Uchwała Nr XII / 99 / 2003
Rady Miasta Zgierza
z dnia 25 września 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	1.516 zł
Księgowość:
Dz. 750 Administracja publiczna	o	1.516 zł
rozdz. 75095 pozostała działalność	o	1.516 zł
§ 097 wpływy z różnych dochodów	o	1.516 zł

§ 2. Zmniejsza się wydatki	o	233.716 zł
Wydział Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej i Geodezji:
Dz. 020 Leśnictwo	o	3.500 zł
rozdz. 02095 pozostała działalność	o	3.500 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	3.500 zł

Wydział Oświaty:
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	o	280 zł
rozdz. 85404 przedszkola	o	280 zł
§ 2510 dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu
budżetowego	o	280 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

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji:
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport	o	39.900 zł
rozdz. 92604 instytucje kultury fizycznej	o	39.900 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	o	10.000 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	o	1.700 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	o	200 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	9.000 zł
§ 4260 zakup energii	o	7.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	10.000 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe	o	2.000 zł

Straż Miejska:
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa	o	8.000 zł
rozdz. 75416 Straż Miejska	o	8.000 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	o	8.000 zł

Oświata:
Dz. 801 Oświata i wychowanie	o	2.286 zł
rozdz. 80101 szkoły podstawowe	o	2.286 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	o	2.286 zł

Wydział Zarządzania Kryzysowego-Miejskie Centrum Reagowania:
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa	o	14.200 zł
rozdz. 75414 obrona cywilna	o	14.200 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	o	14.200 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:
Dz. 853 Opieka społeczna	o	550 zł
rozdz. 85319 ośrodki pomocy społecznej	o	550 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	50 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	500 zł

Wydział Kultury, Sportu i Zdrowia:
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport	o	150.000 zł
rozdz. 92605 zadania w zakresie kultury
fizycznej i sportu	o	150.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	150.000 zł

§ 3. Zwiększa się wydatki	o	235.232 zł
Wydział Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej i Geodezji:
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	o	1.000 zł
rozdz. 01030 izby rolnicze	o	1.000 zł
§ 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych
w wysokości 2% uzyskanych wpływów
z podatku rolnego	o	1.000 zł
Dz. 758 Różne rozliczenia	o	2.500 zł
rozdz. 75809 rozliczenia między jednostkami
samorządu terytorialnego	o	2.500 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	2.500 zł

Wydział Rozwoju Miasta i Ewidencji Działalności Gospodarczej:
Dz. 750 Administracja publiczna	o	1.516 zł
rozdz. 75095 pozostała działalność	o	1.516 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	1.516 zł

Wydział Oświaty:
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	o	280 zł
rozdz. 85446 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	o	280 zł
§ 2510 dotacja podmiotowa z budżetu
dla zakładu budżetowego	o	280 zł

Wydział Kultury, Sportu i Zdrowia:
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o	1.000 zł
rozdz. 92109 domy i ośrodki kultury,
świetlice i kluby	o	1.000 zł
§ 2550 dotacja podmiotowa z budżetu
dla instytucji kultury	o	1.000 zł

Wydział Księgowości:
Dz. 710 Działalność usługowa	o	2.900 zł
rozdz. 71095 pozostała działalność	o	2.900 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	2.900 zł

Oświata:
Dz. 801 Oświata i wychowanie	o	2.500 zł
rozdz. 80101 szkoły podstawowe	o	2.500 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	2.500 zł
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	o	2.286 zł
rozdz. 85401 świetlice szkolne	o	2.286 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	o	1.840 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	o	413 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	o	33 zł

Wydział Kultury, Sportu i Zdrowia:
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport	o	150.000 zł
rozdz. 92605 zadania w zakresie kultury
fizycznej i sportu	o	150.000 zł
§ 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie
lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom	o	150.000 zł

Wydział Finansowy:
Dz. 758 Różne rozliczenia	o	71.250 zł
rozdz. 75818 rezerwy ogólne i celowe	o	71.250 zł
§ 4810 rezerwy	o	71.250 zł

§ 4. 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:
1). W planie finansowym Miejskiego Przedszkola Nr 6 w Zgierzu dokonuje się następujących zmian:
a)	przenosi się kwotę dotacji w wysokości 100 zł z rozdz. 85404 z pozycji pozostałe wydatki do rozdz. 85446 na pozostałe wydatki,
b)	zmniejsza się wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń o kwotę 5.900 zł oraz pozostałe wydatki o kwotę 3.800 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne – 9.700 zł.
2). W planie finansowym Miejskiego Przedszkola Nr 8 w Zgierzu przenosi się kwotę dotacji w wysokości 180 zł z rozdz. 85404 z pozycji pozostałe wydatki do rozdz. 85446 na pozostałe wydatki.

§ 5. 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.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zgierza.

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

§ 8. 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

