
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.186.2019
BURMISTRZA BIAŁEJ

z dnia 30 września 2019 r.

w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2019 r.

Na podstawie art. 30, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506 i 1309) zarządza się, co następuje:

  

§ 1. Dokonuje się zmianę planu finansowego w związku z:

1) podjętym zarządzeniem Burmistrza Białej z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy 
Biała na 2019 r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2) przeniesieniem wydatków w obrębie działu, zgodnie z posiadanym upoważnieniem Rady Miejskiej w Białej, 
określonym w § 12 pkt 3 Uchwały Nr III.25.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie 
uchwały budżetowej Gminy Biała na rok kalendarzowy 2019, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego 
zarządzenia

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Biała.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Burmistrz Białej

Edward Plicko
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr OR.0050.186.2019

Burmistrza Białej

z dnia 30 września 2019 r.

Dokonuje się następujących zmian w planie finansowym budżetu na 2019 r. w związku z podjętym 
zarządzeniem Burmistrza Białej z dnia 30 września 2019 r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Po stronie wydatków zmniejsza się budżet o kwotę 90.000,00 zł w następujących paragrafach:

- § 4530 „Podatek od towarów i usług” o kwotę 54.000,00 zł,

- § 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” o kwotę 36.000,00 zł.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Po stronie wydatków zwiększa się budżet o kwotę 90.000,00 zł w § 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne 
jednostek budżetowych”.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu

Po stronie dochodów zwiększa się budżet o kwotę 47.700,00 zł w § 2010 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom 
(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami”.

Po stronie wydatków zwiększa się budżet o kwotę 47.700,00 zł w następujących paragrafach:

- § 3030 „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych” o kwotę 43.700,00 zł,

- § 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” o kwotę 4.000,00 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

a) zwiększa się budżet o kwotę 200,00 zł w § 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych”,

b) zmniejsza się budżet o kwotę 200,00 zł w § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”.
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr OR.0050.186.2019

Burmistrza Białej

z dnia 30 września 2019 r.

Dokonuje się następujących zmian w planie finansowym budżetu na 2019 r.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

a) zwiększa się budżet o kwotę 1.000,00 zł w § 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe”,

b) zmniejsza się budżet o kwotę 1.000,00 zł w § 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”.
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