ZARZĄDZENIE NR SP.BF.0151-1723/10
PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA
z dnia 15 listopada 2010 r.
w sprawie wykonania Uchwały Nr 1204/LXXIII/2010 Rady Miasta Ruda Śląska dnia
10.11.2010 r. w sprawie zmian w dochodach i wydatkach oraz rozchodach budŜetu miasta
na prawach powiatu na rok 2010
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 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. 32 ust. 2 pkt 2
w 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 Uchwały
Nr 1204/LXXIII/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 10.11.2010 r. w sprawie zmian w dochodach
i wydatkach oraz rozchodach budŜetu miasta na prawach powiatu na rok 2010
zarządza się, co następuje:
§ 1. Zwiększyć dochody budŜetu miasta na rok 2010 o kwotę 13.560.255 zł
słownie: trzynaście milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć złotych
tj. z kwoty 529.633.240,06 zł na kwotę 543.193.495,06 zł.
w dziale

900

rozdz.

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§

0750

§

6298

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

o kwotę

13.560.255 zł

o kwotę

13.560.255 zł

Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego
lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

„

1.050.000 zł

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin
(związków gmin), powiatów (związków powiatów),
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

„

12.510.255 zł

§ 2. Zwiększyć wydatki budŜetu miasta na rok 2010 o kwotę 6.960.255 zł
słownie: sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć złotych
tj. z kwoty 586.610.961,06 zł na kwotę 593.571.216,06 zł.
w dziale

710

rozdz.

71035 Cmentarze

§

4270

Działalność usługowa

o kwotę

550 zł

o kwotę

550 zł

Zakup usług remontowych

„

550 zł

z przeznaczeniem na zwiększenie środków na prace interwencyjne na cmentarzach
komunalnych.
w dziale

750

Administracja publiczna

rozdz.

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

o kwotę
o kwotę

4.799 zł
4.799 zł

§

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

„

1.220 zł

§

4300

Zakup usług pozostałych

„

3.414 zł

§

4380

Zakup usług obejmujących tłumaczenia

„

165 zł

z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków w Urzędzie Miasta.
./.

- 2 w dziale

900

rozdz.

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§

§

4600

6058

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

o kwotę

6.954.906 zł

o kwotę

6.954.906 zł

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób
prawnych i innych jednostek organizacyjnych
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych
- Projektowanie i budowa kanalizacji w zlewni
oczyszczalni Barbara
- Budowa kanalizacji w zlewni oczyszczalni Halemba

§

6059

„

239.200 zł

„

5.910.255 zł

„

416.115 zł

„

5.494.140 zł

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych

„

805.451 zł

- Projektowanie i budowa kanalizacji w zlewni
oczyszczalni Barbara

„

495.777 zł

- Budowa kanalizacji w zlewni oczyszczalni Halemba

„

309.674 zł

z przeznaczeniem na realizację w/w zadań inwestycyjnych w ramach Projektu „Oczyszczanie
ścieków – Ruda Śląska”.

§ 3. Zwiększyć rozchody budŜetu miasta na rok 2010 o kwotę 6.600.000 zł
słownie: sześć milionów sześćset tysięcy złotych
tj. z kwoty 30.880.992,00 zł na kwotę 37.480.992,00 zł
w tym;
§ 963- Spłaty poŜyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków
pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej,
tj. z kwoty 2.905.911,00 zł na kwotę 9.505.911,00 zł.

§ 4. Zmniejszyć deficyt budŜetu miasta na rok 2010 o kwotę 6.600.000 zł
słownie: sześć milionów sześćset tysięcy złotych
tj. z kwoty 56.977.721,00 zł na kwotę 50.377.721,00 zł
§ 5. Dokonać zmian w planie finansowym na rok 2010 w zakresie Wydziału Administracyjnego
Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Jednostki Realizującej Projekt.
§ 6. Wykonanie zarządzenia powierzyć Naczelnikowi Wydziału Administracyjnego,
Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Naczelnikowi Jednostki
Realizującej Projekt
§ 7. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia pełni Skarbnik Miasta, Sekretarz Miasta oraz
Zastępca Prezydenta Miasta ds. infrastruktury i gospodarki komunalnej.
§ 8. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 10.11.2010 r.
§ 9. Zarządzenie podlega ogłoszeniu.

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Stania

