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Uchwała NR XXVII / 252 / 04
Rady Miasta Zgierza
z dnia 25 listopada 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, Nr 210, poz. 2135/, Rada Miasta Zgierza

uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody	o	100.000 zł
Księgowość:
Dz. 600 Transport i łączność	o	46.524 zł
rozdz. 60004 lokalny transport zbiorowy	o	46.524 zł
§ 0690 wpływy z różnych opłat	o	46.524 zł
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	o	44.476 zł
rozdz. 70001 zakłady gospodarki mieszkaniowej	o	16.400 zł
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	o	16.400 zł
rozdz. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami	o	28.076 zł
§ 0690 wpływy z różnych opłat	o	12.300 zł
§ 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego przysługującego osobom
fizycznym w prawo własności	o	12.000 zł
§ 0920 pozostałe odsetki	o	3.776 zł

Straż Miejska:
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa	o	9.000 zł
rozdz. 75416 Straż Miejska	o	9.000 zł
§ 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	o	9.000 zł

§ 2. Zmniejsza się wydatki	o	352.365 zł
Rada Osiedla “Podleśna”:
Dz. 600 Transport i łączność	o	200 zł
rozdz. 60016 drogi publiczne gminne	o	200 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	o	200 zł
Dz. 750 Administracja publiczna	o	350 zł
rozdz. 75095 pozostała działalność	o	350 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	250 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	100 zł
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o	127 zł
rozdz. 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach	o	127 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	127 zł
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o	500 zł
rozdz. 92195 pozostała działalność	o	500 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	363 zł
§ 4430 różne opłaty i składki	o	137 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
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o	380 zł
rozdz. 92195 pozostała działalność	o	380 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	380 zł

Rada Osiedla “Proboszczewice”:
Dz. 750 Administracja publiczna	o	800 zł
rozdz. 75095 pozostała działalność	o	800 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	800 zł

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

Wydział Oświaty:
Dz. 801 Oświata i wychowanie	o	154.000 zł
rozdz. 80195 pozostała działalność	o	154.000 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	o	115.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	39.000 zł

Straż Miejska:
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa	o	1.400 zł
rozdz. 75416 Straż Miejska	o	1.400 zł
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych	o	1.400 zł
/ - zakup samochodu/

Wydział Kultury, Sportu i Zdrowia:
Dz. 851 Ochrona zdrowia	o	3.450 zł
rozdz. 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi	o	3.450 zł
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych	o	3.450 zł
/ - zakup niszczarki do dokumentów/
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o	7.000 zł
rozdz. 92195 pozostała działalność	o	7.000 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	4.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	3.000 zł
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport	o	19.953 zł
rozdz. 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	o	19.953 zł
§ 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	o	19.953 zł

Oświata:
Dz. 801 Oświata i wychowanie	o	6.247 zł
rozdz. 80104 przedszkola	o	2.760 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	o	2.300 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	o	400 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	o	60 zł
rozdz. 80146 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	o	3.487 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	o	487 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	o	43 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	o	9 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	2.948 zł
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	o	107.658 zł
rozdz. 85401 świetlice szkolne	o	107.218 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	o	78.896 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	o	24.631 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	o	3.691 zł
rozdz. 85415 pomoc materialne dla uczniów	o	440 zł
§ 3240 stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	o	440 zł

Biuro do spraw informatyki:
Dz. 720 Informatyka	o	18.800 zł
rozdz. 72095 pozostała działalność	o	18.800 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	o	12.800 zł
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych	o	6.000 zł
/ -stacje robocze i peryferia – 1.000 zł
  - klimatyzatory i urządzenia zabezpieczenia – 5.000 zł/

Wydział Gospodarki Nieruchomościami:
Dz. 700Gospodarka mieszkaniowa	o	30.000 zł
rozdz. 70001 zakłady gospodarki mieszkaniowej	o	5.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	5.000 zł
rozdz. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami	o	25.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	25.000 zł

§ 3. Zwiększa się wydatki	o	452.365 zł
Rada Osiedla “Podleśna”:
Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o	1.177 zł
rozdz. 85395 pozostała działalność	o	1.177 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	1.177 zł

Rada Osiedla “Chełmy - Adelmówek”:
Dz. 750 Administracja publiczna	o	450 zł
rozdz. 75095 pozostała działalność	o	450 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	450 zł
Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o	350 zł
rozdz. 85395 pozostała działalność	o	350 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	350 zł
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona  środowiska	o	580 zł
rozdz. 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach	o	580 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	580 zł

Rada Osiedla “Proboszczewice”:
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. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o	400 zł
rozdz. 92195 pozostała działalność	o	400 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	400 zł

Rada Osiedla “Rudunki”:
Dz. 750 Administracja publiczna	o	500 zł
rozdz. 75095 pozostała działalność	o	500 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	500 zł

Wydział Oświaty:
Dz. 801 Oświata i wychowanie	o	99.000 zł
rozdz. 80101 szkoły podstawowe	o	60.000 zł
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budżetowych	o	60.000 zł
/ -wymiana okien w SP-4/
rozdz. 80104 przedszkola	o	39.000 zł
§ 2510 dotacja podmiotowa z budżetu
dla zakładu budżetowego	o	39.000 zł

Straż Miejska:
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa	o	1.400 zł
rozdz. 75416 Straż Miejska	o	1.400 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	1.400 zł

Wydział Kultury, Sportu i Zdrowia:
Dz. 851 Ochrona zdrowia	o	3.450 zł
rozdz. 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi	o	3.450 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	3.450 zł
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o	7.000 zł
rozdz. 92116 biblioteki	o	7.000 zł
§ 2550 dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	o	7.000 zł

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji:
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport	o	19.953 zł
rozdz. 92604 instytucje kultury fizycznej	o	19.953 zł
§ 4260 zakup energii	o	19.953 zł

Oświata:
Dz. 801Oświata i wychowanie	o	113.905 zł
rozdz. 80101 szkoły podstawowe	o	30.205 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	o	29.765 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	440 zł
rozdz. 80110 gimnazja	o	83.700 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	o	83.700 zł

Biuro do spraw informatyki:
Dz. 720 Informatyka	o	18.800 zł
rozdz. 72095 pozostała działalność	o	18.800 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	18.800 zł

Wydział Gospodarki Nieruchomościami:
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	o	100.000 zł
rozdz. 70001 zakłady gospodarki mieszkaniowej	o	100.000 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	o	100.000 zł
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o	30.000 zł
rozdz. 90017 zakłady gospodarki komunalnej	o	30.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	30.000 zł

Wydział Finansowy:
Dz. 758 Różne rozliczenia	o	55.000 zł
rozdz. 75818 rezerwy ogólne i celowe	o	55.000 zł
§ 4810 rezerwy	o	55.000 zł

§ 4. Dokonuje się zmiany przeznaczenia rezerwy celowej w dz. 801 w kwocie 201.729 zł na wydatki bieżące w dz. 801.

§ 5. 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.

§ 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 następującej zmiany:
W planie finansowym Miejskich Przedszkoli w Zgierzu zwiększa się kwotę dotacji o 39.000 zł w pozycji wydatki na wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń.
Kwota dotacji po zmianie 5.252.967 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 25 listopada 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

