ZARZĄDZENIE NR 205/2019
BURMISTRZA MIASTA RADZIONKÓW
z dnia 10 kwietnia 2019 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 172/2019 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 20 marca 2019 r.
w sprawie zmian dotacji w budżecie miasta Radzionków na 2019 r.
Działając na podstawie art. 30 ust.1 i ust. 2 pkt 4, art. 51 ust.1, art. 54 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) art. 211, art. 216, art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.)
Burmistrz Miasta Radzionków zarządza,
co następuje:
§ 1. W zarządzeniu Nr 172/2019 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie zmian
dotacji w budżecie miasta Radzionków na 2019 rok § 2. otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Zmiany, o których mowa w § 1, wprowadza w związku z decyzją Wojewody Śląskiego Nr
FBI.3111.34.2.2019 z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie zmian w planie dotacji celowych pochodzących
z ustawy budżetowej oraz decyzjami Nr FBI.3111.19.4.2019 z dnia 20 marca 2019 r., Nr
FBI.3111.19.7.2019 z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uzasadnienia. Zmiana dotyczy realizacji
projektów pn: „Trzy pokolenia – szansa, równość, działanie! Przeciwdziałanie wyłączeniu mieszkańców
Gminy Radzionków zagrożonych wykluczeniem społecznym” oraz „Restart – rozwój, energia, nowe
możliwości”. Kwota dotacji przeznaczona jest na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części
określonej w art.147 ust.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i stanowić będzie wkład
własny gminy w ramach realizowanych projektów: „Trzy pokolenia – szansa, równość, działanie!
Przeciwdziałanie wyłączeniu mieszkańców Gminy Radzionków zagrożonych wykluczeniem społecznym” –
8.200,00 zł oraz „Restart – rozwój, energia, nowe możliwości” – 35.800,00 zł.”.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Księgowości i Budżetu Miasta.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta
dr Gabriel Tobor
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