Uchwała Nr XI / 94 / 2003
Rady Miasta Zgierza
z dnia 28 sierpnia 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	12.890 zł
Księgowość:
Dz. 750 Administracja publiczna	o	9.240 zł
rozdz. 75023 urzędy gmin	o	7.600 zł
§ 097 wpływy z różnych dochodów	o	7.600 zł
rozdz. 75095 pozostała działalność	o	1.640 zł
§ 097 wpływy z różnych dochodów	o	1.640 zł
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport	o	3.650 zł
rozdz. 92695 pozostała działalność	o	3.650 zł
§ 097 wpływy z różnych dochodów	o	3.650 zł


§ 2. Zwiększa się wydatki	o	12.890 zł
Biuro do spraw informatyki:
Dz. 720 Informatyka	o	7.600 zł
rozdz. 72095 pozostała działalność	o	7.600 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	7.600 zł

Wydział Rozwoju Miasta i Ewidencji Działalności Gospodarczej:
Dz. 750 Administracja publiczna	o	1.640 zł
rozdz. 75095 pozostała działalność	o	1.640 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	p	1.640 zł

Wydział Kultury, Sportu i Zdrowia:
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport	o	3.650 zł
rozdz. 92695 pozostała działalność	o	3.650 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	3.650 zł


§ 3. Zmniejsza się wydatki	o	53.278 zł
Oświata:
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	o	440 zł
rozdz. 85401 świetlice szkolne	o	440 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	o	440 zł

Rada Osiedla “Proboszczewice”:
Dz. 750 Administracja publiczna	o	1.000 zł
rozdz. 75095 pozostała działalność	o	1.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	1.000 zł

Rada Osiedla “Rudunki”:
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o	45 zł
rozdz. 92195 pozostała działalność	o	45 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	45 zł

Rada Osiedla “Podleśna”:
Dz. 750 Administracja publiczna	o	1.664 zł
rozdz. 75095 pozostała działalność	o	1.664 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	564 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	1.100 zł
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o	129 zł
rozdz. 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach	o	129 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	129 zł

Wydział Finansowy:
Dz. 758 Różne rozliczenia	o	50.000 zł
rozdz. 75818 rezerwy ogólne i celowe	o	50.000 zł
§ 4810 rezerwy	o	50.000 zł


§ 4. Zwiększa się wydatki	o	53.278 zł
Oświata:
Dz. 801 Oświata i wychowanie	o	440 zł
rozdz. 80101 szkoły podstawowe	o	440 zł
§ 4260 zakup energii	o	440 zł

Rada Osiedla “Proboszczewice”:
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o	1.000 zł
rozdz. 92195 pozostała działalność	o	1.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	1.000 zł

Rada Osiedla “Rudunki”:
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o	45 zł
rozdz. 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach	o	45 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	45 zł

Rada Osiedla “Podleśna”:
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o	1.793 zł
rozdz. 92195 pozostała działalność	o	1.793 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	1.793 zł

Wydział Infrastruktury Miejskiej:
Dz. 600 Transport i łączność	o	50.000 zł
rozdz. 60016 drogi publiczne gminne	o	50.000 zł
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych	o	50.000 zł
/- dokończenie budowy ul. Urzędniczej/


§ 5. 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 wydatków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2003 r. w następujący sposób:

Zmniejsza się wydatki	o	600.000 zł
------------------------------------------------------------------------------------------------
Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie 
w energię elektryczną	o	200.000 zł
rozdz. 40002 dostarczanie wody	o	200.000 zł
§ 4430 różne opłaty i składki	o	200.000 zł
/- wodociąg w osiedlu Kurak IV/

Dz. 900 Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska	o	400.000 zł
rozdz. 90001 gospodarka ściekowa
i ochrona wód	o	400.000 zł
§ 4430 różne opłaty i składki	o	400.000 zł
/- kanalizacja deszczowa i sanitarna w osiedlu Kurak IV – 200.000 zł
- kanalizacja sanitarna w osiedlu Krzywie Południe: ul. Zawiszy,
ul. Gospodarcza, ul. Na Skarpie, ul. Czarneckiego, ul. Długa, ul. Letnia – 200.000 zł/

Zwiększa się wydatki	o	600.000 zł
------------------------------------------------------------------------------------------------
Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie
w energię elektryczną	o	500.000 zł
rozdz. 40002 dostarczanie wody	o	500.000 zł
§ 4430 różne opłaty i składki	o	500.000 zł
/- magistrala wodociągowa Wschodnia – II etap/

Dz. 900 Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska	o	100.000 zł
rozdz. 90001 gospodarka ściekowa
i ochrona wód	o	100.000 zł
§ 4430 różne opłaty i składki	o	100.000 zł
/- kanalizacja sanitarna w osiedlu Chełmy-Adelmówek/


§ 6. 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 wydatków Miejskiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w 2003 r. w następujący sposób:

Zmniejsza się wydatki	o	20.000 zł
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Dz. 710 Działalność usługowa	o	20.000 zł
rozdz. 71030 Fundusz Gospodarki
Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	o	20.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	20.000 zł

Zwiększa się wydatki	o	20.000 zł
------------------------------------------------------------------------------------------------
Dz. 710 Działalność usługowa	o	20.000 zł
rozdz. 71030 Fundusz Gospodarki
Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	o	20.000 zł
§ 6120 wydatki na zakupy inwestycyjne 
funduszy celowych	o	20.000 zł
/- zakup oprogramowania dla ewidencji gruntów i budynków/


§ 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.


Przewodniczący Rady Miasta Zgierza
Marek Matuszewski

