ZARZĄDZENIE NR SP.BF.0151-1724/10
PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA
z dnia 15 listopada 2010 r.
w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budŜetu miasta na prawach powiatu na rok 2010
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) 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 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) art. 257 ust. 1 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 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 2010 r. Nr 80, poz. 526) oraz Decyzji Wojewody Śląskiego
Nr FB/I/3011/398/10 z dnia 20 października 2010 r.
zarządza się, co następuje:
§ 1. Dokonać zmian w budŜecie miasta na prawach powiatu na rok 2010.
1. Zwiększyć dochody budŜetu miasta na rok 2010 o kwotę 10.798 zł, tj. z kwoty 543.193.495,06 zł
na kwotę 543.204.293,06 zł.
2. Zwiększyć wydatki budŜetu miasta na rok 2010 o kwotę 10.798 zł, tj. z kwoty 593.571.216,06 zł
na kwotę 593.582.014,06 zł.
§ 2. Dokonać zmian w dochodach i wydatkach budŜetu miasta na prawach powiatu na rok 2010
w złotych
Dział

Rozdział

Określenie

Kwota

1

2

3

5

zwiększyć

852

85213

Pomoc społeczna

10.798,-

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące
w zajęciach w centrum integracji społecznej

10.798,-

Dochody bieŜące gminy
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację
własnych zadań bieŜących gmin (związków gmin)

10.798,-

Wydatki bieŜące gminy
Wydatki jednostek budŜetowych

10.798,-

w tym;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

10.798,-

§ 3. Zwiększyć dochody i wydatki budŜetu miasta na prawach powiatu na rok 2010 w ramach
dotacji celowych otrzymanych z budŜetu państwa na realizację własnych zadań bieŜących gmin
w dziale

852 – Pomoc społeczna

w rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne
oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
Dochody
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację
własnych zadań bieŜących gmin (związków gmin)
o kwotę 10.798 zł
./.

- 2 Wydatki
§ 4130 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne

o kwotę 10.798 zł

z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej.

§ 4. Dokonać zmian w planie finansowym budŜetu miasta na rok 2010 w zakresie Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej.
§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzyć Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rudzie Śląskiej.
§ 6. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia pełni Skarbnik Miasta oraz Zastępca Prezydenta
Miasta ds. oświaty, kultury, sportu, zdrowia i spraw społecznych.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
§ 8. Zarządzenie podlega ogłoszeniu.

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Stania

