ZARZĄDZENIE NR SP.0050.3.342.2013
PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA
z dnia 25 października 2013 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013 dotyczących
przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych
realizowanych przez powiat
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 2013 r. poz. 594 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 2013 r. poz. 595 z późniejszymi zmianami) oraz § 12 pkt 2 Uchwały Nr PR.0007.283.2012
Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu
na rok 2013 z późniejszymi zmianami
zarządza się, co następuje:
§ 1. Dokonać zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013 w zakresie zadań
rządowych realizowanych przez powiat w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
w złotych
Dz.

Rozdz.

Określenie

Zmniejszenie
/-/

Zwiększenie
/+/

1

2

3

4

5

754
75411

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa

4.017,12

4.017,12

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

4.017,12

4.017,12

17,12

4.017,12-

wydatki bieżące powiatu
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Świadczenia na rzecz osób fizycznych

17,12
4.000,00

4.017,12
-

Powyższych przeniesień dokonuje się celem dostosowania planu wydatków do faktycznych
potrzeb Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

§ 2. Dokonać zmian w planie finansowym budżetu miasta na rok 2013 w zakresie Komendy
Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej, zawartych w załączniku do niniejszego
zarządzenia.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzyć Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej
w Rudzie Śląskiej.
§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia pełni Skarbnik Miasta.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 6. Zarządzenie podlega ogłoszeniu.
PREZYDENT MIASTA
Grażyna Dziedzic

Załącznik do Zarządzenia Nr SP.0050.3.342.2013
Prezydenta Miasta Ruda Śląska
z dnia 25 października 2013 r.

1. Dokonać przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu
miasta na prawach powiatu na rok 2013 w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
w złotych
Dz.

Rozdz.

§

Określenie

1

2

3

4

Zmniejszenie
/-/
5

Zwiększenie
/+/
6

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa

4.870,30

4.870,30

Komendy powiatowe Państwowej Straży
Pożarnej

4.870,30

4.870,30

3070

Wydatki osobowe niezliczone do uposażeń
wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom

4.000,00

-

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

17,12

-

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

268,00

4410

-

4440

Podróże służbowe krajowe
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych

375,18

-

4480

Podatek od nieruchomości

210,00

-

4510

Opłaty na rzecz budżetu państwa

-

815,56

754
75411

54,74
4.000,00

Powyższych przeniesień dokonuje się celem dostosowania planu wydatków do faktycznych
potrzeb Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

2. Dokonać zmian w planie finansowym budżetu miasta na rok 2013 w zakresie Komendy
Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej.
PREZYDENT MIASTA
Grażyna Dziedzic

