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Uchwała Nr XVIII / 176 / 04
Rady Miasta Zgierza
z dnia 25 marca 2004 r.

w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2004 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; z 2004 r. Nr 19, poz. 177/ Rada Miasta Zgierza

uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody	o	177.486 zł
Wydział Finansowy:
Dz. 758 Różne rozliczenia	o	177.486 zł
rozdz. 75801 część oświatowa subwencji ogólnej
dla jednostek samorządu terytorialnego 	o	177.486 zł
§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	o	177.486 zł


§ 2. Zwiększa się przychody	o	270.573 zł
Wydział Finansowy:
§ 957 nadwyżka z lat ubiegłych	o	270.573 zł


§ 3. Zwiększa się wydatki	o	448.059 zł
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:
Dz. 852 Pomoc społeczna	o	79.498 zł
rozdz. 85215 dodatki mieszkaniowe	o	79.498 zł
§ 3110 świadczenia społeczne	o	79.498 zł

Wydział Infrastruktury Miejskiej:
Dz. 600 Transport i łączność	o	51.075 zł
rozdz. 60004 lokalny transport zbiorowy	o	51.075 zł
§ 2650 dotacja przedmiotowa z budżetu dla
zakładu budżetowego /MUK/	o	51.075 zł
/dotacja należna za 2003 r./


Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska	o	140.000 zł
rozdz. 90095 pozostała działalność	o	140.000 zł
§ 6010 wydatki na zakup i objęcie akcji oraz
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	o	140.000 zł


Wydział Oświaty:
Dz. 801 Oświata i wychowanie	o	177.486 zł
rozdz. 80195 pozostała działalność	o	177.486 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	2.405 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	o	61.124 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	113.957 zł


§ 4. Zmniejsza się wydatki	o	74.210 zł
Wydział Kultury, Sportu i Zdrowia:
Dz. 851 Ochrona zdrowia	o	13.000 zł
rozdz. 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi	o	13.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	13.000 zł


Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	o	1.210 zł
rozdz. 85412 kolonie, obozy oraz inne formy
wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także
szkolenia młodzieży	o	1.210 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	1.210 zł

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji:
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport	o	60.000 zł
rozdz. 92604 instytucje kultury fizycznej	o	60.000 zł
§ 4260 zakup energii	o	60.000 zł


§ 5. Zwiększa się wydatki	o	74.210 zł
Oświata:
Dz. 801 Oświata i wychowanie	o	1.210 zł
rozdz. 80101 szkoły podstawowe	o	1.210 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	1.210 zł


Wydział Oświaty:
Dz. 801 Oświata i wychowanie	o	13.000 zł
rozdz. 80104 przedszkola	o	13.000 zł
§ 2510 dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu
budżetowego	o	13.000 zł
/Miejskie Przedszkole Nr 13/


Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji:
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport	o	60.000 zł
rozdz. 92604 instytucje kultury fizycznej	o	60.000 zł
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych	o	60.000 zł
/Prace modernizacyjne i zabezpieczające
w hali sportowej ul. Wschodnia/


§ 6. W załączniku Nr 9 do uchwały Nr XVI/156/04 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 stycznia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na rok 2004 dokonuje się następującej zmiany:
W planie finansowym Miejskich Przedszkoli w Zgierzu zwiększa się kwotę dotacji o 13.000 zł w dz. 801, rozdz. 80104 w pozycji pozostałe wydatki.
Kwota dotacji po zmianie wynosi 5.274.000 zł

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zgierza.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 9. 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

