Zarządzenie Nr 52/IV/2003
Prezydenta Miasta Zgierza
z dnia 31 lipca 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; z 2003 r. Nr 80, poz. 717), 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, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874) 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	153.240 zł
Wydział Infrastruktury Miejskiej:
Dz. 600 Transport i łączność	o	18.000 zł
rozdz. 60004 lokalny transport zbiorowy	o	18.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	18.000 zł

Wydział Księgowości:
Dz. 750 Administracja publiczna	o	11.000 zł
rozdz. 75023 urzędy miast	o	11.000 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych	o	11.000 zł

Wydział Kultury, Sportu i Zdrowia:
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport	o	4.000 zł
rozdz. 92695 pozostała działalność	o	4.000 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	4.000 zł

Straż Miejska:
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa	o	9.000 zł
rozdz. 75416 Straż Miejska	o	9.000 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	o	2.000 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	o	7.000 zł

Oświata:
Dz. 801 Oświata i wychowanie	o	87.240 zł
rozdz. 80101 szkoły podstawowe	o	87.240 zł
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone
do wynagrodzeń	o	566 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	o	73.628 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	o	1.246 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	o	11.000 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	o	800 zł

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji:
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport	o	24.000 zł
rozdz. 92604 instytucje kultury fizycznej	o	24.000 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	o	18.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	6.000 zł


§ 2. Zwiększa się wydatki	o	153.240 zł
Wydział Infrastruktury Miejskiej:
Dz. 600 Transport i łączność	o	18.000 zł
rozdz. 60004 lokalny transport zbiorowy	o	18.000 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	o	18.000 zł
Wydział Księgowości:
Dz. 750 Administracja publiczna	o	11.000 zł
rozdz. 75023 urzędy gmin	o	11.000 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe	o	5.000 zł
§ 4590 kary i odszkodowania wypłacane
na rzecz osób fizycznych	o	6.000 zł

Wydział Kultury, Sportu i Zdrowia:
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport	o	4.000 zł
rozdz. 92695 pozostała działalność	o	4.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	4.000 zł

Straż Miejska:
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa	o	9.000 zł
rozdz. 75416 Straż Miejska	o	9.000 zł
§ 4260 zakup energii	o	3.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	6.000 zł

Oświata:
Dz. 801 Oświata i wychowanie	o	87.240 zł
rozdz. 80101 szkoły podstawowe	o	87.240 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	8.512 zł
§ 4240 zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i książek	o	1.500 zł
§ 4260 zakup energii	o	32.000 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	o	4.000 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	o	350 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	19.500 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych	o	21.378 zł

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji:
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport	o	24.000 zł
rozdz. 92604 instytucje kultury fizycznej	o	24.000 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	24.000 zł

Na podstawie pisma Urzędu Wojewódzkiego Nr Fn. I-3011-3/28-VI/2003 z dnia 2 lipca 2003 r. oraz Nr Fn.I-3011-3/29-VII/2003 z dnia 10 lipca 2003 r. wprowadza się poniższe zmiany:

§ 3. Zwiększa się dochody	o	43.081 zł
Wydział Finansowy:
Dz. 801 Oświata i wychowanie	o	35.507 zł
rozdz. 80195 pozostała działalność	o	35.507 zł
§ 203 dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin	o	35.507 zł

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	o	7.574 zł
rozdz. 85495 pozostała działalność	o	7.574 zł
§ 203 dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin	o	7.574 zł


§ 4. Zwiększa się wydatki	o	43.081 zł
Wydział Oświaty:
Dz. 801 Oświata i wychowanie	o	35.507 zł
rozdz. 80195 pozostała działalność	o	35.507 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	156 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych	o	35.351 zł

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	o	7.574 zł
rozdz. 85495 pozostała działalność	o	7.574 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych	o	7.574 zł


II. W zakresie zadań zleconych

§ 5. Zmniejsza się wydatki	o	11.344 zł
Wydział Księgowości:
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


§ 6.Zwiększa się wydatki	o	11.344 zł
Wydział Księgowości:
Dz. 801 Oświata i wychowanie	o	11.344 zł
rozdz. 80101 szkoły podstawowe	o	11.344 zł
§ 3110 świadczenia społeczne	o	11.344 zł


Na podstawie pisma Urzędu Wojewódzkiego Nr Fn. I-3011-3/28-VI/2003 z dnia 2 lipca 2003 r. wprowadza się poniższe zmiany:

§ 7. Zwiększa się dochody	o	3.490 zł
Wydział Finansowy:
Dz. 801 Oświata i wychowanie	o	3.490 zł
rozdz. 80101 szkoły podstawowe	o	3.490 zł
§ 201 dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami	o	3.490 zł


§ 8. Zwiększa się wydatki	o	3.490 zł
Wydział Księgowości:
Dz. 801 Oświata i wychowanie	o	3.490 zł
rozdz. 80101 szkoły podstawowe	o	3.490 zł
§ 3110 świadczenia społeczne	o	3.490 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

