ZARZĄDZENIE NR SP.0050.3.372.2013
PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA
z dnia 31 października 2013 r.
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu 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), art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami), art. 8
ust. 1 pkt 4 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) oraz Decyzji Wojewody
Śląskiego z dnia17 października 2013 r. Nr FBI.3111.351.4.2013
zarządza się, co następuje:
§ 1. Dokonać zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013.
1. Zwiększyć dochody budżetu miasta na rok 2013 o kwotę 13.000 zł, tj. z kwoty 582.339.332,01 zł
na kwotę 582.352.332,01 zł.
2. Zwiększyć wydatki budżetu miasta na rok 2013 o kwotę 13.000 zł, tj. z kwoty 571.165.869,01 zł
na kwotę 571.178.869,01 zł.
§ 2. Dokonać zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2013
w następujący sposób:
w złotych
Dział

Rozdział

Określenie

Kwota

1

2

3

4

zwiększyć
854
85415

Edukacyjna opieka wychowawcza

13.000,-

Pomoc materialna dla uczniów

13.000,-

Dochody bieżące gminy
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki
wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa
w ramach programów rządowych

13.000,-

Wydatki bieżące gminy
Świadczenia na rzecz osób fizycznych

13.000,-

z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych zasiłków losowych, w kwocie 500 zł oraz 1.000 zł
dla dzieci i uczniów na cele edukacyjne – w ramach Rządowego programu pomocy dzieciom
i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne w 2013 roku.
§ 3. Zgodnie z dokonanymi zmianami w budżecie miasta, dokonać zmian w planie finansowym
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej, zawartych w złączniku do niniejszego
zarządzenia.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rudzie Śląskiej.
§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia pełni Skarbnik Miasta.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 7. Zarządzenie podlega ogłoszeniu.
PREZYDENT MIASTA
Grażyna Dziedzic

