ZARZĄDZENIE NR SP.BF.0151-1756/10
PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA
z dnia 29 listopada 2010 r.

w sprawie zmian w budŜecie miasta na prawach powiatu na rok 2010 r. dotyczących
przeniesień wydatków budŜetowych między paragrafami 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) 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:

§ 1.Dokonać przeniesień wydatków budŜetowych między paragrafami w ramach budŜetu
miasta na prawach powiatu na 2010 r. w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa
w złotych
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Gospodarka mieszkaniowa

3 159,80

3 159,80

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

3 159,80

3 159,80
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Zakup usług pozostałych

3 159,80
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Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz
osób fizycznych

70005

-

-

3 159,80

z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną
powiatową.
§ 2. Dokonać zmian w planie finansowym na 2010 r. w zakresie Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzyć Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.
§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia pełni Skarbnik Miasta oraz Zastępca Prezydenta
Miasta ds. planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
§ 6. Zarządzenie podlega ogłoszeniu.
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