
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.559.2013
BURMISTRZA BIAŁEJ
z dnia 23 grudnia 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,  poz.  1318)  zarządzam,  co
następuje:

§ 1
Dokonuje się zmianę planu finansowego w związku:

1) z podjętym Zarządzeniem Burmistrza Białej z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie
Gminy Biała na 2013 r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2) z  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.0050.559.2013 
               Burmistrza Białej z dnia 23.12.2013 r.

Dokonuje się następujących zmian w planie finansowym budżetu na 2013 r. w związku z
podjętym Zarządzeniem Burmistrza Białej z dnia 23 grudnia 2013 r.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

1)   Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 

Po stronie wydatków zmniejsza się budżet o kwotę 10.000 zł. w następujących paragrafach:
− § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” o kwotę 3.000 zł.
− § 4300 „Zakup usług pozostałych” o kwotę 7.000 zł.

2)   Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Po stronie wydatków zwiększa  się  budżet  o  kwotę 10.000 zł.  w § 4430 „Różne opłaty i
składki”. 

Dział 750 – Administracja publiczna

1)   Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:
a) zwiększa się budżet o kwotę 5.000 zł. w § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”,
b) zmniejsza się budżet o kwotę 5.000 zł. w  § 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 

budżetowych”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

1)   Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Po stronie wydatków zwiększa się budżet o kwotę 2.310 zł. w § 4440 „Odpis na zakładowy 
fundusz świadczeń socjalnych”.
Powyższe zmiany dokonane zostały w Zespole szkolno-przedszkolnym w Białej.

2)   Rozdział 80104 – Przedszkola

Po stronie wydatków zmniejsza się budżet o kwotę 2.161 zł. w § 4260 „Zakup energii”.
Powyższe zmiany dokonane zostały w Zespole szkolno-przedszkolnym w Białej.

3)   Rozdział 80110 – Gimnazja

Po stronie wydatków zmniejsza się  budżet o kwotę 3.096 zł. w § 4440 „Odpis na zakładowy 
fundusz świadczeń socjalnych”.

Powyższe zmiany dokonane zostały w:

Zespole szkolno-przedszkolnym w Łączniku
Po stronie wydatków zmniejsza się  budżet o kwotę 1.041 zł. w § 4440 „Odpis na zakładowy 
fundusz świadczeń socjalnych”.
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Gimnazjum w Białej 
Po stronie wydatków zmniejsza się  budżet o kwotę 2.055 zł. w § 4440 „Odpis na zakładowy 
fundusz świadczeń socjalnych”.

4)   Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Po stronie wydatków zmniejsza się  budżet o kwotę 820 zł. w § 4440 „Odpis na zakładowy 
fundusz świadczeń socjalnych”.

5)   Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Po stronie wydatków zwiększa się  budżet o kwotę 3.767 zł. w § 4440 „Odpis na zakładowy 
fundusz świadczeń socjalnych”.

 
Powyższe zmiany dokonane zostały w:

Zespole szkolno-przedszkolny w Białej
Po stronie wydatków zwiększa się  budżet o kwotę 1.642 zł. w § 4440 „Odpis na zakładowy 
fundusz świadczeń socjalnych”.

Zespole szkolno-przedszkolny w Łączniku
Po stronie wydatków zwiększa się  budżet o kwotę 820 zł. w § 4440 „Odpis na zakładowy 
fundusz świadczeń socjalnych”.

Gimnazjum w Białej
Po stronie wydatków zwiększa się  budżet o kwotę 1.237 zł. w § 4440 „Odpis na zakładowy 
fundusz świadczeń socjalnych”.

Biuro Obsługi Szkół Samorządowych
Po stronie wydatków zwiększa się  budżet o kwotę 68 zł. w § 4440 „Odpis na zakładowy 
fundusz świadczeń socjalnych”.



                                                              Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OR.0050.559.2013 
               Burmistrza Białej z dnia 23.12.2013 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 391 zł. w § 4440 „Odpis na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych”,
b) zmniejsza się budżet o kwotę 391 zł. w § 4440 „Odpis na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych”.

Powyższe zmiany dokonane zostały w:

Zespole szkolno-przedszkolnym w Białej
Po stronie wydatków zwiększa się budżet o kwotę 391 zł. w § 4440 „Odpis na zakładowy 
fundusz świadczeń socjalnych”.

Zespole szkolno-przedszkolnym w Łączniku
Po stronie wydatków zmniejsza się budżet o kwotę 391 zł. w § 4440 „Odpis na zakładowy 
fundusz świadczeń socjalnych”.

2)   Rozdział 80104 – Przedszkola

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:
a) zwiększa się budżet o kwotę 1.969 zł. w następujących paragrafach:

− § 4400 „Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe”,
− § 4440 „Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” o kwotę 149 zł.

b) zmniejsza się budżet o kwotę 1.969 zł. w § 4260 „Zakup energii”.

Powyższe zmiany dokonane zostały w:

Zespole szkolno-przedszkolnym w Białej
Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

a) zwiększa się budżet o kwotę 1.820 zł. w § 4400 „Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, 
lokale i pomieszczenia garażowe”,

b) zmniejsza się budżet o kwotę 1.969 zł. w § 4260 „Zakup energii”.

Zespole szkolno-przedszkolnym w Łączniku
Po stronie wydatków zwiększa się budżet o kwotę 149 zł. w § 4440 „Odpis na zakładowy 
fundusz świadczeń socjalnych”.


