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UWZZIP2010 

w 

Załącznik do zarządzenia  
Prezydenta Miasta Zgierza  

Nr .29/V/2010 

z dnia 12 lutego 2010 r. 

 

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH 

NA ROK 2010. 

 

ZADANIA ZLECONE 

 

Jednostka: Księgowość UMZ       443.539 zł 

=============================================================== 

1. Wydział Księgowości 437.039 zł 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dz. 750 Administracja publiczna 437.039 zł 

rozdz. 75011 urzędy wojewódzkie 437.039 zł 

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 328.117 zł 

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 33.122 zł 

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 59.469 zł 

§ 4120 składki na Fundusz Pracy 9.000 zł 

§ 4300 zakup usług pozostałych 881 zł 

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6.450 zł 
/-Zakup sprzętu informatycznego oprogramowaniem dla potrzeb  

ewidencji ludności – 6.450 zł/ 

 

 

2. Wydział Zarządzania Kryzysowego – 

Miejskie Centrum Reagowania 6.500 zł 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne 

i ochrona przeciwpożarowa 6.500 zł 

rozdz. 75414 obrona cywilna 6.500 zł 

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 6.500 zł 

 

 

 

Jednostka:              Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej            10.943.753 zł 

=============================================================== 

Dz. 852 Pomoc społeczna 10.943.753 zł 

rozdz. 85212 świadczenia rodzinne, świadczenie z  funduszu 

 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne  

i rentowe z ubezpieczenia społecznego 10.870.700 zł 

§ 3110 świadczenia społeczne 10.544.579 zł 

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 253.832 zł 

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 22.000 zł 

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 42.706 zł 

§ 4120 składki na Fundusz Pracy 6.783 zł 

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe 800 zł 
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rozdz. 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne 

opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 

z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne 

oraz za osoby uczęszczające na zajęcia w centrum 

integracji społecznej 29.360 zł 

§ 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne 29.360 zł 

 

 

rozdz. 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 43.693 zł 

§ 4300 zakup usług pozostałych 43.693 zł 

============================================================== 

Razem 11.387.292 zł 

 

 

ZADANIA POWIERZONE 

 

 

Jednostka: Księgowość UMZ 

=============================================================== 

1. Wydział Księgowości 29.412 zł 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dz. 750 Administracja publiczna 29.412 zł 

rozdz. 75020 starostwa powiatowe 29.412 zł 

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 23.624 zł 

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 5.068 zł 

§ 4120 składki na Fundusz Pracy 720 zł 

 

 

2. Wydział Kultury, Sportu i Zdrowia 75.000 zł 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 75.000 zł 

rozdz. 92116 biblioteki 75.000 zł 

§ 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 

instytucji kultury 75.000 zł 

 

 

Wydział Infrastruktury Miejskiej 270.000 zł 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dz. 600 Transport i łączność 270.000 zł 

rozdz. 60014 drogi publiczne powiatowe 270.000 zł 

§ 4260 zakup energii 10.000 zł 

§ 4270 zakup usług remontowych 140.000 zł 

§ 4300 zakup usług pozostałych 120.000 zł 

 

=============================================================== 

Razem 374.412 zł 

=============================================================== 

Razem zadania zlecone i powierzone 11.761.704 zł 

=============================================================== 


