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Uchwała Nr XIV / 125 / 03
Rady Miasta Zgierza
z dnia 27 listopada 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	167.883 zł
Księgowość:
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	o	167.883 zł
rozdz. 70001 zakłady gospodarki mieszkaniowej	o	28.594 zł
§ 097 wpływy z różnych dochodów	o	28.594 zł
rozdz. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami	o	139.289 zł
§ 076 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego przysługującego osobom
fizycznym w prawo własności	o	53.289 zł
§ 077 wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa
własności nieruchomości	o	86.000 zł


§ 2. Zmniejsza się wydatki	o	327.286 zł
Wydział Kultury, Sportu i Zdrowia:
Dz. 851 Ochrona zdrowia	o	2.700 zł
rozdz. 85195 pozostała działalność	o	2.700 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	2.475 zł
§ 4430 różne opłaty i składki	o	225 zł
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o	35.408 zł
rozdz. 92116 biblioteki	o	30.000 zł
§ 2550 dotacja podmiotowa z budżetu dla
instytucji kultury	o	30.000 zł
rozdz. 92118 muzea	o	5.408 zł
§ 2550 dotacja podmiotowa z budżetu dla
instytucji kultury	o	5.408 zł
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport	o	2.000 zł
rozdz. 92605 zadania w zakresie kultury
fizycznej i sportu	o	2.000 zł
§ 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie
lub dofinansowanie zadania zleconych
do realizacji stowarzyszeniom	o	2.000 zł
/- Międzyszkolny Klub Sportowy – sekcja piłki ręcznej dziewcząt/

Biuro ds. informatyki:
Dz. 720 Informatyka	o	200.000 zł
rozdz. 72095 pozostała działalność	o	200.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	200.000 zł

Oświata:
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	o	87.178 zł
rozdz. 85401 świetlice szkolne	o	87.178 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	o	75.842 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	o	10.764 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	o	572 zł


§ 3. Zwiększa się wydatki	o	495.169 zł
Wydział Kultury, Sportu i Zdrowia:
Dz. 851 Ochrona zdrowia	o	2.700 zł
rozdz. 85121 lecznictwo ambulatoryjne	o	2.700 zł
§ 2560 dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego
publicznego zakłady opieki zdrowotnej	o	2.700 zł
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport	o	2.000 zł
rozdz. 92605 zadania w zakresie kultury
fizycznej i sportu	o	2.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	2.000 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:
Dz. 853 Opieka społeczna	o	158.000 zł
rozdz. 85315 dodatki mieszkaniowe	o	158.000 zł
§ 3110 świadczenia społeczne	o	158.000 zł

Wydział Gospodarki Nieruchomościami:
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	o	245.291 zł
rozdz. 70001 zakłady gospodarki mieszkaniowej	o	245.291 zł
§ 4260 zakup energii	o	100.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	145.291 zł

Oświata:
Dz. 801 Oświata i wychowania	o	87.178 zł
rozdz. 80101 szkoły podstawowe	o	63.878 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	o	29.770 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	o	400 zł
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
i książek	o	3.000 zł
§ 4260 zakup energii	o	28.708 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	o	1.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	1.000 zł
rozdz. 80110 gimnazja	o	23.300 zł
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone
do wynagrodzeń	o	5.600 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	o	3.000 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	o	5.000 zł
§ 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	o	500 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	4.000 zł
§ 4260 zakup energii	o	2.200 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	3.000 zł


§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zgierza.

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

§ 6. 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

