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Uchwała Nr XXI / 194 / 04
Rady Miasta Zgierza
z dnia 27 maja 2004 r.

w sprawie zmiany bud¿etu i  zmian w bud¿ecie miasta Zgierza na rok 2004 w zakresie zadañ w³asnych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie 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; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055/ 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, Nr 93, poz. 890/ Rada Miasta Zgierza

uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Zwiêksza siê dochody	o	1.307 z³
Księgowość:
Dz. 750 Administracja publiczna	o	1.307 zł
rozdz. 75095 pozostała działalność	o	1.307 zł
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	o	1.307 zł

§ 2. Zwiêksza siê wydatki	o	1.307 z³
Wydzia³ Rozwoju Miasta i Ewidencji Dzia³alnoœci
Gospodarczej:
Dz. 750 Administracja publiczna	o	1.307 zł
rozdz. 75095 pozostała działalność	o	1.307 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	1.307 zł

§ 3. Zmniejsza się wydatki	o	1.408.110 zł
Straż Miejska:
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa	o	18.005 zł
rozdz. 75416 Straż Miejska	o	18.005 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	o	15.045 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	o	2.592 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	o	368 zł

Wydział Kultury Sportu i Zdrowia:
Dz. 851 Ochrona zdrowia	o	7.000 zł
rozdz. 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi	o	7.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	7.000 zł

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	o	61.870 zł
rozdz. 85412 kolonie i obozy oraz inne formy
wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także
szkolenia młodzieży	o	61.870 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	61.870 zł

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego	o	10.000 zł
rozdz. 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	o	10.000 zł
§ 2550 dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji
kultury /MOK/	o	10.000 zł

Wydział Oświaty:
Dz. 801 Oświata i wychowanie	o	300.000 zł
rozdz. 80195 pozostała działalność	o	300.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	300.000 zł

Wydział Infrastruktury Miejskiej:
Dz. 600 Transport i łączność	o	600.000 zł
rozdz. 60016 drogi publiczne gminne	o	600.000 zł
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o	600.000 zł
/ul. Parzęczewska – kontynuacja budowy/

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska	o	282.240 zł
rozdz. 90095 pozostała działalność	o	282.240 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	282.240 zł

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

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej	o	500 zł
rozdz. 85395 pozostała działalność	o	500 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	500 zł

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska	o	500 zł
rozdz. 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach	o	500 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	500 zł

Rada Osiedla “Proboszczewice”:
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska	o	500 zł
rozdz. 90004 utrzymanie zieleni w miastach
i gminach	o	500 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	400 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	100 zł

Wydział Finansowy:
Dz. 758 Różne rozliczenia	o	126.995 zł
rozdz. 75818 rezerwy ogólne i celowe	o	126.995 zł
§ 4810 rezerwy	o	126.995 zł

§ 4. Zwiêksza siê wydatki	o	1.408.110 z³
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:
Dz. 852 Pomoc społeczna	o	7.000 zł
rozdz. 85295 pozostała działalność	o	7.000 zł
§ 3110 świadczenia społeczne	o	7.000 zł

Wydział Kultury, Sportu i Zdrowia:
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	o	61.870 zł
rozdz. 85412 kolonie i obozy oraz inne formy
wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także
szkolenia młodzieży	o	61.870 zł
§ 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie
lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom	o	61.870 zł

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o	10.000 zł
rozdz. 92195 pozostała działalność	o	10.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	10.000 zł
/- na organizację Jubileuszowych Dziesiątych Słodkobłękitów –
Zgierskie Spotkania Małych Teatrów- impreza ogólnopolska//

Wydział Infrastruktury Miejskiej:
Dz. 600 Transport i łączność	o	257.840 zł
rozdz. 60016 drogi publiczne gminne	o	257.840 zł
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o	257.840 zł
/- budowa ul. Dolnej – 136.000 zł
 - kontynuacja budowy ul. Ludowej – 95.000 zł
 - wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej budowy
ul. Miroszewskiej na odcinku od ul. Aleksandrowskiej 
do ul. Andrzeja Struga  wraz z mostem na rzece Bzurze – 26.840 zł/

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska	o	1.045.000 zł
rozdz. 90002 gospodarka odpadami	o	1.045.000 zł
§ 4430 różne opłaty i składki	o	1.045.000 zł
/rekultywacja składowiska odpadów na ul. Szczawińskiej
i Magistrala wodociągowa “Wschodnia”/

Wydział Gospodarki Nieruchomościami:
Dz. 700Gospodarka mieszkaniowa	o	24.400 zł
rozdz. 70001 zakłady gospodarki mieszkaniowej	o	24.400 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	o	24.400 zł

Rada Osiedla “Nowe Miasto”:
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o	1.500 zł
rozdz. 92195 pozostała działalność	o	1.500 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	1.500 zł

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

§ 5. Zwiêksza siê przychody	o	100.000 z³
§ 9520 przychody z zaci¹gniêtych po¿yczek
i kredytów na rynku krajowym	o	100.000 z³

§ 6. Zwiêksza siê wydatki	o	100.000 z³
Wydział Infrastruktury Miejskiej:
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska	o	100.000 zł
rozdz. 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód	o	100.000 zł
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o	100.000 zł
/dofinansowanie przygotowania dokumentacji przedsięwzięcia “Kanalizacja
 sanitarna miasta Zgierza wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków/

§ 7. W załączniku Nr 7 do uchwały Nr XVI/156/04 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 stycznia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na 2004 r. dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Zgierza.

§ 9. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia na tablicy og³oszeñ Rady Miasta Zgierza z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 27 maja 2004 r.

§ 10. Uchwa³a podlega opublikowaniu na tablicy og³oszeñ Rady Miasta Zgierza przez okres 14 dni oraz w Monitorze Samorz¹dowym Miasta Zgierza.



Przewodniczący Rady Miasta Zgierza
Marek Matuszewski

