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Uchwała Nr XXII / 207 / 04
Rady Miasta Zgierza
z dnia 24 czerwca 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, Nr 116, poz. 1203/ 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, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291/ Rada Miasta Zgierza

uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Zwiêksza siê dochody	o	351.694 z³
Wydział Finansowy:
Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek nie posiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane
z ich poborem	o	17.000 zł
rozdz. 75601 wpływy z podatku dochodowego
od osób fizycznych	o	7.500 zł
§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat	o	7.500 zł

rozdz. 75615 wpływy z podatku rolnego, podatku
leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych,
podatku od spadków i darowizn oraz podatków
i opłat lokalnych	o	6.000 zł
§ 0690 wpływy z różnych opłat	o	6.000 zł

rozdz. 75618 wpływy z innych opłat stanowiących
dochody jednostek samorządu terytorialnego
na postawie ustaw	o	3.500 zł
§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat	o	3.500 zł

Dz. 758 Różne rozliczenia	o	281.934 zł
rozdz. 75805 część rekompensująca subwencji
ogólnej dla gmin	o	28.773 zł
§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	o	28.773 zł

rozdz. 75814 różne rozliczenia finansowe	o	253.161 zł
§ 2440 dotacje otrzymane z funduszy celowych
na realizację zadań bieżących jednostek sektora
finansów publicznych	o	253.161 zł

Księgowość:
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	o	45.600 zł
rozdz. 70001 zakłady gospodarki mieszkaniowej	o	13.600 zł
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	o	13.600 zł

rozdz. 70005 gospodarka gruntami
i nieruchomościami	o	32.000 zł
§ 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego przysługującego osobom
fizycznym w prawo własności	o	30.000 zł
§ 0920 pozostałe odsetki	o	2.000 zł

Dz. 801 Oświata i wychowanie	o	1.600 zł
rozdz. 80195 pozostała działalność	o	1.600 zł
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	o	1.600 zł

Oświata:
Dz. 801 Oświata i wychowanie	o	640 zł
rozdz. 80101 szkoły podstawowe	o	620 zł
§ 0920 pozostałe odsetki	o	40 zł
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	o	580 zł

rozdz. 80110 gimnazja	o	10 zł
§ 0920 pozostałe odsetki	o	10 zł

rozdz. 80120 licea ogólnokształcące	o	10 zł
§ 0920 pozostałe odsetki	o	10 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:
Dz. 852 Pomoc społeczna	o	2.150 zł
rozdz. 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia społeczne	o	440 zł
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	o	440 zł

rozdz. 85219 ośrodki pomocy społecznej	o	1.710 zł
§ 0920 pozostałe odsetki	o	70 zł
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	o	1.640 zł

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji:
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport	o	2.770 zł
rozdz. 92604 instytucje kultury fizycznej	o	2.770 zł
§ 0920 pozostałe odsetki	o	10 zł
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	o	2.760 zł

§ 2. Zmniejsza siê dochody	o	131.612 z³
Wydzia³ Finansowy:
Dz. 758 Różne rozliczenia	o	131.612 zł
rozdz. 75807 część wyrównawcza subwencji ogólnej
dla gmin	o	131.612 zł
§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	o	131.612 zł	

§ 3. Zmniejsza siê wydatki	o	105.283 z³
Oświata:
Dz. 801 Oświata i wychowanie	o	103.783 zł
rozdz. 80101 szkoły podstawowe	o	103.783 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	o	82.905 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	o	19.378 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	o	1.500 zł

Wydział Kultury, Sportu i Zdrowia:
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	o	1.500 zł
rozdz. 85412 kolonie i obozy oraz inne formy
wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także
szkolenia młodzieży	o	1.500 zł
§ 2820 dotacje celowe z budżetu na finansowanie
lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom	o	1.500 zł

§ 4. Zwiększa się wydatki	o	325.365 zł
Wydzia³ Finansowy:
Dz. 758 Różne rozliczenia	o	128.112 zł
rozdz. 75818 rezerwy ogólne i celowe	o	128.112 zł
§ 4810 rezerwy	o	128.112 zł

Wydział Zarządzania Kryzysowego – Miejskie
Centrum Reagowania:
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa	o	13.000 zł
rozdz. 75411 komendy powiatowe Państwowej
Straży Pożarnej	o	13.000 zł
§ 6300 wydatki na pomoc finansową udzielaną 
między jednostkami samorządu terytorialnego 
na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych
i zakupów inwestycyjnych	o	13.000 zł 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji:
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport	o	44.760 zł
rozdz. 92604 instytucje kultury fizycznej	o	44.760 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	29.699 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	o	15.000 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe	o	61 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:
Dz. 852 Pomoc społeczna	o	3.500 zł
rozdz. 85219 ośrodki pomocy społecznej	o	3.500 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	o	2.912 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	o	517 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	o	71 zł

Wydział Gospodarki Nieruchomościami:
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	o	13.600 zł
rozdz. 70095 pozostała działalność	o	13.600 zł
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	o	13.600 zł

Wydział Kultury, Sportu i Zdrowia:
Dz. 851 Ochrona zdrowia	o	17.110 zł
rozdz. 85195 pozostała działalność	o	17.110 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	o	17.110 zł

Oświata:
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	o	103.783 zł
rozdz. 85401 świetlice szkolne	o	103.783 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	o	81.527 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	o	19.378 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	o	2.878 zł	

Wydział Kultury, Sportu i Zdrowia:
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport	o	1.500 zł
rozdz. 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej
i sportu	o	1.500 zł
§ 2820 dotacje celowe z budżetu na finansowanie
lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom	o	1.500 zł

§ 5. W załączniku Nr 4 do uchwały Nr XVI/156/04 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 stycznia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na 2004 r. w dz. 720, rozdz. 72095 dokonuje się przesunięć środków między zadaniami w następujący sposób: zmniejsza się wydatki przeznaczone na “stacje robocze i peryferia” o kwotę 40.000 zł, a zwiększa się środki na “servery i wyposażenie serverów” – 9.021 zł i “wyposażenie sieci” – 30.979 zł

§ 6. 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.

§ 7. Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Zgierza.

§ 8. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia na tablicy og³oszeñ Rady Miasta Zgierza z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 25 czerwca 2004 r.

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



Przewodnicz¹cy Rady Miasta Zgierza
Marek Matuszewski

