Zarządzenie nr ORo.0050.647.2015
Prezydenta Miasta Piekary Śląskie
z dnia 19 listopada 2015 r.
w sprawie zmian budżetu miasta na 2015 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), 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 2015 r., poz. 1445), art. 257
pkt 1, 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 IV/20/15 z dnia 29
stycznia 2015 roku w sprawie budżetu miasta na 2015 rok

Zarządzam:
§1
Zwiększyć dochody budżetu miasta na 2015 r. o kwotę per saldo 15.400,- zł, zgodnie z tabelą nr 1,
1a i 1b, w tym dochody bieżące zwiększyć o kwotę per saldo 15.400,- zł.
§2
Zwiększyć wydatki budżetu miasta na 2015 r. o kwotę per saldo 15.400,- zł, zgodnie z tabelą nr 2, 2a
i 2b, w tym:
1) wydatki bieżące zwiększyć o kwotę per saldo 3.300,- zł,
2) wydatki majątkowe zwiększyć o kwotę 12.100,- zł.
§3
Dokonać zmian w wydatkach budżetu miasta na 2015 r. polegających na przeniesieniu wydatków
zgodnie z tabelą nr 2, 2a i 2b.
§4
Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków finansowych z tych dochodów związanych ze
szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw na 2015 r. zgodnie z
tabelą nr 3.
§5
Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych Miastu ustawami na 2015 r. zgodnie z tabelą nr 4.
§6
Dokonać zmian w planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu miasta na 2015 r. zgodnie z
załącznikiem nr 1.
§7
Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Finansowo – Budżetowego.
§8
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
PREZYDENT MIASTA
Piekary Śląskie

(-) Sława Umińska-Duraj

Opracował: A. Gawłowicz
Sprawdził: J. Markefka

Rozdzielnik:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Wydział Organizacyjny,
Wydział Finansowo – Budżetowy,
Wydział Gospodarki Przestrzennej,
Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej,
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej,
Biuro Kadr i Płac,
Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych,
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej,
Kancelaria Prezydenta Miasta,
Urząd Stanu Cywilnego.

Uzasadnienie:
1. Zwiększa się dochody budżetu miasta na 2015 rok:
Dział 750 – Administracja publiczna o kwotę 28.800,- zł z tytułu dotacji otrzymanej w związku z
podpisaniem umowy nr 480/2015/54/EE/cz/D w dniu 16 listopada 2015 r. pomiędzy Wojewódzkim
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, a Gminą Piekary Śląskie.
2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta na 2015 rok:
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 13.400,- zł z tytułu dotacji celowej przekazanej z
budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone
ustawami realizowane przez powiat na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego znak nr
FBI.3111.309.5.2015 z dnia 6 listopada 2015 r.
3. Zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2015 rok:
Dział 750 – Administracja publiczna o kwotę 28.800,- zł na dofinansowanie zadania pn.: „Wydanie
przyrodniczego albumu fotograficznego „Dziki Hajmat””.
4. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta na 2015 rok:
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 13.400,- zł w związku ze zmniejszeniem planu dotacji
celowej przeznaczonej na rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa, nabywanie oraz
zamianę nieruchomości do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, regulację stanu prawnego
nieruchomości, a także prowadzenie spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli
mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST.
5. W Dziale 710 – Działalność usługowa przenosi się kwotę 46,- zł w związku z koniecznością zapłaty
odsetek (decyzja Zarządu Województwa w sprawie zwrotu części dofinansowania do projektu pn.
„Budowa Centrum Informacji Przestrzennej wspomagającego zarządzanie miastem Piekary Śląskie”.
W Dziale 750 – Administracja publiczna przenosi się kwotę 6.300,- zł w związku z przeznaczeniem na
zakup usług związanych z promocją Miasta, realizacją umowy pomiędzy Ministerstwem Administracji i
Cyfryzacji, a Gminą Piekary Śląskie jako wkład własny – dotyczący strony internetowej Miasta Piekary
Śląskie oraz Radia Piekary, a także w celu zabezpieczenia środków na wypłatę gratyfikacji dla
jubilatów obchodzących 90 i 100 rocznicę urodzin oraz nagród za długoletnie pożycie małżeńskie.
W Dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa przenosi się kwotę 226,- zł w celu sfinansowania kosztów przygotowania i
przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzanych na dzień 25
października 2015 r.
W Dziale 801 – Oświata i wychowanie przenosi się kwotę 3.600,- zł w związku z koniecznością
naprawy odcinka muru oporowego wraz z ogrodzeniem od strony ulicy Okrzei w I Liceum
Ogólnokształcącym w Piekarach Śląskich.
W Dziale 851 – Ochrona zdrowia przenosi się kwotę 102.000,- zł w związku z realizacją bieżących
zadań wynikających z Programu Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Piekary Śląskie na 2015 r. oraz
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Piekary Śląskie na 2015 r.
W Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przenosi się kwotę 8.500,- zł w celu
wykonania uzupełniającego oświetlenia w ganku od ulicy Ustronnej.
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