ZARZĄDZENIE NR SP.BF.0151-1736/10
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
Nr FB/I/3011/434/2010 z dnia 9 listopada 2010 r.
zarządza się, co następuje:
§ 1. Dokonać zmian w budŜecie miasta na prawach powiatu na rok 2010.
1. Zwiększyć dochody budŜetu miasta na rok 2010 o kwotę 34.600 zł, tj. z kwoty 543.312.785,06 zł
na kwotę 543.347.385,06 zł.
2. Zwiększyć wydatki budŜetu miasta na rok 2010 o kwotę 34.600 zł, tj. z kwoty 593.690.506,06 zł
na kwotę 593.725.106,06 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

zwiększyć
853
85321

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

34.600,-

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

34.600,-

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

34.600,-

Wydatki bieŜące powiatu
Wydatki jednostek budŜetowych

34.600,-

w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

31.950,2.650,-

§ 3. Zwiększyć 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

853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

w rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
./.

- 2 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

34.600 zł

o kwotę

34.600 zł

Wydatki
§ 4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

„

13.500 zł

§ 4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

„

1.750 zł

§ 4120

Składki na Fundusz Pracy

„

700 zł

§ 4170

Wynagrodzenia bezosobowe

„

16.000 zł

§ 4260

Zakup energii

„

1.250 zł

§ 4300

Zakup usług pozostałych

„

1.400 zł

PowyŜsze zmiany mają na celu dostosowanie planu do faktycznych potrzeb tj. na częściowe
pokrycie niedoborów w Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

§ 4. Dokonać zmian w planie finansowym budŜetu miasta na 2010 rok w zakresie Miejskiego
Zespołu Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rudzie Śląskiej
§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzyć Przewodniczącemu Miejskiego Zespołu Do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności 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

