Zarządzenie Nr 13/IV/2005
Prezydenta Miasta Zgierza
z dnia 16 lutego 2005 roku

w sprawie: przyjęcia układu wykonawczego budżetu miasta Zgierza w zakresie wydatków zadań własnych na 2005 rok.

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; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759) oraz art. 126 ust. 1, pkt 1 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; z 2005 r. Nr 14, poz. 114)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się układ wykonawczy budżetu miasta Zgierza na rok 2005 w zakresie wydatków zadań własnych zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 r.

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


Prezydent Miasta Zgierza
Karol Maśliński
Załącznik do zarządzenia Prezydenta Miasta Zgierza Nr 13/IV/2005 z dnia 16 lutego 2005 r.

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU MIASTA ZGIERZA NA ROK 2005 W ZAKRESIE ZADAŃ WŁASNYCH, WG JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH.

Jednostka:	Księgowość UMZ
1. Wydział Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej i Geodezji		2.365.000 zł
Dz. 010 Rolnictwo	5.500 zł
rozdz. 01030 izby rolnicze	1.500 zł
§ 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości
2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1.500 zł
rozdz. 01095 pozostała działalność	4.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	4.000 zł

Dz. 020 Leśnictwo	8.000 zł
rozdz. 02095 pozostała działalność	8.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	8.000 zł

Dz. 710 Działalność usługowa	2.345.500 zł
rozdz. 71004 plany zagospodarowania przestrzennego	2.165.500 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	299.000 zł
§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.865.500 zł
rozdz. 71013 prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/	180.000 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2.000 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	2.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	176.000 zł

Dz. 758 Różne rozliczenia	6.000 zł
rozdz. 75809 rozliczenia między jednostkami
samorządu terytorialnego	6.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	6.000 zł

2. Wydział Gospodarki Nieruchomościami	11.663.000 zł
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	11.230.000 zł
rozdz. 70001 zakłady gospodarki mieszkaniowej	10.330.000 zł
§ 4260 zakup energii	3.260.000 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	2.210.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	4.860.000 zł
rozdz. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami	600.000 zł
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	330.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	270.000 zł
rozdz. 70095 pozostała działalność	300.000 zł
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300.000 zł

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	433.000 zł
rozdz. 90017 zakłady gospodarki komunalnej	433.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	433.000 zł

3. Wydział Infrastruktury Miejskiej				11.239.200 zł
Dz. 600 Transport i łączność	7.587.900 zł
rozdz. 60004 lokalny transport zbiorowy	4.248.000 zł
§ 2650 dotacja przedmiotowa z budżetu dla
zakładu budżetowego /MUK/	2.798.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	1.450.000 zł
rozdz. 60016 drogi publiczne gminne	3.339.900 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	1.138.100 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	120.000 zł
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.081.800 zł

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 		 3.651.300 zł
rozdz. 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód	95.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	45.000 zł
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000 zł
rozdz. 90003 oczyszczanie miast i wsi	830.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	830.000 zł
rozdz. 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach	926.300 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	576.300 zł
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350.000 zł
rozdz. 90013 schroniska dla zwierząt	115.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	115.000 zł
rozdz. 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg	1.460.000 zł
§ 4260 zakup energii	1.110.000 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	350.000 zł
rozdz. 90095 pozostała działalność	225.000 zł
§ 4260 zakup energii	40.000 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	160.000 zł
§ 4430 różne opłaty i składki	25.000 zł

4. Wydział Oświaty	6.522.035 zł
Dz. 801 Oświata i wychowanie	6.497.000 zł
rozdz. 80101 szkoły podstawowe	115.000 zł
§ 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla
niepublicznej jednostki systemu oświaty	115.000 zł
/Społeczna Szkoła Podstawowa/
rozdz. 80104 przedszkola 	5.635.000 zł
§ 2510 dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu
budżetowego /Przedszkola Miejskie/	5.365.000 zł
§ 2540 dotacja podmiotowa z budżetu
dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	270.000 zł
/Niepubliczne Przedszkole/
rozdz. 80110 gimnazja	90.000 zł
§ 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla
niepublicznej jednostki systemu oświaty	90.000 zł
/Społeczne Gimnazjum TPZ/
rozdz. 80113 dowożenie uczniów do szkół	25.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych		25.000 zł
rozdz. 80145 komisje egzaminacyjne	4.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	4.000 zł
rozdz. 80195 pozostała działalność	628.000 zł
§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20.000 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	20.000 zł
§ 4260 zakup energii	1.000 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	185.500 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	111.500 zł
§ 4430 różne opłaty i składki	20.000 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170.000 zł
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000 zł

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza			      25.035 zł
rozdz. 85446 dokształcanie i  doskonalenie nauczycieli	25.035 zł
§ 2510 dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu
budżetowego /Przedszkola Miejskie/	25.035 zł

5. Wydział Kultury, Sportu i Zdrowia	3.313.000 zł
Dz. 851 Ochrona zdrowia	539.000 zł
rozdz. 85121 lecznictwo ambulatoryjne	55.000 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	15.000 zł
§ 6220 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
innych jednostek sektora finansów publicznych	40.000 zł
rozdz. 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi	400.000 zł
§ 2820 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160.000 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	30.000 zł
§ 4220 zakup środków żywności	5.000 zł
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	195.000 zł
rozdz. 85195 pozostała działalność	84.000 zł
§ 2820 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28.000 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2.000 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	20.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	34.000 zł

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej								     475.000 zł
rozdz. 85305 żłobki	475.000 zł
§ 2510 dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu
budżetowego /Żłobek Miejski/	475.000 zł

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza			      85.000 zł
rozdz. 85412 kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku
dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	85.000 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	10.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	75.000 zł

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		  1.809.000 zł
rozdz. 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	565.000 zł
§ 2550 dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej
instytucji kultury /MOK/	565.000 zł
rozdz. 92116 biblioteki	850.000 zł
§ 2550 dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej
instytucji kultury /MBP/	850.000 zł
rozdz. 92118 muzea	290.000 zł
§ 2550 dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej
instytucji kultury /MMZ/	290.000 zł
rozdz. 92195 pozostała działalność	104.000 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	36.500 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	67.500 zł

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport	405.000 zł
rozdz. 92695 pozostała działalność	405.000 zł
§ 3240 stypendia dla uczniów	40.000 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	20.000 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	310.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	35.000 zł

6. Wydział Rozwoju Miasta i Ewidencji
Działalności Gospodarczej	160.000 zł
Dz. 750 Administracja publiczna	160.000 zł
rozdz. 75095 pozostała działalność	160.000 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	4.000 zł
§ 4260 zakup energii	1.500 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	152.500 zł
§ 4430 różne opłaty i składki	2.000 zł

7. Wydział Zarządzania Kryzysowego - 
Miejskie Centrum Reagowania					      30.000 zł
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa								30.000 zł
rozdz. 75411 komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		20.000 zł
§ 6300 wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					20.000 zł
rozdz. 75412 ochotnicze straże pożarne					2.000 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia					760 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych						640 zł
§ 4430 różne opłaty i składki							600 zł
rozdz. 75414 obrona cywilna	8.000 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	8.000 zł

8. Biuro do spraw informatyki	1.808.196 zł
Dz. 720 Informatyka	1.808.196 zł
rozdz. 72095 pozostała działalność	1.808.196 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	164.800 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.000 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	29.900 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	4.200 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	65.000 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	30.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	347.900 zł
§ 4350 opłaty za usługi internetowe	20.000 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.200 zł
§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.111.708 zł
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16.488 zł

9. Wydział Księgowości	11.741.318 zł
Dz. 750 Administracja publiczna	7.311.700 zł
rozdz. 75022 rady gmin /miast/	265.000 zł
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	245.000 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	8.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	10.000 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe	1.000 zł
§ 4420 podróże służbowe zagraniczne	1.000 zł
rozdz. 75023 urzędy gmin	7.000.000 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	4.532.000 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	360.000 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	876.000 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	134.000 zł
§ 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych	30.000 zł
§ 4170 wynagrodzenie bezosobowe	70.000 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	182.000 zł
§ 4260 zakup energii	110.000 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	150.000 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	6.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	372.000 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe	18.000 zł
§ 4420 podróże służbowe zagraniczne	10.000 zł
§ 4430 różne opłaty i składki	30.000 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110.000 zł
§ 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5.000 zł
§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000 zł
rozdz. 75095 pozostała działalność	46.700 zł
§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16.700 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	8.000 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	2.000 zł
§ 4430 różne opłaty i składki	20.000 zł

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	       38.000 zł
rozdz. 75403 jednostki terenowe Policji	38.000 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	10.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	28.000 zł

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			      80.000 zł
rozdz. 75647 pobór podatków, opłat i niepodatkowych
należności budżetowych	80.000 zł
§ 4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	40.000 zł

Dz. 757 Obsługa długu publicznego	2.581.618 zł
rozdz. 75702 obsługa papierów wartościowych, kredytów
i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2.100.000 zł
§ 8070 odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów
wartościowych oraz od krajowych kredytów i pożyczek	2.100.000 zł
rozdz. 75704 rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych
przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	481.618 zł
§ 8020 wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	481.618 zł

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		  1.730.000 zł
rozdz. 90095 pozostała działalność	1.730.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	1.730.000 zł

Rady Osiedli 
w tym:								      59.900 zł
Rada Osiedla “Rudunki”						      11.500 zł
Dz. 600 Transport i łączność	5.500 zł
rozdz. 60016 drogi publiczne gminne	5.500 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3.500 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	2.000 zł

Dz. 750 Administracja publiczna	1.000 zł
rozdz. 75095 pozostała działalność	1.000 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1.000 zł

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.500 zł
rozdz. 85395 pozostała działalność	1.500 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1.000 zł
§ 4220 zakup środków żywności	500 zł

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.000 zł
rozdz. 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.000 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1.000 zł

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		        2.500 zł
rozdz. 92195 pozostała działalność	2.500 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	500 zł

Rada Osiedla “Proboszczewice”					        8.000 zł
Dz. 600 Transport i łączność	3.400 zł
rozdz. 60016 drogi publiczne gminne	3.400 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1.400 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	2.000 zł

Dz. 750 Administracja publiczna	500 zł
rozdz. 75095 pozostała działalność	500 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	300 zł
§ 4260 zakup energii	200 zł

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	500 zł
rozdz.85395 pozostała działalność	500 zł
§ 4220 zakup środków żywności	100 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	400 zł

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.600 zł
rozdz. 92195 pozostała działalność	3.600 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	1.600 zł

Rada Osiedla “Przybyłów”						        8.700 zł
Dz. 600 Transport i łączność	1.000 zł
rozdz. 60016 drogi publiczne gminne	1.000 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1.000 zł

Dz. 750 Administracja publiczna	1.500 zł
rozdz. 75095 pozostała działalność	1.500 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	300 zł
§ 4260 zakup energii	300 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	900 zł

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.000 zł
rozdz. 85395 pozostała działalność	4.000 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2.000 zł
§ 4220 zakup środków żywności	2.000 zł

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 zł
rozdz. 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	400 zł

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		        1.800 zł
rozdz. 92195 pozostała działalność	1.800 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1.800 zł

Rada Osiedla “Podleśna”	6.000 zł
Dz. 600 Transport i łączność	3.000 zł
rozdz. 60016 drogi publiczne gminne	3.000 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	3.000 zł

Dz. 750 Administracja publiczna	500 zł
rozdz. 75095 pozostała działalność	500 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	500 zł

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	800 zł
rozdz. 85395 pozostała działalność	800 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	250 zł
§ 4220 zakup środków żywności	550 zł

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 zł
rozdz. 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	200 zł

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		        1.500 zł
rozdz. 92195 pozostała działalność	1.500 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	500 zł

Rada Osiedla “Nowe Miasto”					        8.000 zł
Dz. 600 Transport i łączność	3.000 zł
rozdz. 60016 drogi publiczne gminne	3.000 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	3.000 zł

Dz. 750 Administracja publiczna	500 zł
rozdz. 75095 pozostała działalność	500 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	300 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	200 zł

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.000 zł
rozdz. 85395 pozostała działalność	2.000 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	750 zł
§ 4220 zakup środków żywności	1.250 zł

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 zł
rozdz. 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	500 zł

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		        2.000 zł
rozdz. 92195 pozostała działalność	2.000 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2.000 zł

Rada Osiedla “Chełmy - Adelmówek”				        6.000 zł
Dz. 600 Transport i łączność	4.000 zł
rozdz. 60016 drogi publiczne gminne	4.000 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	4.000 zł

Dz. 750 Administracja publiczna	300 zł
rozdz. 75095 pozostała działalność	300 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	300 zł

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 zł
rozdz. 85395 pozostała działalność	200 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	200 zł

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 zł
rozdz. 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	300 zł

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		        1.200 zł
rozdz. 92195 pozostała działalność	1.200 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1.200 zł

Rada Osiedla “650 - lecia”						        7.200 zł
Dz. 750 Administracja publiczna	1.500 zł
rozdz. 75095 pozostała działalność	1.500 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1.500 zł

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.500 zł
rozdz. 85395 pozostała działalność	2.500 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1.000 zł
§ 4220 zakup środków żywności	1.500 zł

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800 zł
rozdz. 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach	800 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	800 zł

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.400 zł
rozdz. 92195 pozostała działalność	2.400 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	400 zł

Rada Osiedla “Krzywie Chełmy”					        4.500 zł
Dz. 600 Transport i łączność	2.000 zł
rozdz. 60016 drogi publiczne gminne	2.000 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2.000 zł

Dz. 750 Administracja publiczna	500 zł
rozdz. 75095 pozostała działalność	500 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	500 zł

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	500 zł
rozdz. 85395 pozostała działalność	500 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	250 zł
§ 4220 zakup środków żywności	250 zł

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 zł
rozdz. 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	500 zł

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		        1.000 zł
rozdz. 92195 pozostała działalność	1.000 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1.000 zł

Jednostki oświatowe:	21.855.974 zł
Dz. 801 Oświata i wychowanie	20.766.213 zł
rozdz. 80101 szkoły podstawowe	12.185.000 zł
§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14.200 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	7.841.903 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	612.742 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1.498.802 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	211.928 zł
§ 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych	27.272 zł
§ 4170 wynagrodzenie bezosobowe	3.500 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	276.920 zł
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24.500 zł
§ 4260 zakup energii	922.076 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	37.100 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	12.280 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	144.314 zł
§ 4350 opłaty za usługi internetowe	11.840 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe	4.560 zł
§ 4430 różne opłaty i składki	7.100 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	533.963 zł
rozdz. 80104 przedszkola	142.329 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	108.371 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.924 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	23.254 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	2.780 zł
rozdz. 80110 gimnazja	6.810.000 zł
§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16.000 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	4.435.135 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	354.041 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	607.728 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	116.296 zł
§ 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych	3.310 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	2.020 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 	245.775 zł
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14.000 zł
§ 4260 zakup energii	603.493 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	71.718 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	4.500 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	39.746 zł
§ 4350 opłaty za usługi internetowe	2.240 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe	1.700 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	292.298 zł
rozdz. 80120 licea ogólnokształcące	1.500.000 zł
§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.000 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1.042.800 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	71.259 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	206.241 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	27.200 zł
§ 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych	500 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	1.200 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	14.000 zł
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.000 zł
§ 4260 zakup energii	49.500 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	4.000 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	13.800 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe	500 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61.000 zł
rozdz. 80146 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	128.884 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	11.992 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	741 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	2.237 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	308 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	34.358 zł
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.350 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	66.898 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe	1.000 zł

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza			 1.089.761 zł
rozdz. 85401 świetlice szkolne	988.781 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	761.198 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	56.251 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	152.145 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	19.187 zł
rozdz. 85415 pomoc materialna dla uczniów	100.980 zł
§ 3240 stypendia dla uczniów	22.200 zł
§ 3260 inne formy pomocy dla uczniów	78.780 zł

Jednostka:	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5.900.404 zł
Dz. 852 Pomoc społeczna	5.722.404 zł
rozdz. 85202 domy pomocy społecznej	240.000 zł
§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	700 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	124.735 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.000 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	22.402 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	3.096 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	1.000 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	10.000 zł
§ 4220 zakup środków żywności	51.000 zł
§ 4260 zakup energii	4.000 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	3.500 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	200 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	4.860 zł
§ 4430 różne opłaty i składki	300 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.003 zł
§ 4480 podatek od nieruchomości	1.204 zł
rozdz. 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia społeczne	1.549.442 zł
§ 3110 świadczenia społeczne	1.545.742 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	3.700 zł
rozdz. 85215 dodatki mieszkaniowe	1.718.382 zł
§ 3110 świadczenia społeczne	1.718.382 zł
rozdz. 85219 ośrodki pomocy społecznej	2.014.580 zł
§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.800 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1.405.528 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	108.900 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	265.681 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	36.713 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	5.000 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	44.210 zł
§ 4260 zakup energii	29.000 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	8.000 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	3.700 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	54.500 zł
§ 4350 opłaty za usługi internetowe	2.100 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe	2.000 zł
§ 4430 różne opłaty i składki	2.000 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40.234 zł
§ 4480 podatek od nieruchomości	2.214 zł
rozdz. 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze	200.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	200.000 zł

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej								    178.000 zł
rozdz. 85395 pozostała działalność	178.000 zł
§ 4330 zakup usług przez jednostki samorządu
terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	178.000 zł

Jednostka:	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	1.540.000 zł
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport	1.540.000 zł
rozdz. 92604 instytucje kultury fizycznej	1.540.000 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	639.000 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	49.200 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	122.000 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	17.000 zł
§ 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych	19.700 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	55.000 zł
§ 4260 zakup energii	544.000 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	8.000 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1.500 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	52.300 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe	5.000 zł
§ 4430 różne opłaty i składki	3.500 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.800 zł

Jednostka:	Ilustrowany Tygodnik Zgierski	357.000 zł
Dz. 750 Administracja publiczna	357.000 zł
rozdz. 75095 pozostała działalność	357.000 zł
§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.500 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 	132.252 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.100 zł
§ 4090 honoraria 	36.103 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	32.960 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	3.605 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	20.100 zł
§ 4260 zakup energii	3.280 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	2.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	107.300 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe	2.000 zł
§ 4430 różne opłaty i składki	1.200 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 	3.600 zł

Jednostka:	Straż Miejska	950.000 zł
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa							    950.000 zł
rozdz. 75416 Straż Miejska	950.000 zł
§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20.000 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	639.000 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.000 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	122.200 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	17.500 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	19.500 zł
§ 4260 zakup energii	23.000 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	7.000 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	26.000 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe	500 zł
§ 4430 różne opłaty i składki	4.300 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.000 zł

Wydział Finansowy:
Dz. 758 Różne rozliczenia	2.490.000 zł
rozdz. 75818 rezerwy ogólne i celowe	2.490.000 zł
§ 4810 rezerwy	2.490.000 zł
/- ogólna – 	    895.000 zł
 - celowa – 	1.595.000 zł/
Ogó³em wydatki:	81.995.027 z³

Rozchody	2.148.274 z³
§ 9920 sp³aty otrzymanych krajowych po¿yczek i kredytów	2.148.274 z³
Ogó³em wydatki i rozchody 	84.143.301 z³

