ZARZĄDZENIE NR SP.BF.0151-1741/10
PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA
z dnia 22 listopada 2010 r.
w sprawie dokonania przeniesień wydatków budŜetowych między paragrafami w ramach
budŜetu miasta na prawach powiatu na rok 2010 w zakresie zadań rządowych 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) oraz § 13 pkt 3 Uchwały
Nr 984/LIII/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie budŜetu miasta
na prawach powiatu na rok 2010 w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr 1004/LV/2010 Rady Miasta
Ruda Śląska z dnia 4 lutego 2010 r. zmieniającą uchwałę Nr 984/LIII/2009 Rady Miasta Ruda Śląska
z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie budŜetu miasta na prawach powiatu na rok 2010
zarządza się, co następuje:
§ 1. Dokonać zmian w budŜecie miasta na prawach powiatu na rok 2010 w dziale
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa
w złotych
Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Zmniejszenie
/-/

Zwiększenie
/+/

1

2

3

4

5

754
75411

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpoŜarowa

56.670,-

56.670,-

Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej

56.670,-

56.670,-

wydatki bieŜące powiatu

Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki jednostek budŜetowych

56.670,-

1.287,55.383,-

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

56.670,-

55.383,-

§ 2. Dokonać przeniesień wydatków budŜetowych między paragrafami w ramach budŜetu
miasta na prawach powiatu na rok 2010 w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa
w złotych
Dz.

Rozdz.

§

Określenie

Zmniejszenie
/-/

Zwiększenie
/+/

1

2

3

4

5

6

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpoŜarowa

754
75411
3070
4050
4060

Komendy powiatowe Państwowej StraŜy
PoŜarnej
Wydatki osobowe niezaliczone do uposaŜeń
wypłacane Ŝołnierzom i funkcjonariuszom
UposaŜenia Ŝołnierzy zawodowych
i nadterminowych oraz funkcjonariuszy
Pozostałe naleŜności Ŝołnierzy zawodowych
i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

57.051,-

57.051,-

57.051,-

57.051,-

56.670,-

1.287,43.016,./.

- 2 1

2

3

4070

4080

4

5

Dodatkowe uposaŜenie roczne dla Ŝołnierzy
zawodowych oraz nagrody roczne
dla funkcjonariuszy
UposaŜenia i świadczenia pienięŜne
wypłacane przez okres roku Ŝołnierzom
i funkcjonariuszom zwolnionym ze słuŜby

6

-

97,-

381,-

-

4300

Zakup usług pozostałych

-

4.000,-

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym
programów i licencji

-

8.651,-

PowyŜszych przeniesień dokonuje się celem dostosowania planu wydatków do faktycznych
potrzeb.

§ 3. Dokonać zmian w planie finansowym budŜetu miasta na rok 2010 w zakresie Komendy
Miejskiej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Rudzie Śląskiej.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzyć Komendantowi Miejskiemu Państwowej StraŜy PoŜarnej
w Rudzie Śląskiej
§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia pełni Skarbnik Miasta i Sekretarz Miasta.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
§ 7. Zarządzenie podlega ogłoszeniu.

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Stania

