 944,00

Razem: 30 560 444,48

85212 4 156 575,00

4 136 475,00

Zmniejszenie planu dochodów z związku           
ze zmianą planu finansowego projektu                      
pn. "Nowoczesne kadry systemu oświaty                
w Gminie Wierzbica"

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 72/2012 
Wójta Gminy Wierzbica z dnia 23.10.2012r.


