ZARZĄDZENIE NR SP.BF.0151-1726/10
PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA
z dnia 15 listopada 2010 r.
w sprawie dokonania przeniesień wydatków budŜetowych między paragrafami w ramach
budŜetu miasta na prawach powiatu na 2010 r. w zakresie zadań rządowych realizowanych
przez gminę
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.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) oraz § 13 pkt 3 Uchwały Nr 984/LIII/2009 Rady Miasta
Ruda Śląska z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie budŜetu miasta na prawach powiatu na rok 2010 w
brzmieniu ustalonym uchwałą Nr 1004/LV /2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 04.02.2010 r.
zmieniającą uchwałę Nr 984/LIII/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie
budŜetu miasta na prawach powiatu na rok 2010
zarządza się, co następuje:
§ 1. Dokonać zmian w budŜecie miasta na prawach powiatu na 2010 r. w zakresie zadań
z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w dziale: 852 – Pomoc społeczna
w złotych
Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

1

2

3

852

85212

Zmniejszenie
/-/
4

Zwiększenie
/+/
5

Pomoc społeczna

9 600

9 600

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
- wydatki gminy
Wydatki bieŜące

9 600

9 600

9 600

9 600

-

9 600

Wydatki jednostek budŜetowych

9 600

-

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

9 600

-

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§ 2. Dokonać przeniesień wydatków budŜetowych między paragrafami w ramach budŜetu miasta
na prawach powiatu na 2010 r. dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w
dziale: 852 - Pomoc społeczna
Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

1

2

3

4

852

85212
3110
4260
4270
4280

Zmniejszenie
/-/
5

Zwiększenie
/+/
6

Pomoc społeczna

30 802

30 802

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

30 802

30 802

-

9 600
1 770
800
58

Świadczenia społeczne
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych

4300 Zakup usług pozostałych
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
4370 świadczonychw stacjonarnej publicznej sieci
telefonicznej
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym
4750
programów i licencji

28 174

-

2 628

-

-

18 574
./.

-2PowyŜszych przeniesień dokonuje się z przeznaczeniem na dostosowanie kosztów obsługi
w związku ze zmniejszeniem planu środków na świadczenie rodzinne.
§ 3. Dokonać zmian w planie finansowym budŜetu miasta na 2010 rok w zakresie Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzyć Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rudzie Śląskiej
§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia pełni Skarbnik Miasta oraz Z-ca Prezydenta Miasta
ds. oświaty, kultury, sportu, zdrowia i spraw społecznych.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
§ 7. Zarządzenie podlega ogłoszeniu.
PREZYDENT MIASTA
Andrzej Stania

