ZARZĄDZENIE NR SP.0050.1.52.2014
PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
z dnia 2 czerwca 2014 r.
w sprawie zasad opracowywania projektu budżetu miasta Ruda Śląska i aktualizacji Wieloletniej
Prognozy Finansowej oraz przyjęcia „Instrukcji przygotowania projektu uchwały budżetowej
miasta Ruda Śląska i aktualizacji WPF”, „Instrukcji dokonywania zmian w budżecie miasta
Ruda Śląska” oraz „Instrukcji sporządzania materiałów sprawozdawczych z realizacji budżetu
miasta Ruda Śląska”
Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594) w związku z art. 233, art. 257, art. 258, art. 266
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013r.,
poz. 885 z późn. zm.)
zarządza się, co następuje:
§

1.

Zmienić

Zarządzenie

Nr

SP.0050.1.49.2013

Prezydenta

Miasta

Ruda

Śląska

z dnia 13.09.2013 roku w sprawie zasad opracowywania projektu budżetu miasta Ruda Śląska
i aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przyjęcia „Instrukcji przygotowania projektu
uchwały budżetowej miasta Ruda Śląska i aktualizacji WPF”, „Instrukcji dokonywania zmian
w budżecie miasta Ruda Śląska” oraz „Instrukcji sporządzania materiałów sprawozdawczych
z realizacji budżetu miasta Ruda Śląska” w ten sposób, że § 25 ust. 3 otrzymuje następujące
brzmienie:
„§ 25 3. Miejskie jednostki organizacyjne takie jak: samorządowe instytucje kultury oraz
samorządowe jednostki oświatowe propozycje zmian składają poprzez Biuro Obsługi Mieszkańców,
do wskazanego wydziału, odpowiednio:
- samorządowe instytucje kultury do Wydziału Kultury i Kultury Fizycznej
- samorządowe jednostki oświatowe do Wydziału Budżetu Miasta.
Pracownik wskazanego wydziału dokonuje weryfikacji wniosków i przygotowuje wniosek zbiorczy
o dokonanie zmian opracowując go w systemie OTAGO podsystemie PLZ, po czym wydrukowany
i podpisany przez Naczelnika Wydziału, wniosek przekazywany jest do zaopiniowania przez
właściwego resortowego Prezydenta Miasta/ Sekretarza Miasta zgodnie z podległością określoną
w Zarządzeniu Prezydenta Miasta w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta
Ruda Śląska, a następnie kierowany jest on do Prezydenta Miasta.”.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzyć Naczelnikowi Wydziału Budżetu Miasta.
§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia pełni Skarbnik Miasta.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PREZYDENT MIASTA
Grażyna Dziedzic

