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Zarządzenie Nr 91/IV/2003
Prezydenta Miasta Zgierza
z dnia 28 listopada 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; 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, Nr 189, poz. 1851) oraz § 13 uchwały Rady Miasta Zgierza Nr V/42/2003 z dnia 17 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	588.927 zł
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji:
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport	o	24.096 zł
rozdz. 92604 instytucje kultury fizycznej	o	24.096 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	o	24.096 zł

Wydział Finansowy:
Dz. 758 Różne rozliczenia	o	31.000 zł
rozdz. 75818 rezerwy ogólne i celowe	o	31.000 zł
§ 4810 rezerwy	o	31.000 zł

Oświata:
Dz. 801 Oświata i wychowanie	o	127.631 zł
rozdz. 80101 szkoły podstawowe	o	64.284 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	o	46.660 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	o	2 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	o	14.627 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	o	1.385 zł
§ 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	o	1.040 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	o	70 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe	o	500 zł

rozdz. 80104 przedszkola przy szkołach
podstawowych	o	1.000 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	o	1.000 zł

rozdz. 80110 gimnazja	o	46.622 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	o	35.000 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	o	11.500 zł
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
i książek	o	9 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	o	48 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	o	65 zł

rozdz. 80146 dokształcanie i doskonalenie
nauczycieli	o	9.325 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	9.325 zł

rozdz. 80120 licea ogólnokształcące	o	6.400 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	o	5.000 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	o	1.000 zł
§ 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych	o	400 zł

Straż Miejska:
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa	o	5.000 zł
rozdz. 75416 Straż Miejska	o	5.000 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	o	5.000 zł

Rada Osiedla “Przybyłów”:
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego	o	1.200 zł
rozdz. 92195 pozostała działalność	o	1.200 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	1.200 zł

Wydział Gospodarki Nieruchomościami:
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	o	400.000 zł
rozdz. 70001 zakłady gospodarki mieszkaniowej	o	400.000 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	o	400.000 zł


§ 2. Zwiększa się wydatki	o	588.927 zł
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji:
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport	o	24.096 zł
rozdz. 92604 instytucje kultury fizycznej	o	24.096 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	2.000 zł
§ 4260 zakup energii	o	18.416 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	3.000 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe	o	315 zł
§ 4430 różne opłaty i składki	o	365 zł

Wydział Oświaty:
Dz. 801 Oświata i wychowanie	o	31.000 zł
rozdz. 80195 pozostała działalność	o	31.000 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	o	31.000 zł

Oświata:
Dz. 801 Oświata i wychowanie	o	127.631 zł
rozdz. 80101 szkoły podstawowe	o	69.284 zł
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone
do wynagrodzeń	o	1.630 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	8.950 zł
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
i książek	o	4.000 zł
§ 4260 zakup energii	o	40.300 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	o	3.433 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	10.950 zł
§ 4430 różne opłaty i składki	o	1 zł
§ 4580 pozostałe odsetki	o	20 zł

rozdz. 80110 gimnazja	o	47.622 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	822 zł
§ 4260 zakup energii	o	45.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	1.800 zł

rozdz. 80146 dokształcanie i doskonalenie
nauczycieli	o	4.325zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	o	2 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	998 zł
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
i książek	o	3.325 zł

rozdz. 80120 licea ogólnokształcące	o	6.400 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	4.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	2.400 zł

Straż Miejska:
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa	o	5.000 zł
rozdz. 75416 Straż Miejska	o	5.000 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	4.000 zł
§ 4260 zakup energii	o	1.000 zł

Rada Osiedla “Przybyłów”:
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego	o	1.200 zł
rozdz. 92195 pozostała działalność	o	1.200 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	1.200 zł

Wydział Gospodarki Nieruchomościami:
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	o	400.000 zł
rozdz. 70001 zakłady gospodarki mieszkaniowej	o	400.000 zł
§ 4260 zakup energii	o	250.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	150.000 zł


§ 3. W planie finansowym Miejskiego Przedszkola Nr 9 w Zgierzu przenosi się środki w wysokości 7.000 zł z wynagrodzeń i składek naliczonych od wynagrodzeń na pozostałe wydatki.

§ 4. W planie finansowym Miejskiego Przedszkola Nr 12 w Zgierzu przenosi się środki w wysokości 10.400 zł z wynagrodzeń i składek naliczonych od wynagrodzeń na pozostałe wydatki.


Na podstawie pisma Urzędu Wojewódzkiego Nr Fn.I-3011-3/60-X/2003 z dnia 31 października 2003 r. wprowadza się poniższe zmiany:

§ 5. Zwiększa się dochody	o	132.942 zł
Wydział Finansowy:
Dz. 853 Opieka społeczna	o	132.942 zł
rozdz. 85315 dodatki mieszkaniowe	o	132.942 zł
§ 203 dotacje celowe z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin	o	132.942 zł

§ 6. Zwiększa się wydatki	o	132.942 zł
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:
Dz. 853 Opieka społeczna	o	132.942 zł
rozdz. 85315 dodatki mieszkaniowe	o	132.942 zł
§ 3110 świadczenia społeczne	o	132.942 zł

II. W zakresie zadań zleconych

Na podstawie pisma Urzędu Wojewódzkiego Nr Fn.I-3011-3/60-X/2003 z dnia 31 października 2003 r., Nr FN.I-3011-3/63-XI/2003 z dnia 6 listopada 2003 r., Nr Fn.I-3011-3/64-XI/2003 z dnia 14 listopada 2003 r. oraz Nr FN.I-3011-3/67-XI/2003 z dnia 15 listopada 2003 r. wprowadza się poniższe zmiany:

§ 7. Zwiększa się dochody	o	104.889 zł
Wydział Finansowy:
Dz. 750 Administracja publiczna	o	920 zł
rozdz. 75011 urzędy wojewódzkie	o	920 zł
§ 201 dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie ustawami	o	920 zł

Dz. 853 Opieka społeczna	o	103.969 zł
rozdz. 85314 zasiłki i pomoc w naturze oraz
składki na ubezpieczenia społeczne	o	83.462 zł
§ 201 dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie ustawami	o	83.462 zł

rozdz. 85319 ośrodki pomocy społecznej	o	14.122 zł
§ 201 dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie ustawami	o	14.122 zł

rozdz. 85334 pomoc dla repatriantów	o	6.385 zł
§ 201 dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie ustawami	o	6.385 zł
§ 8. Zwiększa się wydatki	o	104.889 zł
Wydział Księgowości:
Dz. 750 Administracja publiczna	o	920 zł
rozdz. 75011 urzędy wojewódzkie	o	920 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	920 zł

Dz. 853 Opieka społeczna	o	6.385 zł
rozdz. 85334 pomoc dla repatriantów	o	6.385 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	412 zł
§ 4260 zakup energii	o	126 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	o	5.847 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:
Dz. 853 Opieka społeczna	o	97.584 zł
rozdz. 85314 zasiłki i pomoc w naturze oraz
składki na ubezpieczenia społeczne	o	83.462 zł
§ 3110 świadczenia społeczne	o	83.462 zł

rozdz. 85319 ośrodki pomocy społecznej	o	14.122 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	o	11.750 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	o	2.084 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	o	288 zł

§ 9. Zmniejsza się dochody	o	9.680 zł
Wydział Finansowy:
Dz. 853 Opieka społeczna	o	9.680 zł
rozdz. 85316 zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne
i wychowawcze	o	9.680 zł
§ 201 dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie ustawami	o	9.680 zł

§ 10. Zmniejsza się wydatki	o	9.680 zł
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:
Dz. 853 Opieka społeczna	o	9.680 zł
rozdz. 85316 zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne
i wychowawcze	o	9.680 zł
§ 3110 świadczenia społeczne	o	9.680 zł

III. W zakresie zadań powierzonych

§ 11. Zwiększa się dochody	o	11.000 zł
Wydział Finansowy:
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego	o	11.000 zł
rozdz. 92116 biblioteki	o	11.000 zł
§ 232 dotacje celowe otrzymane z powiatu
na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego	o	11.000 zł

§ 12. Zwiększa się wydatki	o	11.000 zł
Wydział Kultury, Sportu i Zdrowia:
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego	o	11.000 zł
rozdz. 92116 biblioteki	o	11.000 zł
§ 2550 dotacja podmiotowa z budżetu
dla instytucji kultury	o	11.000 zł

§ 13. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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

