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Zarządzenie Nr 9/IV/2006
Prezydenta Miasta Zgierza
z dnia 7 lutego 2006 r.

w sprawie: zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2006 w zakresie zadań własnych, zleconych 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; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457: z 2006 r. Nr 17, poz. 128), art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) oraz § 17 uchwały Rady Miasta Zgierza Nr XLII/406/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na 2006 r.

zarządzam, co następuje:

I. W zakresie zadań własnych:
§ 1. Zmniejsza się wydatki	o	4.271.788 zł
Wydział Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej
i Geodezji:
Dz. 710 Działalność usługowa	o	2.411.788 zł
rozdz. 71095 pozostała działalność	o	2.411.788 zł
§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o	2.411.788 zł

Wydział Kultury, Sportu i Zdrowia:
Dz. 851 Ochrona zdrowia	o	77.000 zł
rozdz. 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi	o	77.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	77.000 zł

Wydział Rozwoju Miasta i Ewidencji Działalności
Gospodarczej:
Dz. 750 Administracja publiczna	o	7.000 zł
rozdz. 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego	o	7.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	7.000 zł

Wydział Infrastruktury Miejskiej:
Dz. 600 Transport i łączność	o	530.000 zł
rozdz. 60016 drogi publiczne gminne	o	530.000 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	o	30.000 zł
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o	500.000 zł
/- Budowa ul. Struga/

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o	1.145.000 zł
rozdz. 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód	o	800.000 zł
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o	800.000 zł
/-Modernizacja kanalizacji deszczowej – Park Przemysłowy “Boruta”/

rozdz. 90003 oczyszczanie miast i wsi	o	20.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	20.000 zł

rozdz. 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach	o	300.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	300.000 zł

rozdz. 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg	o	25.000 zł
§ 4260 zakup energii	o	19.500 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	o	5.500 zł

Wydział Oświaty:
Dz. 801 Oświata i wychowanie	o	10.000 zł
rozdz. 80195 pozostała działalność	o	10.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	10.000 zł

Rada Osiedla “Przybyłów”:
Dz. 750 Administracja publiczna	o	1.200 zł
rozdz. 75095 pozostała działalność	o	1.200 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	400 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	800 zł

Wydział Finansowy:
Dz. 758 Różne rozliczenia	o	89.800 zł
rozdz. 75818 rezerwy ogólne i celowe	o	89.800 zł
§ 4810 rezerwy	o	89.800 zł
/rezerwa ogólna/

§ 2. Zwiększa się wydatki	o	4.271.788 zł
Wydział Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej
i Geodezji:
Dz. 710 Działalność usługowa	o	2.411.788 zł
rozdz. 71095 pozostała działalność	o	2.411.788 zł
§ 6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o	2.411.788 zł

Wydział Kultury, Sportu i Zdrowia:
Dz. 851 Ochrona zdrowia	o	77.000 zł
rozdz. 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi	o	77.000 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	o	75.000 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe	o	2.000 zł

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport	o	13.000 zł
rozdz. 92695 pozostała działalność	o	13.000 zł
§ 3240 stypendia dla uczniów	o	13.000 zł

Wydział Rozwoju Miasta i Ewidencji Działalności
Gospodarczej:
Dz. 600 Transport i łączność	o	530.000 zł
rozdz. 60016 drogi publiczne gminne	o	530.000 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	o	30.000 zł
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o	500.000 zł
/- Budowa ul. Struga/

Dz. 750 Administracja publiczna	o	7.000 zł
rozdz. 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego	o	7.000 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	o	7.000 zł

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o	845.000 zł
rozdz. 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód	o	800.000 zł
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o	800.000 zł
/-Modernizacja kanalizacji deszczowej – Park Przemysłowy “Boruta”/
rozdz. 90003 oczyszczanie miast i wsi	o	20.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	20.000 zł

rozdz. 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg	o	25.000 zł
§ 4260 zakup energii	o	19.500 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	o	5.500 zł

Wydział Infrastruktury Miejskiej:
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o	300.000 zł
rozdz. 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach	o	300.000 zł
§ 4430 różne opłaty i składki	o	300.000 zł

Wydział Oświaty:
Dz. 801 Oświata i wychowanie	o	10.000 zł
rozdz. 80195 pozostała działalność	o	10.000 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	o	10.000 zł

Rada Osiedla “Przybyłów”:
Dz. 750 Administracja publiczna	o	1.200 zł
rozdz. 75095 pozostała działalność	o	1.200 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	o	1.200 zł

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji:
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport	o	26.800 zł
rozdz. 92604 instytucje kultury fizycznej	o	26.800 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	o	8.745 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	18.055 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:
Dz. 852 Pomoc społeczna	o	50.000 zł
rozdz. 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	o	50.000 zł
§ 3110 świadczenia społeczne	o	50.000 zł

§ 3. Zwiększa się dochody	o	9.000 zł
Wydział Finansowy:
Dz. 801 Oświata i wychowanie	o	9.000 zł
rozdz. 80120 licea ogólnokształcące	o	9.000 zł
§ 2888 dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu
terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego
będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane
na podstawie porozumień	o	6.124 zł
§ 2889 dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu
terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego
będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane
na podstawie porozumień	o	2.876 zł

§ 4. Zwiększa się wydatki	o	9.000 zł
Oświata:
Dz. 801 Oświata i wychowanie	o	9.000 zł
rozdz. 80120 licea ogólnokształcące	o	9.000 zł
§ 3248 stypendia dla uczniów	o	6.124 zł
§ 3249 stypendia dla uczniów	o	2.876 zł

§ 5. W dz. 852 Pomoc społeczna “rozdz. 85202 domy pomocy społecznej” otrzymuje brzmienie “rozdz. 85203 ośrodki wsparcia”.

II. W zakresie zadań zleconych:
Na podstawie pism z Krajowego Biura Wyborczego Nr DŁD-3101-32a/05 z dnia 12 grudnia 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 6. Zmniejsza się dochody	o	336 zł
Wydział Finansowy:
Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	o	336 zł
rozdz. 75101 urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony praw	o	336 zł
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	o	336 zł

§ 7. Zmniejsza się wydatki	o	336 zł
Wydział Spraw Obywatelskich:
Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	o	336 zł
rozdz. 75101 urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony praw	o	336 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	336 zł

III. W zakresie zadań powierzonych:

§ 8. Zwiększa się dochody	o	60.000 zł
Wydział Finansowy:
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o	60.000 zł
rozdz. 92116 biblioteki	o	60.000 zł
§ 2320 dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego	o	60.000 zł

§ 9. Zwiększa się wydatki	o	60.000 zł
Wydział Kultury, Sportu i Zdrowia:
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o	60.000 zł
rozdz. 92116 biblioteki	o	60.000 zł
§ 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej
instytucji kultury	o	60.000 zł

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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




Z up. Prezydenta Miasta Zgierza
Krzysztof Kwiatkowski
Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza

