
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.183.2019
BURMISTRZA BIAŁEJ

z dnia 26 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 podjętym zarządzeniem Burmistrza Białej z dnia 
26 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Biała na 2019 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.0050.183.2019

Burmistrza Białej

z dnia 26 września 2019 r.

Dokonuje się następujących zmian w planie finansowym budżetu na 2019 r. w związku z podjętym 
zarządzeniem Burmistrza Białej z dnia 26 września 2019 r.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Po stronie dochodów zmniejsza się budżet o kwotę 6.250,00 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 zmniejsza się budżet o kwotę 6.250,00 zł w następujących paragrafach:

- § 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” o kwotę 5.200,00 zł,

- § 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” o kwotę 920,00 zł,

- § 4120 „Składki na Fundusz Pracy” o kwotę 130,00 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 300,00 zł w § 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” ,

b) zmniejsza się budżet o kwotę 300,00 zł w § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

a) zwiększa się budżet o kwotę 20.000,00 zł w § 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (rejestr 
Rewitalizacja Centrum miasta Biała),

b) zmniejsza się budżet o kwotę 20.000,00 zł w § 4260 „Zakup energii”.
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