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Zarządzenie Nr 33/2002
Prezydenta  Miasta Zgierza
z dnia 31 grudnia 2002 r.

w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2002 w zakresie zadań własnych, zleconych i powierzonych.

Na podstawie art. 128 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001, Nr 142, poz. 1591 z  późn. zm.) art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) oraz § 17 uchwały Rady Miasta Zgierza Nr XXXVII/393/2001 z dnia 21 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na 2002 r., Prezydent Miasta Zgierza

zarządza, co następuje:

I. W zakresie zadań własnych:
§ 1. Zmniejsza się wydatki	o	1.144.264 zł
Wydział Infrastruktury Miejskiej:
Dz. 600 Transport i łączność	o	7.000 zł
rozdz. 60016 drogi publiczne gminne	o	7.000 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	o	7.000 zł
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska        o	133.040 zł
rozdz. 90001 gospodarka ściekowa i ochrona środowiska         o	6.700 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	6.700 zł
rozdz. 90002 gospodarka odpadami	o	50.000 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	50.000 zł
rozdz. 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg	o	56.750 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	o	56.750 zł
rozdz. 90095 pozostała działalność	o	19.590 zł
§ 4260 zakup energii	o	19.590 zł

Wydział Gospodarki Nieruchomościami:
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	o	387.381 zł
rozdz. 70001 zakłady gospodarki mieszkaniowej	o	256.172 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	256.172 zł
rozdz. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami	        o	131.209 zł
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	o	33.209 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	98.000 zł

Kancelaria UMZ:
Dz. 851 Ochrona zdrowia	o	8.000 zł
rozdz. 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi	o	8.000 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	3.000 zł 
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek       o	5.000 zł

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności:
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa	o	370 zł
rozdz. 75412 ochotnicze straże pożarne	o	370 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	300 zł
§ 4430 różne opłaty i składki	o	70 zł

Wydział Finansowy:
Dz. 758 Różne rozliczenia	o	100.016 zł
rozdz. 75818 rezerwy ogólne i celowe	o	100.016 zł
§ 4810 rezerwy	o	100.016 zł

Wydział Księgowości:
Dz. 720 Informatyka	o	38.480 zł
rozdz. 72095 pozostała działalność	o	38.480 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	3.980 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	o	34.500 zł
Dz. 750 Administracja publiczna	o	193.800 zł
rozdz. 75022 rady gmin	o	67.200 zł
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	o	42.300 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	2.800 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	10.300 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe	o	1.800 zł
§ 4420 podróże służbowe zagraniczne	o	8.000 zł
§ 4430 różne opłaty i składki	o	2.000 zł
rozdz. 75023 urzędy gmin	o	96.100 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	o	22.800 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	o	4.300 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	29.500 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	o	21.300 zł
§ 4420 podróże służbowe zagraniczne	o	8.200 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz
 świadczeń socjalnych	o	8.700 zł
§ 4590 kary i odszkodowania wypłacane
na rzecz osób fizycznych	o	1.300 zł
rozdz. 75047 pobór podatków, opłat
i niepodatkowych należności budżetowych	o	21.000 zł
§ 4100 wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	o	10.500 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	10.500 zł
rozdz. 75095 pozostała działalność	o	9.500 zł
§ 4430 różne opłaty i składki	o	9.500 zł

Oświata:
Dz. 801 Oświata i wychowanie	o	246.333 zł
rozdz. 80101 szkoły podstawowe	o	85.446 zł
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	o	9.195 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	o	47.397 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	o	2.141 zł
§ 4100 wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne	o	20 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	o	25.176 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	o	597 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe	o	920 zł
rozdz. 80110 gimnazja	o	134.550 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	o	60.000 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	o	65.885 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	o	7.768 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych	o	897 zł
rozdz. 80120 licea ogólnokształcące	o	5.500 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	o	5.500 zł
rozdz. 80146 dokształcanie
i doskonalenie nauczycieli	o	20.837 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	20.837 zł
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	o	5.664 zł
rozdz. 85401 świetlice szkolne	o	5.664 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	o	4.705 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	o	941 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	o	18 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:
Dz. 853 Opieka społeczna	o	5.038 zł
rozdz. 85302 domy pomocy społecznej	o	2.008 zł
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe
nie zaliczone do wynagrodzeń	o	163 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	o	113 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	o	93 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	1.210 zł
§ 4260 zakup energii	o	131 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	o	23 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	207 zł
§ 4430 różne opłaty i składki	o	68 zł
rozdz. 85319 ośrodki pomocy społecznej	o	3.030 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	o	124 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	o	173 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia  	o	1.441 zł
§ 4260 zakup energii	o	721 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	o	519 zł
§ 4430 różne opłaty i składki	o	52 zł

Ilustrowany Tygodnik Zgierski:
Dz. 750 Administracja publiczna	o	100 zł
rozdz. 75095 pozostała działalność	o	100 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	o	100 zł

Rada Osiedla „Rudunki”:
Dz. 750 Administracja publiczna	o	60 zł
rozdz. 75095 pozostała działalność	o	60 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	60 zł


Rada Osiedla „Podleśna”:
Dz. 750 Administracja publiczna	o	16 zł
rozdz. 75095 pozostała działalność	o	16 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	16 zł

Rada Osiedla „Proboszczewice”:
Dz. 750 Administracja publiczna	o	132 zł
rozdz. 75095 pozostała działalność	o	132 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	112 zł
§ 4260 zakup energii	o	20 zł

Rada Osiedla „Przybyłów”:
Dz. 853 Opieka społeczna	o	100 zł
rozdz. 85395 pozostała działalność	o	100 zł
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe
nie zaliczone do wynagrodzeń	o	100 zł

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji:
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport	o	10.155 zł
rozdz. 92604 instytucje kultury fizycznej	o	10.155 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	o	2.569 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	o	50 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	1.024 zł
§ 4260 zakup energii	o	5.752 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe	o	515 zł
§ 4430 różne opłaty i składki	o	245 zł

Straż Miejska:
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa	o	8.579 zł
rozdz. 75416 Straż Miejska	o	8.579 zł
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe
nie zaliczone do wynagrodzeń	o	31 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	o	4.760 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	o	2.600 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	o	376 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe	o	458 zł
§ 4430 różne opłaty i składki	o	309 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych	o	45 zł

§ 2. Zwiększa się wydatki	o	1.144.264 zł
Wydział Infrastruktury Miejskiej:
Dz. 600 Transport i łączność	o	107.016 zł
rozdz. 60004 lokalny transport zbiorowy	o	107.016 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	107.016 zł
Dz. 900 Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska	o	133.040 zł
rozdz. 90003 oczyszczanie miast i wsi	o	44.500 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	44.500 zł
rozdz. 90004 utrzymanie zieleni 
w miastach i gminach	o	14.200 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	14.200 zł
rozdz. 90013 schroniska dla zwierząt	o	200 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	200 zł
rozdz. 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg	o	54.550 zł
§ 4260 zakup energii	o	54.550 zł
rozdz. 90095 pozostała działalność	o	19.590 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	o	11.300 zł
§ 4430 różne opłaty i składki	o	8.290 zł

Wydział Gospodarki Nieruchomościami:
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	o	387.381 zł
rozdz. 70001 zakłady gospodarki mieszkaniowej	o	387.381 zł
§ 4260 zakup energii	o	271.908 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	o	115.473 zł

Kancelaria UMZ:
Dz. 851 Ochrona zdrowia	o	8.000 zł
rozdz. 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi	o	8.000 zł
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	o	1.000 zł 
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	7.000 zł

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności:
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa	o	370 zł
rozdz. 75412 ochotnicze straże pożarne	o	370 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	370 zł

Wydział Księgowości:
Dz. 720 Informatyka	o	38.480 zł
rozdz. 72095 pozostała działalność	o	38.480 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	o	3.780 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	o	200 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	34.500 zł
Dz. 750 Administracja publiczna	o	193.800 zł
rozdz. 75023 urzędy gmin	o	193.800 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	o	98.000 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	o	44.400 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	45.500 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe	o	1.000 zł
§ 4430 różne opłaty i składki	o	300 zł
§ 4610 koszty postępowania sądowego
i prokuratorskiego	o	4.600 zł

Oświata:
Dz. 801 Oświata i wychowanie	o	246.333 zł
rozdz. 80101 szkoły podstawowe	o	85.446 zł
§ 3020 nagrody i wydatki nie 
zaliczone do wynagrodzeń	o	118 zł
§ 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	o	605 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	24.021 zł
§ 4240 zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i książek	o	3.490 zł
§ 4260 zakup energii	o	36.711 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	o	3.746 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	16.610 zł
§ 4590 kary i odszkodowania wypłacane
na rzecz osób fizycznych	o	145 zł
rozdz. 80110 gimnazja	o	136.550 zł
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe 
nie zaliczone do wynagrodzeń	o	3.474 zł
§ 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	o	528 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	25.904 zł
§ 4260 zakup energii	o	63.438 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	o	30.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	12.623 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe	o	576 zł
§ 4590 kary i odszkodowania wypłacane
na rzecz osób fizycznych	o	7 zł
rozdz. 80120 licea ogólnokształcące	o	5.500 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	3.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	2.500 zł
rozdz. 80146 dokształcanie
i doskonalenie nauczycieli	o	18.837 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	o	1.255 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	o	224 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	o	31 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	10.048 zł
§ 4240 zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i książek	o	7.279 zł
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	o	5.664 zł
rozdz. 85401 świetlice szkolne	o	5.664 zł
§ 4260 zakup energii	o	4.434 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	1.230 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:
Dz. 853 Opieka społeczna	o	5.038 zł
rozdz. 85302 domy pomocy społecznej	o	2.008 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	o	206 zł
§ 4220 zakup środków żywności	o	1.802 zł
rozdz. 85319 ośrodki pomocy społecznej	o	3.030 zł
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	o	80 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	o	297 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	2.632 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe	o	21 zł

Ilustrowany Tygodnik Zgierski:
Dz. 750 Administracja publiczna	o	100 zł
rozdz. 75095 pozostała działalność	o	100 zł
§ 4090 honoraria	o	100 zł

Rada Osiedla „Rudunki”:
Dz. 750 Administracja publiczna	o	60 zł
rozdz. 75095 pozostała działalność	o	60 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	60 zł

Rada Osiedla „Podleśna”:
Dz. 750 Administracja publiczna	o	16 zł
rozdz. 75095 pozostała działalność	o	16 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	16 zł

Rada Osiedla „Proboszczewice”:
Dz. 750 Administracja publiczna	o	132 zł
rozdz. 75095 pozostała działalność	o	132 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	132 zł

Rada Osiedla „Przybyłów”:
Dz. 853 Opieka społeczna	o	100 zł
rozdz. 85395 pozostała działalność	o	100 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	100 zł

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji:
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport	o	10.155 zł
rozdz. 92604 instytucje kultury fizycznej	o	10.155 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	o	534 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	9.621 zł

Straż Miejska:
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa	o	8.579 zł
rozdz. 75416 Straż Miejska	o	8.579 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	3.400 zł
§ 4260 zakup energii	o	1.461 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	o	492 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	3.226 zł

Zmianę wprowadza się na podstawie pisma Urzędu Wojewódzkiego Nr FN.I–3011–21/43–XI/2002 z dnia 18 listopada 2002 r.

§ 3. Zmniejsza się dochody	o	28.875 zł
Wydział Finansowy:
Dz. 853 Opieka społeczna	o	 28.875 zł
rozdz. 85315 dodatki mieszkaniowe	o	 28.875 zł
§ 203 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin	o	 28.875 zł

§ 4. Zmniejsza się wydatki	o	28.875 zł
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:
Dz. 853 Opieka społeczna	o	 28.875 zł
rozdz. 85315 dodatki mieszkaniowe	o	 28.875 zł
§ 3110 świadczenia społeczne	o	 28.875 zł

§ 5. W planie finansowym Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Zgierzu dokonuje się następujących zmian:
1. Zmniejsza się wydatki 	o	650 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	o	550 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	o	100 zł
2. Zwiększa się wydatki	o	650 zł
§ 4260 zakup energii	o	650 zł

§ 6. W planie finansowym Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Zgierzu dokonuje się następujących zmian:
1. Zmniejsza się wydatki 	o	9.900 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	o	6.000 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	o	1.900 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	o	2.000 zł
2. Zwiększa się wydatki	o	9.900 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	5.000 zł
§ 4260 zakup energii	o	2.000 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	o	500 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	2.400 zł

§ 7. W planie finansowym Miejskiego Przedszkola Nr 6 w Zgierzu dokonuje się następujących zmian:
1. Zmniejsza się wydatki 	o	4.300 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	o	3.000 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	o	1.100 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	o	200 zł
2. Zwiększa się wydatki	o	4.300 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	o	1.000 zł
§ 4260 zakup energii	o	3.300 zł

§ 8. W planie finansowym Miejskiego Przedszkola Nr 7 w Zgierzu dokonuje się następujących zmian:
1. Zmniejsza się wydatki 	o	500 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	o	500 zł
2. Zwiększa się wydatki	o	500 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	o	500 zł

§ 9. W planie finansowym Miejskiego Przedszkola Nr 8 w Zgierzu dokonuje się następujących zmian:
1. Zmniejsza się wydatki	o	17.300 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	o	1.600 zł
§ 4220 zakup środków żywności	o	15.700 zł
2. Zwiększa się wydatki	o	17.300 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	o	1.600 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	o	15.700 zł

§ 10. W planie finansowym Miejskiego Przedszkola Nr 13 w Zgierzu dokonuje się następujących zmian:
1. Zmniejsza się wydatki	o	9.356 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	o	650 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	o	8.500 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	o	206 zł
2. Zwiększa się wydatki	o	9.356 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	o	6.110 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	3.246 zł

§ 11. W planie finansowym Miejskiego Przedszkola Nr 15 w Zgierzu dokonuje się następujących zmian:
1. Zmniejsza się wydatki	o	1.500 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	o	1.000 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	o	500 zł
2. Zwiększa się wydatki	o	1.500 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	o	1.500 zł

II. W zakresie zadań zleconych:

§ 12. Zmniejsza się wydatki	o	212.703 zł
Wydział Infrastruktury Miejskiej:
Dz. 900 Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska	o	38.051 zł
rozdz. 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg	o	38.051 zł
§ 4260 zakup energii	o	38.051 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:
Dz. 853 Opieka społeczna	o	94.131 zł
rozdz. 85314 zasiłki i pomoc w naturze
oraz składki na ubezpieczenia społeczne	o	92.100 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	o	92.100 zł
rozdz. 85319 ośrodki pomocy społecznej	o	2.031 zł
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe
nie zaliczane do wynagrodzeń	o	7 zł
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	o	121 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	1.428 zł
§ 4430 różne opłaty i składki	o	475 zł

Wydział Księgowości:
Dz. 750 Administracja publiczna	o		59.573 zł
rozdz. 75011 urzędy wojewódzkie	o		59.573 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o		19.305 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o		40.268 zł
Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	o		20.948 zł
rozdz. 75101 urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa	o	8.548 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	8.548 zł
rozdz. 75109 wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	o		12.400 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o		12.400 zł

§ 13. Zwiększa się wydatki	o	212.703 zł
Wydział Infrastruktury Miejskiej:
Dz. 900 Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska	o	38.051 zł
rozdz. 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg	o	38.051 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	o	38.051 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:
Dz. 853 Opieka społeczna	o	94.131 zł
rozdz. 85314 zasiłki i pomoc w naturze
oraz składki na ubezpieczenia społeczne	o	92.100 zł
§ 3110 świadczenia społeczne	o	92.100 zł
rozdz. 85319 ośrodki pomocy społecznej	o	2.031 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	1.198 zł
§ 4260 zakup energii	o	833 zł

Wydział Księgowości:
Dz. 750 Administracja publiczna	o	59.573 zł
rozdz. 75011 urzędy wojewódzkie	o	59.573 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	o	48.828 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	o	8.725 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	o	2.020 zł
Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	o	20.948 zł
rozdz. 75101 urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa	o	8.548 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	8.548 zł
rozdz. 75109 wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw
oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	o	12.400 zł
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe
nie zaliczone do wynagrodzeń	o	12.400 zł

III. W zakresie zadań powierzonych:

§ 14. Zmniejsza się wydatki	o	7.830 zł
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji:
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport	o	7.830 zł
rozdz. 92604 instytucje kultury fizycznej	o	7.830 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	7.830 zł

§ 15. Zwiększa się wydatki	o	7.830 zł
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji:
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport	o	7.830 zł
rozdz. 92604 instytucje kultury fizycznej	o	7.830 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	o	2.670 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	154 zł
§ 4260 zakup energii	o	5.006 zł

§ 16. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń Prezydenta Miasta Zgierza przez okres 14 dni.


Prezydent Miasta Zgierza
Karol Maśliński

