
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.158.2011 

BURMISTRZA BIAŁEJ 

z dnia 7 grudnia 2011 r. 

 

w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2011 r. 

 

 

                   Na podstawie art. 30, ust. 1 i 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 

113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 

1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, 

poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, 

poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, 

poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 

675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) zarządzam, co następuje: 

 

 

§ 1 

 

Dokonuje się następującej zmiany w budżecie Gminy Biała poprzez: 

1) zmianę planu finansowego w związku z podjętym zarządzeniem Burmistrza Białej z 

dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2011 r., zgodnie z 

załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,  

2) przeniesienie wydatków w obrębie działu, zgodnie z posiadanym upoważnieniem 

Rady Miejskiej w Białej, określonym w Uchwale Nr III.25.2011 Rady Miejskiej w 

Białej z dnia 10 lutego 2011 r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego 

zarządzenia. 

 

§ 2 

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom jednostek oraz skarbnikowi gminy. 

 

 

§ 3  

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

       Burmistrz Białej 

       Arnold Hindera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                              Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OR.0050.158.2011  

               Burmistrza Białej z dnia 07.12.2011 r. 

 

Dokonuje się następujących zmian w planie finansowym budżetu na 2011 r. w związku z 

podjętym zarządzeniem Burmistrza Białej z dnia 7 grudnia 2011 r. 

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   

                    oraz sądownictwa  

 

1)   Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 

                                   ochrony prawa 

 

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian: 

a) zwiększa się budżet o kwotę 100 zł. w § 4010 „Wynagrodzenia osobowe 

pracowników” 

b) zmniejsza się budżet o kwotę 100 zł. w § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”. 

 

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek  

                    nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 

 

1)   Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 

 

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian: 

a) zwiększa się budżet o kwotę 8.000 zł. w § 4390 „Zakup usług obejmujących 

wykonanie ekspertyz, analiz i opinii”, 

b) zmniejsza się budżet o kwotę 8.000 zł. w  § 4100 „Wynagrodzenia agencyjno-

prowizyjne”. 

 

Dział 801 – Oświata i wychowanie 

 

1)   Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 

 

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian: 

a) zwiększa się budżet o kwotę 110.000 zł. w następujących paragrafach: 

 § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” o kwotę 33.300 zł. 

 § 4260 „Zakup energii” o kwotę 73.000 zł. 

 § 4300 „Zakup usług pozostałych” o kwotę 3.700 zł. 

b) zmniejsza się budżet o kwotę 122.400 zł. w następujących paragrafach: 

 § 2540 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu 

oświaty” o kwotę 2.400 zł. 

 § 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” o kwotę 30.000 zł. 

 § 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” o kwotę 90.000 zł. 

 

Powyższe zmiany dokonane zostały w: 

 

Zespół szkolno – przedszkolny w Białej 

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian: 

a) zwiększa się budżet o kwotę 90.000 zł. w następujących paragrafach: 

 § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” o kwotę 20.000 zł. 



 § 4260 „Zakup energii” o kwotę 70.000 zł. 

b) zmniejsza się budżet o kwotę 90.000 zł. w następujących paragrafach: 

 § 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” o kwotę 30.000 zł. 

 § 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” o kwotę 60.000 zł. 

 

Zespół szkolno – przedszkolny w Łączniku 

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian: 

a) zwiększa się budżet o kwotę 20.000 zł. w następujących paragrafach: 

 § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” o kwotę 13.300 zł. 

 § 4260 „Zakup energii” o kwotę 3.000 zł. 

 § 4300 „Zakup usług pozostałych” o kwotę 3.700 zł. 

b) zmniejsza się budżet o kwotę 30.000 zł. w § 4110 „Składki na ubezpieczenia 

społeczne”. 

 

2)   Rozdział 80104 – Przedszkola 

 

Po stronie wydatków zwiększa się budżet o kwotę 2.400 zł. w § 2540 „Dotacja podmiotowa z 

budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty”. 

3)   Rozdział 80110 - Gimnazja 

 

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian: 

a) zwiększa się budżet o kwotę 5.000 zł. w § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”. 

b) Zmniejsza się budżet o kwotę 5.000 zł. w § 4010 „Wynagrodzenia osobowe 

pracowników”. 

Zmiany dokonane zostały w budżecie gimnazjum w Łączniku. 

 

4)   Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne 

 

Po stronie wydatków zwiększa się budżet o kwotę 10.000 zł. w § 4210 „Zakup materiałów i 

wyposażenia”. 

 

Dział 851 – Ochrona zdrowia 

 

1)   Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 

 

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian: 

a) zwiększa się budżet o kwotę 2.550 zł. w § 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe”, 

b) zmniejsza się budżet o kwotę 2.550 zł. w następujących paragrafach: 

 § 3030 „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych” o kwotę 240 zł. 

 § 3040 „Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” o 

kwotę 2.000 zł. 

 § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” o kwotę 310 zł. 

 

Dział 852 – Pomoc społeczna 

 

1)   Rozdział 85216 – Zasiłki stałe 

 

Po stronie dochodów zwiększa się budżet o kwotę 571 w § 2030 „Dotacje celowe otrzymane 

z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin związków gmin)”. 



Równocześnie zwiększa się wydatki o kwotę 571 zł. w § 3110 „Świadczenia społeczne”. 

                                                              Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OR.0050.158.2011  

               Burmistrza Białej z dnia 07.12.2011 r. 

 

Dokonuje się następujących zmian w planie finansowym budżetu na 2011 r.  

Dział 750 – Administracja publiczna 

 

1)   Rozdział75023 – Urzędy gmin 

 

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian: 

a) Zwiększa się budżet o kwotę 22.000 zł. w następujących paragrafach: 

 § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” o kwotę 20.000 zł. 

 § 4410 „Podróże służbowe krajowe” o kwotę 2.000 zł.  

b) Zmniejsza się budżet o kwotę 22.000 zł. w następujących paragrafach: 

 § 4270 „Zakup usług remontowych” o kwotę 10.000 zł. 

 § 4300 „Zakup usług pozostałych” o kwotę 7.000 zł. 

 § 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” 

o kwotę 5.000 zł. 

 

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   

                    oraz sądownictwa  

 

1)   Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 

                                   ochrony prawa 

 

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian: 

a) zwiększa się budżet o kwotę 146 zł. w § 4010 „Wynagrodzenia osobowe 

pracowników” 

b) zmniejsza się budżet o kwotę 146 zł. w następujących paragrafach: 

 § 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” o kwotę 106 zł. 

 § 4120 „Składki na Fundusz Pracy” o kwotę 40 zł. 

 

Dział 851 – Ochrona zdrowia 

 

1)   Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 

 

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian: 

a) zwiększa się budżet o kwotę 80 zł. w § 4430 „Różne opłaty i składki”, 

b) zmniejsza się budżet o w/w kwotę w § 4700 „Szkolenia pracowników niebędących 

członkami korpusu służby cywilnej”. 

 


