
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00

01095 Pozostała działalność 0,00 75 172,00 75 172,00

2010 0,00 75 172,00 75 172,00

750 Administracja publiczna 57 920,00 0,00 57 920,00

75011 Urzędy wojewódzkie 57 920,00 0,00 57 920,00

2010 57 920,00 0,00 57 920,00

751 0,00

75101 1 669,00 0,00 1 669,00

2010 1 669,00 0,00 1 669,00

852 Pomoc społeczna 0,00

85212 3 594 000,00 0,00 3 594 000,00

2010 3 594 000,00 0,00 3 594 000,00

85213 10 300,00 0,00 10 300,00

2010 10 300,00 0,00 10 300,00

Razem: 3 663 889,00 75 172,00 3 739 061,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenie Nr 31/2010             
        Wójta Gminy w Wierzbicy z dnia 18.05.2010r.

Zmiana planu finansowedo dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań              
                       zleconych  odrębnymi ustawami na 2010r.

75 172,00 75 172,00

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

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 669,00 1 669,00

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa

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

3 604 300,00 3 604 300,00

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

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.

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