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Zarządzenie Nr 22/IV/2006
Prezydenta Miasta Zgierza
z dnia 31 marca 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, Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319) 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	344.984 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 Kultury, Sportu i Zdrowia:
Dz. 851 Ochrona zdrowia	o	12.500 zł
rozdz. 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi	o	12.500 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	12.500 zł
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o	17.000 zł
rozdz. 92195 pozostała działalność	o	17.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	17.000 zł

Rada Osiedla “Proboszczewice”:
Dz. 750 Administracja publiczna	o	94 zł
rozdz. 75095 pozostała działalność	o	94 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	94 zł

Rada Osiedla “Podleśna”:
Dz. 750 Administracja publiczna	o	50 zł
rozdz. 75095 pozostała działalność	o	50 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	50 zł

Rada Osiedla “650-lecia”:
Dz. 750 Administracja publiczna	o	200 zł
rozdz. 75095 pozostała działalność	o	200 zł
§ 4260 zakup energii	o	200 zł

Rada Osiedla “Rudunki”:
Dz. 750 Administracja publiczna	o	200 zł
rozdz. 75095 pozostała działalność	o	200 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	200 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:
Dz. 852 Opieka społeczna	o	1.911 zł
rozdz. 85203 ośrodki wsparcia	o	326 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	326 zł
rozdz. 85219 ośrodki pomocy społecznej	o	1.585 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	1.585 zł

Wydział Finansowy:
Dz. 758 Różne rozliczenia	o	307.156 zł
rozdz. 75818 rezerwy ogólne i celowe	o	307.156 zł
§ 4810 rezerwy	o	307.156 zł
/rezerwa celowa/

Oświata:
Dz. 801 Oświata i wychowanie	o	454 zł
rozdz. 80101 szkoły podstawowe	o	153 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	o	153 zł

rozdz. 80103 oddziały przedszkolne w szkołach
podstawowych	o	291 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	o	291 zł

rozdz. 80146 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	o	10 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	o	10 zł

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	o	419 zł
rozdz. 85401 świetlice szkolne	o	419 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	o	419 zł

§ 2. Zwiększa się wydatki	o	344.984 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

Wydział Kultury, Sportu i Zdrowia:
Dz. 851 Ochrona zdrowia	o	12.500 zł
rozdz. 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi	o	12.500 zł
§ 4220 zakup środków żywności	o	10.000 zł
§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	o	2.500 zł

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o	17.000 zł
rozdz. 92195 pozostała działalność	o	17.000 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	o	17.000 zł

Rada Osiedla “Proboszczewice”:
Dz. 750 Administracja publiczna	o	94 zł
rozdz. 75095 pozostała działalność	o	94 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	94 zł

Rada Osiedla “Podleśna”:
Dz. 750 Administracja publiczna	o	50 zł
rozdz. 75095 pozostała działalność	o	50 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	50 zł

Rada Osiedla “650-lecia”:
Dz. 750 Administracja publiczna	o	200 zł
rozdz. 75095 pozostała działalność	o	200 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	200 zł

Rada Osiedla “Rudunki”:
Dz. 750 Administracja publiczna	o	200 zł
rozdz. 75095 pozostała działalność	o	200 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	200 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:
Dz. 852 Opieka społeczna	o	1.911 zł
rozdz. 85203 ośrodki wsparcia	o	326 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	o	326 zł

rozdz. 85219 ośrodki pomocy społecznej	o	1.585 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	o	1.585 zł

Oświata:
Dz. 801 Oświata i wychowanie	o	296.375 zł
rozdz. 80101 szkoły podstawowe	o	155.808 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	o	63.084 zł
§ 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych	o	4.140 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	o	900 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	25.024 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	o	44.806 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	17.854 zł

rozdz. 80103 oddziały przedszkolne w szkołach
podstawowych	o	291 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	o	291 zł

rozdz. 80110 gimnazja	o	55.466 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	o	22.506 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	o	800 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	13.500 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	o	15.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	3.660 zł

rozdz. 80120 licea ogólnokształcące	o	84.800 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	o	17.200 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	23.000 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	o	44.600 zł

rozdz. 80146 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	o	10 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	o	10 zł

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	o	11.654 zł
rozdz. 85401 świetlice szkolne	o	9.485 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	o	9.485 zł

rozdz. 85415 pomoc materialna dla uczniów	o	2.169 zł
§ 3240 stypendia dla uczniów	o	1.720 zł
§ 3260 inne formy pomocy dla uczniów	o	449 zł

Na podstawie pism z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Nr Fn.I-3011-16/G/2006 z dnia 22 marca 2006 r. oraz Nr Fn.I-30111- 13/2006 z dnia 2 marca 2006 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 3. Zwiększa się dochody	o	392.239 zł
Wydział Finansowy:
Dz. 852 Opieka społeczna	o	324.229 zł
rozdz. 85295 pozostała działalność	o	324.229 zł
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin	o	324.229 zł

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	o	68.010 zł
rozdz. 85415 pomoc materialna dla uczniów	o	68.010 zł
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin	o	68.010 zł

§ 4. Zwiększa się wydatki	o	392.239 zł
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:
Dz. 852 Opieka społeczna	o	324.229 zł
rozdz. 85295 pozostała działalność	o	324.229 zł
§ 3110 świadczenia społeczne	o	324.229 zł

Oświata:
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	o	68.010 zł
rozdz. 85415 pomoc materialna dla uczniów	o	68.010 zł
§ 3260 inne formy pomocy dla uczniów	o	68.010 zł

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wprowadza się następującą zmianę:
§ 5. Zmniejsza się dochody	o	269.435 zł
Księgowość:
Dz. 600 Transport i łączność	o	40.000 zł
rozdz. 60016 drogi publiczne gminne	o	40.000 zł
§ 0690 wpływy z różnych dochodów	o	40.000 zł

Wydział Finansowy:
Dz. 758 Różne rozliczenia	o	229.435 zł
rozdz. 75814 różne rozliczenia finansowe	o	229.435 zł
§ 2440 dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację
zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	o	229.435 zł

§ 6. Zwiększa się dochody	o	269.435 zł
Księgowość:
Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem	o	40.000 zł
rozdz. 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody
jednostek samorządu terytorialnego	o	40.000 zł
§ 0690 wpływy z różnych dochodów	o	40.000 zł

Wydział Finansowy:
Dz. 758 Różne rozliczenia	o	229.435 zł
rozdz. 75814 różne rozliczenia finansowe	o	229.435 zł
§ 2680 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach
i opłatach lokalnych	o	229.435 zł

II. W zakresie zadań zleconych:
§ 7. Zmniejsza się wydatki	o	686 zł
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:
Dz. 852 Opieka społeczna	o	686 zł
rozdz. 85212 świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego	o	686 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	686 zł

§ 8. Zwiększa się wydatki	o	686 zł
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:
Dz. 852 Opieka społeczna	o	686 zł
rozdz. 85212 świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego	o	686 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	o	686 zł

Na podstawie pism z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Nr Fn.I-3011-16/G/2006 z dnia 22 marca 2006 r. oraz z Krajowego Biura Wyborczego Nr DŁD-3101-6/06                    z dnia 13 marca 2006 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 9. Zmniejsza się dochody	o	2 zł
Wydział Finansowy:
Dz. 852 Opieka społeczna	o	2 zł
rozdz. 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
oraz niektóre świadczenia rodzinne	o	2 zł
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	o	2 zł

§ 10. Zmniejsza się wydatki	o	2 zł
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:
Dz. 852 Opieka społeczna	o	2 zł
rozdz. 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
oraz niektóre świadczenia rodzinne	o	2 zł
§ 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne	o	2 zł

§ 11. Zwiększa się dochody	o	15.429 zł
Wydział Finansowy:
Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	o	2.200 zł
rozdz. 75107 wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	o	2.200 zł
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	o	2.200 zł
Dz. 852 Opieka społeczna	o	13.229 zł
rozdz. 85212 świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego	o	13.229 zł
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	o	13.229 zł

§ 12. Zwiększa się wydatki	o	15.429 zł
Wydział Księgowości:
Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	o	2.200 zł
rozdz. 75107 wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	o	2.200 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	2.200 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:
Dz. 852 Opieka społeczna	o	13.229 zł
rozdz. 85212 świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego	o	13.229 zł
§ 3110 świadczenia społeczne	o	13.229 zł

III. W zakresie zadań powierzonych:
§ 13. Zwiększa się dochody	o	29.412 zł
Wydział Finansowy:
Dz. 750 Administracja publiczna	o	29.412 zł
rozdz. 75020 starostwa powiatowe	o	29.412 zł
§ 2320 dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego	o	29.412 zł

§ 14. Zwiększa się wydatki	o	29.412 zł
Wydział Księgowości
Dz. 750 Administracja publiczna	o	29.412 zł
rozdz. 75020 starostwa powiatowe	o	29.412 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	o	23.624 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	o	5.068 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	o	720 zł

§ 15. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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



Prezydent Miasta Zgierza
Karol Maśliński

