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Zarządzenie Nr 107/IV/2003
Prezydenta Miasta Zgierza
z dnia 31 grudnia 2003 roku

w sprawie: 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	731.255 zł
Wydział Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej i Geodezji:
Dz. 710 Działalność usługowa	o	13.500 zł
rozdz. 71004 plany zagospodarowania przestrzennego	o	13.500 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	13.500 zł

Wydział Kultury, Sportu i Zdrowia:
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport	o	500 zł
rozdz. 92695 pozostała działalność	o	500 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	500 zł

Wydział Gospodarki Nieruchomościami:
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	o	435.225 zł
rozdz. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami	o	435.225 zł
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	o	184.360 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	250.865 zł

Rada Osiedla “Przybyłów”:
Dz. 750 Administracja publiczna	o	320 zł
rozdz. 75095 pozostała działalność	o	320 zł
§ 4260 zakup energii	o	320 zł

Oświata:
Dz. 801 Oświata i wychowanie	o	204.975 zł
rozdz. 80101 szkoły podstawowe	o	162.087 zł
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone
do wynagrodzeń	o	2.708 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	o	27.043 zł
§ 4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	o	2.700 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	o	78.181 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	o	16.812 zł
§ 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych	o	72 zł
§ 4260 zakup energii	o	31.019 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	o	1.114 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	o	1.833 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	562 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe	o	43 zł
rozdz. 80104 przedszkola przy szkołach podstawowych	o	576 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	o	357 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	o	219 zł
rozdz. 80110 gimnazja	o	23.518 zł
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone
do wynagrodzeń	o	3.368 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	o	20.090 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	o	60 zł
rozdz. 80120 licea ogólnokształcące	o	3.100 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	o	2.000 zł
§ 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych	o	500 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	o	600 zł
rozdz. 80146 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	o	15.694 zł
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 
i książek	o	500 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	15.194 zł

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	o	1.280 zł
rozdz. 85401 świetlice szkolne	o	1.280 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	o	1.019 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	o	261 zł

Ilustrowany Tygodnik Zgierski:
Dz. 750 Administracja publiczna	o	8.240 zł
rozdz. 75095 pozostała działalność	o	8.240 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	o	4.015 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	o	65 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	o	2.965 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	o	535 zł
§ 4260 zakup energii	o	210 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	o	390 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe	o	45 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych	o	15 zł

Wydział Oświaty:
Dz. 801 Oświata i wychowanie	o	2.341 zł
rozdz. 80195 pozostała działalność	o	2.341 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	160 zł
§ 4430 różne opłaty i składki	o	2.181 zł

Wydział Księgowości:
Dz. 750 Administracja publiczna	o	26.500 zł
rozdz. 75022 rady gmin	o	13.000 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	13.000 zł
rozdz. 75023 urzędy gmin	o	13.500 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	7.900 zł
§ 4420 podróże służbowe zagraniczne	o	5.600 zł

Wydział Zarządzania Kryzysowego – Miejskie Centrum Reagowania:
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa	o	508 zł
rozdz. 75412 ochotnicze straże pożarne	o	508 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	508 zł

Biuro do spraw informatyki:
Dz. 720 Informatyka	o	24.150 zł
rozdz. 72095 pozostała działalność	o	24.150 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	o	17.150 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	o	7.000 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:
Dz. 853 Opieka społeczna	o	5.253 zł
rozdz. 85302 domy pomocy społecznej	o	3.997 zł
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone
do wynagrodzeń	o	68 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	o	1.451 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	o	756 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	o	484 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	o	198 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	15 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	o	135 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	754 zł
§ 4430 różne opłaty i składki	o	136 zł
rozdz. 85319 ośrodki pomocy społecznej	o	909 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	o	9 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	o	700 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe	o	200 zł
rozdz. 85328 usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze	o	347 zł
§ 4300 zakup materiałów i wyposażenia	o	347 zł

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji:
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport	o	3.613 zł
rozdz. 92604 instytucje kultury fizycznej	o	3.613 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	o	1.814 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	o	304 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	o	32 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	o	125 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	1.270 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe	o	68 zł

Straż Miejska:
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa	o	4.850 zł
rozdz. 75416 Straż Miejska	o	4.850 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	o	1.550 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	o	700 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	2.200 zł
§ 4430 różne opłaty i składki	o	400 zł

§ 2. Zwiększa się wydatki	o	731.255 zł
Wydział Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej i Geodezji:
Dz. 710 Działalność usługowa	o	13.500 zł
rozdz. 71013 prace geodezyjne i kartograficzne
/nieinwestycyjne/	o	13.500 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	13.500 zł

Wydział Kultury, Sportu i Zdrowia:
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport	o	500 zł
rozdz. 92695 pozostała działalność	o	500 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	500 zł

Wydział Gospodarki Nieruchomościami:
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	o	435.225 zł
rozdz. 70001 zakłady gospodarki mieszkaniowej	o	425.225 zł
§ 4260 zakup energii	o	135.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	290.225 zł
rozdz. 70095 pozostała działalność	o	10.000 zł
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	o	10.000 zł

Rada Osiedla “Przybyłów”:
Dz. 750 Administracja publiczna	o	320 zł
rozdz. 75095 pozostała działalność	o	320 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	320 zł

Oświata:
Dz. 801 Oświata i wychowanie	o	204.975 zł
rozdz. 80101 szkoły podstawowe	o	53.313 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	42.320 zł
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
i książek	o	2.015 zł
§ 4430 różne opłaty i składki	o	7.834 zł
§ 4580 pozostałe odsetki	o	1.144 zł
rozdz. 80104 przedszkola przy szkołach
podstawowych	o	50 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	o	50 zł
rozdz. 80110 gimnazja	o	124.518 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	o	32.370 zł
§ 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych	o	21 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	5.947 zł
§ 4260 zakup energii	o	82.730 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	o	1.400 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	o	1.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	1.000 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe	o	50 zł
rozdz. 80120 licea ogólnokształcące	o	14.100 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	o	2.300 zł
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
i książek	o	710 zł
§ 4260 zakup energii	o	10.000 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	o	90 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	1.000 zł
rozdz. 80146 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	o	12.994 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	12.994 zł

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	o	1.280 zł
rozdz. 85401 świetlice szkolne	o	414 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	o	414 zł
rozdz. 85415 pomoc materialna dla uczniów	o	866 zł
§ 3240 stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	o	866 zł

Ilustrowany Tygodnik Zgierski:
Dz. 750 Administracja publiczna	o	8.240 zł
rozdz. 75095 pozostała działalność	o	8.240 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	6.850 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	625 zł
§ 4430 różne opłaty i składki	o	765 zł

Wydział Oświaty:
Dz. 801 Oświata i wychowanie	o	2.341 zł
rozdz. 80113 dowożenie uczniów do szkół	o	350 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	350 zł
rozdz. 80195 pozostała działalność	o	1.991 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	1.991 zł

Wydział Księgowości:
Dz. 750 Administracja publiczna	o	26.500 zł
rozdz. 75023 urzędy gmin	o	26.500 zł
§ 4260 zakup energii	o	12.400 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	o	4.200 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	3.300 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe	o	6.600 zł

Wydział Zarządzania Kryzysowego – Miejskie Centrum Reagowania:
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa	o	508 zł
rozdz. 75412 ochotnicze straże pożarne	o	508 zł
§ 4430 różne opłaty i składki	o	508 zł

Biuro do spraw informatyki:
Dz. 720 Informatyka	o	24.150 zł
rozdz. 72095 pozostała działalność	o	24.150 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	17.150 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	7.000 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:
Dz. 853 Opieka społeczna	o	5.253 zł
rozdz. 85302 domy pomocy społecznej	o	3.997 zł
§ 4220 zakup środków żywności	o	3.426 zł
§ 4260 zakup energii	o	19 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	o	552 zł
rozdz. 85314 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia społeczne	o	347 zł
§ 3110 świadczenia społeczne	o	347 zł
rozdz. 85319 ośrodki pomocy społecznej	o	909 zł
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone
do wynagrodzeń	o	805 zł
§ 4260 zakup energii	o	104 zł

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji:
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport	o	3.613 zł
rozdz. 92604 instytucje kultury fizycznej	o	3.613 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	659 zł
§ 4260 zakup energii	o	2.954 zł

Straż Miejska:
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa	o	4.850 zł
rozdz. 75416 Straż Miejska	o	4.850 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	o	200 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	3.650 zł
§ 4260 zakup energii	o	700 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	o	100 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe	o	200 zł

§ 3. W planie finansowym Miejskiego Przedszkola Nr 7 w Zgierzu przenosi się środki w wysokości 3.250 zł z wynagrodzeń i składek naliczonych od wynagrodzeń na pozostałe wydatki.

§ 4. W planie finansowym Miejskiego Przedszkola Nr 13 w Zgierzu przenosi się środki w wysokości 14.300 zł z wynagrodzeń i składek naliczonych od wynagrodzeń na pozostałe wydatki.

§ 5. W planie finansowym Miejskiego Przedszkola Nr 14 w Zgierzu przenosi się środki w wysokości 6.000 zł z wynagrodzeń i składek naliczonych od wynagrodzeń na pozostałe wydatki.

II. W zakresie zadań zleconych.

§ 6. Zmniejsza się wydatki	o	44.486 zł
Wydział Zarządzania Kryzysowego – Miejskie Centrum Reagowania:
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa	o	3.052 zł
rozdz. 75414 obrona cywilna	o	3.052 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	3.052 zł

Wydział Spraw Obywatelskich:
Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	o	2.986 zł
rozdz. 75101 urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa	o	2.986 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	2.986 zł

Wydział Infrastruktury Miejskiej:
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o	5.743 zł
rozdz. 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg	o	5.743 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	o	5.743 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:
Dz. 853 Opieka społeczna	o	32.705 zł
rozdz. 85314 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia społeczne	o	23.120 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	o	23.120 zł
rozdz. 85319 ośrodki pomocy społecznej	o	9.585 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	o	4.860 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	785 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	o	2.692 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe	o	770 zł
§ 4430 różne opłaty i składki	o	478 zł

§ 7. Zwiększa się wydatki	o	44.486 zł
Wydział Zarządzania Kryzysowego – Miejskie Centrum Reagowania:
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa	o	3.052 zł
rozdz. 75414 obrona cywilna	o	3.052 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	o	3.052 zł

Wydział Spraw Obywatelskich:
Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	o	2.986 zł
rozdz. 75101 urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa	o	2.986 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	2.986 zł

Wydział Infrastruktury Miejskie:
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o	5.743 zł
rozdz. 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg	o	5.743 zł
§ 4260 zakup energii	o	5.743 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:
Dz. 853 Opieka społeczna	o	32.705 zł
rozdz. 85314 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia społeczne	o	23.120 zł
§ 3110 świadczenia społeczne	o	23.120 zł
rozdz. 85319 ośrodki pomocy społecznej	o	9.585 zł
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone
do wynagrodzeń	o	3.679 zł
§ 4260 zakup energii	o	2.994 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	o	1.260 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	1.549 zł
§ 4480 podatek od nieruchomości	o	103 zł

III. W zakresie zadań powierzonych.

§ 8. Zmniejsza się wydatki	o	2.685 zł
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji:
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport	o	2.685 zł
rozdz. 92604 instytucje kultury fizycznej	o	2.685 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	2.685 zł

§ 9. Zwiększa się wydatki	o	2.685 zł
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji:
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport	o	2.685 zł
rozdz. 92604 instytucje kultury fizycznej	o	2.685 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	2.685 zł

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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


Prezydent Miasta Zgierza
Karol Maśliński

