

Uchwała Nr VII / 64 /03
Rady Miasta Zgierza
z dnia 24 kwietnia 2003 r.

w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2003 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 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806) oraz art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391), Rada Miasta Zgierza

uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się przychody	o	1.308.169 zł
Wydział Finansowy:
§ 957 nadwyżka z lat ubiegłych	o	1.308.169 zł

§ 2. Zwiększa się wydatki	o	1.308.169 zł
Stanowisko ds. informatyki:
Dz. 720 Informatyka	o	58.320 zł
rozdz. 72095 pozostała działalność	o	58.320 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	58.320 zł

Wydział Rozwoju Miasta i Ewidencji Działalności Gospodarczej:
Dz. 750 Administracja publiczna	o	15.000 zł
rozdz. 75095 pozostała działalność	o	15.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	15.000 zł

Wydział Infrastruktury Miejskiej:
Dz. 600 Transport i łączność	o	615.925 zł
rozdz. 60004 lokalny transport zbiorowy	o	557.717 zł
§ 2610 dotacja przedmiotowa z budżetu dla
zakładu budżetowego	o	340.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	217.717 zł
rozdz. 60016 drogi publiczne gminne	o	58.208 zł
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o	58.208 zł
/ul. Parzęczewska-rozpoczęcie realizacji/

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o	161.792 zł
rozdz. 90015 oświetlenie ulic, placów i mostów	o	161.792 zł
§ 4260 zakup energii	o	161.792 zł

Wydział Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej i Geodezji:
Dz. 710 Działalność usługowa	o	26.415 zł
rozdz. 71004 plany zagospodarowania przestrzennego	o	26.415 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	26.415 zł

Wydział Kultury, Sportu i Zdrowia:
Dz. 851 Ochrona zdrowia	o	39.825 zł
rozdz. 85195 pozostała działalność	o	39.825 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	39.825 zł

Wydział Oświaty:
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	o	36.117 zł
rozdz. 85404 przedszkola	o	36.117 zł
§ 2510 dotacja podmiotowa z budżetu dla 
zakładu budżetowego	o	36.117 zł
/Miejskie Przedszkole Nr 3 – 5.000 zł
Miejskie Przedszkole Nr 7 – 10.010 zł
Miejskie Przedszkole Nr 8 – 12.039 zł
Miejskie Przedszkole Nr 14 – 9.068 zł/

Oświata:
Dz. 801 Oświata i wychowanie	o	126.985 zł
rozdz. 80101 szkoły podstawowe	o	79.420 zł
§ 4260 zakup energii	o	79.420 zł
rozdz. 80110 gimnazja	o	47.565 zł
§ 4260 zakup energii	o	47.565 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:
Dz. 853 Opieka społeczna	o	227.790 zł
rozdz. 85315 dodatki mieszkaniowe	o	227.790 zł
§ 3110 świadczenia społeczne	o	227.790 zł

§ 3. Zmniejsza się wydatki	o	13.000 zł
Kancelaria Urzędu Miasta Zgierza:
Dz. 851 Ochrona zdrowia	o	13.000 zł
rozdz. 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi	o	13.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	13.000 zł

§ 4. Zwiększa się wydatki	o	13.000 zł
Kancelaria Urzędu Miasta Zgierza:
Dz. 851 Ochrona zdrowia	o	13.000 zł
rozdz. 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi	o	13.000 zł
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o	13.000 zł
/zakup kserokopiarki/

§ 5. W załączniku Nr 8 do uchwały Nr V/42/2003 Rady Miasta Zgierza z dnia 17 lutego 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na 2003 r. dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w 2003 r. w następujący sposób:

Zwiększa się przychody	o	90.528 zł
-----------------------------------------------------------------------------------------------
stan środków na 01.01.2003 r.	o	90.528 zł

Zwiększa się wydatki	o	90.528 zł
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Dz. 710 Działalność usługowa	o	90.528 zł
rozdz. 71030 Fundusz Gospodarki Zasobem
Geodezyjnym i Kartograficznym	o	90.528 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	90.528 zł

§ 6. W załączniku Nr 7 do uchwały Nr V/42/2003 Rady Miasta Zgierza z dnia 17 lutego 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na 2003 r. dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2003 r. w następujący sposób:

Zwiększa się przychody	o	67.911 zł
-----------------------------------------------------------------------------------------------
stan środków na 01.01.2003 r.	o	67.911 zł

Zwiększa się wydatki	o	67.911 zł
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie
w energię elektryczną, gaz i wodę	o	67.911 zł
rozdz. 40002 dostarczanie wody	o	67.911 zł
§ 4430 różne opłaty i składki	o	67.911 zł
/dla Spółki Wodnej z przeznaczeniem na Magistralę Wodociągową Wschodnią – II etap/

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zgierza.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Rady Miasta Zgierza.

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

