
 
 

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.459.2013 
BURMISTRZA BIAŁEJ 

z dnia 1 lipca 2013 r. 
 

w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2013 rok 
 

         Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2013 r. poz. 594), art. 211 w związku z art. 222, 257 i 259 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; 
z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) oraz § 12 pkt 4 Uchwały Nr XIX.226.2012 Rady 
Miejskiej w Białej z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biała na 
rok kalendarzowy 2013 zarządzam, co następuje: 
 
§ 1. Dokonuje się następujących zmian w budżecie Gminy Biała na 2013 r. 
 
ZWIĘKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE DOCHODÓW              o  kwotę           240,00 
 
 
 Dział 852 – Pomoc społeczna                                                                o  kwotę           240,00  
 
 
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           240,00 
 
dochody bieżące                                                                                     o  kwotę           240,00 

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
              zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 
              zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami               o  kwotę          240,00 
 
ZWIĘKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW              o  kwotę      85.240,00 
 
 Dział 801 – Oświata i wychowanie                                                        o  kwotę      40.000,00  
 
 
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe                                                     o  kwotę       25.000,00 
 
wydatki bieżące                                                                                      o  kwotę       25.000,00 
w tym: 
1.   wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                         o  kwotę        25.000,00           
       a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                      o  kwotę        25.000,00   
        



 
 

Rozdział 80195 – Pozostała działalność                                                o  kwotę       15.000,00 
 
wydatki majątkowe                                                                                o  kwotę       15.000,00 
 
 
Dział 852 – Pomoc społeczna                                                                o  kwotę            240,00  
 
 
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          240,00 
 
wydatki bieżące                                                                                      o  kwotę          240,00 
w tym: 
1.   wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                         o  kwotę           240,00         

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                      o  kwotę           240,00     
 
 
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                    o  kwotę      45.000,00  
 
 
Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami                                               o  kwotę       45.000,00 
 
wydatki bieżące                                                                                       o  kwotę      45.000,00 
w tym: 
1.   wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                          o  kwotę      45.000,00 
      a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                o  kwotę         45.000,00 
 
ZMNIEJSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW            o  kwotę      85.000,00 
 
 
 Dział 801 – Oświata i wychowanie                                                        o  kwotę      40.000,00  
 
 
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe                                                     o  kwotę       15.000,00 
 
wydatki bieżące                                                                                      o  kwotę       15.000,00 
w tym: 
1.   wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                         o  kwotę        15.000,00           
      a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                      o  kwotę         15.000,00     
 
Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne                                 o  kwotę       25.000,00 
 
wydatki bieżące                                                                                      o  kwotę       25.000,00 
w tym: 



 
 

1.   wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                         o  kwotę        25.000,00           
       a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                      o  kwotę        25.000,00   
        
 
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                    o  kwotę      45.000,00  
 
 
Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami                                               o  kwotę       45.000,00 
 
wydatki bieżące                                                                                       o  kwotę      45.000,00 
w tym: 
1.   wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                         o  kwotę        45.000,00           
       a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                      o  kwotę        45.000,00   
 
 
§ 2. Wielkość budżetu po wprowadzonych zmianach wynosi: 

 
Plan dochodów budżetu                                                                                     32.278.821,63 
Plan wydatków budżetu                                                                                     36.506.139,63 
 
 
§ 3. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 


