ZARZĄDZENIE NR SP.BF.0151-1748/10
PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA
z dnia 22 listopada 2010 r.
zmieniające Zarządzenie Nr SP.BF.0151-1731/10 Prezydenta Miasta Ruda Śląska
z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie zmian w budŜecie miasta na prawach powiatu na rok 2010
dotyczących przeniesień wydatków budŜetowych między paragrafami

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 Zarządzeniu Nr SP.BF.0151-1731/10 Prezydenta Miasta Ruda Śląska
z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie zmian w budŜecie miasta na prawach powiatu na rok 2010
dotyczących przeniesień wydatków budŜetowych między paragrafami w ten sposób Ŝe § 2 otrzymuje
brzmienie:
„§ 2. Dokonać przeniesień wydatków budŜetowych między paragrafami w ramach budŜetu
miasta na prawach powiatu na rok 2010 w dziale 851 - Ochrona zdrowia

Dz.
1

Rozdz.
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Określenie

Zmniejszenie
/-/

2

3

4
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851

Ochrona zdrowia
85153

85154

RóŜne opłaty i składki
Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu słuŜby cywilnej
Przeciwdziałanie alkoholizmowi

3110

Świadczenia społeczne

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

4120

6

30.610,-

30.610,-

210,-

210,-

Zwalczanie narkomanii
4430
4700

w złotych
Zwiększenie
/+/

-

210,210,-

30.400,-

30.400,-

-

400,-

22.400,-

-

Składki na Fundusz Pracy

5.000,-

-

4300

Zakup usług pozostałych

-

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

1.000,-

-

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych świadczonych
w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

2.000,-

-

30.000,-

PowyŜszych przeniesień w planie wydatków dokonuje się w celu dostosowania planu
do faktycznych potrzeb”.
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§ 3. W pozostałym zakresie Zarządzenie Nr SP.BF.0151-1731/10 Prezydenta Miasta
Ruda Śląska z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie zmian w budŜecie miasta na prawach powiatu na
2010 rok dotyczących przeniesień wydatków budŜetowych między paragrafami pozostaje bez zmian.
§ 4. Dokonać zmian w planie finansowym budŜetu miasta na rok 2010 w zakresie Miejskiego
Ośrodka Profilaktyki i Integracji Społecznej w Rudzie Śląskiej.
§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzyć Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Profilaktyki
i Integracji Społecznej w Rudzie Śląskiej.
§ 6. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia pełni Skarbnik Miasta, Zastępca Prezydenta Miasta
ds. oświaty, kultury, sportu, zdrowia i spraw społecznych.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia
15 listopada 2010 r.
§ 8. Zarządzenie podlega ogłoszeniu.

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Stania

