
Zarządzenie Nr 90/VI/2011 

Prezydenta Miasta Zgierza 

z dnia 29 kwietnia 2011 r. 

w sprawie zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2011 w zakresie zadań własnych 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 iar t . 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 

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, z2005 r. Nr 172. poz. 1441. Nr 175. poz. 1457. z 2006 r. Nr 17. poz. 128. 

Nr 146. poz. 1055. Nr 181. poz. 1337. z 2007 r. Nr 48. poz. 327. Nr 138, poz. 974. Nr 173. 

poz. 1218. z 2008 r. Nr 180. poz. 1111. Nr 223. poz. 1458. z 2009 r. Nr 52. poz. 420, 

N r l 5 7 . poz. 1241. z2010r . Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40. poz. 230, Nr 106. poz. 675). 

art. 247 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, 

poz. 1240. z 2010 r. Nr 28. poz. 146. Nr 96. poz. 620. Nr 123. poz. 835. Nr 152. poz. 1020, 

Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) oraz § 15 pkt 3 uchwały Rady Miasta Zgierza 

N r V / 2 2 / l l z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza 

na 2011 r. 

zarządzam, co następuje: 

§ 1. Zmniejsza się dochody o 87.747 zł 

Wydział Księgowości: 

Dz. 750 Administracja publiczna o 27.747 zł 

rozdz. 75023 urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o 7.747 zł 

§ 0970 wpływy z różnych dochodów o 7.747 zł 

rozdz. 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego o 20.000 zł 

§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej o 20.000 zł 

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 

i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 

oraz wydatki związane z ich poborem o 60.000 zł 

rozdz. 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody 

jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o 60.000 zł 
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§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 

jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o 60.000 zł 

§ 2. Zwiększa się dochody 87.747 zł 

Księgowość: 

Dz. 750 Administracja publiczna o 27.747 zł 

rozdz. 75023 urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o 7.747 zł 

§ 0970 wpływy z różnych dochodów o 7.747 zł 

rozdz. 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego o 

§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej o 

20.000 zł 

20.000 zł 

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 

i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 

oraz wydatki związane z ich poborem o 

rozdz. 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody 

jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o 

§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 

jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o 

60.000 zł 

60.000 zł 

60.000 zł 

§ 3. Zmniejsza się wydatki 262.942.50 zł 

Wydział Mieszkalnictwa : 

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa o 5.000 zł 

rozdz. 70001 zakłady gospodarki mieszkaniowej o 5.000 zł 

§ 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych o 5.000 zł 

Wydział Geodezji i Katastru: 

Dz. 710 Działalność usługowa 

rozdz. 71013 prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 

§ 4270 zakup usług remontowych 

§ 4300 zakup usług pozostałych 

o 

0 

o 

O 

o 

74.914 zł 

74.914 zł 

2.294 zł 

5.000 zł 

67.620 zł 



Kancelaria Urzędu Miasta : 

Dz. 750 Administracja publiczna 

rozdz. 75023 urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 

§ 4270 zakup usług remontowych 

Wydział Księgowości: 

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 

rozdz. 85415 pomoc materialna dla uczniów 

§ 3260 inne formy pomocy dla uczniów 

Wydział Infrastruktury Miejskiej: 

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

rozdz. 90095 pozostała działalność 

§ 4270 zakup usług remontowych 

Oświata: 

Dz. 801 Oświata i wychowanie 

rozdz. 80101 szkoły podstawowe 

§ 4 0 1 0 wynagrodzenia osobowe pracowników 

§ 4 1 4 0 wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych 

rozdz. 80110 gimnazja 

§ 4 2 1 0 zakup materiałów i wyposażenia 

§ 4270 zakup usług remontowych 

rozdz. 80146 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 

§ 4 0 1 0 wynagrodzenia osobowe pracowników 

rozdz. 80195 pozostała działalność 

§ 4307 zakup usług pozostałych 

§ 4309 zakup usług pozostałych 
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Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej: 

Dz. 852 Pomoc społeczna o 1.200 zł 

rozdz. 85219 ośrodki pomocy społecznej o 1.200 zł 

§ 4357 zakup usług dostępu do sieci Internet o 1.139,66 zł 

§ 4359 zakup usług dostępu do sieci Internet o 60,34 zł 

§ 4. / .większa się wydatki o 262.942.50 zł 

Wydział Mieszkalnictwa : 

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa o 5.000 zł 

rozdz. 70001 zakłady gospodarki mieszkaniowej o 5.000 zł 

§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o 5.000 zł 

Wydział Urbanistyki. Gospodarki Przestrzennej i Geodezji: 

Dz. 710 Działalność usługowa o 74.914 zł 

rozdz. 71013 prace geodezyjne i kartograficzne o 74.914 zł 

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o 2.294 zł 

§ 4270 zakup usług remontowych o 5.000 zł 

§ 4300 zakup usług pozostałych o 67.620 zł 

Wydział Księgowości: 

Dz. 750 Administracja publiczna o 3.000 zł 

rozdz. 75023 urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o 3.000 zł 

§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o 3.000 zł 

Wydział Infrastruktury Miejskiej: 

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 200 zł 

rozdz. 90095 pozostała działalność o 200 zł 

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o 200 zł 

Oświata: 

Dz. 801 Oświata i wychowanie o 8.617.50 zł 

rozdz. 80101 szkoły podstawowe o 1.954 zł 

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o 954 zł 

§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami 

korpusu służby cywilnej o 1.000 zł 



rozdz. 80110 gimnazja 

§ 4300 zakup usług pozostałych 

rozdz. 80146 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 

rozdz. 80195 pozostała działalność 

§ 4217 zakup usług pozostałych 

§ 4219 zakup usług pozostałych 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

5.000 zł 

5.000 zł 

37 zł 

37 zł 

1.626,50 zł 

1.382,53 zł 

243,97 zł 

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 

rozdz. 85415 pomoc materialna dla uczniów 

§ 3260 inne formy pomocy dla uczniów 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej: 

Dz. 852 Pomoc społeczna 

rozdz. 85219 ośrodki pomocy społecznej 

§ 4377 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 

świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 

§ 4379 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 

świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 

0 

o 

o 

o 

o 

O 

170.011 zł 

170.011 zł 

170.011 zł 

1.200 zł 

1.200 zł 

139.66 zł 

60,34 zł 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 
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