Uchwała Nr X / 77 / 2003
Rady Miasta Zgierza
z dnia 26 czerwca 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; z 2003 r. Nr 80, poz. 717/ 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, Nr 65,poz. 594, Nr 96, poz. 874/, Rada Miasta Zgierza

uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody	o	540.058 zł
Księgowość:
Dz. 600 Transport i łączność	o	390.000 zł
rozdz. 60004 lokalny transport zbiorowy	o	390.000 zł
§ 084 wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	o	390.000 zł
Dz. 801 Oświata i wychowanie	o	15.275 zł
rozdz. 80101 szkoły podstawowe	o	3.606 zł
§ 092 pozostałe odsetki	o	38 zł
§ 097wpływy z różnych dochodów	o	3.568 zł
rozdz. 80110 gimnazja	o	9.728 zł
§ 092 pozostałe odsetki	o	8 zł
§ 097 wpływy z różnych dochodów	o	9.720 zł
rozdz. 80195 pozostała działalność	o	1.941 zł
§ 097 wpływy z różnych dochodów	o	1.941 zł

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji:
Dz. 926 Kultura Fizyczna i Sport	o	1.000 zł
rozdz. 92604 instytucje kultury fizycznej	o	1.000 zł
§ 097 wpływy z różnych dochodów	o	1.000 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:
Dz. 853 Opieka społeczna	o	500 zł
rozdz. 85319 ośrodki pomocy społecznej	o	500 zł
§ 097 wpływy z różnych dochodów	o	500 zł

Wydział Finansowy:
Dz. 758 Różne rozliczenia	o	133.283 zł
rozdz. 75805 część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	o	133.283 zł
§ 292 subwencje ogólne z budżetu państwa	o	133.283 zł

§ 2. Zmniejsza się wydatki	o	219.420 zł
Wydział Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej i Geodezji:
Dz. 710 Działalność usługowa	o	1.000 zł
rozdz. 71004 plany zagospodarowania przestrzennego	o	1.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	1.000 zł

Wydział Rozwoju Miasta i Ewidencji Działalności Gospodarczej
Dz. 750 Administracja publiczna	o	42.000 zł
rozdz. 75095 pozostała działalność	o	42.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	42.000 zł

Biuro do spraw informatyki:
Dz. 720 Informatyka	o	10.000 zł
rozdz. 72095 pozostała działalność	o	10.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	10.000 zł

Wydział Kultury, Sportu i Zdrowia:
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	o	61.420 zł
rozdz. 85412 kolonie i obozy oraz inne formy 
wypoczynku dzieci i młodzieży	o	61.420 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	61.420 zł
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o	72.000 zł
rozdz. 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	o	28.000 zł
§ 2550 dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury /MOK/	o	28.000 zł
rozdz. 92116 biblioteki	o	36.000 zł
§ 2550 dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	o	36.000 zł
rozdz. 92118 muzea	o	8.000 zł
§ 2550 dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	o	8.000 zł
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport	o	25.000 zł
rozdz. 92695 pozostała działalność	o	25.000 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	15.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	10.000 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:
Dz. 853 Opieka społeczna	o	4.000 zł
rozdz. 85319 ośrodki pomocy społecznej	o	4.000 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	o	4.000 zł

Rada Osiedla “Przybyłów”:
Dz. 600 Transport i łączność	o	4.000 zł
rozdz. 60016 drogi publiczne gminne	o	4.000 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	2.500 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	1.500 zł

§ 3. Zmniejsza się rozchody	o	120.000 zł
Wydział Finansowy:
§ 992 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	o	120.000 zł

§ 4. Zwiększa się wydatki	o	879.478 zł
Wydział Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej i Geodezji:
Dz. 758 Różne rozliczenia	o	1.000 zł
rozdz. 75809 rozliczenia między jednostkami
 samorządu terytorialnego	o	1.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	1.000 zł

Wydział Księgowości:
Dz. 710 Działalność usługowa	o	6.000 zł
rozdz. 71095 pozostała działalność	o	6.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	6.000 zł
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o	8.000 zł
rozdz. 92118 muzea	o	8.000 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	o	8.000 zł

Wydział Infrastruktury Miejskiej:
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o	6.000 zł
rozdz. 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg	o	6.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	6.000 zł

Oświata:
Dz. 801 Oświata i wychowanie	o	40.000 zł
rozdz. 80101 szkoły podstawowe	o	25.000 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	25.000 zł
rozdz. 80110 gimnazja	o	15.000 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	15.000 zł

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji:
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport	o	14.000 zł
rozdz. 92604 instytucje kultury fizycznej	o	14.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	14.000 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:
Dz. 853 Opieka społeczna	o	650.000 zł
rozdz. 85315 dodatki mieszkaniowe	o	650.000 zł
§ 3110 świadczenia społeczne	o	650.000 zł

Rada Osiedla “Przybyłów”:
Dz. 750 Administracja publiczna	o	4.000 zł
rozdz. 75095 pozostała działalność	o	4.000 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	2.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	2.000 zł

Wydział Finansowy:
Dz. 758 Różne rozliczenia	o	89.058 zł
rozdz. 75818 rezerwy ogólne i celowe	o	89.058 zł
§ 4810 rezerwy	o	89.058 zł

Wydział Kultury, Sportu i Zdrowia:
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	o	61.420 zł
rozdz. 85412 kolonie i obozy oraz inne formy
wypoczynku dzieci i młodzieży	o	61.420 zł
§ 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	o	61.420 zł

§ 5. W załączniku Nr 9 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 następujących zmian:
W planie finansowym Miejskich Usług Komunikacyjnych zmniejsza się kwotę dotacji na 2003 r. o 551.000 zł. 
Plan dotacji na 2003 r. po zmianie wynosi 1.993.000 zł. 
Kwotę dotacji w wysokości 551.000 zł przeznacza się na częściowe pokrycie dotacji należnej za 2002 r.

§ 6. W załączniku Nr 12 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 zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 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.

