
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.440.2013 

BURMISTRZA BIAŁEJ 

z dnia 8 maja 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; z 2013 r. poz. 153) zarządzam, co następuje: 

 

 

§ 1 

 

Dokonuje się zmianę planu finansowego w związku z: 

1) podjętym Zarządzeniem Burmistrza Białej z dnia 8 maja 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.0050.440.2013  



               Burmistrza Białej z dnia 08.05.2013 r. 

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

podjętym Zarządzeniem Burmistrza Białej z dnia 8 maja 2013 r. 

Dział 600 – Transport i łączność 

 

1)   Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 

 

Po stronie dochodów zmniejsza się budżet o kwotę 645.000 zł. w § 6330 „Dotacje celowe 

otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych 

gmin (związków gmin). 

Równocześnie  zmniejsza się wydatki o kwotę 645.000 zł. w § 6050 „Wydatki inwestycyjne 

jednostek budżetowych”. 

 

Dział 710 – Działalność usługowa 

 

1)   Rozdział 71035 - Cmentarze 

 

Po stronie wydatków zmniejsza się budżet o kwotę 2.200 zł. w § 4300 „Zakup usług 

pozostałych”. 

 

2)   Rozdział 71095 – Pozostała działalność 

 

Po stronie wydatków zwiększa się budżet o kwotę 2.200 zł. w § 6060 „Wydatki na zakupy 

inwestycyjne jednostek budżetowych”. 

 

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

 

1)   Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne 

 

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian: 

a) zwiększa się budżet o kwotę 3.000 zł. w § 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne 

jednostek budżetowych”. 

b) zmniejsza się budżet o kwotę 3.000 zł. w § 4270 „Zakup usług remontowych”. 

 

Dział 801 – Oświata i wychowanie 

 

1)   Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 

 

Po stronie wydatków zmniejsza się budżet o kwotę 2.900 zł. w § 4210 „Zakup materiałów i 

wyposażenia”. 

Zmiana dotyczy budżetu Zespołu szkolno-przedszkolnego w Białej. 

 

Zwiększa się budżet o kwotę 39 zł. w § 2540 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla 

niepublicznej jednostki systemu oświaty”. 

 

 

 

 

- 2 - 



 

2)   Rozdział 80104 – Przedszkola  

 

Zmniejsza się budżet o kwotę 39 zł. w § 2540 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla 

niepublicznej jednostki systemu oświaty”. 

 

3)   Rozdział 80110 – Przedszkola 

 

Po stronie wydatków zwiększa się budżet o kwotę 14.900 zł. w następujących paragrafach: 

 § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” o kwotę 2.900 zł. 

 § 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” o kwotę 12.000 zł. 

Zmiana dotyczy budżetu Gimnazjum w Białej. 

 

4)   Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół 

 

Po stronie wydatków zmniejsza się budżet o kwotę 12.000 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 150 zł. w § 4700 „Szkolenia pracowników niebędących 

członkami korpusu służby cywilnej”, 

b) zmniejsza się budżet o kwotę 150 zł. w § 3040 „Nagrody o charakterze szczególnym 

niezaliczone do wynagrodzeń” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OR.0050.440.2013  



               Burmistrza Białej z dnia 08.05.2013 r. 

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 

1)   Rozdział 70005  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian: 

a) zwiększa się budżet o kwotę 5.600 zł. w następujących paragrafach: 

 § 4300 „Zakup usług pozostałych” o kwotę 4.600 zł. 

 § 4610 „Koszty postępowania  sądowego i prokuratorskiego” o kwotę 1.000 zł. 

b) zmniejsza się budżet o kwotę 5.600 zł. w § 4430 „Różne opłaty i składki”. 

 

Dział 710 – Działalność usługowa  

1)   Rozdział 71095 – Pozostała działalność 

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian: 

a) zwiększa się budżet o kwotę 50 zł. w § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”, 

b) zmniejsza się budżet o kwotę 50 zł. w § 4280 „Zakup usług zdrowotnych”. 

 

Dział 750 – Administracja publiczna 

 

1)   Rozdział 75023 – Urzędy gmin 

 

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian: 

a) zwiększa się budżet o kwotę 1.000 zł. w § 4120 „Składki na Fundusz Pracy”, 

b) zmniejsza się budżet o kwotę 1.000 zł. w § 4110 „Składki na ubezpieczenia 

społeczne”. 

 

2)   Rozdział 75095 – Pozostała działalność 

 

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian: 

a) zwiększa się budżet o kwotę 23.600 zł. w następujących paragrafach: 

 § 4300 „Zakup usług pozostałych” o kwotę 20.000 zł. 

 § 4380 „Zakup usług obejmujących tłumaczenia” o kwotę 3.600 zł. 

b) zmniejsza się budżet o kwotę 23.600 zł. w § 4390 „Zakup usług obejmujących 

wykonanie ekspertyz, analiz i opinii”.  

 

Dział 852 – Pomoc społeczna 

1)    Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian: 

a) zwiększa się budżet o kwotę 1.000 zł. w § 4700 „Szkolenia pracowników niebędących 

członkami korpusu służby cywilnej”, 

b) zmniejsza się budżet o w/w kwotę w § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”. 
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Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

 

1)   Rozdział 90095 – Pozostała działalność 

 

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian: 

a) zwiększa się budżet o kwotę 12.000 zł. w § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”, 

b) zmniejsza się budżet o kwotę 12.000 zł. w § 4300 „Zakup usług pozostałych”. 


