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Zarządzenie Nr 51/IV/2005
Prezydenta Miasta Zgierza
z dnia 31 maja 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	386.139 zł
Wydział Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej
i Geodezji:
Dz. 710 Działalność usługowa	o	5.000 zł
rozdz. 71013 prace geodezyjne i kartograficzne
/nieinwestycyjne/	o	5.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	5.000 zł
 Wydział Finansowy:
Dz. 758 Różne rozliczenia	o	341.139 zł
rozdz. 75818 rezerwy ogólne i celowe	o	341.139 zł
§ 4810 rezerwy	o	341.139 zł
/rezerwa ogólna – 50.000 zł
rezerwa celowa:
- z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej – 47.639 zł
- w zakresie dotacji na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 243.500 zł/

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji:
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport	o	15.000 zł
rozdz. 92604 instytucje kultury fizycznej	o	15.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	15.000 zł

Biuro do spraw informatyki:
Dz. 720 Informatyka	o	25.000 zł
rozdz. 72095 pozostała działalność	o	25.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	25.000 zł

§ 2. Zwiększa się wydatki	o	386.139 zł
Wydział Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej
i Geodezji:
Dz. 710 Działalność usługowa	o	5.000 zł
rozdz. 71013 prace geodezyjne i kartograficzne
/nieinwestycyjne/	o	5.000 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	o	5.000 zł

Oświata:
Dz. 801 Oświata i wychowanie	o	47.639 zł
rozdz. 80101 szkoły podstawowe	o	34.166 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	o	34.166 zł
rozdz. 80110 gimnazja	o	11.979 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	o	11.979 zł

rozdz. 80120 licea ogólnokształcące	o	1.494 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	o	1.494 zł

Wydział Kultury, Sportu i Zdrowia:
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport	o	243.500 zł
rozdz. 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej	o	243.500 zł
§ 2820 dotacje celowe z budżetu na finansowanie
lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom	o	243.500 zł

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji:
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport	o	40.000 zł
rozdz. 92604 instytucje kultury fizycznej	o	40.000 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	o	15.000 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	o	25.000 zł

Biuro do spraw informatyki:
Dz. 720 Informatyka	o	25.000 zł
rozdz. 72095 pozostała działalność	o	25.000 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	25.000 zł

Straż Miejska:
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa	o	25.000 zł
rozdz. 75416 Straż Miejska	o	25.000 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	25.000 zł

Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2005 r. zmieniającego klasyfikację wprowadza się następującą zmianę:

§ 3. Zmniejsza się wydatki	o	310.629 zł
Oświata:
Dz. 801 Oświata i wychowanie	o	142.329 zł
rozdz. 80104 przedszkola	o	142.329 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	o	108.371 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	o	7.924 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	o	23.254 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	o	2.780 zł

Wydział Rozwoju Miasta i Ewidencji Działalności
Gospodarczej:
Dz. 750 Administracja publiczna	o	168.300 zł
rozdz. 75095 pozostała działalność	o	168.300 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	o	8.000 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	11.000 zł
§ 4260 zakup energii	o	9.500 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	137.800 zł
§ 4430 różne opłaty i składki	o	2.000 zł

§ 4. Zwiększa się wydatki	o	310.629 zł
Oświata:
Dz. 801 Oświata i wychowanie	o	142.329 zł
rozdz. 80103 oddziały przedszkolne w szkołach
podstawowych	o	142.329 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	o	108.371 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	o	7.924 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	o	23.254 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	o	2.780 zł

Wydział Rozwoju Miasta i Ewidencji Działalności
Gospodarczej:
Dz. 750 Administracja publiczna	o	168.300 zł
rozdz. 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego	o	168.300 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	o	8.000 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	11.000 zł
§ 4260 zakup energii	o	9.500 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	137.800 zł
§ 4430 różne opłaty i składki	o	2.000 zł

II. W zakresie zadań powierzonych.

§ 5. Zwiększa się dochody	o	15.000 zł
Wydział Finansowy:
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport	o	15.000 zł
rozdz. 92604 instytucje kultury fizycznej	o	15.000 zł
§ 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego	o	15.000 zł

§ 6. Zwiększa się wydatki	o	15.000 zł
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji:
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport	o	15.000 zł
rozdz. 92604 instytucje kultury fizycznej	o	15.000 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	o	200 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	3.500 zł
§ 4260 zakup energii	o	7.800 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	3.500 zł

§ 7. W załączniku Nr 12 do uchwały Rady Miasta Zgierza z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na 2005 r. dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania za wyjątkiem §§ 3 i 4, które obowiązują od 1 stycznia 2005 r.

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

Prezydent Miasta Zgierza
Karol Maśliński

