Objaśnienia
do zarządzenia Nr 480/10
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 14 czerwca 2010 r.
w sprawie dokonania zmian w budŜecie miasta na 2010 r.
Zmiany dotyczą:
1) zwiększenia planu wydatków o kwotę 27.510 zł, w tym:
a) Dz. 801 rozdział 80101 § 4210 o kwotę 1.170 zł - zakup materiałów i wyposaŜenia w
Zespole Szkół im. A. Mickiewicza na przygotowanie sali z przeznaczeniem na miejsca
zabaw w realizacji rządowego programu „Radosna szkoła” środki na wkład własny z
rezerwy ogólnej;
b) Dz. 801 rozdział 80101 § 4270 o kwotę 2.200 zł – zakup usług remontowych w
Szkole Podstawowej Nr 5 na przygotowanie sali z przeznaczeniem na miejsca zabaw
w realizacji rządowego programu „Radosna szkoła” środki na wkład własny z rezerwy
ogólnej;
c) Dział 801 rozdział 80110 § 4210 o kwotę 1.400 zł – zakup materiałów i wyposaŜenia
w Zespole Szkół im. A. Mickiewicza na zakupy związane z awansem do VI
Ogólnopolskiej Gimnazjady druŜyny piłki siatkowej dziewcząt (środki z rezerwy
ogólnej);
d) Dział 801 rozdział 80110 § 4240 o kwotę 6.000 zł - zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i ksiąŜek w Zespole Szkół z DNJB na sfinansowanie zakupu tyczek do
skoku o tyczce (środki z rezerwy ogólnej);
e) Dział 801 rozdział 80110 § 4300 o kwotę 3.540 zł – zakup usług pozostałych (środki z
rezerwy ogólnej) w Zespole Szkół im. A. Mickiewicza, z tego:
- 2.590 zł - na zakupy związane z awansem do VI Ogólnopolskiej Gimnazjady
druŜyny piłki siatkowej dziewcząt;
- 500 zł – na sfinansowanie wyjazdu na finałową prezentację programu „Przywróćmy
pamięć”;
- 450 zł - na sfinansowanie wyjazdu po odbiór nagród w konkursie „Nasi bliscy, nasze
dzieje, nasza pamięć – straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką”
f) Dz. 900 rozdział 90015 § 4270 o kwotę 11.200 zł - zakup usług remontowych – na
zadanie przygotowanie procedury przetargowej w zakresie zakupu i dystrybucji energii
elektrycznej (przesunięcie środków między paragrafami);
g) Dz. 926 rozdział 92604 § 4210 o kwotę 1.000 zł – zakup materiałów i wyposaŜenia w
MOSIR – zakupy związane z organizacją turnieju międzynarodowego (środki z
rezerwy ogólnej);
h) Dz. 926 rozdział 92604 § 4300 o kwotę 1.000 zł – zakup usług pozostałych w MOSiR
– zakupy związane z organizacją turnieju międzynarodowego (środki z rezerwy
ogólnej);
2) zmniejszenia planu wydatków o kwotę 27.510 zł, w tym:
a) Dz. 758 rozdział 75818 § 4810 o kwotę 16.310 zł – zmniejszenie rezerwy ogólnej;

b) Dz. 900 rozdział 90015 § 4260 o kwotę 11.200 zł – zakup energii (przesunięcie
środków między paragrafami).
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