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RADY MIASTA RUDA 6LPtSKA

zdnia 20.

1W..

2063+.

w sprawie dokonanla przeniesleii wydatk6w budtetowych mlqdzy dziatami , rozdzialaml
i zadaniami w ramach budtetu miasta na prawach powiatu na 2007 rok.

Na podstawie art.18 ust . 2 pkt 4 , art.51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie
), art.51 ust.1,
gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz.1591 z p61niejszymi zmianami
ustawy
z
dnia
5
czerwca
1998
r.
o
samorzadzie
powiatowym
(tekst
w zwiazku z art . 92 ust.1 pkt 1
poz.1592
z
p6tniejszymi
zmianami)
jednolity Dz . U. z 2001 r. Nr 142 ,
Rada Miasta Ruda Sl ska
uchwaIa.
§ 1. Dokonuje sic nastcpujacych przeniesie6 wydatk6w bud2etowych micdzy dzialami,
na 2007 r. na kwotc 694.233 zi
rozdzialami i zadaniami w ramach budtetu miasta na prawach powiatu

stownie : szetdset dziewic6dziesikt cztery tysigce dwie5cie trzydzietci trzy zfote
Dzial

Rozdzial

Okretlenle

1

2

3

w ziotych

Zmniejszenie
14
4

80.000,-

Gospodarka mleszkanlowa

700
70095

60.000,-

Pozostata dzialalno56
wydatki gminy

80.000,80 . 000 , -

Wydatki biezkce

200.000,-

Dzialatno66 ustugowa

710
71095

200.000,-

Pozostata dzialalno56
wydatki gminy
Wydatki majatkowe
w tym:
Wvdatki na za k uov i nwe stvcvine

200.000,-

200.000.-

Wydatki na zakup i objccie akcji, wniesienie wktad6w
do sp6lek prawa handlowego oraz na uzupeinienie
funduszy statutowych bank6w pa6stwowych i innych
instytucji finansowych
- Rudzki Inkubator Przedsicbiorczotci Sp. z 0.0.

00.000,-

Administracja publiczna -

750
7 5022
__.

Radygmin (rqiast i miast na prawach eowiat,
wydatki gminy
Wydatki bie2ace

Zwigkszenle
1+1
5

239.900,70.0 00 ,-

-

70.000,70 . 000 . -

-

169.900,-

-

2

3

-2j

801 O4wiata i wychowanie

44

.

10.000,-

92.700 , -

80130 Szkoly zawodowe

6.700 , -

wydatkl powlatu

6.700,6.700,-

Wydatki bietace

Centra ksztatcenia ustawicznego i praktycznego oraz
80140 o*rodki doksztatcania zawodowego
wydatkl gminy
Wydatki bietace
w tym:
Dotacja przedmiotowa z bud2etu dla zaktadu
bud2etowego
- Centrum Ksztatcenia Praktycznego

10.000 , 10.000,-

-

Wydatki majqtkowe
w tym:

10.000,-

Wvdatki inwestvcvine

10.000.-

Dotacje celowe z budtetu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztbw realizacji inwestycji i zakup6w
inwestycyjnych zaktad6w budtetowych

- modernizacja sanitariat6w w cz@4ci budowlanej,
mechanicznej i stolarskiej przy ul. Tunkla oraz wymiana
posadzki w hali maszyn warsztatu mechanicznego
851 Ochrona zdrowia
85111 Szpitale oa6lne
wydatkl gminy
Wydatki majatkowe
w tym:
Wvdatki inwestvcvine
- porzadkowanie infrastruktury zewngtrznej na terenie
szpitala w Bielszowicach

- modernizacja izby przyj @6 oraz pomieszczeh
diagnostyki
- przeniesienie oddziatu okulistycznego
- przystosowanie przyziemia budynku F dla cel6w
centralnej dystrybucji positk6w

86 000
86.000,86.000,-

86.000,86.000,-

10.000,10.000,645.100 ,-

40.000,-

645.100,-

40.000 , -

645.100,645.100,-

40.000,40.000,-

645.100.-

40.000.•

40.000,-

-

250.000,112.700,-

-

242.400,-

-

Dotacje celowe z bud2etu na finansowanie
lub dofinansowanie kosztbw realizacji inwestycji
i zakup6w inwestycyjnych innych jednostek sektora
fi n ans 6w publi cznych

- dostosowanie plac6wki szpitala do wymog6w przeciw
po2arowych

-

-

40.000,-

852 Pomoc spoteczna 133 ,85201 Plac6wki opiekuAczo -wychowawcze 133
wydatkl powlatu 133,Wydatki bietace 133.w tym:

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania
bietace realizowane na podstawie porozumieh (um6w)

40.000,-

migdzy jednostkami samorzadu terytorialnego 133.- twiadczenia dla dzieci umieszczanych w plac6wkach
opiekuhczo-wychowawczych poza Ruda Slaska 133,-

-3I

7

3

2

4

133,-

Pozostale zadania w zakresie polityki spotecznej
Rehabilitacja zawodowa i spoteczna os6b
85311 niepetnosprawnych
wydatki powiatu
Wydatki biezace

853

133,133,-

133,-

w tym:
Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub
dofinansowanie zada6 zleconych do realizacji
pozostatym jednostkom niezaliczanym do sektora
finans6w publicznych
- 5% dofinansowanie dzialalno5ci Warsztat6w Terapii
Zaj@ciowej

133.133,-

39.000,-

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92105 Pozostate zadania w zakresie kultury
wydatki gminy

Wydatki bie2ace
w tym
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeA
pozostate wydatki biezace
92109 Domy i o§rodki kultury §wietlice i kluby
wydatki gminy

Wydatki bie2gce
w tym:
Dotacja podmiotowa z budzetu dia samorzadowej
instytucji kultury
- dla Miejskiego Centrum Kultury na dofinansowanie
biezgcej dzialalno5ci
926 Kultura fizyczna I sport
92695 Pozostata dzialalno56
wydatki gminy
Wydatki biezkce
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze6
- pozostale wydatki biezace

-

29.000,-

-

29.000,29.000,-

-

3.400,25.600.-

-

10.000,-

-

10.000,10.000,10.000.-

-

10.000,-

39.000,39.000,39.000,39.000,19.000,20.000,-

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza si @ Prezydentowi Miasta.
§ 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj@cia i podlega ogloszeniu w spos6b zwyczajowo

kWrbnik Miasta
dr Inf. Artur Krawczyk
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Flair Urbartski

przyj@ty.

UZASADNIENIE
do Uchwaty Rady Miasta
w sprawie dokonania przenieslei5 wydatk6w budtetowych miqdzy dziatami , rozdziatami
1 zadaniami w ramach budtetu miasta na prawach powiatu na 2007 rok.
Przeniesienia wydatk6w bud2etu miasta na tkczna kwotg 694.233 zt dokonuje sig do:
dziatu 700 - Gospodarka mieszkaniowa na kwotg 80.000 it z przeznaczeniem na wyptatg
zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych,

dziatu 710 - Dziataln0$6 ustugowa na kwotg 200.000 zt z przeznaczeniem na podniesienie kapitatu
zaktadowego sp6tki Rudzki Inkubator Przedsigbiorczo§ci Sp. z o.o.,
dziatu 750 Administracja publiczna na taczna kwotg 239.900 zt, w tym 70.000 zi na publikacje
w tygodniku Wiadomo9ci Rudzkie" sprawozdah z prac Komisji Rady Miasta oraz 169.900 zt na bie2gca
dziatalno§6 Urzgdu Miasta migdzy innymi wykonanie druk6w dotyczacych praw jazdy i rejestracji
pojazd6w, korektg odpisu na zaktadowy fundusz §wiadcze6 socjalnych,
dziatu 754 - Bezpieczefistwo publiczne I ochrona przeciwpotarowa na kwotg 2.500 zt
z przeznaczeniem na korektg odpisu na zaktadowy fundusz §wiadcze6 socjalnych Stra2y Miejskiej,
dziatu 801 - Otwiata t wychowanie na tkczna kwotg 92.700 zt, w tym 6.700 zt na bie2aca dziatalno§6
Zespotu Szk6t Ponaddgimnazjalnych nr 6 oraz kwotg 86.000 it z przeznaczeniem na dotacjg
przedmiotowa z bud2etu dia zaktadu budtetowego - Centrum Ksztatcenia Praktycznego
na dofinansowanie przygotowania praktycznego mtodziety i dorostych r62nych grup zawodowych,
przeprowadzanie egzamin6w kwalifikacyjnych potwierdzonych certyfikatami uprawniajacymi
do wykonywania zawodu,
dziatu 851 - Ochrona zdrowia na kwotg 40.000 it z przeznaczeniem na dotacjq celowa z bud2etu
na dofinansowanie zadania pn. "Dostosowanie plac6wki szpitala do wymog6w przeciw potarowych",
dziatu 853 - Pozostate zadania w zakresle polityki spotecznej na kwotg 133 it z przeznaczeniem
na dotacjg celowa z bud2etu na dofinansowanie dziatalno§ci Warsztat6w Terapii Zajgciowej w wysoko§ci

5

%,

dziatu 921 - Kultura 1 ochrona dziedzictwa narodowego na taczna kwotg 39.000 zt, w tym 29.000 zt
na organizacjQ imprez kulturalnych w mie§cie i tantiemy za koncerty oraz kwotg 10.000 it
na dotacjg dla Miejskiego Centrum Kultury im. Henryka Bisty na dofinansowanie biezacej dziatalno§ci.

Skarbfhjk Miasta
di int. Apur'Krawczyv

