Zarządzenie Nr SP.0050.3.538.2014
Prezydenta Miasta Ruda Śląska
z dnia 21 listopada 2014 r.
w sprawie zmian w budŜecie miasta na prawach powiatu na 2014 r. dotyczących przeniesień wydatków
budŜetowych między 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. z 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 z późniejszymi zmanami
zarządza się, co następuje:
§ 1. Dokonać przeniesień wydatków budŜetowych między paragrafami w ramach budŜetu miasta na prawach
powiatu na 2014 r. w dziale: 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Zmiana

1

2

3

4

5

853
85305

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

0

śłobki

0

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

-2 680

4170 Wynagrodzenia bezosobowe

-1 350

4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia

1 820

4220 Zakup środków Ŝywności

1 000

4270 Zakup usług remontowych

-1 030

4280 Zakup usług zdrowotnych

-400

4300 Zakup usług pozostałych

2 840

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
ruchomej publicznej sieci telefonicznej
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
4370
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
4360

4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe

-100
-400
300

z przeznaczeniem na wydatki bieŜące związane z funkcjonowanien Ŝłobka.
§ 2. Dokonać zmian w planie finansowym na 2014 rok w zakresie śłobka Miejskiego "Misiakowo".
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzyć Dyrektorowi śłobka Miejskiego "Misiakowo".
§ 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

