Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Miasta Zgierza Nr XVI/156/04 z dnia 29 stycznia 2004 r.

Środki wydzielone w budżecie miasta na wydatki
Rady Osiedla Rudunki


Dz. 600 Transport i  łączność	5.400 zł

rozdz. 60016 drogi publiczne gminne	5.400 zł


Dz. 750 Administracja publiczna	1.100 z³

rozdz. 75095 pozosta³a dzia³alnoœæ	1.100 z³


Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.500 zł

rozdz. 85395 pozostała działalność	1.500 zł


Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.000 zł

rozdz. 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.000 zł


Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.500 zł

rozdz. 92195 pozostała działalność	2.500 zł


razem:	11.500 z³
 Œrodki wydzielone w bud¿ecie miasta na wydatki
Rady Osiedla Proboszczewice



Dz. 600 Transport i łączność	2.300 zł

rozdz. 60016 drogi publiczne gminne	2.300 zł


Dz. 750 Administracja publiczna	1.100 zł

rozdz. 75095 pozostała działalność	1.100 zł


Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.000 zł

rozdz. 85395 pozostała działalność	1.000 zł


Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 zł

rozdz. 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500 zł


Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.800 zł

rozdz. 92195 pozostała działalność	3.800 zł


razem:	8.700 z³
 Œrodki wydzielone w bud¿ecie miasta na wydatki
Rady Osiedla Przyby³ów


Dz. 600 Transport i łączność	2.000 zł

rozdz. 60016 drogi publiczne gminne	2.000 z³


Dz. 750 Administracja publiczna	1.100 zł

rozdz. 75095 pozostała działalność	1.100 zł


Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.200 zł

rozdz. 85395 pozostała działalność	2.200 zł


Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona œrodowiska	400 z³

rozdz. 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400 z³


Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.200 zł

rozdz. 92195 pozostała działalność	3.200 zł


razem:	8.900 z³
 Œrodki wydzielone w bud¿ecie miasta na wydatki
Rady Osiedla Podleœna



Dz. 600 Transport i łączność	1.700 zł

rozdz. 60016 drogi publiczne gminne	1.700 z³


Dz. 750 Administracja publiczna	800 z³

rozdz. 75095 pozosta³a dzia³alnoœæ	800 z³


Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	800 zł

rozdz. 85395 pozostała działalność	800 zł


Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona œrodowiska	200 z³

rozdz. 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 z³


Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.500 zł

rozdz. 92195 pozostała działalność	2.500 zł


razem:	6.000 z³
 Środki wydzielone w budżecie miasta na wydatki
Rady Osiedla Nowe Miasto



Dz. 600 Transport i łączność	3.000 zł

rozdz. 60016 drogi publiczne gminne	3.000 z³


Dz. 750 Administracja publiczna	1.000 z³

rozdz. 75095 pozosta³a dzia³alnoœæ	1.000 z³


Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.700 zł

rozdz. 85395 pozostała działalność	2.700 zł


Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.000 zł

rozdz. 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.000 zł


Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.000 zł

rozdz. 92195 pozostała działalność	1.000 zł


razem:	8.700 z³
 Środki wydzielone w budżecie miasta na wydatki
Rady Osiedla Chełmy – Adelmówek



Dz. 600 Transport i łączność	4.000 zł

rozdz. 60016 drogi publiczne gminne	4.000 z³


Dz. 750 Administracja publiczna	700 z³

rozdz. 75095 pozosta³a dzia³alnoœæ	700 z³


Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	600 zł

rozdz. 85395 pozostała działalność	600 zł


Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 zł

rozdz. 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 zł


Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 zł

rozdz. 92195 pozostała działalność	500 zł


razem:	6.000 z³
 Środki wydzielone w budżecie miasta na wydatki
Rady Osiedla 650-lecia



Dz. 750 Administracja publiczna	1.500 z³

rozdz. 75095 pozosta³a dzia³alnoœæ	1.500 z³


Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.500 zł

rozdz. 85395 pozostała działalność	1.500 zł


Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.700 zł

rozdz. 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.700 zł


Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.500 zł

rozdz. 92195 pozostała działalność	2.500 zł


razem:	7.200 z³
















Ogółem środki dla Rad Osiedli wynoszą 57.000 zł

