

Uchwała Nr XIII / 110 / 03
Rady Miasta Zgierza
z dnia 30 października 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, Nr 162, poz. 1568/ 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, Nr 166, poz. 1611/, Rada Miasta Zgierza

uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody	o	26.431 zł
Wydział Finansowy:
Dz. 758 Różne rozliczenia	o	18.021 zł
rozdz. 75801 część oświatowa subwencji
ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	o	1.200 zł
§ 292 subwencje ogólne z budżetu państwa	o	1.200 zł

rozdz. 75805 część rekompensująca subwencji
ogólnej dla gmin	o	16.821 zł
§ 292 subwencje ogólne z budżetu państwa	o	16.821 zł

Księgowość:
Dz. 750 Administracja publiczna	o	410 zł
rozdz. 75095 pozostała działalność	o	410 zł
§ 097 wpływy z różnych dochodów	o	410 zł

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o	8.000 zł
rozdz. 90020 wpływy i wydatki związane
z gromadzeniem środków z opłat produktowych	o	8.000 zł
§ 040 wpływy z opłaty produktowej	o	8.000 zł

§ 2. Zwiększa się wydatki	o	26.431 zł
Oświata:
Dz. 801 Oświata i wychowanie	o	1.200 zł
rozdz. 80110 gimnazja	o	1.200 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	1.200 zł

Wydział Rozwoju Miasta i Ewidencji Działalności Gospodarczej:
Dz. 750 Administracja publiczna	o	410 zł
rozdz. 75095 pozostała działalność	o	410 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	410 zł

Wydział Finansowy:
Dz. 758 Różne rozliczenia	o	24.821 zł
rozdz. 75818 rezerwy ogólne i celowe	o	24.821 zł
§ 4810 rezerwy	o	24.821 zł

§ 3. Zmniejsza się wydatki	o	241.750 zł
Wydział Księgowości:
Dz. 750 Administracja publiczna	o	58.500 zł
rozdz. 75022 rady gmin	o	58.500 zł
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	o	58.500 zł

Wydział Kultury, Sportu i Zdrowia:
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o	9.742 zł
rozdz. 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	o	9.742 zł
§ 2550 dotacja podmiotowa z budżetu dla 
instytucji kultury	o	9.742 zł

Wydział Oświaty:
Dz. 801 Oświata i wychowanie	o	3.600 zł
rozdz. 80101 szkoły podstawowe	o	2.800 zł
§ 2540 dotacja podmiotowa z budżetu
dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	o	2.800 zł
rozdz. 80195 pozostała działalność	o	800 zł
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone
do wynagrodzeń	o	800 zł

Rada Osiedla “Przybyłów”:
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o	800 zł
rozdz. 90004 utrzymanie zieleni w miastach	o	800 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	500 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	300 zł

Rada Osiedla “Nowe Miasto”:
Dz. 600 Transport i łączność	o	776 zł
rozdz. 60016 drogi publiczne gminne	o	776 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	500 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	276 zł

Wydział Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej i Geodezji:
Dz. 710 Działalność usługowa	o	100.000 zł
rozdz. 71004 plany zagospodarowania przestrzennego	o	100.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	100.000 zł

Biuro do spraw informatyki:
Dz. 720 Informatyka	o	68.332 zł
rozdz. 72095 pozostała działalność	o	68.332 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	48.332 zł
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o	20.000 zł
/modernizacja serwera IBM/

§ 4. Zwiększa się wydatki	o	241.750 zł
Wydział Finansowy:
Dz. 758 Różne rozliczenia	o	136.965 zł
rozdz. 75818 rezerwy ogólne i celowe	o	136.965 zł
§ 4810 rezerwy	o	136.965 zł

Rada Osiedla “Przybyłów”:
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o	800 zł
rozdz. 92195 pozostała działalność	o	800 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	800 zł

Rada Osiedla “Nowe Miasto”:
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o	776 zł
rozdz. 92195 pozostała działalność	o	776 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	776 zł

Rada Osiedla “650-lecia”:
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o	700 zł
rozdz. 92195 pozostała działalność	o	700 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	700 zł

Wydział Oświaty:
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	o	28.124 zł
rozdz. 85404 przedszkola	o	28.124 zł
§ 2540 dotacja podmiotowa z budżetu
dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	o	28.124 zł

Wydział Rozwoju Miasta i Ewidencji Działalności Gospodarczej:
Dz. 750 Administracja publiczna	o	2.053 zł
rozdz. 75095 pozostała działalność	o	2.053 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	2.053 zł

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji:
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport	o	4.000 zł
rozdz. 92604 instytucje kultury fizycznej	o	4.000 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	4.000 zł

Biuro do spraw informatyki:
Dz. 720 Informatyka	o	68.332 zł
rozdz. 72095 pozostała działalność	o	68.332 zł
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budżetowych	o	68.332 zł
/zakup węzła sieciowego/

§ 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 Miejskiego Przedszkola Nr 15 w Zgierzu zmniejsza się kwotę dotacji w dz. 854, rozdz. 85404 o 7.800 zł z pozycji wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń. Kwota dotacji po zmianach wynosi 381.530 zł.
W planie finansowym Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Zgierzu zwiększa się kwotę dotacji w dz. 854, rozdz. 85404 o 4.000 zł z przeznaczeniem na pozostałe wydatki. Kwota dotacji po zmianach wynosi 496.009 zł.
W planie finansowym Miejskiego Przedszkola Nr 10 w Zgierzu zwiększa się kwotę dotacji w dz. 854, rozdz. 85404 o 1.800 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 1.000 zł oraz na pozostałe wydatki – 800 zł. Kwota dotacji po zmianach wynosi 406.828 zł.
W planie finansowym Miejskiego Przedszkola Nr 12 w Zgierzu zwiększa się kwotę dotacji w dz. 854, rozdz. 85404 o 2.000 zł z przeznaczeniem na pozostałe wydatki. Kwota dotacji po zmianach wynosi 522.600 zł.

§ 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

