Objaśnienia
do zarządzenia Nr 489/10
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2010 r.
Zmiany dotyczą:
1) zwiększenia planu dochodów o kwotę 58.673 zł, w tym:
a) Dz. 751 rozdział 75107 § 2010 o kwotę 17.640 zł - dotacje celowe otrzymane z
budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami z przeznaczeniem na
wypłatę zryczałtowanych diet dla osób wchodzących w skład obwodowych komisji
wyborczych w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej w dniu 04 lipca 2010 r. - Dec. Krajowego Biura Wyborczego DBŁ.3101-34/2/10;
b) Dz. 854 rozdział 85415 § 2030 o kwotę 41.033 zł - dotacje celowe otrzymane z
budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w
dziale Edukacyjna opieka wychowawcza z przeznaczoniem na dofinansowanie zakupu
podręczników dla uczniów w ramach „Rządowego programu pomocy uczniom w 2010
r. – „Wyprawka szkolna” oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele
edukacyjne – dec. PUW FB.II.BB.3011-171/2010;
2) zwiększenia planu wydatków o kwotę 79.413 zł, w tym:
a) Dz. 750 rozdział 75075 § 4300 o kwotę 2.500 zł – zakup usług pozostałych w
rozdziale Promocja j.s.t , z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu delegacji z
miast partnerskich w Bielsku Podlaskim - środki z rezerwy ogólnej;
b) Dz. 751 rozdział 75107 § 3030 o kwotę 17.640 zł - różne wydatki na rzecz osób
fizycznych – środki z dotacji z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla
osób wchodzących w skład obwodowych komisji wyborczych w ponownym
głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
c) Dz. 801 rozdział 80110 § 4210 o kwotę – 500 zł – zakup materiałów i wyposażenia w
Gimnazjum Nr 1 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyjazdu uczniów do
Karolina koło Warszawy na finałową prezentację spektaklu „Kto pierwszy rzuci
kamieniem” (środki z rezerwy ogólnej);
d) Dz. 801 rozdział 80110 § 4300 o kwotę 3.100 zł – zakup usług pozostałych w
Gimnazjum Nr 1 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyjazdu uczniów do
Karolina koło Warszawy na finałową prezentację spektaklu „Kto pierwszy rzuci
kamieniem” (środki z rezerwy ogólnej);
e) Dz. 854 rozdział 85415 § 3260 o kwotę 41.033 zł - inne formy pomocy dla uczniów w
rozdziale Edukacyjna opieka wychowawcza - środki z dotacji celowej przeznaczone na
dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach „Rządowego programu
pomocy uczniom w 2010 r. – „Wyprawka szkolna” oraz wypłaty uczniom zasiłku
powodziowego na cele edukacyjne, z tego:
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 4.590 zł ,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – 5.780 zł,

- Zespół Szkół im. J.Kostycewicza – 5.820 zł,
- Zespół Szkół im. A.Mickiewicza – 7.880 zł,
- Gimnazjum Nr 1 – 5.270 zł,
- Urząd Miasta – 11.693 zł;
f) Dział 921 rozdział 92195 § 4390 o kwotę 14.640 zł – zakup usług obejmujących
wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w planie finansowym Urzędu Miasta z
przeznaczeniem na sporządzenie ekspertyzy dotyczącej stanu technicznego budynku
oraz inwentaryzacji Bielskiego Domu Kultury (środki z rezerwy ogólnej);
3) zmniejszenia planu wydatków o kwotę 20.740 zł, w tym:
a) Dz. 758 rozdział 75818 § 4810 o kwotę 20.740 zł – zmniejszenie rezerwy ogólnej.
BURMISTRZ MIASTA
/-/ Eugeniusz Berezowiec

