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Zarządzenie Nr 37/IV/2005
Prezydenta Miasta Zgierza
z dnia 29 kwietnia 2005 r.

w sprawie: zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2005 w zakresie zadań własnych 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; z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565) 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	77.128 zł
Wydział Rozwoju Miasta i Ewidencji Działalności Gospodarczej:
Dz. 750 Administracja publiczna	o	15.000 zł
rozdz. 75095 pozostała działalność	o	15.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	15.000 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:
Dz. 852 Pomoc społeczna	o	1.015 zł
rozdz. 85219 ośrodki pomocy społecznej	o	1.015 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	1.015 zł

Straż Miejska:
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa	o	17.410 zł
rozdz. 75416 Straż Miejska	o	17.410 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	o	13.000 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	o	3.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	1.410 zł

Wydział Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej i Geodezji	o	5.000 zł
rozdz. 71013 prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/	o	5.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	5.000 zł

Wydział Kultury, Sportu i Zdrowia:
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o	3.000 zł
rozdz. 92195 pozostała działalność	o	3.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	3.000 zł

Oświata:
Dz. 801 Oświata i wychowanie	o	5.000 zł
rozdz. 80110 gimnazja	o	5.000 zł
§ 4260 zakup energii	o	5.000 zł

Wydział Finansowy:
Dz. 758 Różne rozliczenia	o	30.703 zł
rozdz. 75818 rezerwy ogólne i celowe	o	30.703 zł
§ 4810 rezerwy	o	30.703 zł

§ 2. Zwiększa się wydatki	o	77.128 zł
Wydział Rozwoju Miasta i Ewidencji Działalności Gospodarczej:
Dz. 750 Administracja publiczna	o	15.000 zł
rozdz. 75095 pozostała działalność	o	15.000 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	7.000 zł
§ 4260 zakup energii	o	8.000 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:
Dz. 852 Pomoc społeczna	o	1.015 zł
rozdz. 85219 ośrodki pomocy społecznej	o	1.015 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	o	1.015 zł

Straż Miejska:
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa	o	17.410 zł
rozdz. 75416 Straż Miejska	o	17.410 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	o	1.410 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	10.200 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	o	5.300 zł
§ 4430 różne opłaty i składki	o	500 zł

Wydział Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej i Geodezji	o	5.000 zł
rozdz. 71013 prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/	o	5.000 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	o	5.000 zł

Wydział Kultury, Sportu i Zdrowia:
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o	29.203 zł
rozdz. 92195 pozostała działalność	o	29.203 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	o	3.000 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	o	26.203 zł

Oświata:
Dz. 801 Oświata i wychowanie	o	5.000 zł
rozdz. 80110 gimnazja	o	5.000 zł
§ 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych	o	3.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	1.000 zł
§ 4350 opłaty za usługi internetowe	o	1.000 zł

Rada Osiedla “Rudunki”:
Dz. 600 Transport i łączność	o	4.500 zł
rozdz. 60016 drogi publiczne gminne	o	4.500 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	4.500 zł

II. W zakresie zadań powierzonych.

§ 3. Zwiększa się dochody	o	57.353 zł
Wydział Finansowy:
Dz. 750 Administracja publiczna	o	7.353 zł
rozdz. 75020 starostwa powiatowe	o	7.353 zł
§ 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego	o	7.353 zł

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o	50.000 zł
rozdz. 92116 biblioteki	o	50.000 zł
§ 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego	o	50.000 zł

§ 4. Zwiększa się wydatki	o	57.353 zł
Wydział Księgowości:
Dz. 750 Administracja publiczna	o	7.353 zł
rozdz. 75020 starostwa powiatowe	o	7.353 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	o	5.906 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	o	1.267 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	o	180 zł

Wydział Kultury, Sportu i Zdrowia:
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o	50.000 zł
rozdz. 92116 biblioteki	o	50.000 zł
§ 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej
instytucji kultury /MBP/	o	50.000 zł

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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


Prezydent Miasta Zgierza
Karol Maśliński

