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Zarządzenie Nr 86/IV/2003
Prezydenta Miasta Zgierza
z dnia 31 października 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, Nr 162, poz. 1568), 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, Nr 166, poz. 1611) 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	394.639 zł
Rada Osiedla “Rudunki”:
Dz. 600 Transport i łączność	o	6.377 zł
rozdz. 60016 drogi publiczne gminne	o	6.377 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	6.377 zł

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o	300 zł
rozdz. 92195 pozostała działalność	o	300 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	300 zł

Rada Osiedla “Przybyłów”:
Dz. 750 Administracja publiczna	o	200 zł
rozdz. 75095 pozostała działalność	o	200 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	200 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:
Dz. 853 Opieka społeczna	o	70.618 zł
rozdz. 85319 ośrodki pomocy społecznej	o	5.618 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	o	5.618 zł
rozdz. 85328 usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze	o	65.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	65.000 zł

Wydział Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej i Geodezji:
Dz. 710 Działalność usługowa	o	1.800 zł
rozdz. 71004 plany zagospodarowania
przestrzennego	o	1.800 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	1.800 zł

Wydział Infrastruktury Miejskiej:
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska	o	30.496 zł
rozdz. 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg	o	25.000 zł
§ 4260 zakup energii	o	25.000 zł
rozdz. 90095 pozostała działalność	o	5.496 zł
§ 4260 zakup energii	o	5.496 zł

Ilustrowany Tygodnik Zgierski:
Dz. 750 Administracja publiczna	o	19.800 zł
rozdz. 75095 pozostała działalność	o	19.800 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	o	15.500 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	o	3.200 zł
§ 4430 różne opłaty i składki	o	300 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych	o	800 zł

Oświata:
Dz. 801 Oświata i wychowanie	o	109.248 zł
rozdz. 80101 szkoły podstawowe	o	96.014 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	o	82.717 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	o	13.000 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	297 zł
rozdz. 80110 gimnazja	o	3.000 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	o	2.000 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	o	1.000 zł
rozdz. 80146 dokształcanie i doskonalenie
nauczycieli	o	10.234 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	10.234 zł

Wydział Księgowości:
Dz. 750 Administracja publiczna	o	153.400 zł
rozdz. 75023 urzędy gmin	o	153.400 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	o	80.000 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	o	46.400 zł
§ 4260 zakup energii	o	27.000 zł

Wydział Oświaty:
Dz. 801 Oświata i wychowanie	o	2.400 zł
rozdz. 80195 pozostała działalność	o	2.400 zł
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone
do wynagrodzeń	o	900 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	1.500 zł

§ 2. Zwiększa się wydatki	o	394.639 zł
Rada Osiedla “Rudunki”:
Dz. 600 Transport i łączność	o	6.377 zł
rozdz. 60016 drogi publiczne gminne	o	6.377 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	6.377 zł

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o	300 zł
rozdz. 92195 pozostała działalność	o	300 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	300 zł

Rada Osiedla “Przybyłów”:
Dz. 750 Administracja publiczna	o	200 zł
rozdz. 75095 pozostała działalność	o	200 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	200 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:
Dz. 853 Opieka społeczna	o	70.618 zł
rozdz. 85314 zasiłki i pomoc w naturze
oraz składki na ubezpieczenia społeczne	o	65.000 zł
§ 3110 świadczenia społeczne	o	65.000 zł
rozdz. 85319 ośrodki pomocy społecznej	o	5.618 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	5.618 zł

Wydział Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej i Geodezji:
Dz. 710 Działalność usługowa	o	1.800 zł
rozdz. 71004 plany zagospodarowania
przestrzennego	o	1.800 zł
§ 4430 różne opłaty i składki	o	1.800 zł

Wydział Infrastruktury Miejskiej:
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska	o	30.496 zł
rozdz. 90013 schroniska dla zwierząt	o	25.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	25.000 zł
rozdz. 90095 pozostała działalność	o	5.496 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	o	5.445 zł
§ 4430 różne opłaty i składki	o	51 zł

Ilustrowany Tygodnik Zgierski:
Dz. 750 Administracja publiczna	o	19.800 zł
rozdz. 75095 pozostała działalność	o	19.800 zł
§ 4090 honoraria	o	8.000 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	3.500 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	8.300 zł

Oświata:
Dz. 801 Oświata i wychowanie	o	111.648 zł
rozdz. 80101 szkoły podstawowe	o	92.632 zł
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie
zaliczone do wynagrodzeń	o	4.897 zł
§ 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	o	1.370 zł
§ 4240 zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i książek	o	2.130 zł
§ 4260 zakup energii	o	33.500 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	o	900 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	9.000 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe	o	700 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych	o	40.135 zł
rozdz. 80110 gimnazja	o	7.000 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	2.500 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	o	300 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	4.200 zł
rozdz. 80120 licea ogólnokształcące	o	3.382 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	o	2.562 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	o	720 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	o	100 zł
rozdz. 80146 dokształcanie i doskonalenie
nauczycieli	o	6.234 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	o	5.176 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	o	931 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	o	127 zł
rozdz. 80195 pozostała działalność	o	2.400 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	2.400 zł

Wydział Księgowości:
rozdz. 75023 urzędy gmin	o	153.400 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	30.000 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	o	17.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	100.000 zł
§ 4610 koszty postępowania sądowego
i prokuratorskiego	o	6.400 zł

§ 3. W planie finansowym Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Zgierzu przenosi się środki w wysokości 5.380 zł z wynagrodzeń i składek naliczonych od wynagrodzeń na pozostałe wydatki.

§ 4. W planie finansowym Miejskiego Żłobka im. Koziołka Matołka w Zgierzu przenosi się środki w wysokości 7.500 zł z wynagrodzeń i składek naliczonych od wynagrodzeń na pozostałe wydatki

Na podstawie pisma Urzędu Wojewódzkiego Nr Fn.I-3011-3/47-IX/2003 z dnia 29 września 2003 r. oraz Fn.I-3011-8/162/03 z dnia 22 października 2003 r. wprowadza się poniższe zmiany:

§ 5. Zwiększa się dochody	o	64.100 zł
Wydział Finansowy:
Dz. 851 Ochrona zdrowia	o	16.937 zł
rozdz. 85121 lecznictwo ambulatoryjne	o	16.937 zł
§ 203 dotacje celowe z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin	o	16.937 zł
Dz. 853 Opieka społeczna	o	47.163 zł
rozdz. 85395 pozostała działalność	o	47.163 zł
§ 203 dotacje celowe z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin	o	47.163 zł

§ 6. Zwiększa się wydatki	o	64.100 zł
Wydział Kultury, Sportu i Zdrowia:
Dz. 851 Ochrona zdrowia	o	16.937 zł
rozdz. 85121 lecznictwo ambulatoryjne	o	16.937 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	o	16.937 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:
Dz. 853 Opieka społeczna	o	47.163 zł
rozdz. 85395 pozostała działalność	o	47.163 zł
§ 3110 świadczenia społeczne	o	47.163 zł

II. W zakresie zadań zleconych
Na podstawie pisma Urzędu Wojewódzkiego Nr Fn.I-3011-3/47-IX/2003 z dnia 29 września 2003 r. oraz Nr FN.I-3011-3/57-X/2003 z dnia 27 października 2003 r. wprowadza się poniższe zmiany:

§ 7. Zwiększa się dochody	o	372 zł
Wydział Finansowy:
Dz. 801 Oświata i wychowanie	o	72 zł
rozdz. 80101 szkoły podstawowe	o	72 zł
§ 201 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	o	72 zł
Dz. 853 Opieka społeczna	o	300 zł
rozdz. 85313 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	o	300 zł
§ 201 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	o	300 zł

§ 8. Zwiększa się wydatki	o	372 zł
Wydział Księgowości:
Dz. 801 Oświata i wychowanie	o	72 zł
rozdz. 80101 szkoły podstawowe	o	72 zł
§ 4240 zakup pomocy, naukowych dydaktycznych i książek	o	72 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:
Dz. 853 Opieka społeczna	o	300 zł
rozdz. 85313 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	o	300 zł
§ 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne	o	300 zł

§ 9. Zmniejsza się dochody	o	326.394 zł
Wydział Finansowy:
Dz. 853 Opieka społeczna	o	326.394 zł
rozdz. 85314 zasiłki i pomoc w naturze oraz 
składki na ubezpieczenia społeczne	o	302.588 zł
§ 201 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	o	302.588 zł
rozdz. 85316 zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	o	23.806 zł
§ 201 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	o	23.806 zł

§ 10. Zmniejsza się wydatki	o	326.394 zł
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:
Dz. 853 Opieka społeczna	o	326.394 zł
rozdz. 85314 zasiłki i pomoc w naturze oraz
składki na ubezpieczenia społeczne	o	302.588 zł
§ 3110 świadczenia społeczne	o	302.588 zł
rozdz. 85316 zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne
i wychowawcze	o	23.806 zł
§ 3110 świadczenia społeczne	o	23.806 zł

§ 11. Zmniejsza się wydatki	o	15.409 zł
Wydział Księgowości:
Dz. 750 Administracja publiczna	o	575 zł
rozdz. 75011 urzędy wojewódzkie	o	575 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	o	575 zł
Dz. 801 Oświata i wychowanie	o	14.834 zł
rozdz. 80101 szkoły podstawowe	o	14.834 zł
§ 3110 świadczenia społeczne	o	14.834 zł

§ 12. Zwiększa się wydatki	o	15.409 zł
Wydział Księgowości:
Dz. 750 Administracja publiczna	o	575 zł
rozdz. 75011 urzędy wojewódzkie	o	575 zł
§ 4300 zakup materiałów i wyposażenia	o	575 zł
Dz. 801 Oświata i wychowanie	o	14.834 zł
rozdz. 80101 szkoły podstawowe	o	14.834 zł
§ 4240 pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	o	14.834 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

