
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.379.2012 

BURMISTRZA BIAŁEJ 

z dnia 28 grudnia 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 podjętą Uchwałą Rady Miejskiej w 

Białej z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Biała na 2012 r., zgodnie 

z załącznikiem nr 1 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.0050.379.2012  

               Burmistrza Białej z dnia 28.12.2012 r. 

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

podjętym Zarządzeniem Burmistrza Białej z dnia 28 grudnia 2012 r. 

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 

 

1)   Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 

 

Po stronie dochodów zwiększa się budżet o kwotę 1.000 zł. w § 0690 „Wpływy z różnych 

dochodów”. 

Po stronie wydatków zwiększa się budżet o kwotę 49.480 zł. w § 4300 „Zakup usług 

pozostałych”. 

 

2)   Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 

 

Po stronie dochodów zwiększa się budżet o kwotę 5 zł. w § 0470 „Wpływy z opłat za zarząd, 

użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości”. 

 

Dział 750 – Administracja publiczna 

 

1)   Rozdział 75023 – Urzędy gmin 

 

Po stronie dochodów zwiększa się budżet o kwotę 10.000 zł. w § 0920 „Pozostałe odsetki”. 

 

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

                    posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 

 

1)   Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 

 

Po stronie dochodów zwiększa się budżet o kwotę 2.000 zł. w § 0350 „Podatek od 

działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej”. 

 

2)   Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności  

                                    cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i  

                                   innych jednostek organizacyjnych  

 

Po stronie dochodów zwiększa się budżet o kwotę 2.280 zł. w następujących paragrafach: 

 § 0320 „Podatek rolny” o kwotę 2.000 zł. 

 § 0340 „Podatek od czynności cywilnoprawnych” o kwotę 280 zł. 

 

3)   Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i  

                                   darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i  

                                  opłat lokalnych od osób fizycznych 

 

Po stronie dochodów zwiększa się budżet o kwotę 7.080 zł. w następujących paragrafach: 

 § 0310 „Podatek od nieruchomości” o kwotę 4.000 zł. 

 § 0360 „Podatek od spadków i darowizn” o kwotę 3.000 zł. 

 § 0370 „Opłata od posiadania psów” o kwotę 80 zł. 
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4)   Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu  

                                   terytorialnego na podstawie ustaw 

 

Po stronie dochodów zwiększa się budżet o kwotę 1.000 zł. w § 0490 „Wpływy z innych 

lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 

odrębnych ustaw” . 

 

Dział 758 – Różne rozliczenia 

 

1)   Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu  

                                   terytorialnego 

 

Po stronie dochodów zwiększa się budżet o kwotę 24.871 zł. w § 2750 „Środki na 

uzupełnienie dochodów gmin”. 

 

Dział 801 – Oświata i wychowanie 

 

1)   Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 

 

Po stronie dochodów zwiększa się budżet o kwotę 1.000 zł. w § 0750 „Dochody z najmu i 

dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 

innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 

podobnym charakterze”. 

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

 

2)   Rozdział 80104 – Przedszkola  

 

Po stronie dochodów zwiększa się budżet o kwotę 9.500 zł. w § 0830 „Wpływy z usług”. 

 

Powyższe zmiany dokonane zostały w: 

 

Zespole szkolno-przedszkolnym w Białej 

Po stronie dochodów zwiększa się budżet o kwotę 6.000 zł. w § 0830 „Wpływy z usług”. 

 

Zespole szkolno-przedszkolnym w Łączniku 

Po stronie dochodów zwiększa się budżet o kwotę 3.500 zł. w § 0830 „Wpływy z usług”. 

 

3)   Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne  

 

Po stronie dochodów zwiększa się budżet o kwotę 9.000 zł. w następujących paragrafach: 

 § 0690 „Wpływy z różnych opłat” o kwotę 1.000 zł. 

 § 0830 „Wpływy z usług” o kwotę 8.000 zł. 

Powyższe zmiany dokonane zostały w Zespole szkolno-przedszkolnym w Białej. 
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Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

 

1)    Rozdział 90095 – Pozostała działalność 

 

Po stronie dochodów zwiększa się budżet o kwotę 25 zł. w § 0970 „Wpływy z różnych 

dochodów”. 

 

Dział 926 – Kultura fizyczna 

 

1)   Rozdział 92601 – Obiekty sportowe 

 

Po stronie dochodów zmniejsza się budżet o kwotę 24 zł. w § 6207 „Dotacje celowe w 

ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu 

środków europejskich”. 

 

  

 


