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Uchwała Nr XLV / 441 / 06
Rady Miasta Zgierza
z dnia 30 marca 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, Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319/, Rada Miasta Zgierza

uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Zwiększa się dochody	o	81.559 zł
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji:
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport	o	81.475 zł
rozdz. 92604 instytucje kultury fizycznej	o	81.475 zł
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	o	81.475 zł

Wydział Finansowy:
Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej	o	84 zł
rozdz. 85395 pozostała działalność	o	84 zł
§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny
w postaci pieniężnej	o	84 zł

§ 2. Zwiększa się wydatki	o	81.559 zł
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji:
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport	o	81.475 zł
rozdz. 92604 instytucje kultury fizycznej	o	81.475 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	o	81.475 zł


Rada Osiedla “Przybyłów”:
Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej	o	84 zł
rozdz. 85395 pozostała działalność	o	84 zł
§ 4220 zakup środków żywności	o	84 zł

§ 3. Zmniejsza się dochody	o	248.515 zł
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wydział Finansowy:
Dz. 758 Różne rozliczenia	o	248.515 zł
rozdz. 75801 część oświatowa subwencji ogólnej
dla jednostek samorządu terytorialnego	o	248.515 zł
§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	o	248.515 zł

§ 4. Zwiększa się dochody	o	248.515 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	248.515 zł
rozdz. 75621 udziały gmin w podatkach stanowiących
dochód budżetu państwa	o	248.515 zł
§ 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych	o	248.515 zł

§ 5. Zmniejsza się wydatki	o	598.238 zł
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wydział Kultury, Sportu i Zdrowia:
Dz. 851 Ochrona zdrowia	o	43.794 zł
rozdz. 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi	o	43.794 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	43.794 zł

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o	15.000 zł
rozdz. 92195 pozostała działalność	o	15.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	15.000 zł

Wydział Księgowości:
Dz. 757 Obsługa długu publicznego	o	189.933 zł
rozdz. 75702 obsługa papierów wartościowych,
kredytów i pożyczek jednostek samorządu
terytorialnego	o	189.933 zł
§ 8070 odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych
papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek
i kredytów	o	189.933 zł

Wydział Finansowy:
Dz. 758 Różne rozliczenia	o	349.511 zł
rozdz. 75818 rezerwy ogólne i celowe	o	349.511 zł
§ 4810 rezerwy	o	349.511 zł
/- rezerwa celowa /

§ 6. Zwiększa się wydatki	o	598.238 zł
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oświata:
Dz. 801 Oświata i wychowanie	o	43.794 zł
rozdz. 80101 szkoły podstawowe	o	29.700 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	o	4.480 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	o	617 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	o	24.603 zł

rozdz. 80110 gimnazja	o	14.094 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	o	2.105 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	o	286 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	o	11.703 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:
Dz. 852 Opieka społeczna	o	189.933 zł
rozdz. 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	o	189.933 zł
§ 3110 świadczenia społeczne	o	189.933 zł

Wydział Kultury, Sportu i Zdrowia:
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o	15.000 zł
rozdz. 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	o	15.000 zł
§ 2480 dotacja podmiotowa z budżetu
dla samorządowej instytucji kultury	o	15.000 zł

Wydział Oświaty:
Dz. 801 Oświata i wychowanie	o	349.511 zł
rozdz. 80104 przedszkola	o	349.511 zł
§ 2510 dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu
budżetowego	o	349.511 zł

§ 7. Zwiększa się przychody	o	5.927.255 zł
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wydział Finansowy:
§ 9570 nadwyżka z lat ubiegłych	o	5.927.255 zł

§ 8. Zwiększa się dochody	o	230.000 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	230.000 zł
rozdz. 75621 udziały gmin w podatkach stanowiących
dochód budżetu państwa	o	230.000 zł
§ 0020 podatek dochodowy od osób prawnych	o	230.000 zł

§ 9. Zwiększa się wydatki	o	3.927.255 zł
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wydział Infrastruktury Miejskiej:
Dz. 600 Transport i łączność	o	726.300 zł
rozdz. 60004 lokalny transport zbiorowy	o	106.300 zł
§ 6010 wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie
wkładów do spółek prawa handlowego	o	106.300 zł

rozdz. 60016 drogi publiczne gminne	o	620.000 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	o	340.000 zł
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o	280.000 zł
/- ul. Sadowa – nawierzchnia – 250.000 zł
-  ul. Miroszewska – PT + pozwolenie na budowę – 30.000 zł /

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o	172.000 zł
rozdz. 90003 oczyszczanie miast i wsi	o	172.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	172.000 zł

Wydział Gospodarki Nieruchomościami:
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	o	302.500 zł
rozdz. 70001 zakłady gospodarki mieszkaniowej	o	302.500 zł
§ 4260 zakup energii	o	82.100 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	o	98.200 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	122.200 zł

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o	67.500 zł
rozdz. 90017 zakłady gospodarki komunalnej	o	67.500 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	67.500 zł

Wydział Księgowości:
Dz. 750 Administracja publiczna	o	88.000 zł
rozdz. 75023 urzędy gmin	o	88.000 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	o	75.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	13.000 zł

Biuro do spraw informatyki:
Dz. 720 Informatyka	o	3.660 zł
rozdz. 72095 pozostała działalność	o	3.660 zł
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych	o	3.660 zł
/zakup kserokopiarki/

Oświata:
Dz. 801 Oświata i wychowanie	o	39.228 zł
rozdz. 80101 szkoły podstawowe	o	24.461 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	22.147 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	2.314 zł

rozdz. 80110 gimnazja	o	2.057 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	2.057 zł

rozdz. 80120 licea ogólnokształcące	o	12.710 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	12.710 zł

Wydział Oświaty:
Dz. 801 Oświata i wychowanie	o	2.000.000 zł
rozdz. 80195 pozostała działalność	o	2.000.000 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	o	1.500.000 zł
/w tym: SP-10 – 800.000 zł/
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	500.000 zł

Wydział Kultury, Sportu i Zdrowia:
Dz. 851 Ochrona zdrowia	o	270.000 zł
rozdz. 85121 lecznictwo ambulatoryjne	o	100.000 zł
§ 6220 dotacje celowe z budżetu na finansowanie
lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji
i zakupów inwestycyjnych innych jednostek
sektora finansów publicznych	o	100.000 zł
/zakup USG /

rozdz. 85195 pozostała działalność	o	170.000 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	o	170.000 zł

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o	12.000 zł
rozdz. 92116 biblioteki	o	5.000 zł
§ 2480 dotacja podmiotowa z budżetu
dla samorządowej instytucji kultury	o	5.000 zł

rozdz. 92195 pozostała działalność	o	7.000 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	7.000 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:
Dz. 852 Opieka społeczna	o	246.067 zł
rozdz. 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	o	240.067 zł
§ 3110 świadczenia społeczne	o	240.067 zł

rozdz. 85219 ośrodki pomocy społecznej	o	6.000 zł
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych	o	6.000 zł
/zakup 2 zestawów komputerowych/

§ 10. Zmniejsza się przychody	o	2.230.000 zł
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wydział Finansowy:
§ 9520 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów
na rynku krajowym	o	2.230.000 zł


§ 11. W załączniku Nr 10 do uchwały Nr XLII/406/05 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na 2006 r. dokonuje się następujących zmian:
W planie finansowym Miejskich Przedszkoli w Zgierzu zwiększa się kwotę dotacji o 349.511 zł w dz. 801, rozdz. 80104 z przeznaczeniem na  wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o 322.873 zł oraz na pozostałe wydatki o 26.638 zł.
Kwota dotacji po zmianie 5.553.589 zł

§ 12. W załączniku Nr 8 do uchwały Nr XLII/406/05 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na 2006 r. dokonuje się zmian w planie Przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2006 r. w następujący sposób:

Zwiększa się przychody	o	193.050 zł
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stan środków na początek roku	o	193.050 zł

Zwiększa się wydatki	o	193.050 zł
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wydział Infrastruktury Miejskiej:
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska	o	193.050 zł
rozdz. 90004 utrzymanie zieleni w miastach
i gminach	o	193.050 zł
§ 6110 wydatki inwestycyjne z funduszy celowych	o	193.050 zł
/- Rewitalizacja Parku Miejskiego - kontynuacja /


§ 13. Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Zgierza.

§ 14. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa £ódzkiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 30 marca 2006 r.

§ 15. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa £ódzkiego, na tablicy og³oszeñ Rady Miasta Zgierza przez okres 14 dni oraz w Monitorze Samorz¹dowym Miasta Zgierza. 



Przewodnicz¹cy Rady Miasta Zgierza
Jerzy Sokó³

