ZARZĄDZENIE NR SP.0050.3.3.2014
PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA
z dnia 10 stycznia 2014 r.
w sprawie zmian w budŜecie miasta na prawach powiatu na 2014 r.
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 § 17 pkt 2 Uchwały Nr PR.0007.235.2013 Rady Miasta Ruda Śląska
z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budŜetu miasta na prawach powiatu na rok 2014
zarządza się, co następuje:
§ 1. Dokonać zmian w budŜecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 w dziale: 852 – Pomoc społeczna
w złotych
Dział

Rozdział

1

2

852

Wyszczególnienie
3

Pomoc społeczna

85212

85219

85228

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
- wydatki gminy

Zmniejszenie
/-/
4

Zwiększenie
/+/
5

470 000

470 000

20 000

-

Wydatki majątkowe
Inwestycje i zakupy inwestycyjne

20 000
20 000

- Utrzymanie infrastruktury sprzętowej

20 000

-

Ośrodki pomocy społecznej
- wydatki gminy

-

20 000

Wydatki majątkowe
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
- Zakup serwera wraz z oprogramowaniem oraz
licencjami

-

20 000
20 000

-

20 000

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
- wydatki gminy

450 000

450 000

Wydatki bieŜące

450 000

450 000

Dotacje na zadanie bieŜące

450 000

450 000

Dotacje na zadania bieŜące dla jednostek spoza
sektora finansów publicznych
w tym:

450 000

450 000

Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
fundacjom
- Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych
oraz specjalistycznych usług opiekuńczych
Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom
- Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych
oraz specjalistycznych usług opiekuńczych

450 000

-

450 000

-

-

450 000

-

450 000

z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn:"Zakup serwera wraz z oprogramowaniem oraz
licencjami" oraz w związku z dostosowaniem planu do klasyfikacji budŜetowej.

-2§ 2. Zgodnie z dokonanymi zmianami w budŜecie miasta, odrębnie dokonuję zmian w planach finansowych w
zakresie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zawartych w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzyć Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia pełni Skarbnik Miasta.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
§ 6. Zarządzenie podlega ogłoszeniu.
PREZYDENT MIASTA
GraŜyna Dziedzic

