ZARZĄDZENIE NR SP.0050.3.358.2013
PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA
z dnia 25 października 2013 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013
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 dziale
852 – Pomoc społeczna
w złotych

Dział Rozdział
1

2

852

Objaśnienie
3

POMOC SPOŁECZNA
85201

Placówki opiekuńczo-wychowawcze
Wydatki bieżące powiatu
Dotacje na zadania bieżące
Dotacja na zadania bieżące dla jednostek
sektora finansów publicznych
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na
zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego
„Świadczenia dla dzieci umieszczonych w
placówkach opiekuńczo –wychowawczych poza
Rudą Śląską”

Dotacja na zadania bieżące dla jednostek
spoza sektora finansów publicznych
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie
lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji pozostałym jednostkom nie
zaliczanym do sektora finansów publicznych
„Ośrodek Wychowawczo – Rehabilitacyjny w
Ustroniu – Nierodzimiu”

85204

Rodziny zastępcze
Wydatki bieżące powiatu
Dotacje na zadania bieżące
Dotacja na zadania bieżące dla jednostek
sektora finansów publicznych
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na
zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego
„Świadczenia dla dzieci umieszczonych w
rodzinach zastępczych poza Rudą Śląską”

85215

Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Dodatki mieszkaniowe
Wydatki bieżące gminy
Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Zmniejszenie
/-/
4

Zwiększenie
/+/
5

239.392,-

239.392,-

22.928,22.928,22.928,-

153.914,153.914,153.914,-

-

153.914,-

-

153.914,-

-

153.914,-

22.928,-

-

22.928,-

-

22.928,-

-

209.364,209.364,209.364,-

83.378,83.378,-

209.364,-

-

209.364,-

-

209.364,-

-

-

2.100,2.100,-

-

83.378,2.100,2.100,2.100,-

1

2

3

4

Wydatki jednostek budżetowych
85295

5

2.100,-

-

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

2.100,-

-

Pozostała działalność
Wydatki bieżące gminy
Dotacje na zadania bieżące
Dotacja na zadania bieżące dla jednostek
spoza sektora finansów publicznych
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie
lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji pozostałym jednostkom nie
zaliczanym do sektora finansów publicznych
„Wsparcie dystrybucji żywności wśród

5.000,5.000,5.000,-

-

5.000,-

-

5.000,-

-

5.000,-

-

najuboższych mieszkańców Miasta Ruda Śląska
w ramach PEAD”

-

Powyższego przeniesienia wydatków dokonuje się celem dostosowania planu do aktualnych
potrzeb.
§ 2. Zgodnie z dokonanymi zmianami w budżecie miasta, odrębnie dokonać zmian w planie
finansowym w zakresie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej zawartych
w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzyć Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
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.0050.3.358.2013
Prezydenta Miasta Ruda Śląska
z dnia 25 października 2013 r.
1. Dokonać przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2013 r. w dziale
852 – Pomoc Społeczna

Dział Rozdz.
1

2

§

Określenie

Zmiana

4

5

3

852

POMOC SPOŁECZNA
85201
2320

0

Placówki opiekuńczo-wychowawcze
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na
zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego
„Świadczenia dla dzieci umieszczonych w
placówkach opiekuńczo –wychowawczych poza
Rudą Śląską”

2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
pozostałym jednostkom nie zaliczanym do
sektora finansów publicznych
„Ośrodek Wychowawczo – Rehabilitacyjny w
Ustroniu – Nierodzimiu”

85204
2320

153.914,153.914,-

-22.928,-22.928,-

Rodziny zastępcze
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na
zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego
„Świadczenia dla dzieci umieszczonych w rodzinach
zastępczych poza Rudą Śląską”

3110

130.986,-

-125.986,-

-209.364,-209.364,-

Świadczenia społeczne

83.378,-

Dodatki mieszkaniowe

0

3110

Świadczenia społeczne

2.100,-

4300

Zakup usług pozostałych

-2.100,-

Pozostała działalność
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
pozostałym jednostkom nie zaliczanym do
sektora finansów publicznych
„Wsparcie dystrybucji żywności wśród najuboższych

-5.000,-

mieszkańców Miasta Ruda Śląska w ramach PEAD”

-5.000,-

85215

85295
2830

-5.000,-

Powyższego przeniesienia wydatków dokonuje się celem dostosowania planu do aktualnych
potrzeb.
2. Dokonać zmian w planie finansowym budżetu miasta na 2013 rok w zakresie Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej.
PREZYDENT MIASTA
Grażyna Dziedzic

