ZARZĄDZENIE NR SP.0050.3.86.2015
PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA
z dnia 13 marca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących przeniesień
wydatków budżetowych 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. 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 2013 r. poz. 595 z późniejszymi
zmianami) oraz § 16 pkt 2 Uchwały Nr PR.0007.237.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30 grudnia 2014 r.
w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2015 z późniejszymi zmianami
zarządza się, co następuje:
§ 1. Dokonać przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na
prawach powiatu na 2015 r. w dziale: 700 - Gospodarka mieszkaniowa
w złotych
Dz.

Rozdz. Parag.

1

2

Wyszczególnienie

Zmniejszenie

Zwiększenie

4

5

6

3

700

1 850

1 850

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

14

14

4400

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i
pomieszczenia garażowe

14

0

4510

Opłaty na rzecz budżetu państwa

0

14

1 836

1 836

4600

Pozostała działalność
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych
i innych jednostek organizacyjnych

1 836

0

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

0

1 836

Gospodarka mieszkaniowa
70004

70095

Powyższych przeniesień dokonuje się w celuuregulowania opłat z tytułu wieczystego użtykowania gruntu
Skarbu Państwa nieruchomości nabytych przez Miasto w spadku oraz wykonania wyroku Sądu Rejonowego
w Rudzie Śląskiej o sygn.akt I C 1359/13 z dnia 4.07.2014 roku oraz wyroku Sądu Okręgowego w Gliwicach
o sygn. akt III Ca 1667/14 z dnia 26.02.2015 roku.
§

2. Dokonać zmian w planie finansowym na 2015 r. w zakresie Wydziału Spraw Lokalowych.

§

3. Wykonanie zarządzenia powierzyć Naczelnikowi Wydziału Spraw Lokalowych.

§
4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia pełni Skarbnik Miasta oraz Zastępca Prezydenta Miasta
ds. gospodarki nieruchomościami.
§

5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§

6. Zarządzenie podlega ogłoszeniu.
PREZYDENT MIASTA
Grażyna Dziedzic

