Uchwała Nr XLVI / 490 / 2002
Rady Miasta Zgierza
z dnia  26 września 2002 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm./, Rada Miasta Zgierza

uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody	o	191.000 zł
Wydział Finansowy:
Dz. 600 Transport i łączność	o	180.000 zł
rozdz. 60016 drogi publiczne gminne	o	180.000 zł
§ 633 dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację inwestycji i zakupów
inwestycyjnych własnych gmin	o	180.000 zł

Księgowość:
Dz. 801 Oświata i wychowanie	o	4.000 zł
rozdz. 80195 pozostała działalność	o	4.000 zł
§ 097 wpływy z różnych dochodów	o	4.000 zł
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport		o	7.000 zł
rozdz. 92695 pozostała działalność		o	7.000 zł
§ 097 wpływy z różnych dochodów		o	7.000 zł 


§ 2. Zwiększa się wydatki	o	191.000 zł
Wydział Infrastruktury Miejskiej:
Dz. 600 Transport i łączność	o	180.000 zł
rozdz. 60016 drogi publiczne gminne	o	180.000 zł
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o	180.000 zł
/- budowa ul. Parzęczewskiej/

Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia:
Dz. 801 Oświata i wychowanie	o	4.000 zł
rozdz. 80195 pozostała działalność	o	4.000 zł
§ 4260 zakup energii	o	120 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	3.880 zł
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport		o	7.000 zł
rozdz. 92695 pozostała działalność		o	7.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych		o	7.000 zł 


§ 3. Zmniejsza się wydatki	o	807.825 zł
Pełnomocnik Zarządu Miasta Zgierz ds. rozwiązywania problemów uzależnień:
Dz. 851 Ochrona zdrowia	o	12.000 zł
rozdz. 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi	o	12.000 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	o	12.000 zł

Wydział Infrastruktury Miejskiej:
Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz i wodę	o	200.000 zł
rozdz. 40001 dostarczanie ciepła	o	200.000 zł
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o	200.000 zł
/- ciepłociąg oś. Kurak IV/

Wydział Gospodarki Nieruchomościami:
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o	40.000 zł
rozdz. 90017 zakłady gospodarki komunalnej	o	40.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	40.000 zł

Wydział Finansowy:
Dz. 758 Różne rozliczenia	o	80.000 zł
rozdz. 75818 rezerwy ogólne i celowe	o	80.000 zł
§ 4810 rezerwy	o	80.000 zł

Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia:
Dz. 851 Ochrona zdrowia	o	7.000 zł
rozdz. 85121 lecznictwo ambulatoryjne	o	7.000 zł
§ 2560 dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego
publicznego zakładu opieki zdrowotnej	o	7.000 zł
/z przeznaczeniem na zakup aparatu EKG/
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	o	43.625 zł
rozdz. 85404 przedszkola	o	43.625 zł
§ 2610 dotacja przedmiotowa z budżetu dla
zakładu budżetowego	o	43.625 zł

Rada Osiedla “Proboszczewice”:
Dz. 853 Opieka społeczna	o	800 zł
rozdz. 85395 pozostała działalność	o	800 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	800 zł
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o	400 zł
rozdz. 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach	o	400 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	400 zł

Wydział Księgowości:
Dz. 720 Informatyka	o	34.000 zł
rozdz. 72095 pozostała działalność	o	34.000 zł
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o	26.000 zł
/- klimatyzacja w serwerowni -  11.000 zł
- modernizacja serwera IBM -  15.000 zł /
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budżetowych	o	8.000 zł
/- zakup sejfu do serwerowni/
Dz. 757 Obsługa długu publicznego	o	375.000 zł
rozdz. 75702 obsługa papierów wartościowych, kredytów 
i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	o	375.000 zł
§ 4580 pozostałe odsetki	o	375.000 zł

Oświata:
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	o	15.000 zł
rozdz. 85401 świetlice szkolne	o	15.000 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	o	15.000 zł


§ 4. Zwiększa się wydatki	o	807.825 zł
Pełnomocnik Zarządu Miasta Zgierz ds. rozwiązywania problemów uzależnień:
Dz. 851 Ochrona zdrowia	o	12.000 zł
rozdz. 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi	o	12.000 zł
§ 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	o	12.000 zł

Wydział Infrastruktury Miejskiej:
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o	200.000 zł
rozdz. 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód	o	200.000 zł
§ 4430 różne opłaty i składki	o	200.000 zł
/- kanalizacja deszczowa i sanitarna oś. Kurak IV z odtworzeniem nawierzchni/

Wydział Gospodarki Nieruchomościami:
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	o	120.000 zł
rozdz. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami	o	120.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	40.000 zł
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o	80.000 zł
/zakup lokalu przy ul. 3 Maja 69a/

Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia:
Dz. 851 Ochrona zdrowia	o	7.000 zł
rozdz. 85121 lecznictwo ambulatoryjne	o	7.000 zł
§ 6220 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych 
jednostek sektora finansów publicznych	o	7.000 zł
/z przeznaczeniem na zakup aparatu EKG/

Rada Osiedla “Proboszczewice”:
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o	1.200 zł
rozdz. 92195 pozostała działalność	o	1.200 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	1.200 zł

Wydział Księgowości:
Dz. 720 Informatyka	o	34.000 zł
rozdz. 72095 pozostała działalność	o	34.000 zł
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o	12.000 zł
/- program: system podatkowy/
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budżetowych	o	22.000 zł
/- wymiana sprzętu komputerowego i sprzętu towarzyszącego/
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	o	43.625 zł
rozdz. 85404 przedszkola	o	43.625 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	o	11.974 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	167 zł
§ 4260 zakup energii	o	669 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	o	30.500 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	315 zł

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji:
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport	o	375.000 zł
rozdz. 92604 instytucje kultury fizycznej	o	375.000 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	o	160.000 zł	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	o	14.000 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	o	32.000 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	o	4.000 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	30.000 zł
§ 4260 zakup energii	o	115.000 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	o	12.000 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych	o	8.000 zł

Oświata:
Dz. 801 Oświata i wychowanie	o	15.000 zł
rozdz. 80101 szkoły podstawowe	o	15.000 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych	o	15.000 zł


§ 5. W załączniku Nr 7 do uchwały Nr XXXVII / 393 / 2001 Rady Miasta Zgierza z dnia 21 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na 2002 r. dokonuje się zmian w planie wydatków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w następujący sposób:

Zmniejsza się wydatki	o	192.481 zł
Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz i wodę	o	192.481 zł
rozdz. 40002 dostarczanie wody	o	192.481 zł
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o	192.481 zł
/Magistrala wodociągowa Wschodnia – realizacja/

Zwiększa się wydatki	o	192.481 zł
Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 
elektryczną, gaz i wodę	o	192.481 zł
rozdz. 40002 dostarczanie wody	o	192.481 zł
§ 4430 różne opłaty i składki	o	192.481 zł
/Magistrala wodociągowa Wschodnia – realizacja/

§ 6. W załączniku Nr 9 do uchwały Nr  XXXVII / 393 / 2001 Rady Miasta Zgierza z dnia 21 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na 2002 r. dokonuje się następujących zmian:
1.	W planie finansowym Miejskiego Przedszkola Nr 4 w Zgierzu zmniejsza się dotację o kwotę 41.600 zł, w tym: z pozycji wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 11.900 zł, z pozycji pozostałe wydatki – 29.700 zł. Kwota dotacji po zmianach wynosi 223.700 zł.
2.	W planie finansowym Miejskiego Przedszkola Nr 5 w Zgierzu zmniejsza się dotację o kwotę 8.525 zł z pozycji wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń. Kwota dotacji po zmianach wynosi 361.975 zł.
3.	W planie finansowym Miejskiego Przedszkola Nr 12 w Zgierzu zwiększa się dotację o kwotę 6.500 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń. Kwota dotacji po zmianach wynosi 538.450 zł.
4.	W planie finansowym Miejskiego Przedszkola Nr 10 w Zgierzu zmniejsza się wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń o kwotę 20.159 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne. Kwota dotacji nie ulega zmianie.”

§ 7. W załączniku Nr 12 do uchwały Nr XXXVII / 393 / 2001 Rady Miasta Zgierza z dnia 21 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na 2002 r. dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Zgierza.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Rady Miasta Zgierza z mocą obowiązującą od 27 września 2002 r.

§ 10. Uchwała podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń Rady Miasta Zgierza przez okres 14 dni oraz w Monitorze Samorządowym Miasta Zgierza.

