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Zarządzenie Nr 32/IV/2006
Prezydenta Miasta Zgierza
z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie: zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2006 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: 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:


§ 1. Zmniejsza się wydatki	o	380.528 zł
Wydział Kultury, Sportu i Zdrowia:
Dz. 851 Ochrona zdrowia	o	10.000 zł
rozdz. 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi	o	10.000 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	10.000 zł

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o	7.061 zł
rozdz. 92195 pozostała działalność	o	7.061 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	7.061 zł

 Straż Miejska:
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa	o	769 zł
rozdz. 75416 Straż Miejska	o	769 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	769 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:
Dz. 852 Pomoc społeczna	o	1.745 zł
rozdz. 85219 ośrodki pomocy społecznej	o	1.745 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	o	1.745 zł

Biuro do spraw informatyki:
Dz. 720 Informatyka	o	106.000 zł
rozdz. 72095 pozostała działalność	o	106.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	106.000 zł

Wydział Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej
i Geodezji:
Dz. 710 Działalność usługowa	o	6.000 zł
rozdz. 71004 plany zagospodarowania przestrzennego	o	6.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	6.000 zł

Wydział Finansowy:
Dz. 758 Różne rozliczenia	o	248.953 zł
rozdz. 75818 rezerwy ogólne i celowe	o	248.953 zł
§ 4810 rezerwy	o	248.953 zł
/- rezerwa celowa/

§ 2. Zwiększa się wydatki	o	380.528 zł
Wydział Kultury, Sportu i Zdrowia:
Dz. 851 Ochrona zdrowia	o	10.000 zł
rozdz. 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi	o	10.000 zł
§ 4220 zakup środków żywności	o	10.000 zł

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o	7.061 zł
rozdz. 92195 pozostała działalność	o	7.061 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	o	7.000 zł
§ 4430 różne opłaty i składki	o	61 zł

Straż Miejska:
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa	o	769 zł
rozdz. 75416 Straż Miejska	o	769 zł
§ 4440odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych	o	769 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:
Dz. 852 Pomoc społeczna	o	1.745 zł
rozdz. 85219 ośrodki pomocy społecznej	o	1.745 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	o	1.745 zł

Biuro do spraw informatyki:
Dz. 720 Informatyka	o	106.000 zł
rozdz. 72095 pozostała działalność	o	106.000 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	50.000 zł
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	o	56.000 zł

Wydział Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej
i Geodezji:
Dz. 710 Działalność usługowa	o	6.000 zł
rozdz. 71004 plany zagospodarowania przestrzennego	o	6.000 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	o	6.000 zł

Oświata:
Dz. 801 Oświata i wychowanie	o	247.153 zł
rozdz. 80101 szkoły podstawowe	o	61.749 zł
§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	o	10.296 zł
§ 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych	o	2.860 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	o	4.000 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	9.000 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	o	25.190 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	1.600 zł
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	o	8.000 zł
§ 4580 pozostałe odsetki	o	803 zł

rozdz. 80110 gimnazja	o	185.404 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	o	88.800 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	o	15.400 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	o	2.500 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	15.600 zł
§ 4260 zakup energii	o	32.800 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	o	22.400 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	7.904 zł

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	o	1.800 zł
rozdz. 85401 świetlice szkolne	o	1.800 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	o	1.500 zł
§ 4110 składki na świadczenia społeczne	o	300 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

