
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmian ą Zmiana Po zmianie

010 Rolnictwo i łowiectwo 239 837,01 0,00 239 837,01

01095 Pozostała działalność 239 837,01 0,00 239 837,01

2010
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

239 837,01 0,00 239 837,01

750 Administracja publiczna 58 685,00 0,00 58 685,00

75011 Urzędy wojewódzkie 58 685,00 0,00 58 685,00

2010
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

58 685,00 0,00 58 685,00

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

1 711,00 0,00 1 711,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 711,00 0,00 1 711,00

2010
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

1 711,00 0,00 1 711,00

754 Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona przeciwpo Ŝarowa 300,00 0,00 300,00

75414 Obrona cywilna 300,00 0,00 300,00

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 0,00 300,00

852 Pomoc społeczna 4 506 946,00 59 064,00 4 566 010,00

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

4 423 346,00 59 679,00 4 483 025,00

2010
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

4 423 346,00 59 679,00 4 483 025,00

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.

41 100,00 - 615,00 40 485,00

2010
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

41 100,00 - 615,00 40 485,00

85295 Pozostała działalność 42 500,00 0,00 42 500,00

2010
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

42 500,00 0,00 42 500,00

4 807 479,01 59 064,00 4 866 543,01Razem:

                             Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/206/2012               
Rady Gminy Wierzbica z dnia 14.12.2012r.

Zmiany planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  zleconych odrębnymi ustawami na 2012 rok.


