ZARZĄDZENIE NR SP.BF.0151-46/10
PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA
z dnia 31 grudnia 2010 r.
w sprawie wykonania Uchwały Nr 37/IV/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia
30.12.2010 r. w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budŜetu miasta na prawach powiatu
na rok 2010
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 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. 32 ust. 2 pkt 2
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 Uchwały
Nr 37/IV/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.12.2010 r. w sprawie zmian w dochodach
i wydatkach budŜetu miasta na prawach powiatu na rok 2010
zarządza się, co następuje:
§ 1. Zwiększyć dochody budŜetu miasta na rok 2010 o kwotę 567.489 zł
słownie: pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt dziewięć złotych
tj. z kwoty 543.613.560,69 zł na kwotę 544.181.049,69 zł.
w dziale

700

rozdz.

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§

Gospodarka mieszkaniowa

0970

Wpływy z róŜnych dochodów

w dziale

852

Pomoc społeczna

rozdz.

85202 Domy pomocy społecznej

§
§

rozdz.
§

rozdz.
§

0970
2380

Wpływy z róŜnych dochodów
Wpływy do budŜetu części zysku gospodarstwa
pomocniczego

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
85212 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
0920

Pozostałe odsetki

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz
za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum
85213 integracji społecznej
2910

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem
lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,
o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych
nienaleŜnie lub w nadmiernej wysokości

o kwotę

549.038 zł

o kwotę

549.038 zł

„

549.038 zł

o kwotę

18.451 zł

o kwotę

16.375 zł

„

6.200 zł

„

10.175 zł

o kwotę

2.000 zł

„

2.000 zł

o kwotę

76 zł

„

76 zł

§ 2. Zwiększyć wydatki budŜetu miasta na rok 2010 o kwotę 567.489 zł:
słownie: pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt dziewięć złotych
tj. z kwoty 593.991.281,69 zł na kwotę 594.558.770,69 zł.
./.

- 2 w dziale

700

rozdz.

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§

4430

Gospodarka mieszkaniowa

RóŜne opłaty i składki

o kwotę

549.038 zł

o kwotę

549.038 zł

„

549.038 zł

z przeznaczeniem na zwrot naliczonej opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu przy
ul. Ogrodniczej będącego w uŜytkowaniu wieczystym Kompanii Węglowej S.A..
w dziale

852

rozdz.

85202 Domy pomocy społecznej

§

4300

rozdz.
§

§

Zakup usług pozostałych

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
85212 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
4560

rozdz.

Pomoc społeczna

Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych
z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184
ustawy, pobranych nienaleŜnie lub w nadmiernej
wysokości

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz
za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum
85213 integracji społecznej
2910

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych
z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184
ustawy, pobranych nienaleŜnie lub w nadmiernej
wysokości

o kwotę

18.451 zł

o kwotę

16.375 zł

„

16.375 zł

o kwotę

2.000 zł

„

2.000 zł

o kwotę

76 zł

„

76 zł

z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków bieŜących Domu Pomocy Społecznej
„Senior”, na zwrot odsetek od świadczeń rodzinnych nienaleŜnie pobranych oraz pobranych
nienaleŜnie lub w nadmiernej wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne za lata ubiegłe.

§ 4. Dokonać zmian w planie finansowym budŜetu miasta na rok 2010 w zakresie
Wydziału BudŜetu i Finansów, Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Domu Pomocy Społecznej
„Senior” w Rudzie Śląskiej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej.
§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzyć Naczelnikowi Wydziału BudŜetu i Finansów,
Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej
„Senior” w Rudzie Śląskiej, Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej.
§ 6. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia pełni Skarbnik Miasta oraz Zastępcy Prezydenta
Miasta.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 30.12.2010 r..
§ 8. Zarządzenie podlega ogłoszeniu.

PREZYDENT MIASTA
GraŜyna Dziedzic

