ZARZĄDZENIE NR SP.0050.3.554.2014
PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA
z dnia 28 listopada 2014 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
realizowanych przez powiat
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), art. 257 ust. 1 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 885
z późniejszymi zmianami), art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach
jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późniejszymi
zmianami) oraz Decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 14 listopada 2014 r. Nr FBI.3111.32.30.2014.
zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014.
1. Zwiększyć dochody budżetu miasta na rok 2014 o kwotę 25.000 zł, tj. z kwoty 607.782.404,50 zł
na kwotę 607.807.404,50 zł.
2. Zwiększyć wydatki budżetu miasta na rok 2014 o kwotę 25.000 zł, tj. z kwoty 617.415.679,50 zł
na kwotę 617.440.679,50 zł.
§ 2. Dokonać zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2014
w złotych
Dział Rozdział
1

Określenie

Kwota

3

4

2

zwiększyć
710
71015

Działalność usługowa

25.000,-

Nadzór budowlany

25.000,-

Dochody bieżące powiatu
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone
ustawami realizowane przez powiat

25.000,-

Wydatki bieżące powiatu
Wydatki jednostek budżetowych

25.000,-

w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

25.000,-

z przeznaczeniem na podjęcie działań mających na celu usunięcie niebezpieczeństwa dla ludzi
i mienia, które stanowią budynki usytuowane przy ul. Pokoju 13 w Rudzie Śląskiej.
§ 3. Zgodnie z dokonanymi zmianami w budżecie miasta, dokonać zmian w planie finansowym
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Rudzie Śląskiej, zawartych w załączniku
do niniejszego zarządzenia.
./.
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§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzyć Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego
w Rudzie Śląskiej
§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia pełni Skarbnik Miasta.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 7. Zarządzenie podlega ogłoszeniu.

Z up. Prezydenta Miasta
Michał Pierończyk
Zastępca Prezydenta Miasta

Załącznik do Zarządzenia Nr SP.0050.3.554.2014
Prezydenta Miasta Ruda Śląska
z dnia 28 listopada 2014 r.

1. Zwiększyć dochody i wydatki budżetu miasta na rok 2014 w ramach dotacji celowych
otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań realizowanych przez powiat;
w dziale

710 – Działalność usługowa

w rozdz. 71015 – Nadzór budowlany
Dochody
§ 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania
bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania
zlecone ustawami realizowane przez powiat
o kwotę 25.000zł
Wydatki
§ 4300 – Zakup usług pozostałych

o kwotę 25.000 zł

z przeznaczeniem na podjęcie działań mających na celu usunięcie niebezpieczeństwa dla ludzi
i mienia, które stanowią budynki usytuowane przy ul. Pokoju 13 w Rudzie Śląskiej.
2. Dokonać zmian w planie finansowym na 2014 rok w zakresie Powiatowego Inspektoratu
Nadzoru Budowlanego w Rudzie Śląskiej.

Z up. Prezydenta Miasta
Michał Pierończyk
Zastępca Prezydenta Miasta

