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Uchwała Nr XXVIII / 267 / 04
Rady Miasta Zgierza
z dnia 17 grudnia 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	38.984 zł
Wydział Finansowy:
Dz. 758 Różne rozliczenia	o	21.371 zł
rozdz. 75801 część oświatowa subwencji ogólnej
dla jednostek samorządu terytorialnego	o	10.000 zł
§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	o	10.000 zł

rozdz. 75802 uzupełnienie subwencji ogólnej dla
jednostek samorządu terytorialnego	o	11.371 zł
§ 2750 środki na uzupełnienie dochodów gmin	o	11.371 zł

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej	o	1.077 zł
rozdz. 85395 pozostała działalność	o	1.077 zł
§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny
w postaci pieniężnej	o	1.077 zł

Wydział Księgowości:
Dz. 600 Transport i łączność	o	16.536 zł
rozdz. 60016 drogi publiczne gminne	o	16.536 zł
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	o	16.536 zł

§ 2. Zmniejsza się wydatki	o	759.710 zł
Rada Osiedla “650-lecia”:
Dz. 750 Administracja publiczna	o	1.000 zł
rozdz. 75095 pozostała działalność	o	1.000 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	1.000 zł

Rada Osiedla “Rudunki”:
Dz. 750 Administracja publiczna	o	575 zł
rozdz. 75095 pozostała działalność	o	575 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	345 zł
§ 4260 zakup energii	o	100 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	130 zł

Rada Osiedla “Przybyłów”:
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o	2.300 zł
rozdz. 92195 pozostała działalność	o	2.300 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	1.500 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	600 zł
§ 4430 różne opłaty i składki	o	200 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:
Dz. 852 Pomoc społeczna	o	9.945 zł
rozdz. 85219 ośrodki pomocy społecznej	o	9.945 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	o	9.945 zł

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej	o	59.000 zł
rozdz. 85395 pozostała działalność	o	59.000 zł
§ 3110 świadczenia społeczne	o	59.000 zł

Ilustrowany Tygodnik Zgierski:
Dz. 750 Administracja publiczna	o	15.000 zł
rozdz. 75095 pozostała działalność	o	15.000 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	o	9.000 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	o	1.600 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	o	4.000 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	o	200 zł
§ 4430 różne opłaty i składki	o	200 zł

Straż Miejska:
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa	o	20.000 zł
rozdz. 75416 Straż Miejska	o	20.000 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	o	20.000 zł
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

Wydział Infrastruktury:
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska	o	114.370 zł
rozdz. 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód	o	106.700 zł
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o	106.700 zł
/dofinansowanie przygotowania dokumentacji przedsięwzięcia “Kanalizacja
sanitarna miasta Zgierza wraz z modernizacją oczyszczalni”/

rozdz. 90002 gospodarka odpadami	o	7.670 zł
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o	7.670 zł
/-sporządzenie programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami/

Wydział Oświaty:
Dz. 801 Oświata i wychowanie	o	21.580 zł
rozdz. 80101 szkoły podstawowe	o	76 zł
§ 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla
niepublicznej jednostki systemu oświaty	o	76 zł
/- Społeczna Szkoła Podstawowa/

rozdz. 80104 przedszkola	o	9.494 zł
§ 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla
niepublicznej jednostki systemu oświaty	o	9.494 zł
/Niepubliczne Przedszkole/

rozdz. 80195 pozostała działalność	o	12.010 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	7.500 zł
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o	4.510 zł
/projekt techniczny budowy łącznika w Gimnazjum Nr 1 wraz z pozwoleniem
na budowę/

Wydział Księgowości:
Dz. 750 Administracja publiczna	o	323.790 zł
rozdz. 75023 urzędy gmin	o	270.000 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	o	270.000 zł

rozdz. 75095 pozostała działalność	o	53.790 zł
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone
do wynagrodzeń	o	38.790 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	o	10.000 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	o	5.000 zł

Dz. 757 Obsługa długu publicznego	o	35.000 zł
rozdz. 75702 obsługa papierów wartościowych,
kredytów i pożyczek jednostek samorządu
terytorialnego	o	35.000 zł
§ 8070 odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych
papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	o	35.000 zł

Wydział Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej
i Geodezji:
Dz. 020 Leśnictwo	o	6.500 zł
rozdz. 02095 pozostała działalność	o	6.500 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	6.500 zł

Wydział Kultury, Sportu i Zdrowia:
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	o	2.800 zł
rozdz. 85412 kolonie i obozy oraz inne formy
wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	o	2.800 zł 
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	2.800 zł 

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o	8.000 zł
rozdz. 92195 pozostała działalność	o	8.000 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	4.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	4.000 zł

Oświata:
Dz. 801 Oświata i wychowanie	o	34.600 zł
rozdz. 80101 szkoły podstawowe	o	34.600 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	o	34.600 zł

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	o	5.250 zł
rozdz. 85401 świetlice szkolne	o	5.250 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	o	4.714 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	o	444 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	o	92 zł

§ 3. Zwiększa się wydatki	o	515.145 zł
Rada Osiedla “650 - lecia”:
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o	1.000 zł
rozdz. 92195 pozostała działalność	o	1.000 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	1.000 zł

Rada Osiedla “Rudunki”:
Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej	o	575 zł
rozdz. 85395 pozostała działalność	o	575 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	575 zł

Rada Osiedla “Przybyłów”:
Dz. 750 Administracja publiczna	o	2.300 zł
rozdz. 75095 pozostała działalność	o	2.300 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	2.300 zł

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej	o	1.077 zł
rozdz. 85395 pozostała działalność	o	1.077 zł
§ 4220 zakup środków żywności	o	1.077 zł

Wydział Oświaty:
Dz. 801 Oświata i wychowanie	o	27.272 zł
rozdz. 80101 szkoły podstawowe	o	5.224 zł
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych	o	5.224 zł
/- wymiana okien i drzwi w SP-4/

rozdz. 80104 przedszkola	o	19.500 zł
§ 2510 dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu
budżetowego	o	19.500 zł

rozdz. 80110 gimnazja	o	2.548 zł
§ 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla
niepublicznej jednostki systemu oświaty	o	2.548 zł
/- Społeczne Gimnazjum TPZ/

Wydział Infrastruktury Miejskiej:
Dz. 600 Transport i łączność	o	294.206 zł
rozdz. 60004 lokalny transport zbiorowy	o	270.000 zł
§ 2650 dotacja przedmiotowa z budżetu dla
zakładu budżetowego 	o	200.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	70.000 zł

rozdz. 60016 drogi publiczne gminne	o	24.073 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	24.073 zł

rozdz. 60095 pozostała działalność	o	133 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	133 zł

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska	o	106.700 zł
rozdz. 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód	o	106.700 zł
§ 4302 zakup usług pozostałych	o	106.700 zł
/dofinansowanie przygotowania dokumentacji przedsięwzięcia “Kanalizacja
sanitarna miasta Zgierza wraz z modernizacją oczyszczalni”/

Biuro do spraw informatyki:
Dz. 720 Informatyka	o	14.865 zł
rozdz. 72095 pozostała działalność	o	14.865 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	7.365 zł
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych	o	7.500 zł
/- zakup 2 zestawów komputerowych/

Oświata:
Dz. 801 Oświata i wychowanie	o	34.150 zł
rozdz. 80101 szkoły podstawowe	o	23.900 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	o	2.000 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	11.700 zł
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych	o	10.200 zł
/ - zakup kuchni gazowej SP-8 – 4.400 zł
 - zakup zmywarki SP-10 – 5.800 zł/

rozdz. 80110 gimnazja	o	4.333 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	o	1.333 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	3.000 zł

rozdz. 80120 licea ogólnokształcące	o	667 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	o	667 zł

rozdz. 80195 pozostała działalność	o	5.250 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	o	5.250 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:
Dz. 852 Pomoc społeczna	o	33.000 zł
rozdz. 85219 ośrodki pomocy społecznej	o	33.000 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	o	33.000 zł

§ 4. Zmniejsza się dochody	o	218.549 zł
Księgowość:
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	o	218.549 zł
rozdz. 70005 gospodarka gruntami
i nieruchomościami	o	218.549 zł
§ 0840 wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników
majątkowych	o	218.549 zł

§ 5. Zwiększa się rozchody	o	65.000 zł
Wydział Finansowy:
§ 9920 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek
i kredytów	o	65.000 zł

§ 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 Przedszkoli w Zgierzu zwiększa się kwotę dotacji o 19.500 zł. W pozycji wydatki na wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń zmniejsza się o kwotę 4.100 zł, a w pozycji wydatki inwestycyjne zwiększa się o kwotę 23.600 zł.
Kwota dotacji po zmianie 5.272.467 zł.
W planie finansowym Miejskich Usług Komunikacyjnych w Zgierzu zwiększa się kwotę dotacji o 200.000 zł w pozycji pozostałe wydatki.
Kwota dotacji po zmianie 2.443.500 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 17 grudnia 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

