ZARZĄDZENIE NR SP.BF.0151-1764/10
PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA
z dnia 29 listopada 2010 r.
w sprawie zmian w budŜecie miasta na prawach powiatu na 2010 r. 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) i 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 04.02.2010 r. zmieniającą uchwałę Nr 984/LIII/2009 Rady Miasta Ruda Śląska
z dnia 22.12.2009 r. w sprawie budŜetu miasta na prawach powiatu na rok 2010
zarządza się, co następuje:

miasta

§ 1. Dokonać przeniesień wydatków budŜetowych między paragrafami w ramach budŜetu
na prawach powiatu na 2010 r. w dziale 801- Oświata i wychowanie
w złotych

Dział

Rozdział

§

1

2

3

801
80102
4307
4309
4747

4757

Określenie
4

zmniejszenie
/-/
5

Oświata i wychowanie

500,-

Szkoły podstawowe specjalne
Zakup usług pozostałych
Zakup usług pozostałych
Zakup materiałów papierniczych do
sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych
Zakup akcesoriów komputerowych,
w tym programów i licencji

500,425,75,-

zwiększenie
/+/
6

500,500,-

-

425,-

-

75,-

przeniesień wydatków dokonuje się celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb,
na realizację przez Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych im. Św. Łukasza w Rudzie Śląskiej Projektu pn.: „Wsparcie edukacyjno prewencyjne oraz ukierunkowanie zawodowe – szansą dla osób
niepełnosprawnych na rynku edukacyjno - zawodowym” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
§ 2. Dokonać zmian w planie finansowym budŜetu miasta na 2010 r. w zakresie Miejskiego
Zakładu Obsługi Placówek Oświatowych.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzyć Dyrektorowi Miejskiego Zakładu Obsługi Placówek
Oświatowych w Rudzie Śląskiej.
§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia pełni Skarbnik Miasta oraz Zastępca Prezydenta
Miasta ds. oświaty, kultury, sportu, zdrowia i spraw społecznych.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
§ 6. Zarządzenie podlega ogłoszeniu.

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Stania

