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Uchwała Nr XV / 138 / 03
Rady Miasta Zgierza
z dnia 30 grudnia 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, Nr 189, poz. 1851/, Rada Miasta Zgierza

uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody	o	94.902 zł
Wydział Finansowy:
Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nie posiadających
osobowości prawnej	o	27.900 zł
rozdz. 75601 wpływy z podatku dochodowego
od osób fizycznych	o	10.000 zł
§ 091 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat	o	10.000 zł
rozdz. 75615 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków
i opłat lokalnych od osób prawnych
i innych jednostek organizacyjnych	o	70 zł
§ 069 wpływy z różnych opłat	o	70 zł
rozdz. 75616 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności
cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych
od osób fizycznych	o	17.000 zł
§ 069 wpływy z różnych opłat	o	17.000 zł
rozdz. 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody
jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	o	830 zł
§ 091 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat	o	830 zł

Dz. 758 Różne rozliczenia	o	55.278 zł
rozdz. 75801 część oświatowa subwencji ogólnej
dla jednostek samorządu terytorialnego	o	55.278 zł
§ 292 subwencje ogólne z budżetu państwa	o	55.278 zł

Księgowość:
Dz. 600 Transport i łączność	o	1.200 zł
rozdz. 60004 lokalny transport zbiorowy	o	1.200 zł
§ 069 wpływy z różnych opłat	o	1.200 zł

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	o	4.300 zł
rozdz. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami	o	4.300 zł
§ 092 pozostałe odsetki	o	4.300 zł

Dz. 750 Administracja publiczna	o	700 zł
rozdz. 75023 urzędy gmin	o	700 zł
§ 069 wpływy z różnych opłat	o	700 zł

Dz. 851 Ochrona zdrowia	o	334 zł
rozdz. 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi	o	184 zł
§ 097 wpływy z różnych dochodów	o	184 zł
rozdz. 85195 pozostała działalność	o	150 zł
§ 097 wpływy z różnych dochodów	o	150 zł

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	o	555 zł
rozdz. 85404 przedszkola	o	555 zł
§ 097 wpływy z różnych dochodów	o	555 zł

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport	o	384 zł
rozdz. 92605 zadania w zakresie kultury
fizycznej i sportu	o	384 zł
§ 097 wpływy z różnych dochodów	o	384 zł

Straż Miejska:
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa	o	340 zł
rozdz. 75416 Straż Miejska	o	340 zł
§ 069 wpływy z różnych opłat	o	340 zł

Oświata:
Dz. 801 Oświata i wychowanie	o	11 zł
rozdz. 80120 licea ogólnokształcące	o	11 zł
§ 092 pozostałe odsetki	o	11 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:
Dz. 853 Opieka społeczna	o	3.860 zł
rozdz. 85319 ośrodki pomocy społecznej	o	3.860 zł
§ 092 pozostałe odsetki	o	60 zł
§ 097 wpływy z różnych dochodów	o	3.800 zł

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji:
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport	o	40 zł
rozdz. 92604 instytucje kultury fizycznej	o	40 zł
§ 092 pozostałe odsetki	o	40 zł

§ 2. Zmniejsza się wydatki	o	661.405 zł
Straż Miejska:
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa	o	5.300 zł
rozdz. 75416 Straż Miejska	o	5.300 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	o	1.800 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	o	800 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	o	400 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	500 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	o	1.800 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:
Dz. 853 Opieka społeczna	o	1.206 zł
rozdz. 85328 usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze	o	1.206 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	1.206 zł

Wydział Oświaty:
Dz. 801 Oświata i wychowanie	o	8.000 zł
rozdz. 80195 pozostała działalność	o	8.000 zł
§ 4300 zakup materiałów i wyposażenia	o	7.000 zł
§ 4430 różne opłaty i składki	o	1.000 zł

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	o	16.940 zł
rozdz. 85404 przedszkola	o	16.940 zł
§ 2510 dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu
budżetowego	o	16.940 zł

Wydział Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej i Geodezji:
Dz. 710 Działalność usługowa	o	7.400 zł
rozdz. 71013 prace geodezyjne i kartograficzne
/nieinwestycyjne/	o	7.400 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	5.000 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	o	2.400 zł

Wydział Kultury, Sportu i Zdrowia:
Dz. 853 Opieka społeczna	o	19.000 zł
rozdz. 85305 żłobki	o	19.000 zł
§ 2510 dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu
budżetowego	o	19.000 zł

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	o	3.600 zł
rozdz. 85412 kolonie i obozy oraz inne formy
wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	o	3.600 zł
§ 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie
lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom	o	1.590 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	2.010 zł

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o	23.800 zł
rozdz. 92195 pozostała działalność	o	23.800 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	2.800 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	21.000 zł
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport	o	26.630 zł
rozdz. 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej 
i sportu	o	26.630 zł
§ 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie
lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom	o	26.630 zł

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji:
Dz. 926 Kultura fizyczna i Sport	o	40.000 zł
rozdz. 92604 instytucje kultury fizycznej	o	40.000 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	o	11.000 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	o	10.000 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	o	1.200 zł
§ 4260 zakup energii	o	17.800 zł

Ilustrowany Tygodnik Zgierski:
Dz. 750 Administracja publiczna	o	1.200 zł
rozdz. 75095 pozostała działalność	o	1.200 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	o	1.000 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	o	100 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe	o	100 zł

Biuro do spraw informatyki:
Dz. 720 Informatyka	o	40.000 zł
rozdz. 72095 pozostała działalność	o	40.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	40.000 zł

Oświata:
Dz. 801 Oświata i wychowanie	o	116.829 zł
rozdz. 80101 szkoły podstawowe	o	116.829 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	o	116.829 zł

Rada Osiedla “Przybyłów”:
Dz. 853 Opieka społeczna	o	700 zł
rozdz. 85395 pozostała działalność	o	700 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	700 zł

Rada Osiedla “Proboszczewice”:
Dz. 853 Opieka społeczna	o	800 zł
rozdz. 85395 pozostała działalność	o	800 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	800 zł

Wydział Księgowości:
Dz. 750 Administracja publiczna	o	350.000 zł
rozdz. 75022 rady gmin	o	52.800 zł
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	o	39.000 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe	o	4.000 zł
§ 4420 podróże służbowe zagraniczne	o	9.800 zł
rozdz. 75023 urzędy gmin	o	227.300 zł
§ 3020 nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	o	20.000 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	o	207.300 zł

rozdz. 75095 pozostała działalność	o	69.900 zł
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone 
do wynagrodzeń	o	54.900 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	o	10.000 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	o	5.000 zł

§ 3. Zwiększa się wydatki	o	756.307 zł
Wydział Oświaty:
Dz. 801 Oświata i wychowanie	o	30.124 zł
rozdz. 80195 pozostała działalność	o	30.124 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	o	30.124 zł

Biuro do spraw informatyki:
Dz. 720 Informatyka	o	7.400 zł
rozdz. 72095 pozostała działalność	o	7.400 zł
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych	o	7.400 zł
/- zakup oprogramowania/

Wydział Infrastruktury Miejskiej:
Dz. 600 Transport i łączność	o	340.000 zł
rozdz. 60004 lokalny transport zbiorowy	o	340.000 zł
§ 2650 dotacja przedmiotowa z budżetu dla
zakładu budżetowego	o	80.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	260.000 zł

Rada Osiedla “Przybyłów”:
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o	700 zł
rozdz. 90004 utrzymanie zieleni w miastach	o	700 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	700 zł

Rada Osiedla “Proboszczewice”:
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o	800 zł
rozdz. 92195 pozostała działalność	o	800 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	300 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	500 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:
Dz. 853 Opieka społeczna	o	10.000 zł
rozdz. 85315 dodatki mieszkaniowe	o	10.000 zł
§ 3110 świadczenia społeczne	o	10.000 zł

Wydział Gospodarki Nieruchomościami:
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	o	367.283 zł
rozdz. 70001 zakłady gospodarki mieszkaniowej	o	367.283 zł
§ 4260 zakup energii	o	160.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	207.283 zł

§ 4. Zmniejsza się dochody	o	468.000 zł
Wydział Finansowy:
Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nie posiadających
osobowości prawnej	o	460.000 zł
rozdz. 75615 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków
i opłat lokalnych od osób prawnych
i innych jednostek organizacyjnych	o	400.000 zł
§ 050 podatek od czynności cywilnoprawnych	o	400.000 zł
rozdz. 75616 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności
cywilnoprawnych oraz podatków
i opłat lokalnych od osób fizycznych	o	60.000 zł
§ 031 podatek od nieruchomości	o	60.000 zł

Księgowość:
Dz. 750 Administracja publiczna	o	8.000 zł
rozdz. 75023 urzędy gmin	o	8.000 zł
§ 092 pozostałe odsetki	o	8.000 zł

§ 5. Zwiększa się dochody	o	468.000 zł
Wydział Finansowy:
Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nie posiadających
osobowości prawnej	o	468.000 zł
rozdz. 75616 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności
cywilnoprawnych oraz podatków i opłat
lokalnych od osób fizycznych	o	468.000 zł
§ 034 podatek od środków transportowych	o	68.000 zł
§ 050 podatek od czynności cywilnoprawnych	o	400.000 zł

§ 6. 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 Żłobka im. Koziołka Matołka w Zgierzu zmniejsza się kwotę dotacji o 19.000 zł z pozycji wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Kwota dotacji po zmianach wynosi 421.000 zł.

W planie finansowym Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Zgierzu zwiększa się kwotę dotacji o 5.660 zł w pozycji pozostałe wydatki. Kwota dotacji po zmianach wynosi 501.669 zł.
	W planie finansowym Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Zgierzu zwiększa się kwotę dotacji o 1.500 zł w pozycji wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Kwota dotacji po zmianach wynosi 748.300 zł.
	W planie finansowym Miejskiego Przedszkola Nr 6 w Zgierzu zmniejsza się kwotę dotacji o 6.000 zł z pozycji wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Kwota dotacji po zmianach wynosi 487.668 zł.
	W planie finansowym Miejskiego Przedszkola Nr 8 w Zgierzu zmniejsza się kwotę dotacji o 1.500 zł z pozycji wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Kwota dotacji po zmianach wynosi 332.026 zł.
	W planie finansowym Miejskiego Przedszkola Nr 9 w Zgierzu zmniejsza się kwotę dotacji o 4.700 zł z pozycji wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Kwota dotacji po zmianach wynosi 374.992 zł.
	W planie finansowym Miejskiego Przedszkola Nr 12 w Zgierzu zmniejsza się o kwotę 9.500 zł przychody własne i pozostałe wydatki.
	W planie finansowym Miejskiego Przedszkola Nr 13 w Zgierzu zmniejsza się kwotę dotacji o 7.200 zł z pozycji wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Kwota dotacji po zmianach wynosi 522.094 zł.
W planie finansowym Miejskiego Przedszkola Nr 14 w Zgierzu zmniejsza się kwotę dotacji o 1.000 zł z pozycji wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Kwota dotacji po zmianach wynosi 319.634 zł.
W planie finansowym Miejskiego Przedszkola Nr 15 w Zgierzu zmniejsza się kwotę dotacji o 3.700 zł z pozycji wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Kwota dotacji po zmianach wynosi 377.830 zł.
	W planie finansowym Miejskich Usług Komunikacyjnych w Zgierzu zwiększa się kwotę dotacji o 80.000 zł w pozycji pozostałe wydatki. Kwota dotacji po zmianach wynosi 2.073.000 zł.

§ 7. W załączniku Nr 12 do uchwały Nr V/42/2003 Rady Miasta Zgierza z dnia 17 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na 2003 r. zmniejsza się kwotę dotacji zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zgierza.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 10. 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

