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Zarządzenie Nr 31/IV/2005
Prezydenta Miasta Zgierza
z dnia 31 marca 2005 r.

w sprawie: zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2005 w zakresie zadań własnych i zleconych.

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; z 2005 r. Nr 14, poz. 114) oraz § 15 uchwały Rady Miasta Zgierza Nr XXX/275/05 z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na 2005 r.

zarządzam, co następuje:

I. W zakresie zadań własnych.

§ 1. Zmniejsza się wydatki	o	1.976.262 zł
Wydział Finansowy:
Dz. 758 Różne rozliczenia	o	24.000 zł
rozdz. 75818 rezerwy ogólne i celowe	o	24.000 zł
§ 4810 rezerwy	o	24.000 zł
/rezerwa celowa/

Wydział Kultury, Sportu i Zdrowia:
Dz. 851 Ochrona zdrowia	o	61.272 zł
rozdz. 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi	o	60.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	60.000 zł
rozdz. 85195 pozostała działalność	o	1.272 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	1.272 zł

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	o	5.500 zł
rozdz. 85412 kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku
dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	o	5.500 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	5.500 zł

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o	1.705.000 zł
rozdz. 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	o	565.000 zł
§ 2550 dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej
instytucji kultury /MOK/	o	565.000 zł

rozdz. 92116 biblioteki	o	850.000 zł
§ 2550 dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej
instytucji kultury /MBP/	o	850.000 zł

rozdz. 92118 muzea	o	290.000 zł
§ 2550 dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej
instytucji kultury /MMZ/	o	290.000 zł

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport	o	1.000 zł
rozdz. 92695 pozostała działalność	o	1.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	1.000 zł

Wydział Księgowości:
Dz. 750 Administracja publiczna	o	75.000 zł
rozdz. 75023 urzędy gmin	o	75.000 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	o	75.000 zł
Rada Osiedla “Podleśna”:
Dz. 750 Administracja publiczna	o	62 zł
rozdz. 75095 pozostała działalność	o	62 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	62 zł

Biuro do spraw informatyki:
Dz. 720 Informatyka	o	40.000 zł
rozdz. 72095 pozostała działalność	o	40.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	40.000 zł

Wydział Infrastruktury Miejskiej:
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o	64.428 zł
rozdz. 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg	o	64.428 zł
§ 4260 zakup energii	o	64.428 zł

§ 2. Zwiększa się wydatki	o	1.976.262 zł
Oświata:
Dz. 801 Oświata i wychowanie	o	24.000 zł
rozdz. 80101 szkoły podstawowe	o	10.000 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	o	10.000 zł

rozdz. 80110 gimnazja	o	14.000 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	o	14.000 zł

Wydział Kultury, Sportu i Zdrowia:
Dz. 851 Ochrona zdrowia	o	61.272 zł
rozdz. 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi	o	60.000 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	o	60.000 zł

rozdz. 85195 pozostała działalność	o	1.272 zł
§ 4430 różne opłaty i składki	o	1.272 zł

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	o	5.500 zł
rozdz. 85412 kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku
dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	o	5.500 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	o	5.500 zł

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o	1.705.000 zł
rozdz. 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	o	565.000 zł
§ 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej
instytucji kultury /MOK/	o	565.000 zł

rozdz. 92116 biblioteki	o	850.000 zł
§ 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej
instytucji kultury /MBP/	o	850.000 zł

rozdz. 92118 muzea	o	290.000 zł
§ 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej
instytucji kultury /MMZ/	o	290.000 zł

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport	o	1.000 zł
rozdz. 92695 pozostała działalność	o	1.000 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	o	1.000 zł

Wydział Księgowości:
Dz. 750 Administracja publiczna	o	75.000 zł
rozdz. 75023 urzędy gmin	o	75.000 zł
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	o	45.000 zł
§ 4430 różne opłaty i składki	o	30.000 zł

Rada Osiedla “Podleśna”:
Dz. 750 Administracja publiczna	o	62 zł
rozdz. 75095 pozostała działalność	o	62 zł
§ 4260 zakup energii	o	62 zł

Biuro do spraw informatyki:
Dz. 720 Informatyka	o	40.000 zł
rozdz. 72095 pozostała działalność	o	40.000 zł
§ 4350 opłaty za usługi internetowe	o	40.000 zł

Wydział Infrastruktury Miejskiej:
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o	64.428 zł
rozdz. 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód	o	64.428 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	64.428 zł

Na podstawie pisma z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego: Nr FN.I-30112-10/2005 z dnia 24 marca 2005 r. oraz Nr FN.I-30112-12/2005 z dnia 30 marca 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 3. Zwiększa się dochody	o	647.641 zł
Wydział Finansowy:
Dz. 852 Pomoc społeczna	o	366.936 zł
rozdz. 85295 pozostała działalność	o	366.936 zł
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin	o	366.936 zł

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	o	280.705 zł
rozdz. 85415 pomoc materialna dla uczniów	o	280.705 zł
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin	o	280.705 zł

§ 4. Zwiększa się wydatki	o	647.641 zł
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:
Dz. 852 Pomoc społeczna	o	366.936 zł
rozdz. 85295 pozostała działalność	o	366.936 zł
§ 3110 świadczenia społeczne	o	366.936 zł

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	o	280.705 zł
rozdz. 85415 pomoc materialna dla uczniów	o	280.705 zł
§ 3260 inne formy pomocy dla uczniów	o	280.705 zł

II. W zakresie zadań zleconych.

Na podstawie pisma z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego: Nr FN.I-30112-10/2005 z dnia 24 marca 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 5. Zmniejsza się dochody	o	84.535 zł
Wydział Finansowy:
Dz. 852 Pomoc społeczna	o	84.535 zł
rozdz. 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia społeczne	o	84.535 zł
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	o	84.535 zł


§ 6. Zmniejsza się wydatki	o	84.535 zł
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:
Dz. 852 Pomoc społeczna	o	84.535 zł
rozdz. 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia społeczne	o	84.535 zł
§ 3110 świadczenia społeczne	o	84.535 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

