Uchwała Nr III / 14 / 10
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 28 grudnia 2010 r..
w sprawie zmiany Uchwały nr XLVIII/342/10 Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2010 rok.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i 9 lit. c i d oraz pkt 10 i 15, art.51 ust.2, art.57, 58 ust.1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001, nr 142, poz. 1591
z późniejszymi zmianami), art.12 pkt 5, art.51 ust.3, art.55 ust.2, art.91 i 92 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001, nr 142, poz.1592 z późniejszymi
zmianami) oraz art. 89 ust.1, art.94, art.211, art.212, art.214, art.215, art.216, art.217, art.218, art.219
ust.1, art.220, art.221, art.222, art.235, ar.236, art.237, art.258 ust.1 pkt 1, art.264 ust.3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009, nr 157, poz.1240), w związku z art.120
i 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych
(Dz.U. z 2009, nr 157, poz.1241)
Rada Miejska w Świętochłowicach
uchwala:
§1
Zmianę planu wydatków w budżecie miasta na 2010 rok


w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
w roz.75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
polegającą na :


zmniejszeniu planu wydatków zadań z zakresu administracji
rządowej realizowane przez powiat




wydatki bieżące
z tego; - wydatki jednostek budżetowych
w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczone

o kwotę
o kwotę
o kwotę

115 zł
115 zł
115 zł

o kwotę
o kwotę
o kwotę

115 zł
115 zł
115 zł

zwiększeniu planu wydatków zadań z zakresu administracji
rządowej realizowane przez powiat


wydatki bieżące
z tego; - wydatki jednostek budżetowych
w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczone
(wynagrodzenia ze stosunku pracy)
§2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE
do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwały nr XLVIII/342/10
Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 27 stycznia 2010 roku
w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2010 rok.
Projekt uchwały Rady Miejskiej sporządzono na wniosek Komendanta Miejskiego Państwowej
Straży Pożarnej, w związku z koniecznością przeniesienia między paragrafami kwoty 115 zł, celem
zabezpieczenia środków na nagrodę uznaniową dla pracownika korpusu służby cywilnej.
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