
Zarządzenie Nr 245AT/2011 

Prezydenta Miasta Zgierza 

z dnia 29 września 2011 r. 

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 iart. 51 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, 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. 

Nr l57 . poz. 1241. z2010r. Nr 28, poz. 142 i 146. Nr 40, poz. 230. Nr 106. poz. 675. 

z 2011 r. Nr 21. poz. 113, Nr 117. poz. 679, Nr 134, poz. 777), art. 247 ust. 1 i 2 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z2010r. 

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 0 1.658 zł 

W zakresie zadań własnych 

Księgowość: 

Dz. 801 Oświata i wychowanie o 1.658 zł 

rozdz. 80195 pozostała działalność 0 1.658 zł 

§ 0920 pozostałe odsetki o 1.658 zł 

§ 2. Zwiększa się dochody o 1.658 zł 

W zakresie zadań własnych 

Oświata: 

Dz. 801 Oświata i wychowanie 0 1.658 zł 

rozdz. 80195 pozostała działalność o 1.658 zł 

§ 0920 pozostałe odsetki o 1.658 zł 



§ 3. Zmniejsza się wydatki 102.477 zł 

W zakresie zadań własnych o 

Wydział Księgowości: 

Dz. 750 Administracja publiczna o 

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

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o 

102.477 zł 

30.000 zł 

30.000 zł 

30.000 zł 

Kancelaria Urzędu Miasta: 

Dz. 750 Administracja publiczna o 

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

§ 4270 zakup usług remontowych o 

3.700 zł 

3.700 zł 

3.700 zł 

Wydział Promocji Miasta: 

Dz. 750 Administracja publiczna 

rozdz. 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego 

§ 4300 zakup usług pozostałych 

o 

o 

o 

4.000 zł 

4.000 zł 

4.000 zł 

Pełnomocnik ds. Społecznych i Młodzieży: 

Dz. 851 Ochrona zdrowia 

rozdz. 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi 

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 

o 

o 

o 

500 zł 

500 zł 

500 zł 

Wydział Oświaty: 

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 

rozdz. 85415 pomoc materialna dla uczniów 

§ 3260 inne formy pomocy dla uczniów 

o 

o 

o 

30.815 zł 

30.815 zł 

30.815 zł 

Ilustrowany Tygodnik Zgierski: 

Dz. 750 Administracja publiczna 

rozdz. 75095 pozostała działalność 

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 

o 

o 

o 

7.200 zł 

7.200 zł 

7.200 zł 



Oświata: 

Dz. 801 Oświata i wychowanie 

rozdz. 80101 szkoły podstawowe 

§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 

§ 4280 zakup usług zdrowotnych 

rozdz. 80104 przedszkola 

§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 

§ 4300 zakup usług pozostałych 

§ 4390 zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 

analiz i opinii 

rozdz. 80110 gimnazja 

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 

rozdz. 80146 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 

§4210 zakup materiałów i wyposażenia 

§ 4300 zakup usług pozostałych 

rozdz. 80148 stołówki szkolne i przedszkolne 

§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 

Straż Miejska: 

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 

rozdz. 75416 Straż gminna (miejska) 

§ 4300 zakup usług pozostałych 

§ 4. Zwiększa się wydatki  

W zakresie zadań własnych 

Wydział Księgowości: 

Dz. 750 Administracja publiczna 

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

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 



Kancelaria Urzędu Miasta: 

Dz. 750 Administracja publiczna 

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

§ 4280 zakup usług zdrowotnych 

§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 

świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 

§ 4420 podróże służbowe zagraniczne 

Wydział Promocji Miasta: 

Dz. 750 Administracja publiczna 

rozdz. 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego 

§4210 zakup materiałów i wyposażenia 

Pełnomocnik ds. Społecznych i Młodzieży 

Dz. 851 Ochrona zdrowia 

rozdz. 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi 

§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 

Ilustrowany Tygodnik Zgierski: 

Dz. 750 Administracja publiczna 

rozdz. 75095 pozostała działalność 

§ 4090 honoraria 

Oświata: 

Dz. 801 Oświata i wychowanie 

rozdz. 80101 szkoły podstawowe 

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe 

§ 4300 zakup usług pozostałych 

rozdz. 80104 przedszkola 

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe 

§ 4270 zakup usług remontowych 

§ 4280 zakup usług zdrowotnych 

rozdz. 80110 gimnazja 

§ 4260 zakup energii 



rozdz. 80146 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o 1.860 zł 

§ 4410 podróże służbowe krajowe o 964 zł 

§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami 

korpusu służby cywilnej o 896 zł 

rozdz. 80148 stołówki szkolne i przedszkolne o 2.800 zł 

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o 2.800 zł 

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o 30.815 zł 

rozdz. 85415 pomoc materialna dla uczniów o 30.815 zł 

§ 3260 inne formy pomocy dla uczniów o 30.815 zł 

Straż Miejska: 

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa o 200 zł 

rozdz. 75416 Straż gminna (miejska) o 200 zł 

§ 4280 zakup usług zdrowotnych o 200 zł 

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

z obowiązującymi przepisami. 


