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Zarządzenie Nr 136/IV/2004
Prezydenta Miasta Zgierza
z dnia 30 grudnia 2004 roku

w sprawie: 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, Nr 167, poz. 1759), 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, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703) 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	614.120 zł
Ilustrowany Tygodnik Zgierski:
Dz. 750 Administracja publiczna	o	1.800 zł
rozdz. 75095 pozostała działalność	o	1.800 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	1.800 zł

Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	o	110.100 zł
rozdz. 70001 zakłady gospodarki mieszkaniowej	o	110.100 zł
§ 4260 zakup energii	o	110.100 zł

Wydział Zarządzania Kryzysowego:
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa	o	1.300 zł
rozdz. 75414 obrona cywilna	o	1.300 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	o	1.300 zł

Wydział Rozwoju Miasta i Ewidencji Działalności Gospodarczej:
Dz. 750 Administracja publiczna	o	23.700 zł
rozdz. 75095 pozostała działalność	o	23.700 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	23.700 zł

Oświata:
Dz. 801 Oświata i wychowanie	o	171.553 zł
rozdz. 80101 szkoły podstawowe	o	81.673 zł
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone
do wynagrodzeń	o	1.003 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	o	22.398 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	o	9.338 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	o	1.287 zł
§ 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych	o	65 zł
§ 4260 zakup energii	o	46.261 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	o	1.066 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe	o	209 zł
§ 4430 różne opłaty i składki	o	46 zł
rozdz. 80104 przedszkola	o	964 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	o	817 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	o	141 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	o	6 zł
rozdz. 80110 gimnazja	o	74.522 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	o	31.291 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	o	26.771 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	o	4.802 zł
§ 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych	o	658 zł
§ 4260 zakup energii	o	11.000 zł
rozdz. 80120 licea ogólnokształcące	o	667 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	o	667 zł
rozdz. 80146 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	o	13.727 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	13.656 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe	o	71 zł

Wydział Finansowy:
Dz. 758 Różne rozliczenia	o	57.666 zł
rozdz. 75818 rezerwy ogólne i celowe	o	57.666 zł
§ 4810 rezerwy	o	57.666 zł
/- rezerwa celowa – 35.516 zł
 - rezerwa ogólna – 22.150 zł/

Wydział Kultury, Sportu i Zdrowia:
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport	o	115 zł
rozdz. 92695 pozostała działalność	o	115 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	115 zł

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji:
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport	o	8.291 zł
rozdz. 92604 instytucje kultury fizycznej	o	8.291 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	o	4.955 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	o	725 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	o	19 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	o	190 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	2.072 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe	o	249 zł
§ 4430 różne opłaty i składki	o	81 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:
Dz. 852 Pomoc społeczna	o	16.778 zł
rozdz. 85202 domy pomocy społecznej	o	2.757 zł
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone
do wynagrodzeń	o	1.882 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	o	42 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	o	148 zł
§ 4260 zakup energii	o	305 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	o	146 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	31 zł
§ 4430 różne opłaty i składki	o	199 zł
§ 4480 podatek od nieruchomości	o	4 zł
rozdz. 85219 ośrodki pomocy społecznej	o	14.021 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	o	622 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	o	132 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	o	9.230 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	o	410 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	3.449 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe	o	78 zł
§ 4430 różne opłaty i składki	o	100 zł

Wydział Oświaty:
Dz. 801 Oświata i wychowanie	o	1.562 zł
rozdz. 80195 pozostała działalność	o	1.562 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	1.562 zł

Straż Miejska:
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa	o	10.000 zł
rozdz. 75416 Straż Miejska	o	10.000 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	o	3.110 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	o	5.600 zł
§ 4260 zakup energii	o	1.290 zł

Rada Osiedla “Przybyłów”:
Dz. 750 Administracja publiczna	o	27 zł
rozdz. 75095 pozostała działalność	o	27 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	27 zł

Biuro ds. informatyki:
Dz. 720 Informatyka	o	24.700 zł
rozdz. 72095 pozostała działalność	o	24.700 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	o	21.000 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	o	3.000 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych	o	700 zł

Wydział Księgowości:
Dz. 750 Administracja publiczna	o	63.000 zł
rozdz. 75023 urzędy gmin	o	48.000 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	o	48.000 zł
rozdz. 75095 pozostała działalność	o	15.000 zł
§ 4430 różne opłaty i składki	o	15.000 zł

Wydział Infrastruktury Miejskiej:
Dz. 600 Transport i łączność	o	16.000 zł
rozdz. 60016 drogi publiczne gminne	o	16.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	16.000 zł
Dz.. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o	107.528 zł
rozdz. 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód	o	13.112 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	13.112 zł
rozdz. 90003 oczyszczanie miast i wsi	o	10.796 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	10.796 zł
rozdz. 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach	o	48.744 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	48.744 zł
rozdz. 90013 schroniska dla zwierząt	o	16.199 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	16.199 zł
rozdz. 90095 pozostała działalność	o	18.677 zł
§ 4260 zakup energii	o	2.053 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	o	4.554 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	760 zł
§ 4430 różne opłaty i składki	o	11.310 zł

§ 2. Zwiększa się wydatki	o	614.120 zł
Ilustrowany Tygodnik Zgierski:
Dz. 750 Administracja publiczna	o	1.800 zł
rozdz. 75095 pozostała działalność	o	1.800 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	1.800 zł

Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	o	110.100 zł
rozdz. 70001 zakłady gospodarki mieszkaniowej	o	15.000 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	o	15.000 zł
rozdz. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami	o	95.100 zł
§ 4260 zakup energii	o	100 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	95.000 zł

Wydział Zarządzania Kryzysowego:
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa	o	1.300 zł
rozdz. 75414 obrona cywilna	o	1.300 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	970 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	330 zł

Wydział Rozwoju Miasta i Ewidencji Działalności Gospodarczej:
Dz. 750 Administracja publiczna	o	23.700 zł
rozdz. 75095 pozostała działalność	o	23.700 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	o	15.500 zł
§ 4260 zakup energii	o	250 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	7.950 zł

Oświata:
Dz. 801 Oświata i wychowanie	o	207.069 zł
rozdz. 80101 szkoły podstawowe	o	133.992 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	96.308 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	o	34.654 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	3.030 zł
rozdz. 80110 gimnazja	o	45.350 zł
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone
do wynagrodzeń	o	3.000 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	30.650 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	o	8.050 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	o	910 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	2.740 zł
rozdz. 80120 licea ogólnokształcące	o	14.000 zł
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
i książek	o	8.000 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	o	6.000 zł
rozdz. 80146 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	o	13.727 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	o	30 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	13.425 zł
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
i książek	o	272 zł

Wydział Kultury, Sportu i Zdrowia:
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport	o	115 zł
rozdz. 92695 pozostała działalność	o	115 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	o	115 zł

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji:
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport	o	8.291 zł
rozdz. 92604 instytucje kultury fizycznej	o	8.291 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	3.209 zł
§ 4260 zakup energii	o	4.051 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	o	1.031 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:
Dz. 852 Pomoc społeczna	o	16.778 zł
rozdz. 85202 domy pomocy społecznej	o	2.757 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	o	190 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	2.438 zł
§ 4220 zakup środków żywności	o	94 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	o	35 zł
rozdz. 85219 ośrodki pomocy społecznej	o	14.021 zł
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone
do wynagrodzeń	o	982 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	o	753 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	12.242 zł
§ 4260 zakup energii	o	44 zł

Wydział Oświaty:
Dz. 801 Oświata i wychowanie	o	1.562 zł
rozdz. 80145 komisje egzaminacyjne	o	62 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	62 zł
rozdz. 80195 pozostała działalność	o	1.500 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	1.500 zł

Straż Miejska:
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa	o	10.000 zł
rozdz. 75416 Straż Miejska	o	10.000 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	6.300 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	o	3.700 zł

Rada Osiedla “Przybyłów”:
Dz. 750 Administracja publiczna	o	27 zł
rozdz. 75095 pozostała działalność	o	27 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	27 zł

Biuro ds. informatyki:
Dz. 720 Informatyka	o	24.700 zł
rozdz. 72095 pozostała działalność	o	24.700 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	400 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	24.300 zł

Wydział Księgowości:
Dz. 750 Administracja publiczna	o	63.000 zł
rozdz. 75022 rady gmin	o	4.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	4.000 zł
rozdz. 75023 urzędy gmin	o	59.000 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	o	4.000 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	10.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	35.000 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe	o	2.000 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych	o	8.000 zł

Wydział Infrastruktury Miejskiej:
Dz. 600 Transport i łączność	o	33.150 zł
rozdz. 60004 lokalny transport zbiorowy	o	30.100 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	30.100 zł
rozdz. 60016 drogi publiczne gminne	o	3.050 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	o	3.050 zł
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o	112.528 zł
rozdz. 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg	o	112.528 zł
§ 4260 zakup energii	o	85.600 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	o	26.928 zł

II. W zakresie zadań zleconych.

§ 3. Zmniejsza się wydatki	o	20.762 zł
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:
Dz. 852 Pomoc społeczna	o	20.162 zł
rozdz. 85212 świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	o	9.404 zł
§ 3110 świadczenia społeczne	o	5.682 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	o	91 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	2.631 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	o	1.000 zł
rozdz. 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia społeczne	o	1.656 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	o	1.656 zł
rozdz. 85219 ośrodki pomocy społecznej	o	9.102 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	o	3.721 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	o	505 zł
§ 4260 zakup energii	o	3.376 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	o	900 zł
§ 4430 różne opłaty i składki	o	514 zł
§ 4480 podatek od nieruchomości	o	86 zł

Wydział Księgowości:
Dz. 750 Administracja publiczna	o	600 zł
rozdz. 75011 urzędy wojewódzkie	o	600 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	600 zł

§ 4. Zwiększa się wydatki	o	20.762 zł
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:
Dz. 852 Pomoc społeczna	o	20.162 zł
rozdz. 85212 świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	o	9.404 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	o	1.965 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	o	3.273 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	o	180 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	3.986 zł
rozdz. 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia społeczne	o	1.656 zł
§ 3110 świadczenia społeczne	o	1.656 zł
rozdz. 85219 ośrodki pomocy społecznej	o	9.102 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	o	4.226 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	3.151 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	1.668 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe	o	57 zł

Wydział Księgowości:
Dz. 750 Administracja publiczna	o	600 zł
rozdz. 75011 urzędy wojewódzkie	o	600 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	600 zł

III. W zakresie zadań powierzonych.

§ 5. Zmniejsza się wydatki	o	6.858 zł
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji:
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport	o	6.858 zł
rozdz. 92604 instytucje kultury fizycznej	o	6.858 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	5.973 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	885 zł

§ 6. Zwiększa się wydatki	o	6.858 zł
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji:
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport	o	6.858 zł
rozdz. 92604 instytucje kultury fizycznej	o	6.858 zł
§ 4260 zakup energii	o	6.858 zł

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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


Prezydent Miasta Zgierza
Karol Maśliński

