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Zarządzenie Nr 37/IV/2003
Prezydenta Miasta Zgierza
z dnia 5 maja 2003 roku

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

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, Nr 45, poz. 391) oraz § 13 uchwały Rady Miasta Zgierza Nr V/42/2003 z dnia 7 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	593.723 zł
Ilustrowany Tygodnik Zgierski:
Dz. 750 Administracja publiczna	o	1.500 zł
rozdz. 75095 pozostała działalność	o	1.500 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	o	1.500 zł

Straż Miejska:
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa     o	21.750 zł
rozdz. 75416 Straż Miejska	o	21.750 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	o	18.950 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	o	1.700 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych            o	1.100 zł

Oświata:
Dz. 801 Oświata i wychowanie	o	525.628 zł
rozdz. 80101 szkoły podstawowe	o	285.451 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	o	277.201 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	o	7.135 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia zdrowotne	o	1.015 zł
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek        o	50 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	o	50 zł

rozdz. 80110 gimnazja	o	189.288 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	o	185.287 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	o	4.001 zł

rozdz. 80120 licea ogólnokształcące	o	39.215 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	o	30.000 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	o	5.472 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	o	3.743 zł

rozdz. 80146 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli           o	11.674 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	11.674 zł

Wydział Infrastruktury Miejskiej:
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          o	16.845 zł
rozdz. 90095 pozostała działalność	o	16.845 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	o	16.845 zł

Wydział Księgowości:
Dz. 750 Administracja publiczna	o	28.000 zł
rozdz. 75023 urzędy gmin	o	28.000 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	o	28.000 zł

§ 2. Zwiększa się wydatki	o	593.723 zł
Ilustrowany Tygodnik Zgierski:
Dz. 750 Administracja publiczna	o	1.500 zł
rozdz. 75095 pozostała działalność	o	1.500 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe	o	1.500 zł

Straż Miejska:
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa        o	21.750 zł
rozdz. 75416 Straż Miejska	o	21.750 zł
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń        o	9.950 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	10.000 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe	o	300 zł
§ 4430 różne opłaty i składki	o	1.500 zł

Oświata:
Dz. 801 Oświata i wychowanie	o	525.628 zł
rozdz. 80101 szkoły podstawowe	o	285.451 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	4.800 zł
§ 4260 zakup energii	o	28.191 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe	o	50 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych       o	252.345 zł
§ 4570 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat          o	65 zł

rozdz. 80110 gimnazja	o	189.288 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych        o	189.288 zł

rozdz. 80120 licea ogólnokształcące	o	39.215 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      o	39.215 zł
rozdz. 80146 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli              o	11.674 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	o	3.881 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	o	698 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	o	95 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	2.000 zł
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek          o	5.000 zł

Wydział Infrastruktury Miejskiej:
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska        o	16.845 zł
rozdz. 90095 pozostała działalność	o	16.845 zł
§ 4430 różne opłaty i składki	o	16.845 zł

Wydział Księgowości:
Dz. 750 Administracja publiczna	o	28.000 zł
rozdz. 75023 urzędy gmin	o	28.000 zł
§ 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych       o	13.000 zł
§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     o	15.000 zł

§ 3. W planie finansowym Miejskiego Przedszkola Nr 9 w Zgierzu dokonuje się następujących zmian:

Zwiększa się przychody	o	28.301 zł
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	o	28.301 zł
rozdz. 85404 przedszkola	o	28.301 zł
§ 083 wpływy z usług	o	28.301 zł

Zwiększa się wydatki	o	28.301 zł
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	o	28.301 zł
rozdz. 85404 przedszkola	o	28.301 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe
pracowników	o	20.897 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	o	1.764 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	o	4.052 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	o	553 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych        o	1.035 zł

§ 4. W planie finansowym środka specjalnego Urzędu Miasta Zgierza /zajęcie pasa drogowego/ dokonuje się następujących zmian:
Zwiększa się przychody	o	83.471 zł
stan środków na 01.01.2003 r.	o	83.471 zł

Zwiększa się wydatki	o	83.471 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	o	83.471 zł

Na podstawie pisma Urzędu Wojewódzkiego Nr Fn. I-3011-3/8-IV/03 z dnia 7 kwietnia 2003 r. oraz Nr Fn. I-3011-3/12-IV/2003 z dnia 24 kwietnia 2003 r. wprowadza się poniższe zmiany:

§ 5. Zwiększa się dochody	o	117.472 zł
Wydział Finansowy:
Dz. 801 Oświata i wychowanie	o	98.547 zł
rozdz. 80195 pozostała działalność	o	98.547 zł
§ 203 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin	o	98.547 zł

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	o	18.925 zł
rozdz. 85415 pomoc materialna dla uczniów	o	1.152 zł
§ 203 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin	o	1.152 zł

rozdz. 85495 pozostała działalność	o	17.773 zł
§ 203 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin	o	17.773 zł

§ 6. Zwiększa się wydatki	o	117.472 zł
Wydział Oświaty:
Dz. 801 Oświata i wychowanie	o	98.547 zł
rozdz. 80195 pozostała działalność	o	98.547 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych        o	98.547 zł

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	o	17.773 zł
rozdz. 85495 pozostała działalność	o	17.773 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych         o	17.773 zł

Oświata:
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	o	1.152 zł
rozdz. 85415 pomoc materialna dla uczniów	o	1.152 zł
§ 3240 stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów        o	1.152 zł
II. W zakresie zadań zleconych

§ 7. Zmniejsza się wydatki	o	4.000 zł
Wydział Spraw Obywatelskich:
Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony  prawa oraz sądownictwa	o	4.000 zł
rozdz. 75101 urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa	o	4.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	4.000 zł

§ 8. Zwiększa się wydatki	o	4.000 zł
Wydział Spraw Obywatelskich:
Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	o	4.000 zł
rozdz. 75101 urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa	o	4.000 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	4.000 zł

Na podstawie pisma Urzędu Wojewódzkiego Nr Fn. I-3011-3/10-IV-03 z dnia 14 kwietnia 2003 r. wprowadza się poniższe zmiany:

§ 9. Zwiększa się dochody	o	37.230 zł
Wydział Finansowy:
Dz. 853 Opieka społeczna	o	37.230 zł
rozdz. 85313 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej                    o	37.230 zł
§ 201 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami	o	37.230 zł

§ 10. Zwiększa się wydatki	o	37.230 zł
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:
Dz. 853 Opieka społeczna	o	37.230 zł
rozdz. 85313 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej            o	37.230 zł
§ 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne	o	37.230 zł

§ 11. Zmniejsza się dochody	o	8.014 zł
Wydział Finansowy:
Dz. 853 Opieka społeczna	o	8.014 zł
rozdz. 85316 zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze             o	8.014 zł
§ 201 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami	o	8.014 zł

§ 12. Zmniejsza się wydatki	o	8.014 zł
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:
Dz. 853 Opieka społeczna	o	8.014 zł
rozdz. 85316 zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze            o	8.014 zł
§ 3110 świadczenia społeczne	o	8.014 zł

§ 13. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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


Prezydent Miasta Zgierza
Karol Maśliński

