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Zarządzenie Nr 36/IV/2003
Prezydenta Miasta Zgierza
z dnia 5 maja 2003 roku

w sprawie: zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2003 w zakresie zadań własnych.

Na podstawie art. 33 ust. 2 i art. 40 ust. 2 pkt 2 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) oraz Zarządzenia Prezydenta Miasta Zgierza Nr 12/IV/2003 z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Zgierza

zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się wydatki	o	6.839.954 zł
Wydział Urbanistyki i Gospodarki Przestrzennej:
Dz. 710 Działalność usługowa	o	203.451 zł
rozdz. 71004 plany zagospodarowania przestrzennego          o	203.451 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	1.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	202.451 zł

Wydział Geodezji i Rolnictwa:
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	o	1.281 zł
rozdz. 01030 izby rolnicze	o	781 zł
§ 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%
uzyskanych wpływów z podatku rolnego	o	781 zł
rozdz. 01095 pozostała działalność	o	500 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	500 zł

Dz. 020 Leśnictwo	o	8.000 zł
rozdz. 02095 pozostała działalność	o	8.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	8.000 zł

Dz. 710 Działalność usługowa	o	50.691 zł
rozdz. 71013 prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/          o	50.691 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	5.000 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	o	5.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	40.691 zł

Dz. 758 Różne rozliczenia	o	4.000 zł
rozdz. 75809 rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego        o	4.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	4.000 zł

Wydział Rozwoju Miasta:
Dz. 750 Administracja publiczna	o	123.870 zł
rozdz. 75095 pozostała działalność	o	123.870 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	7.980 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	114.890 zł
§ 4430 różne opłaty i składki	o	1.000 zł

Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia:
Dz. 801 Oświata i wychowanie	o	182.930 zł
rozdz. 80101 szkoły podstawowe	o	61.000 zł
§ 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły
lub niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej                   o	61.000 zł
rozdz. 80110 gimnazja	o	45.600 zł
§ 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły
lub niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej          o	45.600 zł
rozdz. 80113 dowożenie uczniów do szkół	o	2.109 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	2.109 zł
rozdz. 80145 komisje egzaminacyjne	o	750 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	750 zł
rozdz. 80195 pozostała działalność	o	73.471 zł
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń            o	13.000 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	15.518 zł
§ 4260 zakup energii	o	902 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	26.051 zł
§ 4430 różne opłaty i składki	o	18.000 zł

Dz. 851 Ochrona zdrowia	o	57.016 zł
rozdz. 85121 lecznictwo ambulatoryjne	o	15.000 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	o	15.000 zł
rozdz. 85195 pozostała działalność	o	42.016 zł
§ 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 
zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	o	40.000 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	516 zł
§ 4430 różne opłaty i składki	o	1.500 zł

Dz. 853 Opieka społeczna	o	337.000 zł
rozdz. 85305 żłobki	o	337.000 zł
§ 2510 dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego           o	337.000 zł

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	o	4.206.808 zł
rozdz. 85404 przedszkola	o	4.113.637 zł
§ 2510 dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego         o	3.948.161 zł
§ 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły
lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej           o	165.476 zł
rozdz. 85412 kolonie i obozy oraz inne formy 
wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	o	69.232 zł
§ 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	o	4.500 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	64.732 zł
rozdz.85446 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli             o	23.939 zł
§ 2510 dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego           o	23.939 zł

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o	1.327.339 zł
rozdz. 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby              o	411.300 zł
§ 2550 dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury      o	411.300 zł
rozdz. 92116 biblioteki	o	625.000 zł
§ 2550 dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury        o	625.000 zł
rozdz. 92118 muzea	o	229.500 zł
§ 2550 dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury       o	229.500 zł
rozdz. 92195 pozostała działalność	o	61.539 zł
§ 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	o	12.400 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	15.075 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	34.064 zł

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport	o	337.568 zł
rozdz. 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu       o	272.500 zł
§ 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	o	122.500 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	150.000 zł
rozdz. 92695 pozostała działalność	o	65.068 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	26.334 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	38.734 zł

§ 2. Zwiększa się wydatki	o	6.839.954 zł
Wydział Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej i Geodezji:
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	o	1.281 zł
rozdz. 01030 izby rolnicze	o	781 zł
§ 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%
uzyskanych wpływów z podatku rolnego	o	781 zł
rozdz. 01095 pozostała działalność	o	500 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	500 zł

Dz. 020 Leśnictwo	o	8.000 zł
rozdz. 02095 pozostała działalność	o	8.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	8.000 zł

Dz. 710 Działalność usługowa	o	254.142 zł
rozdz. 71004 plany zagospodarowania przestrzennego       o	203.451 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	1.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	202.451 zł
rozdz. 71013 prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/          o	50.691 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	5.000 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	o	5.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	40.691 zł

Dz. 758 Różne rozliczenia	o	4.000 zł
rozdz. 75809 rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego       o	4.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	4.000 zł

Wydział Rozwoju Miasta i Ewidencji Działalności Gospodarczej:
Dz. 750 Administracja publiczna	o	123.870 zł
rozdz. 75095 pozostała działalność	o	123.870 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	7.980 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	114.890 zł
§ 4430 różne opłaty i składki	o	1.000 zł

Wydział Oświaty:
Dz. 801 Oświata i wychowanie	o	182.930 zł
rozdz. 80101 szkoły podstawowe	o	61.000 zł
§ 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły
lub niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej               o	61.000 zł
rozdz. 80110 gimnazja	o	45.600 zł
§ 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły
lub niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej                  o	45.600 zł
rozdz. 80113 dowożenie uczniów do szkół	o	2.109 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	2.109 zł
rozdz. 80145 komisje egzaminacyjne	o	750 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	750 zł
rozdz. 80195 pozostała działalność	o	73.471 zł
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń         o	13.000 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	15.518 zł
§ 4260 zakup energii	o	902 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	26.051 zł
§ 4430 różne opłaty i składki	o	18.000 zł

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	o	4.137.576 zł
rozdz. 85404 przedszkola	o	4.113.637 zł
§ 2510 dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego        o	3.948.161 zł
§ 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły
lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej           o	165.476 zł
rozdz.85446 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                     o	23.939 zł
§ 2510 dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego     o	23.939 zł

Wydział Kultury, Sportu i Zdrowia:
Dz. 851 Ochrona zdrowia	o	57.016 zł
rozdz. 85121 lecznictwo ambulatoryjne	o	15.000 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	o	15.000 zł
rozdz. 85195 pozostała działalność	o	42.016 zł
§ 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	o	40.000 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	516 zł
§ 4430 różne opłaty i składki	o	1.500 zł

Dz. 853 Opieka społeczna	o	337.000 zł
rozdz. 85305 żłobki	o	337.000 zł
§ 2510 dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego         o	337.000 zł

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	o	69.232 zł
rozdz. 85412 kolonie i obozy oraz inne formy 
wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	o	69.232 zł
§ 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	o	4.500 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	64.732 zł

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                      o	1.327.339 zł
rozdz. 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                 o	411.300 zł
§ 2550 dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury         o	411.300 zł
rozdz. 92116 biblioteki	o	625.000 zł
§ 2550 dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury         o	625.000 zł
rozdz. 92118 muzea	o	229.500 zł
§ 2550 dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury          o	229.500 zł
rozdz. 92195 pozostała działalność	o	61.539 zł
§ 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	o	12.400 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	15.075 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	34.064 zł

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport	o	337.568 zł
rozdz. 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu           o	272.500 zł
§ 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	o	122.500 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	150.000 zł
rozdz. 92695 pozostała działalność	o	65.068 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	26.334 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	38.734 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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


Prezydent Miasta Zgierza
Karol Maśliński

