
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.545.2017
BURMISTRZA BIAŁEJ

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Biała na 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., 
poz. 446 z późn. zm.1) ) i art. 211, 222 ust. 4 i art. 257 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian budżetu Gminy Biała na 2017 r.

1. Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 85.000,00 zł

1) Dział 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 85.000,00 zł

a) rozdział 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 38.000,00 zł

- wydatki bieżące o kwotę 38.000,00 zł, w tym:

wydatki jednostek budżetowych o kwotę 38.000,00 zł, w tym:

--wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 38.000,00 zł

b) rozdział 80104 - Przedszkola o kwotę 47.000,00 zł

- wydatki bieżące o kwotę 47.000,00 zł, w tym:

wydatki jednostek budżetowych o kwotę 47.000,00 zł, w tym:

--wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 47.000,00 zł

2. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków o kwotę 85.000,00 zł

1) Dział 758 - Różne rozliczenia o kwotę 85.000,00 zł

a) rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 85.000,00 zł

- wydatki bieżące o kwotę 85.000,00 zł, w tym:

wydatki jednostek budżetowych o kwotę 85.000,00 zł, w tym:

--wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 85.000,00 zł

§ 2. Wielkość budżetu po wprowadzonych zmianach nie ulega zmianom.

§ 3. Wykonanie zarządzania powierza się Skarbnikowi Gminy Biała.

§ 4. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Burmistrz Białej

Edward Plicko

1) Zm. poz. 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935.
2) Zm. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191, 659, 933, 935, 1089 i 1537.
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UZASADNIENIE

W przedmiotowym zarządzeniu dokonano rozdysponowania rezerwy celowej utworzonej
w budżecie na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może
być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Łączna
kwota tej rezerwy ustalona został w wysokości 464.100 zł.

Łączna
rezerwa

Rozdyspono
wanie w dniu
01.03.2017r.

Rozdyspono
wanie w dniu
30.03.2017r.

Rozdyspono
wanie w dniu
27.07.2017r.

Rozdyspono
wanie w dniu
31.08.2017r

Pozostała kwota

464 100 zł 66 500 zł 87 600 zł 12 000 zł 85 000 zł 213 000 zł

Rezerwę w kwocie 85.000 zł rozdysponowano na odprawy emerytalne pracowników:
a) szkoły podstawowej w Białej - 12.000 zł

b)  szkoły podstawowej w Łączniku - 26.000 zł

c)  przedszkola w Białej - 28.000 zł

d)  przedszkola w Łączniku - 19.000 zł

Sporządziła:
Klaudia Kopczyk - Skarbnik Gminy Biała

Biała, dnia 31.08.2017 r.
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