
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.455.2017
BURMISTRZA BIAŁEJ

z dnia 16 marca 2017 r.

w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.

Na podstawie art. 30, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., 
poz. 446 z późn. zm.1) ) zarządza się, co następuje:

  

§ 1. Dokonuje się zmianę planu finansowego w związku:

1) z podjętym Zarządzeniem Burmistrza Białej z dnia 16 marca o 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy 
Biała na 2016 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 XX.192.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 grudnia 2016r., 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

1) Zm. poz. 1579 i 1948.
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OR.0050.455.2017

Burmistrza Białej

z dnia 16 marca 2017 r.

Dokonuje się następujących zmian w planie finansowym budżetu na 2017 r. w związku z podjętym 
Zarządzeniem Burmistrza Białej z dnia 16 marca 2017 r.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70004 - Rożne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

a) zwiększa się budżet o kwotę 2.000,00 zł w § 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe”,

b) zmniejsza się budżet o kwotę 2.000,00 zł w § 4300 „Zakup usług pozostałych”.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

a) zwiększa się budżet o kwotę 3.000,00 zł w § 4300 „Zakup usług pozostałych”,

b) zmniejsza się budżet o kwotę 3.000,00 zł w § 3110 „Świadczenia na rzecz osób fizycznych”.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Po stronie dochodów zmniejsza się budżet o kwotę 3.000,00 zł w § 2010 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami”.

Równocześnie zmniejsza się wydatki o kwotę 3.000,00 zł w § 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe”.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

Po stronie dochodów zwiększa się budżet o kwotę 100,00 zł w § 2010 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami”.

Równocześnie zmniejsza się wydatki o kwotę 100,00 zł w § 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

a) zwiększa się budżet o kwotę 10.000,00 zł w § 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”,

b) zmniejsza się budżet o kwotę 10.000,00 zł w § 4300 „Zakup usług pozostałych”.
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Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OR.0050.455.2017

Burmistrza Białej

z dnia 16 marca 2017 r.

Dokonuje się następujących zmian w planie finansowym budżetu na 2017 r.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami 

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

a) zwiększa się budżet o kwotę 4.000,00 zł  w § 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”,

b) zmniejsza się budżet o kwotę 4.000,00 zł  w § 4100 „Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne”.
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