ZARZĄDZENIE NR SP.0050.3.179.2011
PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA
z dnia 22 lipca 2011 r.
w sprawie zmian w budŜecie miasta na prawach powiatu na 2011 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 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) i art.60 ust.1w związku z art. 92 ust.1 pkt.2
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592
z późniejszymi zmianami) oraz § 11 pkt 2 Uchwały Nr PR.0007.2.2011 r. Rady Miasta Ruda Śląska
z dnia 27.01.2011r. w sprawie budŜetu miasta na prawach powiatu na rok 2011
zarządza się, co następuje:
§ 1. Dokonać zmian w budŜecie miasta na prawach powiatu na rok 2011 w dziale:
851 - Ochrona zdrowia
w złotych
Dział

Rozdział

1

2

Wyszczególnienie
3

851

Ochrona zdrowia
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
- wydatki gminy
Wydatki bieŜące
Dotacje na zadania bieŜące dla jednostek spoza
sektora finansów publicznych
w tym:
Dotacje celowe z budŜetu jednostki samorządu
terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy,
na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym
działalność poŜytku publicznego
- "Akcja Lato"
Wydatki bieŜące
Świadczenia na rzecz osób fizycznych

85154

Zmniejszenie
/-/
4

Zwiększenie
/+/
5

20 000
20 000

20 000
20 000

-

20 000

-

20 000

20 000
20 000

20 000
20 000
-

§ 2. Dokonać przeniesień wydatków budŜetowych między paragrafami w ramach budŜetu
miasta na prawach powiatu na 2011 r. w dziale: 851 - Ochrona zdrowia
Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

1

2

3

4

851

Ochrona zdrowia
85154
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
2360 Dotacje celowe z budŜetu jednostki samorządu
terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na
finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych
do realizacji organizacjom prowadzącym
działalność poŜytku publicznego
- "Akcja Lato"
RóŜne
wydatki na rzecz osób fizycznych
3030

Zmniejszenie
/-/
5

20 000
20 000

Zwiększenie
/+/
6

20 000
20 000

20 000

20 000
-

PowyŜszych przeniesień dokonuje w związku z organizacją wypoczynku letniego dzieci i młodzieŜy
w ramach akcji " LATO"
./.

-2§ 3. Dokonać zmian w planie finansowym budŜetu miasta na 2011 rok w Wydziale Zdrowia i Spraw
Społecznych.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzyć Naczelnikowi Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych.
§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia pełni Skarbnik Miasta oraz Z-ca Prezydenta Miasta
ds. społecznych.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
§ 7. Zarządzenie podlega ogłoszeniu.
PREZYDENT MIASTA
GraŜyna Dziedzic

