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Uchwała Nr XLIV / 431 / 06
Rady Miasta Zgierza
z dnia 23 lutego 2006 r.

w sprawie zmiany bud¿etu i zmian w bud¿ecie miasta Zgierza na rok 2006 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, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128/ oraz art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249, poz. 2104/, Rada Miasta Zgierza

uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Zmniejsza się wydatki	o	3.078 zł
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wydział Kultury, Sportu i Zdrowia:
Dz. 851 Ochrona zdrowia	o	3.078 zł
rozdz. 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi	o	3.078 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	3.078 zł

§ 2. Zwiększa się wydatki	o	3.078 zł
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wydział Oświaty:
Dz. 801 Oświata i wychowanie	o	3.078 zł
rozdz. 80104 przedszkola	o	3.078 zł
§ 2510 dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu
budżetowego	o	3.078 zł
/ Miejskie Przedszkole Nr 13 /

§ 3. Zwiększa się przychody	o	36.913 zł
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wydział Finansowy:
§ 9570 nadwyżka z lat ubiegłych	o	36.913 zł

§ 4. Zwiększa się wydatki	o	36.913 zł
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wydział Księgowości:
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa	o	5.000 zł
rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji	o	5.000 zł
§ 6170 wpłaty jednostek na fundusz celowy
na finansowanie lub dofinansowanie zadań
inwestycyjnych	o	5.000 zł

Wydział Zarządzania Kryzysowego-
Miejskie Centrum Reagowania:
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa	o	10.000 zł
rozdz. 75411 komendy powiatowe Państwowej
Straży Pożarnej	o	10.000 zł
§ 6300 wydatki na pomoc finansową udzielaną
między jednostkami samorządu terytorialnego
na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych
i zakupów inwestycyjnych	o	10.000 zł

Wydział Infrastruktury Miejskiej:
Dz. 600 Transport i łączność	o	20.713 zł
rozdz. 60016 drogi publiczne gminne	o	20.713 zł
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o	20.713 zł
/- remont przepustu drogowego Malinka/

Rada Osiedla “Przybyłów”:
Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej	o	1.200 zł
rozdz. 85395 pozostała działalność	o	1.200 zł
§ 4220 zakup środków żywności	o	1.200 zł

§ 5. W załączniku Nr 10 do uchwały Nr XLII/406/05 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na 2006 r. dokonuje się następującej zmiany:
W planie finansowym Miejskich Przedszkoli w Zgierzu zwiększa się kwotę dotacji o 3.078 zł w dz. 801, rozdz. 80104 z przeznaczeniem na pozostałe wydatki.
Kwota dotacji po zmianie wynosi 5.204.078 zł.

§ 6. Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Zgierza.

§ 7. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 24 lutego 2006 r.

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




Przewodnicz¹cy Rady Miasta Zgierza
Jerzy Sokó³

