
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.538.2013
BURMISTRZA BIAŁEJ

z dnia 29 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 podjętym Zarządzeniem Burmistrza Białej z dnia 29
października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Biała na 2013 r., zgodnie z załącznikiem nr 1 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.0050.538.2013 



               Burmistrza Białej z dnia 29.10.2013 r.

Dokonuje się następujących zmian w planie finansowym budżetu na 2013 r. w związku z
podjętym Zarządzeniem Burmistrza Białej z dnia 29 października 2013 r.

Dział 750 – Administracja publiczna

1)   Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Po stronie dochodów zwiększa się budżet o kwotę 1.549 zł. w § 2010 „Dotacje celowe 
otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 
oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami”.

Równocześnie zwiększa się wydatki o kwotę 1.549 zł. w § 4010 „Wynagrodzenia osobowe 
pracowników”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie 

1)   Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Po stronie dochodów zwiększa się budżet o kwotę 17.937 zł.  w § 2030 „Dotacje celowe
otrzymane  z  budżetu  państwa  na  realizację  własnych  zadań  bieżących  gmin  (związków
gmin)”.
Równocześnie  zwiększa  się  wydatki  o  kwotę  17.937  zł.  w  §  4240  „Zakup  pomocy
naukowych, dydaktycznych i książek”.

Powyższe zmiany dokonane w:

Zespół szkolno-przedszkolny w Białej 
Po stronie wydatków zwiększa  się  budżet  o  kwotę 12.000 zł.  w § 4240 „Zakup pomocy
naukowych, dydaktycznych i książek”.

Zespół szkolno-przedszkolny w Łączniku 
Po stronie  wydatków zwiększa  się  budżet  o  kwotę  5.937  zł.  w §  4240  „Zakup  pomocy
naukowych, dydaktycznych i książek”.

Dział 852 – Pomoc społeczna

1)   Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny 

Po stronie wydatków zwiększa się budżet o kwotę 2.500 zł. w § 4210 „Zakup materiałów i
wyposażenia”

2)   Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Po stronie  wydatków zmniejsza  się  budżet  o  kwotę  2.500 zł.  w §  4010 „Wynagrodzenia
osobowe pracowników”.


