ZARZĄDZENIE NR SP.0050.3.269.2011
PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA
z dnia 30 września 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2011 r. dotyczących
przeniesień wydatków budżetowych 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 § 11 pkt 2 Uchwały
Nr PR.0007.2.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu miasta na
prawach powiatu na rok 2011
zarządza się, co następuje:
§ 1. Dokonać zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2011 w dziale
926 - Kultura fizyczna
Dział

Rozdział

1

2

926
92695

Wyszczególnienie
3

Zmniejszenie
/-/
4

w złotych
Zwiększenie
/+/
5

Kultura fizyczna

600,-

600,-

Pozostała działalność

600,-

600,-

600,-

600,600,-

-

600,-

600,-

-

600,600,-

-

wydatki gminy
Wydatki bieżące
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Dotacje na zadania bieżące dla jednostek spoza
sektora finansów publicznych
w tym:
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu
terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na
finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji organizacjom prowadzącym działalność
pożytku publicznego
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

§ 2. Dokonać przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu
miasta na prawach powiatu na 2011 r. w dziale 926- Kultura fizyczna
w złotych
Dział Rozdział
§
Określenie
zmniejszenie zwiększenie
/-/
/+/
1

2

3

926
92695
2360

4300

4

5

6

Kultura fizyczna

600,-

600,-

Pozostała działalność

600,-

600,-

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu
terytorialnego, udzielone w trybie art.221
ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji organizacjom
prowadzącym działalność pożytku publicznego
Zakup usług pozostałych

600,-

600,./.

2
§ 3. Dokonać zmian w planie finansowym na 2011 r. w zakresie Wydziału Kultury i Kultury
Fizycznej.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzyć Naczelnikowi Wydziału Kultury i Kultury Fizycznej.
§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia pełni Skarbnik Miasta oraz Zastępca Prezydenta
Miasta ds. społecznych.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 7. Zarządzenie podlega ogłoszeniu.

Z up. Prezydenta Miasta
Michał Pierończyk
Zastępca Prezydenta Miasta

