
Zarządzenie Nr 50/V/2007

Prezydenta Miasta Zgierza

z dnia 30 marca 2007 r.

w sprawie: zmian w     budżecie i     zmiany budżetu miasta Zgierza na     rok     2007 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,  Nr 181,  poz. 1337;  z 2007 r.  Nr 48,  poz. 327), 

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,  Nr 104,  poz. 708, 

Nr 170, poz. 1217, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832) oraz § 18 pkt 2 uchwały 

Rady Miasta Zgierza Nr VI/34/07 z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta 

Zgierza na 2007 r.

zarządzam, co następuje:

I. W zakresie zadań własnych

§     1.   Zmniejsza się wydatki                                                     o                                    67.669     zł  

Wydział Kultury, Sportu i Zdrowia:

Dz. 851 Ochrona zdrowia o 15.000 zł

rozdz. 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi o 15.000 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o 15.000 zł

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 38 zł

rozdz. 92195 pozostała działalność o 38 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o 38 zł



Wydział Rozwoju i Promocji Miasta:

Dz. 710 Działalność usługowa o 8.298 zł

rozdz. 71095 pozostała działalność o 8.298 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o 7.498 zł

§ 4420 podróże służbowe zagraniczne o 800 zł

Dz. 750 Administracja publiczna o 29.000 zł

rozdz. 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego o 29.000 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o 29.000 zł

Rada Osiedla „Krzywie – Chełmy”:

Dz. 750 Administracja publiczna o 171 zł

rozdz. 75095 pozostała działalność o 171 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o 171 zł

Rada Osiedla „Stare Miasto”:

Dz. 750 Administracja publiczna o 162 zł

rozdz. 75095 pozostała działalność o 162 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o 162 zł

Wydział Finansowy:

Dz. 758 Różne rozliczenia o 15.000 zł

rozdz. 75818 rezerwy ogólne i celowe o 15.000 zł

§ 4810 rezerwy o 15.000 zł

§     2.   Zwiększa się wydatki                                                      o                                    67.669     zł  

Wydział Kultury, Sportu i Zdrowia:

Dz. 851 Ochrona zdrowia o 15.000 zł

rozdz. 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi o 15.000 zł

§ 4700 szkolenia pracowników niebedących członkami

korpusu służby cywilnej o 15.000 zł

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 38 zł

rozdz. 92195 pozostała działalność o 38 zł

§ 4430 różne opłaty i składki o 38 zł
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Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 15.000 zł

rozdz. 85395 pozostała działalność o 15.000 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o 15.000 zł

Wydział Rozwoju i Promocji Miasta:

Dz. 710 Działalność usługowa o 8.298 zł

rozdz. 71095 pozostała działalność o 8.298 zł

§ 4306 zakup usług pozostałych o 7.498 zł

§ 4426 podróże służbowe zagraniczne o 800 zł

Dz. 750 Administracja publiczna o 29.000 zł

rozdz. 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego o 29.000 zł

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o 29.000 zł

Rada Osiedla „Krzywie – Chełmy”:

Dz. 750 Administracja publiczna o 171 zł

rozdz. 75095 pozostała działalność o 171 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o 171 zł

Rada Osiedla „Stare Miasto”:

Dz. 750 Administracja publiczna o 162 zł

rozdz. 75095 pozostała działalność o 162 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o 162 zł

§     3.   Zwiększa się dochody                                                     o                                    74.685     zł  

Wydział Finansowy:

Dz. 710 Działalność usługowa o 74.685 zł

rozdz. 71095 pozostała działalność o 74.685 zł

§ 8545 środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu

Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego

Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarskiego Mechanizmu

Finansowego przeznaczone na finansowanie zadań

realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych o 74.685 zł
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§     4.   Zwiększa się wydatki                                                      o                                    74.685     zł  

Wydział Rozwoju i Promocji Miasta:

Dz. 710 Działalność usługowa o 74.685 zł

rozdz. 71095 pozostała działalność o 74.685 zł

§ 4305 zakup usług pozostałych o 66.685 zł

§ 4425 podróże służbowe zagraniczne o 8.000 zł

Na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego pism: Nr FN.I.-3011-1/2007 z dnia 

12 stycznia 2007 r. oraz Nr FN.I.-3011-7/G/2007 z dnia 22 lutego 2007 r. wprowadza się 

następujące zmiany:

§     5.   Zwiększa się dochody                                                     o                                  882.201     zł  

Wydział Finansowy:

Dz. 710 Działalność usługowa o 330.247 zł

rozdz. 71095 pozostała działalność o 330.247 zł

§ 6339 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych

własnych gmin o 330.247 zł

Dz. 852 Pomoc społeczna o 551.954 zł

rozdz. 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o 72.601 zł

§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację własnych zadań bieżących gmin o 72.601 zł

rozdz. 85295 pozostała działalność o 479.353 zł

§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację własnych zadań bieżących gmin o 479.353 zł
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§     6.   Zwiększa się wydatki                                                      o                                  882.201     zł  

Wydział Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej

i Geodezji:

Dz. 710 Działalność usługowa o 330.247 zł

rozdz. 71095 pozostała działalność o 330.247 zł

§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o 330.247 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

Dz. 852 Pomoc społeczna o 551.954 zł

rozdz. 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o 72.601 zł

§ 3110 świadczenia społeczne o 72.601 zł

rozdz. 85295 pozostała działalność o 479.353 zł

§ 3110 świadczenia społeczne o 479.353 zł

II. W zakresie zadań zleconych

Na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego pismo Nr FN.I.-3011-7/G/2007 z dnia 

22 lutego 2007 r. wprowadza się następujące zmiany:

§     7.   Zmniejsza się dochody                                                    o                               2.890.580     zł  

Wydział Finansowy:

Dz. 852 Pomoc społeczna o 2.890.580 zł

rozdz. 85212 świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

z ubezpieczenia społecznego o 2.885.687 zł

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o 2.885.687 zł

5



rozdz. 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne

opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia

z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne o 4.893 zł

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o 4.893 zł

§     8.   Zmniejsza się wydatki                                                     o                               2.890.580     zł  

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

Dz. 852 Pomoc społeczna o 2.890.580 zł

rozdz. 85212 świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

z ubezpieczenia społecznego o 2.885.687 zł

§ 3110 świadczenia społeczne o 2.799.117 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o 24.570 zł

§ 4260 zakup energii o 5.000 zł

§ 4270 zakup usług remontowych o 23.000 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o 15.000 zł

§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

telefonii stacjonarnej o 1.000 zł

§ 4410 podróże służbowe krajowe o 2.000 zł

§ 4480 podatek od nieruchomości o 300 zł

§ 4700 szkolenia pracowników niebedących członkami

korpusu służby cywilnej o 2.000 zł

§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu

drukarskiego i urządzeń kserograficznych o 8.000 zł

§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych,

w tym programów i licencji o 5.700 zł
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rozdz. 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne

opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia

z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne o 4.893 zł

§ 3110 świadczenia społeczne o 4.893 zł

III. W zakresie zadań powierzonych

§     9.   Zwiększa się dochody                                                     o                                  109.412     zł  

Wydział Finansowy

Dz. 750 Administracja publiczna o 29.412 zł

rozdz. 75020 starostwa powiatowe o 29.412 zł

§ 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania

bieżące realizowane na podstawie porozumień między

jednostkami samorządu terytorialnego o 29.412 zł

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 60.000 zł

rozdz. 92116 biblioteki o 60.000 zł

§ 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania

bieżące realizowane na podstawie porozumień między

jednostkami samorządu terytorialnego o 60.000 zł

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport o 20.000 zł

rozdz. 92604 instytucje kultury fizycznej o 20.000 zł

§ 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania

bieżące realizowane na podstawie porozumień między

jednostkami samorządu terytorialnego o 20.000 zł
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§     10.   Zwiększa się wydatki                                                    o                                  109.412     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

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

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji:

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport o 20.000 zł

rozdz. 92604 instytucje kultury fizycznej o 20.000 zł

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o 2.000 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o 6.000 zł

§ 4260 zakup energii o 7.000 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o 5.000 zł

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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

okres 14 dni.
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