
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.506.2013
BURMISTRZA BIAŁEJ
z dnia 18 września 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
(tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 594, zm. 938), art. 211 w związku z art. 222, 257 i 259 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 poz. 885, zm. 645) 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         1.600,00

 Dział 852 – Pomoc społeczna                                                                o  kwotę         1.600,00 

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
                             opiekuńcze                                                                  o  kwotę        1.600,00

dochody bieżące                                                                                     o  kwotę        1.600,00

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
               realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
               rządowej oraz innych zadań zleconych gminom 
               (związkom gmin) ustawami                                                     o  kwotę       1.600,00

ZWIĘKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW             o  kwotę        2.600,00

 Dział 852 – Pomoc społeczna                                                                o  kwotę         1.600,00 

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
                             opiekuńcze                                                                  o  kwotę        1.600,00

wydatki bieżące                                                                                      o  kwotę       1.600,00
w tym:
1.   wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                         o  kwotę        1.600,00   
       a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                  o  kwotę      1.600,00

 Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza                                     o  kwotę       1.000,00 
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Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów                                  o  kwotę       1.000,00

wydatki bieżące                                                                                      o  kwotę       1.000,00
w tym:
1.   dotacje na zadania bieżące                                                               o  kwotę        1.000,00

ZMNIEJSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW             o  kwotę      1.000,00

 Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza                                     o  kwotę        1.000,00 

  
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów                                  o  kwotę        1.000,00

wydatki bieżące                                                                                       o  kwotę       1.000,00
w tym:
1.   świadczenia na rzecz osób fizycznych                                               o  kwotę       1.000,00

§ 2. Wielkość budżetu po wprowadzonych zmianach wynosi:

Plan dochodów budżetu                                                                                     32.302.828,63
Plan wydatków budżetu                                                                                     36.323.146,63

§ 3. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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