
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.476.2013 

BURMISTRZA BIAŁEJ 

z dnia 1 sierpnia 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 2013 r. poz. 594) zarządzam, co następuje: 

 

 

§ 1 

 

Dokonuje się zmianę planu finansowego w związku z: 

1) podjętym Zarządzeniem Burmistrza Białej z dnia 1 sierpnia 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.0050.476.2013  

               Burmistrza Białej z dnia 01.08.2013 r. 

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

podjętym Zarządzeniem Burmistrza Białej z dnia 1 sierpnia 2013 r. 

 

Dział 758 – Różne rozliczenia 

 

1)   Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe 

 

Po stronie wydatków zmniejsza się budżet o kwotę 10.000 zł. w § 4810 „Rezerwy”. 

 

Dział 852 – Pomoc społeczna 

 

1)   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 

 

Po stronie dochodów zwiększa się budżet o kwotę 1.354 zł. w § 2030 „Dotacje celowe 

otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 

gmin)”. 

 

Równocześnie  zwiększa się wydatki o kwotę 1.354 zł. w § 4130 „Składki na ubezpieczenia 

zdrowotne”. 

 

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

 

1)    Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami 

 

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian: 

a) zwiększa się budżet o kwotę 17.800 zł. w § 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne 

jednostek budżetowych”, 

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

 

Dział 926 – Kultura fizyczna                                                                     

 

1) Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej 

 

Po stronie wydatków zwiększa się budżet o kwotę 10.000 zł. w § 2820 „Dotacja celowa z 

budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                              Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OR.0050.476.2013  

               Burmistrza Białej z dnia 01.08.2013 r. 

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

Dział 700 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 

 

1)   Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej  

 

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian: 

a) zwiększa się budżet o kwotę 122.000 zł. w § 4300 „Zakup usług pozostałych”, 

b) zmniejsza się budżet o kwotę 122.000 zł. w następujących paragrafach: 

 § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” o kwotę 82.000 zł. 

 § 4260 „Zakup energii” o kwotę 40.000 zł. 

 

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

 

1)    Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami 

 

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 kwotę 1.000 zł. w § 4300 „Zakup usług pozostałych”. 


