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Zarządzenie Nr 53/IV/2004
Prezydenta Miasta Zgierza
z dnia 26 maja 2004 r.

w sprawie: zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2004 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; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203), 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; z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890) oraz § 14 uchwały Rady Miasta Zgierza Nr XVI/156/04 z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na 2004 r.

zarządzam, co następuje:

I. W zakresie zadań własnych.
§ 1. Zmniejsza się wydatki	o	69.962 zł
Rada Osiedla “Podleśna”:
Dz. 750 Administracja publiczna	o	200 zł
rozdz. 75095 pozostała działalność	o	200 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	200 zł

Rada Osiedla “Proboszczewice”:
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o	500 zł
rozdz. 92195 pozostała działalność	o	500 zł
§ 4430 różne opłaty i składki	o	500 zł

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji:
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport	o	10.074 zł
rozdz. 92604 instytucje kultury fizycznej	o	10.074 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	o	10.074 zł

Wydział Kultury, Sportu i Zdrowia:
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	o	670 zł
rozdz. 85412 kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku
dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	o	670 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	670 zł

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o	218 zł
rozdz. 92195 pozostała działalność	o	218 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	218 zł

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport	o	5.000 zł
rozdz. 92695 pozostała działalność	o	5.000 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	5.000 zł

Wydział Finansowy:
Dz. 758 Różne rozliczenia	o	53.300 zł
rozdz. 75818 rezerwy ogólne i celowe	o	53.300 zł
§ 4810 rezerwy	o	53.300 zł

§ 2. Zwiększa się wydatki	o	69.962 zł
Rada Osiedla “Podleśna”:
Dz. 750 Administracja publiczna	o	200 zł
rozdz. 75095 pozostała działalność	o	200 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	200 zł

Rada Osiedla “Proboszczewice”:
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o	500 zł
rozdz. 92195 pozostała działalność	o	500 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	400 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	100 zł

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji:
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport	o	10.074 zł
rozdz. 92604 instytucje kultury fizycznej	o	10.074 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	o	10.074 zł

Wydział Kultury, Sportu i Zdrowia:
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	o	670 zł
rozdz. 85412 kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku
dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	o	670 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	670 zł

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o	218 zł
rozdz. 92195 pozostała działalność	o	218 zł
§ 4260 zakup energii	o	218 zł

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport	o	5.000 zł
rozdz. 92695 pozostała działalność	o	5.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	5.000 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:
Dz. 852 Pomoc społeczna	o	3.300 zł
rozdz. 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia społeczne	o	3.300 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	o	3.300 zł

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o	50.000 zł
rozdz. 85395 pozostała działalność	o	50.000 zł
§ 3110 świadczenia społeczne	o	50.000 zł

II. W zakresie zadań zleconych.
Na podstawie pism: z Krajowego Biura Wyborczego Nr DŁD-980/6/04 z dnia 30 kwietnia 2004 roku oraz  z Urzędu Wojewódzkiego Nr Fn.I-3011-14/10-IV/2004 z dnia 30 kwietnia 2004 r. i Nr Fn.I-3011-14/11-V/2004 z dnia 24 maja 2004 r. wprowadza się poniższe zmiany:

§ 3. Zwiększa się dochody	o	3.805.088 zł
Wydział Finansowy:
Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	o	14.413 zł
rozdz. 75113 wybory do Parlamentu Europejskiego	o	14.413 zł
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	o	14.413 zł
Dz. 852 Pomoc społeczna	o	3.790.675 zł
rozdz. 85212 świadczenia rodzinne oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego	o	3.790.675 zł
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	o	3.785.815 zł
§ 6310 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	o	4.860 zł

§ 4. Zwiększa się wydatki	o	3.805.088 zł
Wydział Księgowości:
Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	o	14.413 zł
rozdz. 75113 wybory do Parlamentu Europejskiego	o	14.413 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	4.413 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	10.000 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:
Dz. 852 Pomoc społeczna	o	3.790.675 zł
rozdz. 85212 świadczenia rodzinne oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego	o	3.790.675 zł
§ 3110 świadczenia społeczne	o	3.627.645 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	o	44.970 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	o	92.109 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	o	1.102 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	7.798 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	o	800 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	10.000 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	o	1.391 zł
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych	o	4.860 zł

§ 5. Zmniejsza się dochody	o	491.193 zł
Wydział Finansowy:
Dz. 852 Pomoc społeczna	o	491.193 zł
rozdz. 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej	o	27.251 zł
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	o	27.251 zł

rozdz. 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia społeczne	o	395.331 zł
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	o	395.331 zł

rozdz. 85216 zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne
i wychowawcze	o	68.611 zł
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	o	68.611 zł

§ 6. Zmniejsza się wydatki	o	491.193 zł
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:
Dz. 852 Pomoc społeczna	o	491.193 zł
rozdz. 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej	o	27.251 zł
§ 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne	o	27.251 zł

rozdz. 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia społeczne	o	395.331 zł
§ 3110 świadczenia społeczne	o	309.737 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	o	85.594 zł

rozdz. 85216 zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne
i wychowawcze	o	68.611 zł
§ 3110 świadczenia społeczne	o	68.611 zł

III. W zakresie zadań powierzonych.
§ 7. Zwiększa się dochody	o	37.500 zł
Wydział Finansowy:
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o	37.500 zł
rozdz. 92116 biblioteki	o	37.500 zł
§ 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego	o	37.500 zł

§ 8. Zwiększa się wydatki	o	37.500 zł
Wydział Kultury, Sportu i Zdrowia:
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o	37.500 zł
rozdz. 92116 biblioteki	o	37.500 zł
§ 2550 dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji
kultury	o	37.500 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

