6

Zarządzenie Nr 41/IV/2003
Prezydenta Miasta Zgierza
z dnia 30 maja 2003 roku

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, 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:

W zakresie zadań własnych.

§ 1. Zmniejsza się wydatki	o	568.099 zł
Wydział Księgowości:
Dz. 750 Administracja publiczna	o	510.000 zł
rozdz. 75023 urzędy gmin	o	510.000 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	o	500.000 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	o	10.000 zł

Wydział Zarządzania Kryzysowego – Miejskie Centrum Reagowania:
Dz.. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o	100 zł
rozdz. 75412 ochotnicze straże pożarne	o	100 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	100 zł

Wydział Oświaty:
Dz. 801 Oświata i wychowanie	o	4.000 zł
rozdz. 80195 pozostała działalność	o	4.000 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	4.000 zł
Oświata:
Dz. 801 Oświata i wychowanie	o	47.433 zł
rozdz. 80101 szkoły podstawowe	o	32.571 zł
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	o	4.800 zł
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	o	1.000 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	o	1.200 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	o	13.961 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	o	11.345 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	o	200 zł
§ 4570 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	o	65 zł
rozdz. 80104 przedszkola przy szkołach podstawowych	o	259 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	o	259 zł
rozdz. 80110 gimnazja	o	14.460 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	o	14.460 zł
rozdz. 80146 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	o	143 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	143 zł
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	o	6.566 zł
rozdz. 85401 świetlice szkolne	o	6.566 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	o	6.566 zł

§ 2. Zwiększa się wydatki	o	568.099 zł
Wydział Księgowości:
Dz. 750 Administracja publiczna	o	420.000 zł
rozdz. 75023 urzędy gmin	o	420.000 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	100.000 zł
§ 4260 zakup energii	o	100.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	210.000 zł
§ 4430 różne opłaty i składki	o	10.000 zł

Wydział Finansowy:
Dz. 758 Różne rozliczenia	o	90.000 zł
rozdz. 75818 rezerwy ogólne i celowe	o	90.000 zł
§ 4810 rezerwy	o	90.000 zł

Wydział Zarządzania Kryzysowego – Miejskie Centrum Reagowania:
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o	100 zł
rozdz. 75412 ochotnicze straże pożarne	o	100 zł
§ 4430 różne opłaty i składki	o	100 zł

Wydział Oświaty:
Dz. 801 Oświata i wychowanie	o	4.000 zł
rozdz. 80113 dowożenie uczniów do szkół	o	4.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	4.000 zł
Oświata:
Dz. 801 Oświata i wychowanie	o	47.433 zł
rozdz. 80101 szkoły podstawowe	o	27.971 zł
§ 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	o	1.300 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	6.352 zł
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	o	2.000 zł
§ 4260 zakup energii	o	3.225 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	14.394 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe	o	500 zł
§ 4580 pozostałe odsetki	o	200 zł
rozdz. 80104 przedszkola przy szkołach podstawowych	o	259 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	o	259 zł
rozdz. 80110 gimnazja	o	19.060 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	7.000 zł
§ 4260 zakup energii	o	5.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	6.991 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe	o	69 zł
rozdz. 80146 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	o	143 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	o	115 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	o	25 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	o	3 zł
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	o	6.566 zł
rozdz. 85401 świetlice szkolne	o	6.566 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	o	6.566 zł

Na podstawie pisma Urzędu Wojewódzkiego Nr Fn. I-3011-3/14-IV/2003 z dnia 6 maja 2003 r., Nr Fn. I-3011-3/16-V/2003 z dnia 14 maja 2003 r. oraz Nr Fn. I-3011-3/18-V/2003 z dnia 23 maja 2003 r. wprowadza się poniższe zmiany:

§ 3. Zwiększa się dochody	o	206.629 zł
Wydział Finansowy:
Dz. 853 Opieka społeczna	o	206.629 zł
rozdz. 85315 dodatki mieszkaniowe	o	167.238 zł
§ 203 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin	o	167.238 zł
rozdz. 85395 pozostała działalność	o	39.391 zł
§ 203 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin	o	39.391 zł

§ 4. Zwiększa się wydatki	o	206.629 zł
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:
Dz. 853 Opieka społeczna	o	206.629 zł
rozdz. 85315 dodatki mieszkaniowe	o	167.238 zł
§ 3110 świadczenia społeczne	o	167.238 zł
rozdz. 85395 pozostała działalność	o	39.391 zł
§ 3110 świadczenia społeczne	o	39.391 zł

II. W zakresie zadań zleconych

Na podstawie pisma Urzędu Wojewódzkiego Nr Fn. I-3011-3/13-IV/2003 z dnia 29 kwietnia 2003 r., Nr Fn. I-3011-3/16-V/2003 oraz Nr Fn. I-3011-3/18-V/2003 z dnia 23 maja 2003 r. wprowadza się poniższe zmiany:

§ 5. Zwiększa się dochody	o	121.225 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. 801 Oświata i wychowanie	o	11.344 zł
rozdz. 80101 szkoły podstawowe	o	11.344 zł
§ 201 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami	o	11.344 zł
Dz. 853 Opieka społeczna	o	109.421 zł
rozdz. 85314 zasiłki i pomoc w naturze oraz 
składki na ubezpieczenia społeczne	o	100.880 zł
§ 201 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami	o	100.880 zł
rozdz. 85395 pozostała działalność	o	8.541 zł
§ 201 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami	o	8.541 zł

§ 6. Zwiększa się wydatki	o	121.225 zł
Wydział Księgowości:
Dz. 750 Administracja publiczna	o	460 zł
rozdz. 75011 urzędy wojewódzkie	o	460 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	460 zł
Dz. 801 Oświata i wychowanie	o	11.344 zł
rozdz. 80101 szkoły podstawowe	o	11.344 zł
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	o	11.344 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:
Dz. 853 Opieka społeczna	o	109.421 zł
rozdz. 85314 zasiłki i pomoc w naturze 
oraz składki na ubezpieczenia społeczne	o	100.880 zł
§ 3110 świadczenia społeczne	o	100.880 zł

rozdz. 85395 pozostała działalność	o	8.541 zł
§ 3110 świadczenia społeczne	o	8.541 zł

III. W zakresie zadań powierzonych

§ 7. Zwiększa się dochody	o	12.000 zł
Wydział Finansowy:
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport	o	12.000 zł
rozdz. 92604 instytucje kultury fizycznej	o	12.000 zł
§ 232 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 
realizowane na podstawie porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego	o	12.000 zł

§ 8. Zwiększa się wydatki	o	12.000 zł
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji:
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport	o	12.000 zł
rozdz. 92604 instytucje kultury fizycznej	o	12.000 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	9.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	3.000 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

