ZARZĄDZENIE NR SP.0050.3.1.2014
PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA
z dnia 7 stycznia 2014 r.

w sprawie szczegółowego podziału planu dochodów i wydatków budżetu miasta
na prawach powiatu na 2014 r.

Na podstawie art. 30 ust.1, ust. 2 pkt 4, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity DZ. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami), art. 51, w związku z art.
92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r.
poz. 595 z późniejszymi zmianami) oraz art. 249 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 885 z późniejszymi zmianami)
zarządza się, co następuje:
§ 1. Wprowadzić plan finansowy budżetu miasta na rok 2014 ze wskazaniem wykonawców
budżetu w zakresie:
a) zadań samorządowych,
b) zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom oraz zadań bieżących
realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
c) zadań bieżących z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat
wg załącznika Nr 1.
§ 2. Jednostki organizacyjne miasta dostosują projekty planów finansowych do wielkości
wynikających z planu finansowego budżetu miasta na rok 2014.
§ 3. Jeden egzemplarz zatwierdzonych planów finansowych należy przekazać Skarbnikowi
Miasta.
§ 4. Upoważnić Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do zatwierdzania
jednostkowych planów finansowych jednostek organizacyjnych opieki społecznej.
§ 5. Przy wykonywaniu budżetu na rok 2014 należy przestrzegać:
1) obowiązujących przepisów zawartych w ustawach o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego, o finansach publicznych, o rachunkowości, o samorządzie gminnym i powiatowym oraz
o zamówieniach publicznych, a także uchwał Rady Miasta i zarządzeń Prezydenta Miasta z zakresu
spraw finansowo-budżetowych,
2) prawidłowego ustalania i poboru dochodów budżetowych, zgodnego z prawem ich egzekwowania,
3) oszczędnego i zgodnego z zatwierdzonymi planami finansowymi wydatkowania środków
budżetowych i pozabudżetowych.
§ 6. Wykonanie zarządzenia powierzyć naczelnikom wydziałów Urzędu Miasta oraz
dyrektorom i kierownikom miejskich jednostek organizacyjnych.
§ 7. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia pełni Skarbnik Miasta, Sekretarz Miasta oraz
Zastępcy Prezydenta Miasta.
§ 8.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia
1 stycznia 2014 r.
PREZYDENT MIASTA
Grażyna Dziedzic

