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Zarządzenie Nr 161/IV/2005
Prezydenta Miasta Zgierza
z dnia 22 grudnia 2005 r.

w sprawie: zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2005 w zakresie zadań własnych.

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; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457), 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, Nr 180, poz. 1495) 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:


§ 1. Zmniejsza się wydatki	o	1.946.917 zł
Straż Miejska:
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa	o	7.717 zł
rozdz. 75416 Straż Miejska	o	7.717 zł
§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	o	1.074 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	928 zł
§ 4260 zakup energii	o	1.400 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	o	1.016 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	2.200 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe	o	1.099 zł
Wydział Księgowości:
Dz. 750 Administracja publiczna	o	7.200 zł
§ 75023 urzędy gmin	o	7.200 zł
§ 4430 różne opłaty i składki	o	7.200 zł

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem	o	1.700 zł
rozdz. 75647 pobór podatków, opłat i niepodatkowych
należności budżetowych	o	1.700 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	1.700 zł

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska	o	1.730.000 zł
rozdz. 90002 gospodarka odpadami	o	1.730.000 zł
§ 4430 różne opłaty i składki	o	1.730.000 zł

Wydział Infrastruktury Miejskiej:
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska	o	300 zł
rozdz. 90095 pozostała działalność	o	300 zł
§ 4260 zakup energii	o	300 zł

Wydział Gospodarki Nieruchomościami:
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	o	200.000 zł
rozdz. 70001 zakłady gospodarki mieszkaniowej	o	200.000 zł
§ 4260 zakup energii	o	200.000 zł

§ 2. Zwiększa się wydatki	o	1.946.917 zł
Straż Miejska:
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa	o	7.717 zł
rozdz. 75416 Straż Miejska	o	7.717 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	o	5.935 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	o	1.055 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	o	135 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	o	570 zł
§ 4430 różne opłaty i składki	o	22 zł

Wydział Księgowości:
Dz. 750 Administracja publiczna	o	7.200 zł
§ 75023 urzędy gmin	o	7.200 zł
§ 4590 kary i odszkodowania wpłacane na rzecz osób
fizycznych	o	7.200 zł

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem	o	1.700 zł
rozdz. 75647 pobór podatków, opłat i niepodatkowych
należności budżetowych	o	1.700 zł
§ 4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	o	1.700 zł

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska	o	1.730.000 zł
rozdz. 90095 pozostała działalność	o	1.730.000 zł
§ 4430 różne opłaty i składki	o	1.730.000 zł

Wydział Infrastruktury Miejskiej:
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska	o	300 zł
rozdz. 90095 pozostała działalność	o	300 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	o	300 zł

Wydział Gospodarki Nieruchomościami:
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	o	200.000 zł
rozdz. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami	o	200.000 zł
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	o	180.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	20.000 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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



Prezydent Miasta Zgierza
Karol Maśliński

