
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.342.2012 

BURMISTRZA BIAŁEJ 

z dnia 15 października 2012 r. 

 

w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2012 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, Nr 149, poz. 887, Nr 217, 

poz. 1281; z 2012 r. Nr 567) zarządzam, co następuje: 

 

 

§ 1 

 

Dokonuje się zmianę planu finansowego w związku z: 

1) podjętym Zarządzeniem Burmistrza  Białej z dnia 15 października 2012 r. w sprawie 

zmian w budżecie Gminy Biała na 2012 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 § 11 pkt 4 Uchwały Nr X.135.2011 Rady 

Miejskiej w Białej z dnia 29 grudnia 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.0050.342.2012  

               Burmistrza Białej z dnia 15.10.2012 r. 

Dokonuje się następujących zmian w planie finansowym budżetu na 2012 r. w związku z 

podjętym Zarządzeniem Burmistrza Białej z dnia 15 października 2012 r. 

 

Dział 801 – Oświata i wychowanie 

 

1)   Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe  

 

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian: 

a) zwiększa się budżet o kwotę 5.000 zł. w § 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne 

jednostek budżetowych” 

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

 

Powyższe zmiany dokonane zostały w Zespole szkolno-przedszkolnym w Łączniku. 

 

Dział 852 – Pomoc społeczna  

 

1)   Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze 

 

Po stronie wydatków zmniejsza się budżet o kwotę 5.500 zł. w § 3110 „Świadczenia 

społeczne”. 

 

2)   Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 

 

Po stronie dochodów zwiększa się budżet o kwotę 12.156 zł. w § 2030 „Dotacje celowe 

otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin”. 

Równocześnie zwiększa się wydatki o kwotę 12.156 zł. w § 4010 „Wynagrodzenia osobowe 

pracowników”. 

 

3)   Rozdział 85295 – Pozostała działalność 

 

Po stronie wydatków zwiększa się budżet o kwotę 5.500 zł. w § 4330 „Zakup usług przez 

jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                               Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OR.0050.342.2012  

               Burmistrza Białej z dnia 15.10.2012 r. 

Dokonuje się następujących zmian w planie finansowym budżetu na 2012 r.  

Dział 801 – Oświat i wychowanie 

 

1)   Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe  

 

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian: 

a) zwiększa się budżet o kwotę 2.800 zł. w następujących paragrafach: 

 § 4300 „zakup usług pozostałych” o kwotę 2.100 zł. 

 § 4430 „Różne opłaty i składki” o kwotę 700 zł. 

b) zmniejsza się budżet o kwotę 2.800 zł. w § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” 

 

Powyższe zmiany dokonane zostały w Zespole szkolno-przedszkolnym w Łączniku. 

 

 

 

 

 

 


