ZARZĄDZENIE NR SP.0050.3.4.2014
PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA
z dnia 10 stycznia 2014 r.

w sprawie zmian w budŜecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień wydatków
budŜetowych między rozdziałami i paragrafami.

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 z dnia 5
czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 595 z późniejszymi zmianami)
oraz § 17 pkt 2 Uchwały Nr PR.0007.235.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie
budŜetu miasta na prawach powiatu na rok 2014 z późniejszymi zmianami
zarządza się, co następuje:
§ 1. Dokonać zmian w budŜecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 w dziale 801 - Oświata
i wychowanie

w złotych
Plan wydatków na 2014 r.
Dz. Rozdz.
1
801

Wyszczególnienie

2

3

OŚWIATA I WYCHOWANIE
80101 SZKOŁY PODSTAWOWE
Wydatki bieŜące gminy
Dotacje na zadania bieŜące

Zmniejszenie

Zwiększenie

5

5
-11 000
0
0
0

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŜące realizowane na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego
Wydatki związane z uczęszczaniem dzieci do placówek oświatowych
poza Rudą Śląską
80104 PRZEDSZKOLA
Wydatki bieŜące gminy
Dotacje na zadania bieŜące

8 000

0
-11 000
-11 000
-11 000

Dotacja podmiotowa z budŜetu dla niepublicznej jednostki systemu
oświaty

-11 000

- dla Przedszkola Niepublicznego "Miodowa Chatka"

-11 000

80130 SZKOŁY ZAWODOWE
Wydatki bieŜące powiatu
Dotacje na zadania bieŜące

0
0
0

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŜące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego
Wydatki związane z uczęszczaniem dzieci do placówek oświatowych
poza Rudą Śląską

11 000
8 000
8 000
8 000

8 000
0
0
0
0

3 000
3 000
3 000
3 000

0

3 000

PowyŜszych przeniesień dokonuje się z przeznaczeniem na przekazanie dotacji na wydatki związane z uczęszczaniem
dzieci naszego miasta do placówek oświatowych poza Rudą Śląską.

§ 2. Zgodnie z dokonanymi zmianami w budŜecie miasta, dokonać zmian w planie finansowym na 2014 rok w zakresie
Wydziału Oświaty.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzyć Naczelnikowi Wydziału Oświaty.
§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia pełni Skarbnik Miasta oraz Zastępca Prezydenta Miasta ds.społecznych.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
§ 6. Zarządzenie podlega ogłoszeniu.
PREZYDENT MIASTA
GraŜyna Dziedzic

