ZARZĄDZENIE NR SP.0050.3.298.2015
PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA
z dnia 23 lipiec 2015 r.
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2015
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 r.
poz. 885 z późniejszymi zmianami), art. 8 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek
samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 513) oraz Decyzji Wojewody Śląskiego z dnia
13 lipca 2015 r. Nr FBI.3111.184.3.2015
zarządza się, co następuje:
§ 1. Dokonać zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015.
1. Zwiększyć dochody budżetu miasta na rok 2015 o kwotę 206.531 zł, tj. z kwoty 601.057.402,59 zł na kwotę
601.263.933,59 zł.
2. Zwiększyć wydatki budżetu miasta na rok 2015 o kwotę 206.531 zł, tj. z kwoty 626.551.263,22 zł na kwotę
626.757.794,22 zł.
§ 2. Dokonać zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2015
w złotych
Dział

Rozdz.

Określenie

Kwota

1

2

3

4

zwiększyć
852
85204

Pomoc społeczna

206.531,-

Rodziny zastępcze

78.750,-

Dochody bieżące powiatu
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
bieżących zadań własnych powiatu

78.750,-

Dochody bieżące powiatu
Wydatki jednostek budżetowych

78.750,-

w tym
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone
85206

Wspieranie rodziny

78.750,127.781,-

Dochody bieżące gminy
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

127.781,-

Wydatki bieżące gminy
Wydatki jednostek budżetowych

127.781,-

w tym
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

127.781,-

z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin i powiatów w ramach zadania
pn.:
"Wspieranie rodziny" w ramach realizacji programu asystent i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok. 2015
§ 3. Zgodnie z dokonanymi zmianami w budżecie miasta, dokonać zmian w planie finansowym Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej, zawartych w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 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
Anna Krzysteczko
Zastępca Prezydenta Miasta

Załącznik do Zarządzenia Nr SP.0050.3.298.2015
Prezydenta Miasta Ruda Śląska
z dnia 23 lipiec 2015 r.

1. Zwiększyć dochody i wydatki budżetu miasta na rok 2015 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu
państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
w dziale

852 – Pomoc społeczna

Dochody

o kwotę 206.531 zł

Wydatki

o kwotę 206.531 zł

w rozdz. 85204 - Rodziny zastępcze
Dochody
§ 2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację bieżących zadań własnych powiatu
Wydatki

o kwotę 78.750 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

o kwotę 65.740 zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne

o kwotę 11.399 zł

§ 4120 – Składki na fundusz pracy

o kwotę

1.611 zł

w rozdz. 85206 - Wspieranie rodziny
Dochody
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 127.781zł
Wydatki
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

o kwotę 106.671 zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne

o kwotę 18.497 zł

§ 4120 – Składki na fundusz pracy

o kwotę

2.613 zł

z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin i powiatów w ramach zadania
pn.:
"Wspieranie rodziny" w ramach realizacji programu asystent i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok. 2015

2. Dokonać zmian w planie finansowym na 2015 rok w zakresie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rudzie Śląskiej.

Z up. Prezydenta Miasta
Anna Krzysteczko
Zastępca Prezydenta Miasta

