Objaśnienia
do Zarządzenia Nr 500/10
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 27 lipca 2010 r.
w sprawie dokonania zmian w budŜecie miasta na 2010 r.
Zmiany dotyczą:
1) zwiększenia planu dochodów o kwotę 43.850 zł, w tym:
a) Dz. 750 rozdział 75056 § 2010 o kwotę 25.504 zł - dotacje celowe otrzymane z
budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami z przeznaczeniem na
realizację zadań związanych z powszechnym spisem rolnym w 2010 r. – Dec. Prezesa
GUS – PK-CBS-OL-45-PSR/59/2010
b) Dz. 852 rozdział 85203 § 2010 o kwotę 9.000 zł - dotacje celowe otrzymane z budŜetu
państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami z przeznaczeniem na
finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na
utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie - Dec. PUW FB.II.MC.3011-160-1/2010;
c) Dz. 852 rozdział 85213 § 2010 o kwotę 5.000 zł - dotacje celowe otrzymane z budŜetu
państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w Dziale Pomoc społeczna –
przesunięcie środków – Dec. PUW FB.II.BŁ.3011-193/2010;
d) Dz. 852 rozdział 85214 § 2910 o kwotę 2.346 zł - wpływy ze zwrotów dotacji oraz
płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z
naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŜnie lub
w nadmiernej wysokości w rozdziale Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zwroty otrzymane przez MOPS z ZUS zasiłków
nienaleŜnie pobranych przez świadczeniobiorców MOPS w 2009 r., podlegające
zwrotowi do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego;
e) Dz. 852 rozdział 85216 § 2910 o kwotę 2.000 zł - wpływy ze zwrotów dotacji oraz
płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z
naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŜnie lub
w nadmiernej wysokości - zwroty otrzymane przez MOPS z ZUS zasiłków
nienaleŜnie pobranych przez świadczeniobiorców MOPS w 2009 r., podlegające
zwrotowi do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego;
2) zmniejszenia planu dochodów o kwotę 5.000 zł, w tym:
a) Dz. 852 rozdział 85212 § 2010 o kwotę 5.000 zł - dotacje celowe otrzymane z
budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w Dziale Pomoc
społeczna – przesunięcie środków – Dec. PUW FB.II.BŁ.3011-193/2010;
3) zwiększenia planu wydatków o kwotę 66.230 zł, w tym:
a) Dz. 750 rozdział 75023 § 6060 o kwotę 880 zł – wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budŜetowych – zwiększenie planu wydatków na zadanie pn. „Zakup
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urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w Urzędzie
Miasta”- środki podstawione z rezerwy ogólnej;
b) Dz. 750 rozdział 75056 § 3020 o kwotę 21.000 zł - wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń – środki z dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań
związanych z powszechnym spisem rolnym w 2010 r. (dodatki spisowe dla zastępcy
gminnego komisarza spisowego, lidera i członków GBS);
c) Dz. 750 rozdział 75056 § 4110 o kwotę 3.190 zł - składki na ubezpieczenia społeczne
– środki z dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z
powszechnym spisem rolnym w 2010 r. (składki od dodatków spisowych dla zastępcy
gminnego komisarza spisowego, lidera i członków GBS);
d) Dz. 750 rozdział 75056 § 4120 o kwotę 515 zł - składki na Fundusz Pracy – środki z
dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z powszechnym
spisem rolnym w 2010 r. (składki od dodatków spisowych dla zastępcy gminnego
komisarza spisowego, lidera i członków GBS);
e) Dz. 750 rozdział 75056 § 4210 o kwotę 799 zł – zakup materiałów i wyposaŜenia –
środki z dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z
powszechnym spisem rolnym w 2010 r.;
f) Dz. 801 rozdział 80146 § 4410 o kwotę 1.500 zł – podróŜe słuŜbowe krajowe w
Gimnazjum Nr 1 (przesunięcie środków między paragrafami);
g) Dz. 852 rozdział 85203 § 4210 o kwotę 9.000 zł – zakup materiałów i wyposaŜenia w
Środowiskowym Domu Samopomocy – środki z dotacji celowej na wyposaŜenie;
h) Dz. 852 rozdział 85213 § 4130 o kwotę 5.000 zł – składki na ubezpieczenie zdrowotne
w rozdziale Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - środki z dotacji
celowej;
i) Dz. 852 rozdział 85214 § 2910 o kwotę 2.346 zł – zwrot dotacji oraz płatności, w tym
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem
procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŜnie lub w nadmiernej
wysokości w rozdziale Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – zwroty przekazane
przez ZUS do MOPS zasiłków nienaleŜnie pobranych przez świadczeniobiorców
MOPS w 2009 r., podlegające zwrotowi do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego;
j) Dz. 852 rozdział 85216 § 2910 o kwotę 2.000 zł – zwrot dotacji oraz płatności, w tym
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem
procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŜnie lub w nadmiernej
wysokości w rozdziale Zasiłki stałe w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej –
zwroty przekazane przez ZUS do MOPS zasiłków nienaleŜnie pobranych przez
świadczeniobiorców MOPS w 2009 r., podlegające zwrotowi do Podlaskiego Urzędu
Wojewódzkiego;
k) Dz. 900 rozdział 90003 § 4300 o kwotę 20.000 zł – zakup usług pozostałych w
rozdziale Oczyszczanie miast i wsi z przeznaczeniem na remont szaletu na plantach
miejskich (przesunięcie środków między paragrafami);
4) zmniejszenia planu wydatków o kwotę 27.380 zł, w tym:
a) Dz. 758 rozdział 75818 § 4810 o kwotę 880 zł – zmniejszenie rezerwy ogólnej;
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b) Dz. 801 rozdział 80146 § 4210 o kwotę 1.500 zł – zakup materiałów i wyposaŜenia w
Gimnazjum Nr 1 (przesunięcie środków między paragrafami);
c) Dz. 852 rozdział 85212 § 3110 o kwotę 5.000 zł – świadczenia społeczne w rozdziale
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – przesunięcie
środków z dotacji celowej;
d) Dz. 900 rozdział 90003 § 4210 o kwotę 20.000 zł – zakup materiałów i wyposaŜenia
w rozdziale Oczyszczanie miast i wsi (przesunięcie środków między paragrafami).
W.Z. BURMISTRZA MIASTA

/-/ Walentyna Szymczuk
Zastępca Burmistrza

