ZARZĄDZENIE NR SP.0050.3.1.2011
PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA
z dnia 14 stycznia 2011 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do przedłoŜonego projektu uchwały w sprawie budŜetu
miasta na prawach powiatu na rok 2011
Na podstawie art. 52 ust. 1, 1a 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. 55 ust. 1 i 3
oraz 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 art. 240 ust. 2 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami).
zarządza się, co następuje:
§ 1. Wprowadzić w projekcie uchwały w sprawie budŜetu miasta na prawach powiatu
na rok 2011 następujące zmiany:
1. W § 1 projektu uchwały
a/ ust. 1
- zwiększa się dochody budŜetu miasta o kwotę 5.522.374 zł, tj. z kwoty 462.139.781 zł na kwotę
467.662.155 zł,
b/ ust. 1 pkt 1
- zwiększa się dochody bieŜące o kwotę 1.936.632 zł, tj. z kwoty 411.383.433 zł na kwotę
413.320.065 zł,
c/ ust. 1 pkt 2
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 3.585.742 zł, tj. z kwoty 50.756.348 zł na kwotę
54.342.090 zł,
d/ ust. 2 pkt 1
- zwiększa się dochody gminy o kwotę 5.581.259 zł, tj. z kwoty 337.262.504 zł na kwotę
342.843.763 zł,
e/ ust. 2 pkt 2
- zmniejsza się dochody powiatu o kwotę 58.885 zł, tj. z kwoty 124.877.277 zł na kwotę
124.818.392 zł
f/ ust. 3 pkt 1
- zwiększa się dochody samorządowe o kwotę 5.522.374 zł, tj. z kwoty 424.498.609 zł na kwotę
430.020.983 zł,
g/ ust. 3 pkt 1 lit. b
- zwiększa się udziały w podatkach stanowiących dochód budŜetu państwa o kwotę 2.000.000 zł,
tj. z kwoty 121.645.262 zł na kwotę 123.645.262 zł,
2. W § 3 projektu uchwały
a/ ust. 1
- zwiększa się wydatki budŜetu miasta o kwotę 5.360.692 zł, tj. z kwoty 444.046.119 zł na kwotę
449.406.811 zł,
b/ ust. 2 pkt 1
- wydatki bieŜące zadań samorządowych zwiększa się o kwotę 934.290 zł, tj. z kwoty 360.596.017 zł
na kwotę 361.530.307 zł, z tego:
c/ ust. 2 pkt 1 lit. a
- wydatki gminy zmniejsza się o kwotę 459.612 zł, tj. z kwoty 279.605.738 zł na kwotę 279.146.126 zł,
d/ ust. 2 pkt 1 lit. b
- wydatki powiatu zwiększa się o kwotę 1.392.902 zł, tj. z kwoty 80.990.279 zł na kwotę 82.384.181 zł,
e/ ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2/ wydatki majątkowe zadań samorządowych stanowią kwotę 50.235.332 zł,
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2
w tym:
a) wydatki inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne stanowią kwotę 49.965.332 zł, w tym kwotę
29.297.028 zł przeznacza się na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,

./.

- 2 b) wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych
kwotę 270.000 zł,
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.1.”
f/ dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. W wydatkach majątkowych, o których mowa w ust. 2 pkt 2, kwotę 48.267.841 zł przeznacza
się na wydatki inwestycyjne natomiast wydatki na zakupy inwestycyjne kwotę 1.967.491 zł,
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 6.”
3. § 5 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 5.1. NadwyŜkę budŜetu miasta w wysokości 18.255.344 zł, przeznacza się na pokrycie rozchodów,
w tym na spłatę kredytów w kwocie 13.137.542 zł oraz na spłatę poŜyczek w kwocie 5.117.802 zł.
2. Przychody budŜetu w wysokości 23.990.507 zł oraz rozchody w wysokości 42.245.851 zł,
szczegółowo określa tabela nr 10 załączona do niniejszej uchwały.”
4. § 6 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 6. W budŜecie miasta tworzy się rezerwę:
1/ ogólną w wysokości 2.000.000 zł
2/ celową w wysokości 1.000.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu
zarządzania kryzysowego.”
5. § 7 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 7. Ustala się plan dotacji udzielanych z budŜetu miasta dla:
1/ jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 22.965.639 zł,
2/ jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 13.086.893 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.”
6. § 10 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 10. Kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budŜetowym, zgodnie z zawartą
umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez jednostkę samorządu terytorialnego
w wysokości 14.208.334 zł.”
7. § 11 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 11. UpowaŜnia się Prezydenta Miasta do:
1/ zaciągania kredytów i poŜyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu
budŜetu do wysokości 15.000.000 zł,
2/ dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych i bieŜących, w tym na uposaŜenia
i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
3/ lokowania wolnych środków w skarbowych papierach wartościowych, w obligacjach emitowanych
przez jednostki samorządu terytorialnego, na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”
§ 2. W pozostałym zakresie projekt uchwały w sprawie budŜetu miasta na prawach powiatu
na rok 2011 pozostaje bez zmian.
§ 3. Wprowadzone do projektu uchwały budŜetowej zmiany ująć w załącznikach do uchwały
w sprawie budŜetu miasta na prawach powiatu na rok 2011.
§ 4. Projekt uchwały w sprawie budŜetu miasta na prawach powiatu na rok 2011
z wprowadzonymi zmianami przedłoŜyć Radzie Miasta celem uchwalenia budŜetu miasta na rok 2011.
§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Miasta.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
§ 7. Zarządzenie podlega ogłoszeniu.
PREZYDENT MIASTA
GraŜyna Dziedzic

