6

Uchwała Nr  XXV/235/04
Rady Miasta Zgierza
z dnia 30 września 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 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759/ 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 następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody	o	294.964 zł
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	294.964 zł
rozdz. 75621 udziały gmin w podatkach stanowiących
dochód budżetu państwa	o	294.964 zł
§ 0020 podatek dochodowy od osób prawnych	o	294.964 zł

§ 2. Zmniejsza się wydatki	o	613.010 zł
Wydział Kultury, Sportu i Zdrowia:
Dz. 851 Ochrona zdrowia	o	52.500 zł
rozdz. 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi	o	50.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	50.000 zł
rozdz. 85195 pozostała działalność	o	2.500 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	2.500 zł
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	o	14.430 zł
rozdz. 85412 kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku
dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	o	14.430 zł
§ 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie
lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom	o	14.430 zł
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport	o	360.000 zł
rozdz. 92695 pozostała działalność	o	360.000 zł
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o	360.000 zł
/Prace modernizacyjne i zabezpieczające w hali sportowej ul. Wschodnia/

Rada Osiedla “Przybyłów”:
Dz. 600 Transport i łączność	o	1.000 zł
rozdz. 60016 drogi publiczne gminne	o	1.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	1.000 zł
Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o	1.700 zł
rozdz. 85395 pozostała działalność	o	1.700 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	1.700 zł

Rada Osiedla “Chełmy-Adelmówek”:
Dz. 750 Administracja publiczna	o	400 zł
rozdz. 75095 pozostała działalność	o	400 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	400 zł
Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o	400 zł
rozdz. 85395 pozostała działalność	o	400 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	400 zł
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o	200 zł
rozdz. 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach	o	200 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	200 zł

Wydział Infrastruktury Miejskiej:
Dz. 600 Transport i łączność	o	107.718 zł
rozdz. 60004 lokalny transport zbiorowy	o	100.000 zł
§ 2650 dotacja przedmiotowa z budżetu dla
zakładu budżetowego /MUK/	o	100.000 zł
rozdz. 60095 pozostała działalność	o	7.718 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	7.718 zł

Oświata:
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	o	61.129 zł
rozdz. 85401 świetlice szkolne	o	61.129 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	o	52.695 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	o	1.834 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	o	5.800 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	o	800 zł

Wydział Oświaty:
Dz. 801 Oświata i wychowanie	o	13.533 zł
rozdz. 80104 przedszkola	o	13.533 zł
§ 2510 dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu
budżetowego	o	13.533 zł
/Miejskie Przedszkole Nr 3/

§ 3. Zwiększa się wydatki	o	907.974 zł
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:
Dz. 852 Pomoc społeczna	o	50.000 zł
rozdz. 85295 pozostała działalność	o	50.000 zł
§ 3110 świadczenia społeczne	o	50.000 zł

Wydział Kultury, Sportu i Zdrowia:
Dz. 851 Ochrona zdrowia	o	2.500 zł
rozdz. 85121 lecznictwo ambulatoryjne	o	2.500 zł
§ 2560 dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego
publicznego zakładu opieki zdrowotnej	o	2.500 zł
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	o	4.000 zł
rozdz. 85412 kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku
dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	o	4.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	4.000 zł
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o	15.000 zł
rozdz. 92116 biblioteki	o	15.000 zł
§ 2550 dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	o	15.000 zł
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport	o	386.430 zł
rozdz. 92695 pozostała działalność	o	386.430 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	1.430 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	o	385.000 zł

Rada Osiedla “Przybyłów”:
Dz. 750 Administracja publiczna	o	700 zł
rozdz. 75095 pozostała działalność	o	700 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	400 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	300 zł
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o	2.000 zł
rozdz. 92195 pozostała działalność	o	2.000 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	1.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	1.000 zł

Rada Osiedla “Chełmy-Adelmówek”:
Dz. 600 Transport i łączność	o	1.000 zł
rozdz. 60016 drogi publiczne gminne	o	1.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	1.000 zł

Wydział Infrastruktury Miejskiej:
Dz. 600 Transport i łączność	o	7.718 zł
rozdz. 60016 drogi publiczne gminne	o	7.718 zł
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o	7.718 zł
/- Kontynuacja budowy ul. Ludowej/
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o	166.407 zł
rozdz. 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód	o	6.700 zł
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o	6.700 zł
/- Dofinansowanie przygotowania dokumentacji przedsięwzięcia “Kanalizacja sanitarna miasta Zgierza wraz z modernizacją oczyszczali ścieków/
rozdz. 90003 oczyszczanie miast i wsi	o	99.707 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	99.707 zł
rozdz. 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach	o	60.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	60.000 zł

Wydział Oświaty:
Dz. 801 Oświata i wychowanie	o	102.090 zł
rozdz. 80195 pozostała działalność	o	102.090 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	o	86.090 zł
/Szkoła Podstawowa Nr 4  –  70.000 zł
 Szkoła Podstawowa Nr 11 – 16.090 zł/
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o	16.000 zł
/Budowa szybu windowego z zakupem i montażem w Miejskim Przedszkolu Nr 3/

Wydział Księgowości:
Dz. 600 Transport i łączność	o	100.000 zł
rozdz. 60004 lokalny transport zbiorowy	o	100.000 zł
§ 4530 podatek od towarów i usług	o	100.000 zł

Oświata:
Dz. 801 Oświata i wychowanie	o	70.129 zł
rozdz. 80101 szkoły podstawowe	o	9.000 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	o	9.000 zł
/Szkoła Podstawowa Nr 10/
rozdz. 80110 gimnazja	o	61.129 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	o	21.629 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	o	28.000 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	o	2.000 zł
§ 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych	o	1.500 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	8.000 zł

§ 4. 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.

§ 5. W załączniku Nr 8 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 w planie wydatków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2004 roku w następujący sposób:

Zmniejsza się wydatki	o	320.000 zł
Dz. 900 Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska	o	320.000 zł
rozdz. 90001 gospodarka ściekowa
i ochrona wód	o	320.000 zł
§ 6110 wydatki inwestycyjne funduszy
celowych	o	320.000 zł
/- budowa kanalizacji sanitarnej na terenie po byłej jednostce wojskowej od strony ul. Ciosnowskiej/

Zwiększa się wydatki	o	320.000 zł
Dz. 900 Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska	o	320.000 zł
rozdz. 90001 gospodarka ściekowa
i ochrona wód	o	320.000 zł
§ 4430różne opłaty i składki	o	320.000 zł
/- budowa kanalizacji deszczowej, sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Milenijnej – uzbrojenie terenu pod osiedle TBS/

§ 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 2004 r. dokonuje się następujących zmian:
W planie finansowym Miejskich Usług Komunikacyjnych w Zgierzu zmniejsza się kwotę dotacji o 100.000 zł w pozycji pozostałe wydatki. Kwota dotacji po zmianie wynosi 2.243.000 zł
W planie finansowym Miejskich Przedszkoli w Zgierzu zmniejsza się kwotę dotacji o 13.533 zł w pozycji wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Kwota dotacji po zmianie 5.205.467 zł

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zgierza.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Rady Miasta Zgierza z mocą obowiązującą od dnia 30 września 2004 r.

§ 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

