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ZARZĄDZENIE NR OR.0050.357.2012 

BURMISTRZA BIAŁEJ 

z dnia 19 listopada 2012 r. 

 

w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2012 rok 

 

            Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 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), art. 211 w związku z art. 222, 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240; z 2010 Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 

123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, 

poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) oraz 

§ 11 pkt 4 Uchwały Nr X.135.2011 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 grudnia 2011 r. w 

sprawie uchwalenia budżetu gminy Biała na rok kalendarzowy 2012 zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w budżecie Gminy Biała na 2012 r. 

 

ZWIĘKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE DOCHODÓW              o  kwotę      85.200,00 

 

 Dział 852 – Pomoc społeczna                                                                o  kwotę       85.200,00  

 

 

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu  

                            alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia  

                           emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego     o  kwotę      85.000,00 

 

dochody bieżące                                                                                     o  kwotę      85.000,00 

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  

              zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych  

             zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami              o  kwotę    85.000,00 

 

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby  

                            pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 

                           niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące  

                           w zajęciach w centrum integracji społecznej                o  kwotę          200,00 

 

dochody bieżące                                                                                      o  kwotę          200,00 

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  

              zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych  

              zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami             o  kwotę          200,00 
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ZMNIEJSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE DOCHODÓW             o  kwotę       5.300,00 

 

 Dział 852 – Pomoc społeczna                                                                o  kwotę        5.300,00  

 

 

Rozdział 85295 – Pozostała działalność                                                o  kwotę        5.300,00 

 

dochody bieżące                                                                                     o  kwotę        5.300,00 

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  

              zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych  

             zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami              o  kwotę      5.300,00 

 

ZWIĘKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW               o  kwotę   102.200,00 

 

 Dział 750 – Administracja publiczna                                                      o  kwotę     10.000,00  

 

 

Rozdział 75023 – Urzędy gmin                                                                o  kwotę       10.000,00 

 

wydatki bieżące                                                                                      o  kwotę       10.000,00 

w tym: 

1.   wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                          o  kwotę     10.000,00 

      a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                        o  kwotę     10.000,00 

 

 

 Dział 851 – Ochrona zdrowia                                                                 o  kwotę       7.000,00  

 

 

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                o  kwotę        7.000,00 

 

wydatki bieżące                                                                                      o  kwotę        7.000,00 

w tym: 

1.   wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                          o  kwotę       7.000,00 

      a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                   o  kwotę       2.000,00 

      b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                        o  kwotę       5.000,00 

 

 

 Dział 852 – Pomoc społeczna                                                                o  kwotę      85.200,00  

 

 

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu  

                            alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia  

                           emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego     o  kwotę      85.000,00 

 

wydatki bieżące                                                                                      o  kwotę      85.000,00 

w tym: 

1.   świadczenia na rzecz osób fizycznych                                              o  kwotę     85.000,00 
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Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby  

                            pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 

                           niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące  

                           w zajęciach w centrum integracji społecznej                o  kwotę          200,00 

 

wydatki bieżące                                                                                      o  kwotę           200,00 

w tym: 

1.   wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                          o  kwotę           200,00 

      a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                        o  kwotę           200,00 

 

 

ZMNIEJSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW           o  kwotę       22.300,00 

 

 Dział 750 – Administracja publiczna                                                      o  kwotę     10.000,00  

 

 

Rozdział 75023 – Urzędy gmin                                                                o  kwotę       10.000,00 

 

wydatki majątkowe                                                                                 o  kwotę       10.000,00 

 

 

 Dział 851 – Ochrona zdrowia                                                                 o  kwotę       7.000,00  

 

 

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                o  kwotę        7.000,00 

 

wydatki bieżące                                                                                      o  kwotę        7.000,00 

w tym: 

1.   świadczenia na rzecz osób fizycznych                                              o  kwotę       7.000,00 

 

 

 Dział 852 – Pomoc społeczna                                                                o  kwotę        5.300,00  

 

 

Rozdział 85295 – Pozostała działalność                                                o  kwotę        5.300,00 

 

wydatki bieżące                                                                                      o  kwotę       5.300,00 

w tym: 

1.   świadczenia na rzecz osób fizycznych                                              o  kwotę       5.300,00 

 

§ 2.Wielkość budżetu po wprowadzonych zmianach wynosi: 

 

Wielkość budżetu po wprowadzonych zmianach wynosi: 

Plan dochodów budżetu                                                                                     32.002.549,00 

Plan wydatków budżetu                                                                                     32.339.272,00 

 

Różnicę pomiędzy wielkością dochodów a wydatków zrównoważono: 
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Wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6            

ustawy o finansach publicznych                                              1.086.324,00 zł. 

Przychodami                                                                               596.549,00 zł. 
w tym: 

- pożyczką na zadania finansowane ze środków europejskich                       596.549,00 zł. 

   

Spłatą kredytu                                                                        - 1.346.150,00 zł. 
w tym: 

- kredyt                                                                                                             700.000,00  zł.    

- pożyczka na zadania finansowane ze środków europejskich                        646.150,00 zł. 

                                                                                                ----------------------                               

                                                                                                    336.723,00 zł. 

 

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

 

 

 

       Burmistrz Białej 

       Arnold Hindera 


