Zarządzenie nr ORo.0050.540.2013
Prezydenta Miasta Piekary Śląskie
z dnia 24 września 2013 r.
w sprawie zmian budżetu miasta na 2013 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 32 ust. 2 pkt 4 w zw. z art. 92 ust.1 pkt 2 ustawy z
dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z
późn. zm.), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz § 9 pkt 3 Uchwały Rady Miasta Piekary Śląskie
nr XXIV/346/12 z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu miasta na 2013 rok
zarządzam:
§1
Zwiększyć dochody budżetu miasta na 2013 r. o kwotę 2.000,-zł zgodnie z tabelą nr 1 i 1a, w tym
dochody bieżące zwiększyć o kwotę 2.000,-zł.
§2
Zwiększyć wydatki budżetu miasta na 2013 r. o kwotę 2.000,-zł zgodnie z tabelą nr 2 i 2b, w tym:
 wydatki bieżące zmniejszyć o kwotę 2.350,-zł,
 wydatki majątkowe zwiększyć o kwotę 4.350,-zł.
§3
Dokonać zmian w wydatkach budżetu miasta na 2013 r. polegających na przeniesieniu wydatków
zgodnie z tabelą nr 2, 2a i 2b.
§4
Dokonać zmian planu dochodów i wydatków finansowanych z tych dochodów związanych ze
szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw na 2013 rok zgodnie
z tabelą nr 3.
§5
Dokonać zmian planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych Miastu ustawami na 2013 rok zgodnie z tabelą nr 4.
§6
Dokonać zmian w planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu miasta na 2013 rok zgodnie z
załącznikiem nr 1.

§7
Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Finansowo – Budżetowego,
Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej, Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy
Rodzinie, Dyrektorowi Zespołu Szkół nr 1, Dyrektorowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
§8
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Prezydent Miasta
Piekary Śląskie
(-) mgr inż. Stanisław Korfanty

Opracował: J. Markefka
Sprawdził: A. Machura

Rozdzielnik:
1. Wydział Organizacyjny,
2. Wydział Finansowo – Budżetowy,
3. Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej,
4. Wydział Bezpieczeństwa Publicznego,
5. Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej,
6. Biuro Prezydenta Miasta i Rady Miasta,
7. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej,
8. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,
9. Zespół Szkół nr 1,
10. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.

Uzasadnienie:
1. Zwiększa się dochody budżetu miasta:
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 2.000,-zł na podstawie
umowy dotacji z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej przekazującej dotację z
Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup sprzętu ochrony osobistej
funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piekarach Śląskich.
2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta:
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 2.000,-zł z
przeznaczeniem na zakup sprzętu ochrony osobistej funkcjonariuszy Komendy Miejskiej
Państwowej Straży Pożarnej w Piekarach Śląskich.
3. W Dziale 710 – Działalność usługowa przenosi się kwotę 8.108,-zł w celu rozbudowania
stanowiska Geo-Info Mapa o moduł PRO pozwalający administratorowi na zdefiniowanie nowych
rodzajów obiektów oraz aktualizacji trzech stanowisk CADRaster.
W Dziale 750 – Administracja publiczna przenosi się kwotę 1.811,-zł w celu zakupu materiałów i
wyposażenia dla Powiatowej Komisji Lekarskiej dla miasta Piekary Śląskie.
W Dziale 801 – Oświata i wychowanie przenosi się kwotę 1.920,-zł w celu dokonania odpisu na
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przez Zespół Szkół nr 1.
W Dziale 851 – Ochrona zdrowia przenosi się kwotę 24.920,-zł z przeznaczeniem na organizację
miejskiej konferencji na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, szkolenia dla osób
pomagającym ofiarom przemocy domowej, dodrukowanie lokalnego poradnika dla osób
doświadczających przemocy przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich oraz
organizację „Spotkań z Psychologią” i programu „Z samotności w samotność – narkotyki drogą
donikąd” przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Piekarach Śląskich.
W Dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przenosi się kwotę 1.000,-zł w celu
zakupu statuetek z podobizną Wawrzyńca Hajdy przez Urząd Miasta w Piekarach Śląskich.

NACZELNIK
WYDZIAŁU FINANSOWO-BUDŻETOWEGO

Anna Machura

