
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.392.2013 

BURMISTRZA BIAŁEJ 

z dnia 22 lutego 2013 r. 

 

w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2013 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) podjętą Uchwałą Rady Miejskiej w Białej z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie zmian w 

budżecie Gminy Biała na 2013 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 § 12 pkt 4 Uchwały Nr XIX.226.2012 Rady 

Miejskiej w Białej z dnia 28 grudnia 2012 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.0050.392.2013  

               Burmistrza Białej z dnia 22.02.2013 r. 

Dokonuje się następujących zmian w planie finansowym budżetu na 2013 r. w związku z 

podjętą Uchwałą Rady Miejskiej w Białej z dnia 22 lutego 2013 r. 

Dział 600 – Transport i łączność 

 

1)  Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 

 

Po stronie dochodów zmniejsza się budżet o kwotę 30.000 zł. w § 6330 „Dotacje celowe 

otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych 

gmin (związków gmin). 

 

Po stronie wydatków zmniejsza się budżet o kwotę 30.000 zł. w § 6050 „Wydatki 

inwestycyjne jednostek budżetowych”. 

 

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 

 

1)   Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 

 

Po stronie wydatków zmniejsza się budżet o kwotę 66.088 zł. w § 6059 „Wydatki 

inwestycyjne jednostek budżetowych”. 

 

Dział 710 – Działalność usługowa 

 

1)   Rozdział 71095 – Pozostała działalność 

 

Po stronie dochodów zwiększa się budżet o kwotę 16.000 zł. w § 0970 „Wpływy z różnych 

dochodów”. 

 

Po stronie wydatków zwiększa się budżet o kwotę 16.000 zł. w następujących paragrafach: 

 § 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” o kwotę 13.300 zł. 

 § 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” o kwotę 2.350 zł. 

 § 4120 „Składki na Fundusz Pracy” o kwotę 350 zł. 

 

Dział 750 – Administracja publiczna 

 

1)    Rozdział 75023 – Urzędy gmin 

 

Po stronie dochodów zwiększa się budżet o kwotę 7.000 zł. w § 0970 „Wpływy z różnych 

dochodów”. 

 

2)    Rozdział 75095 – Pozostała działalność 

 

Po stronie dochodów zmniejsza się budżet o kwotę 14.000 zł. w § 2007  „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. 
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Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian: 

a) zwiększa się budżet o kwotę 23.627 zł. w § 4390 „Zakup usług obejmujących 

wykonanie ekspertyz, analiz i opinii”, 

b) zmniejsza się budżet o kwotę 23.627 zł. w § 6610 „Dotacje celowe przekazane gminie 

na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) 

między jednostkami samorządu terytorialnego”. 

 

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

 

1)   Rozdział 75405 – Komendy powiatowe policji 

 

Po stronie wydatków zwiększa się budżet o kwotę 1.000 zł. w § 3000 „Wpłaty jednostek na 

państwowy fundusz celowy”. 

 

Dział 757 – Obsługa długu publicznego 

 

1)   Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb  

                                   Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 

 

Po stornie dochodów zwiększa się budżet o kwotę 3.737 zł. w następujących paragrafach: 

 § 0690 „Wpływy z różnych opłat” o kwotę 3.487 zł. 

 § 0920 „Pozostałe odsetki” o kwotę 250 zł. 

 

Dział 801 – Oświata i wychowanie 

 

1)   Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 

 

Po stronie wydatków zwiększa się budżet o kwotę 102.000 zł. w § 6050 „Wydatki 

inwestycyjne jednostek budżetowych”. 

Zmiany dotyczą Zespołu szkolno-przedszkolnego w Łączniku. 

 

2)   Rozdział 80195 – Pozostała działalność 

 

Po stronie wydatków zwiększa się budżet o kwotę 18.061 zł. w następujących paragrafach: 

 § 4177 „Wynagrodzenia bezosobowe” o kwotę 4.300 zł. 

 § 4179 „Wynagrodzenia bezosobowe” o kwotę 761 zł. 

 § 4247 „Zakup materiałów naukowych, dydaktycznych i książek” o kwotę 11.000 zł. 

 § 4249 „Zakup materiałów naukowych, dydaktycznych i książek” o kwotę 2.000 zł. 

Wydatki dotyczą projektu „Szkoła horyzontem świetlanej przyszłości młodego człowieka”. 

 

Dział 851 – Ochrona zdrowia 

 

1)   Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii 

 

Po stronie wydatków zmniejsza się budżet o kwotę 7.000 zł. w następujących paragrafach: 

 § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” o kwotę 3.000 zł. 

 § 4300 „Zakup usług pozostałych” o kwotę 4.000 zł. 
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2)   Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi  

 

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian: 

a) zwiększa się budżet o kwotę 15.000 zł. w § 2480 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla 

samorządowej instytucji kultury”, 

b) zmniejsza się budżet o kwotę 4.000 zł. w § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”. 

 

Dział 852 – Pomoc społeczna 

 

1)   Rozdział 85295 – Pozostała działalność 

 

Po stronie dochodów zwiększa się budżet o kwotę 19.000 zł. w § 0970 „Wpływy z różnych 

dochodów”. 

Równocześnie zwiększa się wydatki o kwotę 19.000 zł. w § 3110 „Świadczenia społeczne”. 

 

 

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  

 

1)   Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 

 

Po stronie wydatków zwiększa się budżet o kwotę 270.000 zł. w § 6010 „Wydatki na zakup i 

objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie 

funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych”. 

 

Dział 926 – Kultura fizyczna  

 

1)    Rozdział 92601 – Obiekty sportowe  

 

Po stronie wydatków zwiększa się budżet o kwotę 160.000 zł. w § 6220 „Dotacje celowe z 

budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych”. 

 

2)   Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej 

 

Po stronie wydatków zwiększa się budżet o kwotę 6.000 zł. w § 2820 „Dotacja celowa z 

budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                              Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OR.0050.392.2013  

               Burmistrza Białej z dnia 22.02.2013 r. 

Dokonuje się następujących zmian w planie finansowym budżetu na 2013 r.  

 

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 

 

1)   Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 

 

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian: 

a) zwiększa się budżet o kwotę 153.912 zł. § 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych”, 

b) zmniejsza się budżet o w/w kwotę w § 6057 „Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych”. 

 

 


