ZARZĄDZENIE Nr SP.0050.3.407.2015
PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA
z dnia 28 września 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r. dotyczących przeniesienia
wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych zleconych gminom.

Na podstwie 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) 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 zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 w dziale: 751 - Urzędy
naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
w złotych
Plan wydatków na 2015 r.
Dz.

Rozdz.
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Wyszczególnienie

Zmniejszenie

Zwiększenie

4

5

3
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

-10 807,30

10 807,30

REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTYTUCYJNE
Wydatki bieżące gminy
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki jednostek budżetowych
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

-10 807,30
-10 807,30
-50,00
-10 757,30
-10 757,30
0,00

10 807,30
10 807,30
0,00
10 807,30
0,00
10 807,30

z przeznaczeniem na dostosowanie planu do faktycznych potrzeb w związku z przeprowadzeniem
referendum zarządzonego na dzień 6 września 2015 r..
§ 2. Zgodnie z dokonanymi zmianami w budżecie miasta, dokonać zmian w planie finansowym Wydziału
Administracyjnego, zawartych w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzyć Naczelnikowi Wydziału Administracyjnego.
§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia pełni Skarbnik Miasta oraz Sekretarz Miasta.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 6. Zarządzenie podlega ogłoszeniu.
PREZYDENT MIASTA
Grażyna Dziedzic

