ZARZĄDZENIE NR SP.0050.3.69.2012
PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA
z dnia 16 marca 2012 r.
w sprawie zmian w budŜecie miasta na prawach powiatu na 2012 r.
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.1w 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 § 12 pkt 2 Uchwały Nr PR.0007.282.2011 r. Rady Miasta Ruda Śląska
z dnia 30.12.2011 r. w sprawie budŜetu miasta na prawach powiatu na rok 2012 z późniejszymi zmianami
zarządza się, co następuje:
§ 1. Dokonać zmian w budŜecie miasta na prawach powiatu na rok 2012 w dziale:
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z przeznaczeniem na opłaty za centralne ogrzewanie w nowych pomieszczeniach na ul. Bujoczka 12 dla
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
§ 2. Zgodnie z dokonanymi zmianami w budŜecie miasta, odrębnie dokonuję zmian w planach
finansowych jednostek budŜetowych zawartych w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzyć Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz
Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej.
§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia pełni Skarbnik Miasta.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
§ 6. Zarządzenie podlega ogłoszeniu.
PREZYDENT MIASTA
GraŜyna Dziedzic

