ZARZĄDZENIE NR SP.BF.0151-1735/10
PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA
z dnia 22 listopada 2010 r.
w sprawie zmian w budŜecie miasta na prawach powiatu na rok 2010 dotyczących
zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
realizowanych przez powiat
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 60 ust. 1
w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami), art. 257 ust. 1 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi
zmianami), art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526) oraz Decyzji Wojewody Śląskiego
z dnia 8 listopada 2010 r. Nr FB/I/3011/436/10
zarządza się, co następuje:
§ 1. Dokonać zmian w budŜecie miasta na prawach powiatu na rok 2010.
1. Zmniejszyć dochody budŜetu miasta na rok 2010 o kwotę 10.388 zł, tj. z kwoty 543.323.173,06 zł
na kwotę 543.312.785,06 zł.
2. Zmniejszyć wydatki budŜetu miasta na rok 2010 o kwotę 10.388 zł, tj. z kwoty 593.700.894,06 zł
na kwotę 593.690.506,06 zł.
§ 2. Dokonać zmian w dochodach i wydatkach budŜetu miasta na prawach powiatu na rok 2010
w złotych
Dział

Rozdział

Nazwa

Kwota

1

2

3

4

zmniejszyć
852
85203

Pomoc społeczna

10.388,-

Ośrodki wsparcia

10.388,-

Dochody bieŜące powiatu
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania
bieŜące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania
zlecone ustawami realizowane przez powiat

10.388,-

Wydatki bieŜące powiatu
Dotacje na zadania bieŜące

10.388,-

§ 3. Zmniejszyć dochody i wydatki budŜetu miasta na rok 2010 w ramach dotacji celowych
otrzymanych z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań realizowanych przez powiat
w dziale 852

Pomoc społeczna

rozdz. 85203

Ośrodki wsparcia

Dochody
§ 2110

Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania
bieŜące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania
zlecone ustawami realizowane przez powiat
o kwotę

10.388 zł
./.

- 2 Wydatki
§ 2830

Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie
lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora
finansów publicznych

o kwotę

10.388 zł

PowyŜsze zmiany mają na celu dostosowanie planu wydatków przeznaczonych na finansowanie
działalności bieŜącej środowiskowych domów pomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi
do aktualnych potrzeb.

§ 4. Dokonać zmian w planie finansowym budŜetu miasta na rok 2010 w zakresie Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej.
§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzyć Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rudzie Śląskiej.
§ 6. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia pełni Skarbnik Miasta oraz Zastępca Prezydenta
Miasta ds. oświaty, kultury, sportu, zdrowia i spraw społecznych.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
§ 8. Zarządzenie podlega ogłoszeniu.

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Stania

