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Zarządzenie Nr 20/IV/2003
Prezydenta Miasta Zgierza
z dnia 31 marca 2003roku

w sprawie: zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2003 w zakresie zadań własnych, zleconych i powierzonych.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806), art. 128 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148) oraz § 13 uchwały Rady Miasta Zgierza Nr V / 42 / 2003 z dnia 17 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na 2003 r.

zarządzam, co następuje:

I. W zakresie zadań własnych:
§ 1. Zmniejsza się wydatki	o	55.750 zł
Wydział Finansowy:
Dz. 758 Różne rozliczenia	o	55.750 zł
rozdz. 75818 rezerwy ogólne i celowe	o	55.750 zł
§ 4810 rezerwy	o	55.750 zł

§ 2. Zwiększa się wydatki	o	55.750 zł
Wydział Infrastruktury Miejskiej:
Dz. 600 Transport i łączność	o	55.750 zł
rozdz. 60004 lokalny transport zbiorowy	o	55.750 zł
§ 6010 wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie
wkładów do spółek prawa handlowego	o	55.750 zł

Zmianę wprowadza się na podstawie pism Urzędu Wojewódzkiego Nr Fn. I-3011-3/1-II/2003 z dnia 13 lutego 2003 r. oraz Fn. I-3011-3/3-III/2003 z dnia 14 marca 2003 r.
§ 3. Zwiększa się dochody	o	249.804 zł
Wydział Finansowy:
Dz. 853 Opieka społeczna	o	187.911 zł
rozdz. 85315 dodatki mieszkaniowe	o	187.911 zł
§ 203 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin	o	187.911 zł

rozdz. 85395 pozostała działalność	o	61.893 zł
§ 203 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżącychgmin	o	61.893 zł

§ 4. Zwiększa się wydatki	o	249.804zł
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:
Dz. 853 Opieka społeczna	o	187.911 zł
rozdz. 85315 dodatki mieszkaniowe	o	187.911 zł
§ 3110 świadczenia społeczne	o	187.911 zł

rozdz. 85395 pozostała działalność	o	61.893 zł
§ 3110 świadczenia społeczne	o	61.893 zł

II. W zakresie zadań zleconych:
Zmianę wprowadza się na podstawie pism Urzędu Wojewódzkiego Nr Fn. I-3011-3/2-III/2003 z dnia 11 marca 2003 r. oraz Nr Fn. I-3011-3/4-III-03 z dnia 24 marca 2003 r.

§ 5. Zwiększa się dochody	o	153.473 zł
Wydział Finansowy:
Dz. 750 Administracja publiczna	o	460 zł
rozdz. 75011 urzędy wojewódzkie	o	460 zł
§ 201 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie ustawami	o	460 zł

Dz. 853 Opieka społeczna	o	153.013 zł
rozdz. 85314 zasiłki i pomoc w naturze oraz
składki na ubezpieczenia społeczne	o	153.013 zł
§ 201 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie ustawami	o	153.013 zł

§ 6. Zwiększa się wydatki	o	153.473 zł
Wydział Księgowości:
Dz. 750 Administracja publiczna	o	460 zł
rozdz. 75011 urzędy wojewódzkie	o	460 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	460 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:
Dz. 853 Opieka społeczna	o	153.013 zł
rozdz. 85314 zasiłki i pomoc w naturze oraz
składki na ubezpieczenia społeczne	o	153.013 zł
§ 3110 świadczenia społeczne	o	153.013 zł

III. W zakresie zadań powierzonych:
Zmianę wprowadza się na podstawie pisma Starostwa Powiatowego Nr Fn. II.0718/6/03 z dnia 14 marca 2003 r.

§ 7. Zwiększa się dochody	o	29.412 zł
Wydział Finansowy:
Dz. 750 Administracja publiczna	o	29.412 zł
rozdz. 75020 starostwa powiatowe	o	29.412 zł
§ 232 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego	o	29.412 zł

§ 8. Zwiększa się wydatki	o	29.412 zł
Wydział Księgowości:
Dz. 750 Administracja publiczna	o	29.412 zł
rozdz. 75020 starostwa powiatowe	o	29.412 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	o	24.444 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	o	4.368 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	o	600 zł

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 10. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Prezydenta Miasta Zgierza przez okres 14 dni.


Prezydent Miasta Zgierza
Karol Maśliński

