
Zarządzenie Nr 41/V/2007

Prezydenta Miasta Zgierza

z dnia 14 marca 2007 r.

w sprawie: ustalenia planu finansowego w     zakresie wydatków zadań zleconych na     rok     2007.  

Na podstawie  art. 30  ust. 1  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, Nr 181, poz. 1337) oraz art. 186 ust. 1 pkt 3 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,  Nr 104,  poz. 708,  Nr 170,  poz. 1217,  poz. 1218,  Nr 187,  poz. 1381, 

Nr 249, poz. 1832)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam plan finansowy w zakresie wydatków zadań zleconych realizowanych przez 

miasto Zgierz w roku 2007 zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 

1 stycznia 2007 r.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Prezydenta Miasta Zgierza przez 

okres 14 dni.



Załącznik do zarządzenia 
Prezydenta Miasta Zgierza 

Nr 41/V/2007
z dnia 14 marca 2007 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2007.

Jednostka: Księgowość UMZ
===============================================================
1. Wydział Księgowości 411.851 zł
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dz. 750 Administracja publiczna 411.851 zł
rozdz. 75011 urzędy wojewódzkie 411.851 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 312.533 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 37.467 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 53.356 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy 8.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych 495 zł

2. Wydział Zarządzania Kryzysowego –
Miejskie Centrum Reagowania 5.500 zł
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa 5.500 zł
rozdz. 75414 obrona cywilna 5.500 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych 5.500 zł

3. Wydział Spraw Obywatelskich 9.744 zł
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa 9.744 zł
rozdz. 75101 urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa 9.744 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 5.244 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych 4.500 zł



Jednostka: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
===============================================================
Dz. 852 Pomoc społeczna 16.520.177 zł
rozdz. 85212 świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego 14.985.687 zł
§ 3110 świadczenia społeczne 14.387.557 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 214.311 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 15.689 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 191.300 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy 5.700 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe 3.000 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 30.286 zł
§ 4260 zakup energii 12.000 zł
§ 4270 zakup usług remontowych 25.000 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych 1.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych 60.000 zł
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 1.000 zł
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej 5.000 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe 3.000 zł
§ 4430 różne opłaty i składki 500 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 7.644 zł
§ 4480 podatek od nieruchomości 1.000 zł
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej 4.000 zł
§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
i urządzeń kserograficznych 10.000 zł
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów
i licencji 7.700 zł

rozdz. 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne
opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 136.443 zł
§ 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne 136.443 zł

rozdz. 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1.343.396 zł
§ 3110 świadczenia społeczne 1.343.396 zł

rozdz. 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze 54.651 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych 54.651 zł
==============================================================
Razem 16.947.272 zł

2


