
Uchwała nr XXI/142/08 
Rady Miejskiej Wielichowa 

z dnia 19 listopada 2008  
 

w sprawie: zmiany budŜetu na rok 2008  

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. 

Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 165, 184, ustawy z dnia 30 
czerwca 2005. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) 
Rada Miejska Wielichowa uchwala co następuje: 

 
§ 1 

W uchwale Nr XIII/89/07z dnia 12 grudnia 2007r. Rady Miejskiej Wielichowa w sprawie budŜetu na 
rok 2008 wprowadza się następujące zmiany: 
1) w § 1: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
 „1. Ustala się dochody budŜetu na rok 2008 w wysokości 17.239.060,21 zł, z tego  

- dochody bieŜące w kwocie  16.702.074,21 zł 
- dochody majątkowe w kwocie      536.986 zł” 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
 „3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dotacje celowe na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.521.145 zł, 
zgodnie z załącznikiem nr 3.” 

2) w § 2  
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Ustala się wydatki budŜetu na rok 2008 w wysokości 19.569.469,21 zł, zgodnie z 
załącznikiem nr 2” 

b) w ust. 2  
- pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

 „1) wydatki bieŜące w wysokości 17.105.707,21 zł, w tym na:” 
- pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie: 

„a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 6.472.446,60 zł,”  
- pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie: 

„b) dotacje 1.293.522 zł,”  
c) ust. 3  

- pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
„1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań 
zleconych ustawami w wysokości 3.521.145 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4” 

 
3) Dokonuje się zmiany w załączniku nr 1 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, 
4) Dokonuje się zmiany w załączniku nr 2 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, 
5) Dokonuje się zmiany w załączniku nr 3 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, 
6) Dokonuje się zmiany w załączniku nr 4 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, 
7) Dokonuje się zmiany w załączniku nr 12 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, 

 
§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wielichowo. 
 

§ 3 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
 

Stanisław Marciniak  

 



Uzasadnienie 
do Uchwały nr XXI/142/08 z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie zmiany budŜetu na rok 2008 
Rada Miejska w Wielichowie Uchwałą nr XIII/89/07 z dnia 12 grudnia 2007r ustaliła budŜet miasta i 
gminy na rok 2008  
W związku ze zmianą wysokości dotacji, uzyskaniem dochodów własnych oraz pełniejszą realizacją 
planowanych zadań dokonuje się następujące zmiany: 

1. Zmniejsza się planowane dochody o kwotę 75.584 zł w tym: 
- Zwiększa się dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 247 zł – dotacja celowa na 

zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego 
do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz  pokrycie kosztów postępowania 
w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę 

- Zwiększa się dział 758 – RóŜne rozliczenia o kwotę  3.000 zł – odsetki od środków na 
rachunkach lokat terminowych 

- Zmniejsza się dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 78.831 zł w tym:  
- Zmniejsza się dotację celową na zadania zlecone - na świadczenia rodzinne, 

zaliczkę alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenia społecznego – 90.000 zł oraz na zasiłki i pomoc w naturze oraz 
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 7.000 zł   

- Zwiększa się dotację celową na zadania własne – na dofinansowanie wypłat 
zasiłków okresowych – 3.200 zł oraz dofinansowanie kosztów wydawania 
świadczenia w związku ze wzrostem kosztów utrzymania OPS – 14.969 zł 

2. Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 75.584 zł w tym: 
- Zwiększa się dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 247 zł – wydatki związane ze 

zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 
wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz  pokrycie 
kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę 

- W dziale 600 – Transport i łączność dokonuje się następujące zmiany:  
- wprowadza się nowe zadanie - remont odwodnienia drogi powiatowej nr 3594 P w 

Łubnicy ul. Odrodzenia w formie pomocy rzeczowej dla Powiatu Grodziskiego w 
wysokości 15.000 zł  

- zmniejsza się środki na remonty cząstkowe dróg - 15.000 zł 
- W dziale 750 - Administracja publiczna rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie 

dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 17.550 zł z wynagrodzeń 
osobowych (odprawa emerytalna) na zakup mebli  do biura USC 

- Zmniejsza się dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 79.731 zł  w tym:  
- zmniejsza się środki na zadania zlecone - świadczenia rodzinne, zaliczkę 

alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 
społecznego – 90.000 zł  

- zmniejsza się środki na zadania zlecone - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 7.000 zł 

- zmniejsza się usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 900 zł  
z tytułu składki na ubezpieczenie społeczne z przeznaczeniem  na wymianę okna w 
Centrum Kultury w Wielichowie, w którym mieszczą się pomieszczenia  Ośrodka 
Pomocy Społecznej 

- zwiększa się środki na zadania własne – na dofinansowanie wypłat zasiłków 
okresowych – 3.200 zł  

- zwiększa się środki na zadania własne – dofinansowanie kosztów wydawania 
świadczenia w związku ze wzrostem kosztów utrzymania OPS – 14.969 zł 

- ponadto dokonuje się zmiany między paragrafami kwoty 2.639 zł 
- Zwiększa się dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 3.000 

zł z przeznaczeniem na oświetlenie świąteczne  
- Zwiększa się dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 900 zł - 

dotacja dla Centrum Kultury w Wielichowie na wymianę okna 
3. W załączniku „Pozostałe dotacje związane z realizacją zadań gminy w 2008 r.” skorygowano 

o zmiany wprowadzone w planowanych wydatkach budŜetowych 



Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXI/142/08 Rady Miejskiej
Wielichowa z dnia 19.11.2008r.Dochody budżetowe

Dział Rozdział Paragraf Treść
Stan na dzień:19-11-08

Zlecone OgółemWłasne

Stan na dzień:07-11-08 Zmiana

Zlecone Ogółem OgółemZleconeWłasneWłasne

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

247,00 247,000,00333 948,00 333 948,000,00 334 195,00 334 195,000,00
333 948,00 333 948,0001095 Pozostała działalność 0,00 247,00 247,000,00334 195,00 334 195,000,00

010 247,00 247,00Rolnictwo i łowiectwo 0,00333 948,00 333 948,000,00 334 195,00 334 195,000,00

0920 Pozostałe odsetki 0,00 3 000,003 000,000,00 110 700,00110 700,00 0,00 113 700,00113 700,00
0,00 110 700,0075814 Różne rozliczenia finansowe 110 700,00 0,00 3 000,003 000,000,00 113 700,00113 700,00

758 0,00 3 000,00Różne rozliczenia 3 000,000,00 7 553 160,007 553 160,00 0,00 7 556 160,007 556 160,00

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

-90 000,00 -90 000,000,002 730 500,00 2 730 500,000,00 2 640 500,00 2 640 500,000,00

2 735 000,00 2 735 600,0085212 Świadczenia rodzinne, zaliczka
alimentacyjna oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego

600,00 -90 000,00 -90 000,000,002 645 000,00 2 645 600,00600,00

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

-7 000,00 -7 000,000,00465 000,00 465 000,000,00 458 000,00 458 000,000,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin ( związków gmin)

0,00 3 200,003 200,000,00 54 100,0054 100,00 0,00 57 300,0057 300,00

465 000,00 519 100,0085214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

54 100,00 -7 000,00 -3 800,003 200,00458 000,00 515 300,0057 300,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin ( związków gmin)

0,00 14 969,0014 969,000,00 87 500,0087 500,00 0,00 102 469,00102 469,00
0,00 87 500,0085219 Ośrodki pomocy społecznej 87 500,00 0,00 14 969,0014 969,000,00 102 469,00102 469,00

852 -97 000,00 -78 831,00Pomoc społeczna 18 169,003 222 100,00 3 477 889,00255 789,00 3 125 100,00 3 399 058,00273 958,00

Strona: 1 Raport sporządzono w programie Budzet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl



Dział Rozdział Paragraf Treść
Zlecone OgółemWłasne

Stan na dzień:19-11-08Stan na dzień:07-11-08 Zmiana

OgółemWłasne ZleconeOgółemZleconeWłasne

Strona: 2 Raport sporządzono w programie Budzet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl

21 169,00Razem -96 753,00 -75 584,0013 696 746,21 3 617 898,00 17 314 644,21 13 717 915,21 3 521 145,00 17 239 060,21



Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXI/142/08 Rady Miejskiej
Wielichowa z dnia 19.11.2008rWydatki budżetowe

Dział Rozdział Paragraf Treść
Stan na dzień:19-11-08

Zlecone OgółemWłasne

Stan na dzień:07-11-08 Zmiana

Zlecone Ogółem OgółemZleconeWłasneWłasne

4300 Zakup usług pozostałych 4,99 4,990,003 076,75 3 076,750,00 3 081,74 3 081,740,00
4430 Różne opłaty i składki 242,01 242,010,00327 398,92 327 398,920,00 327 640,93 327 640,930,00

333 948,00 333 948,0001095 Pozostała działalność 0,00 247,00 247,000,00334 195,00 334 195,000,00
010 247,00 247,00Rolnictwo i łowiectwo 0,00333 948,00 362 490,0028 542,00 334 195,00 362 737,0028 542,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 2 000,002 000,000,00 21 000,0021 000,00 0,00 23 000,0023 000,00
4270 Zakup usług remontowych 0,00 13 000,0013 000,000,00 644 170,00644 170,00 0,00 657 170,00657 170,00

0,00 678 000,0060014 Drogi publiczne powiatowe 678 000,00 0,00 15 000,0015 000,000,00 693 000,00693 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 -2 000,00-2 000,000,00 190 207,00190 207,00 0,00 188 207,00188 207,00
4270 Zakup usług remontowych 0,00 -13 000,00-13 000,000,00 244 469,00244 469,00 0,00 231 469,00231 469,00

0,00 1 564 600,0060016 Drogi publiczne gminne 1 564 600,00 0,00 -15 000,00-15 000,000,00 1 549 600,001 549 600,00

600 0,00 0,00Transport i łączność 0,000,00 2 347 600,002 347 600,00 0,00 2 347 600,002 347 600,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 -17 550,00-17 550,0041 610,00 165 638,00124 028,00 41 610,00 148 088,00106 478,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 17 550,0017 550,001 437,00 5 300,003 863,00 1 437,00 22 850,0021 413,00

58 400,00 235 085,0075011 Urzędy wojewódzkie 176 685,00 0,00 0,000,0058 400,00 235 085,00176 685,00
750 0,00 0,00Administracja publiczna 0,0058 400,00 1 939 635,001 881 235,00 58 400,00 1 939 635,001 881 235,00

3110 Świadczenia społeczne -87 380,00 -87 380,000,002 614 910,00 2 614 910,000,00 2 527 530,00 2 527 530,000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników -1 614,00 -1 614,000,0047 830,00 47 830,000,00 46 216,00 46 216,000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne -259,00 -259,000,0036 376,00 36 376,000,00 36 117,00 36 117,000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy -40,00 -40,000,001 233,00 1 233,000,00 1 193,00 1 193,000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 725,00 725,000,001 000,00 1 000,000,00 1 725,00 1 725,000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia -1 208,00 -1 208,000,007 491,00 7 491,000,00 6 283,00 6 283,000,00
4300 Zakup usług pozostałych 1 170,00 1 170,000,001 230,00 1 230,000,00 2 400,00 2 400,000,00

Strona: 1

2 735 000,00 2 735 600,0085212 Świadczenia rodzinne, zaliczka
alimentacyjna oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego

600,00 -90 000,00 -90 000,000,002 645 000,00 2 645 600,00600,00
852 -97 000,00 -79 731,00Pomoc społeczna 17 269,003 222 100,00 3 855 914,28633 814,28 3 125 100,00 3 776 183,28651 083,28



Dział Rozdział Paragraf Treść
Stan na dzień:19-11-08

Zlecone OgółemWłasne

Stan na dzień:07-11-08 Zmiana

Zlecone Ogółem OgółemZleconeWłasneWłasne
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług

telekomunikacyjnych telefonii
komórkowej

26,00 26,000,00194,00 194,000,00 220,00 220,000,00

4370 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej 

-400,00 -400,000,002 702,00 2 702,000,00 2 302,00 2 302,000,00

4410 Podróże służbowe krajowe -100,00 -100,000,00678,00 678,000,00 578,00 578,000,00
4700 Szkolenia pracowników niebędacych

członkami korpusu służby cywilnej 
-120,00 -120,000,00770,00 770,000,00 650,00 650,000,00

4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w
tym programów i licencji

-800,00 -800,000,003 603,00 3 603,000,00 2 803,00 2 803,000,00

3110 Świadczenia społeczne -7 000,00 -3 800,003 200,00465 000,00 587 106,00122 106,00 458 000,00 583 306,00125 306,00

465 000,00 588 181,0085214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

123 181,00 -7 000,00 -3 800,003 200,00458 000,00 584 381,00126 381,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 12 184,0012 184,000,00 206 786,00206 786,00 0,00 218 970,00218 970,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 1 956,001 956,000,00 34 152,0034 152,00 0,00 36 108,0036 108,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 317,00317,000,00 5 095,005 095,00 0,00 5 412,005 412,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 -100,00-100,000,00 100,00100,00 0,00 0,000,00
4300 Zakup usług pozostałych 0,00 300,00300,000,00 1 480,001 480,00 0,00 1 780,001 780,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług

telekomunikacyjnych telefonii
komórkowej

0,00 160,00160,000,00 219,00219,00 0,00 379,00379,00

4370 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej 

0,00 -500,00-500,000,00 2 702,002 702,00 0,00 2 202,002 202,00

4700 Szkolenia pracowników niebędacych
członkami korpusu służby cywilnej 

0,00 700,00700,000,00 250,00250,00 0,00 950,00950,00
4740 Zakup materiałów papierniczych do

sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych

0,00 70,0070,000,00 0,000,00 0,00 70,0070,00

4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w
tym programów i licencji

0,00 -118,00-118,000,00 200,00200,00 0,00 82,0082,00

0,00 286 200,0085219 Ośrodki pomocy społecznej 286 200,00 0,00 14 969,0014 969,000,00 301 169,00301 169,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 -900,00-900,000,00 1 803,001 803,00 0,00 903,00903,00

13 400,00 22 417,0085228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze

9 017,00 0,00 -900,00-900,0013 400,00 21 517,008 117,00

Strona: 2
900 0,00 3 000,00Gospodarka komunalna i ochrona 3 000,000,00 1 148 047,001 148 047,00 0,00 1 151 047,001 151 047,00



4300 Zakup usług pozostałych 0,00 3 000,003 000,000,00 6 000,006 000,00 0,00 9 000,009 000,00

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla
samorządowej instytucji kultury

0,00 900,00900,000,00 363 802,00363 802,00 0,00 364 702,00364 702,00

900 0,00 3 000,00
środowiska

3 000,000,00 1 148 047,001 148 047,00 0,00 1 151 047,001 151 047,00

0,00 26 000,0090095 Pozostała działalność 26 000,00 0,00 3 000,003 000,000,00 29 000,0029 000,00

921 0,00 900,00Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego

900,000,00 791 212,00791 212,00 0,00 792 112,00792 112,00

0,00 672 460,0092109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i
kluby

672 460,00 0,00 900,00900,000,00 673 360,00673 360,00

Strona: 3 Raport sporządzono w programie Budzet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl

21 169,00Razem -96 753,00 -75 584,0016 027 155,21 3 617 898,00 19 645 053,21 16 048 324,21 3 521 145,00 19 569 469,21



Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXI/142/08 Rady Miejskiej
Wielichowa z dnia 19.11.2008r.Dochody  związane z realizacją zadań z zakresu

administracji rządowej i innych zadań zleconych
jednostce samorządu terytorialnego ustawami 

Dział Rozdział Paragraf Treść
Stan na

dzień:19-11-08
Zlecone

Stan na
dzień:07-11-08

Zmiana

Zlecone Zlecone

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

247,00333 948,00 334 195,00
333 948,0001095 Pozostała działalność 247,00334 195,00

010 247,00Rolnictwo i łowiectwo 333 948,00 334 195,00

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

-90 000,002 730 500,00 2 640 500,00

2 735 000,0085212 Świadczenia rodzinne, zaliczka
alimentacyjna oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego

-90 000,002 645 000,00

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

-7 000,00465 000,00 458 000,00

465 000,0085214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

-7 000,00458 000,00

852 -97 000,00Pomoc społeczna 3 222 100,00 3 125 100,00

Strona: 1 Raport sporządzono w programie Budzet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl

Razem -96 753,003 617 898,00 3 521 145,00



Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXI/142/08 Rady Miejskiej
Wielichowo z dnia 19.11.2008Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu

administracji rządowej i innych zadań zleconych
jednostce samorządu terytorialnego ustawami 

Dział Rozdział Paragraf Treść
Stan na

dzień:19-11-08
Zlecone

Stan na
dzień:07-11-08

Zmiana

Zlecone Zlecone

4300 Zakup usług pozostałych 4,993 076,75 3 081,74
4430 Różne opłaty i składki 242,01327 398,92 327 640,93

333 948,0001095 Pozostała działalność 247,00334 195,00
010 247,00Rolnictwo i łowiectwo 333 948,00 334 195,00

3110 Świadczenia społeczne -87 380,002 614 910,00 2 527 530,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników -1 614,0047 830,00 46 216,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne -259,0036 376,00 36 117,00
4120 Składki na Fundusz Pracy -40,001 233,00 1 193,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 725,001 000,00 1 725,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia -1 208,007 491,00 6 283,00
4300 Zakup usług pozostałych 1 170,001 230,00 2 400,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług

telekomunikacyjnych telefonii
komórkowej

26,00194,00 220,00

4370 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej 

-400,002 702,00 2 302,00

4410 Podróże służbowe krajowe -100,00678,00 578,00
4700 Szkolenia pracowników niebędacych

członkami korpusu służby cywilnej 
-120,00770,00 650,00

4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w
tym programów i licencji

-800,003 603,00 2 803,00

2 735 000,0085212 Świadczenia rodzinne, zaliczka
alimentacyjna oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego

-90 000,002 645 000,00

3110 Świadczenia społeczne -7 000,00465 000,00 458 000,00

465 000,0085214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

-7 000,00458 000,00

852 -97 000,00Pomoc społeczna 3 222 100,00 3 125 100,00

Strona: 1 Raport sporządzono w programie Budzet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl

Razem -96 753,003 617 898,00 3 521 145,00



 
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 5 
do Uchwały XXI/142/08 
Rady Miejskiej Wielichowa 
z dnia 19.11.2008 
 

Pozostałe dotacje związane z realizacją zadań gminy w 2008 r. 
 

Dział Rozdział Opis Kwota dotacji 

1 2 3 4 

010 01030 
Wpłaty gmin na rzecz izb  rolniczych  w wysokości  2% 
uzyskanych wpływów z podatku rolnego 7 042 

754 75412 
Dotacja celowa dla OSP w Wielichowie na zakup 
wyposaŜenia ( 2 aparatów oddechowych oraz toru 
przeszkód dla młodzieŜy) 11 000 

801   
Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Gospodarczo-
Edukacyjnego "Dobro Dziecka w Gradowicach na 
prowadzenie niepublicznej: 

  

  80101 Szkoły Podstawowej 290 016 

  80103 Oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej 32 783 

852 85212 
Zwrotu dotacji z lat ubiegłych z tytułu nienaleŜnie 
pobranych świadczeń rodzinnych  

500 

921   
Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - Centrum 
Kultury w Wielichowie w tym: 

  

  92109 
dla Centrum Kultury na prowadzenie działalności 

kulturalnej 
364 702 

  92116 dla Biblioteki na upowszechniania czytelnictwa 117 252 

    Razem 823 295 


