Zarządzenie nr ORo.0050.470.2015
Prezydenta Miasta Piekary Śląskie
z dnia 26 sierpnia 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 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, 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
Dokonać zmian w wydatkach budżetu miasta na 2015 r. polegających na przeniesieniu wydatków
zgodnie z tabelą nr 1, 1a i 1b.
§2
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 2.
§3
Dokonać zmian planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na
podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2015 r. zgodnie z
tabelą nr 3.
§4
Dokonać zmian w planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu miasta na 2015 r. zgodnie z
załącznikiem nr 1.
§5
Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Finansowo – Budżetowego.
§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Opracował: J. Markefka
Sprawdził: B. Kowalska

PREZYDENT MIASTA
Piekary Śląskie

(-) Sława Umińska-Duraj

Rozdzielnik:
1.
2.
3.
4.

Wydział Organizacyjny,
Wydział Finansowo – Budżetowy,
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu,
Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych.

Uzasadnienie:
W Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa przenosi się kwotę 4.000,- zł
w celu zakupu sortów mundurowych funkcjonariuszy Straży Miejskiej i wyposażenia patrolu
rowerowego.
W Dziale 801 – Oświata i wychowanie przenosi się kwotę 8.461,- zł z przeznaczeniem na
wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na
sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub
osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniem art. 22 ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o
systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o zmianie ustawy o
systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.
W Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej przenosi się kwotę 3.968,- zł w celu
dofinansowania uczestnictwa 70 osób w Warsztatach Terapii Zajęciowej.
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