Zarządzenie Nr 15/IV/2004
Prezydenta Miasta Zgierza
z dnia 18 lutego 2004 roku


w sprawie: ustalenia planu finansowego zadań zleconych i powierzonych na rok 2004.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 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) oraz art. 126 ust. 1, pkt 3 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)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam plan finansowy w zakresie zadań zleconych i powierzonych, realizowanych przez miasto Zgierz w roku 2004 zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2004 r.

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


Prezydent Miasta Zgierza
Karol Maśliński

Załącznik do zarządzenia Nr 15/IV/2004 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 18 lutego 2004 r.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH NA ROK 2004.

ZADANIA ZLECONE:

Jednostka:	Księgowość UMZ
1. Wydział Księgowości	385.033 zł
Dz. 750 Administracja publiczna	385.033 zł
rozdz. 75011 urzędy wojewódzkie	385.033 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	309.818 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.640 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	40.000 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	2.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	575 zł

2. Wydział Zarządzania Kryzysowego –  Miejskie Centrum Reagowania	3.190 zł
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.190 zł
rozdz. 75414 obrona cywilna	3.190 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3.190 zł

3. Wydział Spraw Obywatelskich	9.635 zł
Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9.635 zł
rozdz. 75101 urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa	9.635 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5.975 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	3.660 zł


Jednostka:	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Dz. 852 Pomoc społeczna	3.534.017 zł
rozdz. 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	96.120 zł
§ 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne	96.120 zł

rozdz. 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz
składki na ubezpieczenia społeczne	1.729.817 zł
§ 3110 świadczenia społeczne	1.585.717 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	144.100 zł

rozdz. 85216 zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	158.300 zł
§ 3110 świadczenia społeczne	158.300 zł

rozdz. 85219 ośrodki pomocy społecznej	1.501.280 zł
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.200 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1.051.490 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	85.900 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	203.313 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	27.870 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	9.899 zł
§ 4260 zakup energii	26.000 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	3.000 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	3.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	45.000 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe	1.000 zł
§ 4430 różne opłaty i składki	2.200 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38.108 zł
§ 4480 podatek od nieruchomości	2.300 zł

rozdz. 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48.500 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	48.500 zł

Razem zadania zlecone	3.931.875 zł

ZADANIA POWIERZONE:

1. Wydział Infrastruktury Miejskiej	1.000 zł
Dz. 710 Działalność usługowa	1.000 zł
rozdz. 71035 cmentarze	1.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	1.000 zł

Razem zadania powierzone:	1.000 zł


OGÓŁEM ZLECONE I POWIERZONE:	3.932.875 zł

