ZARZĄDZENIE NR 505/2019
BURMISTRZA MIASTA RADZIONKÓW
z dnia 8 października 2019 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 476/2019 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 23 września 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2019 rok
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 z późn. zm.) art. 211, art. 216, art. 221, art. 257 pkt 3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) oraz § 14 pkt 1 i 2
Uchwały Nr III/32/2018 Rady Miasta Radzionków z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta
Radzionków na rok 2019 z późn. zm.
Burmistrz Miasta Radzionków zarządza,
co następuje:
§ 1. W Zarządzeniu Nr 476/2019 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zmian
w budżecie miasta Radzionków na 2019 rok, wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „§1. 1) w § 9 zwiększa się dotacje udzielone z budżetu miasta o kwotę (per
saldo) 6.328,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia”;
2) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
§ 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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Załącznik do Zarządzenia Nr 505/2019
Burmistrza Miasta Radzionków
z dnia 8 października 2019 r.
Planowane do udzielenia dotacje z budżetu miasta Radzionków w 2019 r.
Planowane do udzielenia dotacje z budżetu miasta Radzionków w 2019 r.
Dział

Rozdział

Rodzaj dotacji

Kwota dotacji

1

2

3

4

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

+6.328,80

Dotacje podmiotowe

+6.804,00

801

80150

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
+6.804,00
-475,20

Dotacje celowe
801

80153

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych dla jednostek
spoza sektora finansów publicznych

Ogółem
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