ZARZĄDZENIE NR SP.0050.3.85.2012
PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA
z dnia 30 marca 2012 r.
w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2012
w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
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), 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), art. 257 ust. 1 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami), art. 8
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późniejszymi zmianami)
zarządza się, co następuje:
§ 1. Dokonać zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012.
1. Zwiększyć dochody budżetu miasta na rok 2012 o kwotę 580,00 zł, tj. z kwoty 556.200.620,00 zł
na kwotę 556.201.200,00 zł.
2. Zwiększyć wydatki budżetu miasta na rok 2012 o kwotę 580,00 zł, tj. z kwoty 538.180.649,00 zł
na kwotę 538.181.229,00 zł.
§ 2. Dokonać zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2011
w złotych
Dział

Rozdział

Określenie

Kwota

1

2

3

4

zwiększyć
751
75108

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

580,-

Wybory do Sejmu i Senatu

580,-

Dochody bieżące gminy
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

580,-

Wydatki bieżące gminy

580,-

Wydatki jednostek budżetowych
w tym;

580,-

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

580,-

Zgodnie z informacją Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Katowicach Nr DKT–680–
3/43/12 z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie kwoty dotacji na zadania związane z finansowaniem
kosztów niszczenia dokumentów z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w 2011 roku.

§ 3. Zgodnie z dokonanymi zmianami w budżecie miasta, dokonać zmian w planie finansowym
Wydziału Administracyjnego, zawartych w załączniku do niniejszego zarządzenia.
./.

- 2 -

§ 4. Wykonanie zarządzenia Naczelnikowi Wydziału Administracyjnego.
§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia pełni Skarbnik Miasta oraz Sekretarz Miasta.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 7. Zarządzenie podlega ogłoszeniu.

PREZYDENT MIASTA
Grażyna Dziedzic

Załącznik do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Ruda Śląska
z dnia

1. Zwiększyć dochody i wydatki budżetu miasta na rok 2012 w ramach dotacji celowych otrzymanych
z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami;
w dziale

751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

w rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu
Dochody
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 580 zł
Wydatki

o kwotę 580 zł

§ 4110 -

Składki na ubezpieczenia społeczne

„

83,33 zł

§ 4120 -

Składki na Fundusz Pracy

„

11,88 zł

§ 4170 -

Wynagrodzenia bezosobowe

„

484,79 zł

Zgodnie z informacją Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Katowicach Nr DKT–680–
3/43/12 z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie kwoty dotacji na zadania związane z finansowaniem
kosztów niszczenia dokumentów z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w 2011 roku.

2. Dokonać zmian w planie finansowym na 2012 rok w zakresie Wydziału Administracyjnego.

