
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.534.2013
BURMISTRZA BIAŁEJ

z dnia 25 października 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, zm. z 2013 r. poz.645) zarządzam, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmianę planu finansowego w związku z:

1) podjętym Zarządzeniem Burmistrza Białej  z dnia  25 października 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.

                                                              Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OR.0050.534.2013 
               Burmistrza Białej z dnia 25.10.2013 r.



Dokonuje się następujących zmian w planie finansowym budżetu na 2013 r. w związku z
podjętym Zarządzeniem Burmistrza Białej z dnia 25 października 2013 r.

Dział 852 – Pomoc społeczna

1)   Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny 

Po stronie dochodów zwiększa się budżet o kwotę 41.217 zł.  w § 2030 „Dotacje celowe
otrzymane  z  budżetu  państwa  na  realizację  własnych  zadań  bieżących  gmin  (związków
gmin)”.
Równocześnie zwiększa się wydatki o kwotę 41.217 zł. w następujących paragrafach:

− § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” o kwotę 8.265 zł.
− § 4270 „Zakup usług remontowych” o kwotę 32.952 zł.

2)   Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Po stronie dochodów zwiększa się budżet o kwotę 10.168 zł.  w § 2030 „Dotacje celowe
otrzymane  z  budżetu  państwa  na  realizację  własnych  zadań  bieżących  gmin  (związków
gmin)”.
Równocześnie zwiększa się wydatki o kwotę 10.168 zł. w § 4010 „Wynagrodzenia osobowe
pracowników”.

3)   Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Po stronie dochodów zwiększa się budżet o kwotę 12.842 zł.  w § 2030 „Dotacje celowe
otrzymane  z  budżetu  państwa  na  realizację  własnych  zadań  bieżących  gmin  (związków
gmin)”.
Równocześnie zwiększa się wydatki o kwotę 12.842 zł. w § 3110 „Świadczenia społeczne”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 

1)   Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Po stronie dochodów dokonuje się następujących zmian:
a) zwiększa się budżet o kwotę 22.731 zł. w § 2030 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)”,
b) zmniejsza się budżet o kwotę 2.519 zł. w § 2040 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w
całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych”.

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:
a) zwiększa się budżet o kwotę 22.731 zł. w § 3240 „Stypendia dla uczniów”,
b) zmniejsza się budżet o kwotę 2.519 zł. w § 3260 „Inne formy pomocy dla uczniów”.

                                                              Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OR.0050.534.2013 
               Burmistrza Białej z dnia 25.10.2013 r.

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



Dział 801 – Oświata i wychowanie

1)   Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:
a) zwiększa się budżet o kwotę 47.000 zł. w § 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne”,
b) zmniejsza się budżet o kwotę 47.000 zł. w § 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”.

Powyższe zmiany dokonane zostały w Zespole szkolno-przedszkolnym w Białej.

2)   Rozdział 80104 – Przedszkola 

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:
a) zwiększa się budżet o kwotę 2.500 zł. w § 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”,
b) zmniejsza się budżet o kwotę 2.500 zł. w § 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe”.

Powyższe zmiany dokonane zostały w Zespole szkolno-przedszkolnym w Białej.

3)   Rozdział 80110 – Gimnazja 

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:
a) zwiększa się budżet o kwotę 3.500 zł. w następujących paragrafach:

− § 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” o kwotę 2.100 zł.
− § 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” o kwotę 1.100 zł.
− § 4280 „Zakup usług zdrowotnych” o kwotę 300 zł.

b) zmniejsza się budżet o kwotę 3.500 zł. w następujących paragrafach:
− § 4120 „Składki na Fundusz Pracy” o kwotę 1.700 zł.
− § 4170 „Wynagrodzenia osobowe” o kwotę 1.500 zł.
− § 4270 „Zakup usług remontowych” o kwotę 300 zł.

Powyższe zmiany dokonane zostały w Gimnazjum w Białej.


