
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.581.2017
BURMISTRZA BIAŁEJ

z dnia 27 października 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. 1875 ) zarządza się, co następuje:

  

§ 1. Dokonuje się zmianę planu finansowego w związku z podjętym Zarządzeniem Burmistrza Białej z dnia 
27 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2017 r., zgodnie z załącznikiem 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 do Zarządzenia Nr OR.0050.581.2017

Burmistrza Białej

z dnia 27 października 2017 r.

Dokonuje się następujących zmian w planie finansowym budżetu na 2017 r. w związku z podjętym 
Zarządzeniem Burmistrza Białej z dnia 27 października 2017 r.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 - Pozostała działalność 

Po stronie dochodów zwiększa się budżet o kwotę 330.564,83 zł w § 2010 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji publicznej oraz innych zadań zleconych gminom 
(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami".

Po stronie wydatków zwiększa się budżet o kwotę 330.564,83 zł w następujących paragrafach:

- § 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” o kwotę 3.753,62 zł,

- § 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” o kwotę 729,03 zł,

- § 4120 „Składki na Fundusz Pracy” o kwotę 60,53 zł,

- § 4300 „Zakup usług pozostałych” o kwotę 1.938,48 zł,

- § 4430 „Różne opłaty i składki” o kwotę 324.083,17 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Po stronie dochodów zwiększa się budżet o kwotę 5.159,72 zł w § 2010 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji publicznej oraz innych zadań zleconych gminom 
(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami".

Po stronie wydatków zwiększa się budżet o kwotę 5.159,72 zł w następujących paragrafach:

- § 2830 „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” o kwotę 5.034,40 zł,

- § 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” o kwotę 51,07 zł,

- § 4240 „Zakup środków dydaktycznych i książek” o kwotę 74,25 zł (zwiększenie dotyczy Zespołu szkolno-
przedszkolnego w Białej).

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze 
środowiska

Po stronie wydatków  dokonuje się następujących zmian:

a) zwiększa się budżet o kwotę 3.000,00 zł w następujących paragrafach:

- § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” o kwotę 2.000,00 zł,

- § 4300 „Zakup usług pozostałych” o kwotę 3.000,00 zł,

b) zmniejsza się budżet o kwotę 3.000,00 zł w § 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe”.
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