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Zgierz, dnia 15 listopada 2019 roku 

y; t) /SK J 
. * Biuro Rady Miasta Zgierza 

Prezydent Miasta Zgierza przekazuje w załączeniu projekt uchwały w sprawie 
uchwalenia budżetu miasta Zgierza na rok 2020 wraz z załącznikami. 

Z poważaniem 

WY 

Wpłynęło ama '!ój/vi£>rk 



Projekt Budżet Miasta Zgierza 

z dnia y 

BUDŻET 

MIASTA 
ZGIERZA 

na 2020 rok 

WYDZIAŁ ORGAN IZACYJNY 
Biuro Rady Miasta Zgierza 

lir* 
Wpłynęło dnia 



w sprawie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. b i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z2019r. poz. 506, poz. 1309, poz.1696, poz. 1815, 
poz. 1571) oraz art. 211 - 212, art. 214 - 215, art. 217, art. 222, art. 235 - 237, art. 239, art. 242, 
art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 869, poz. 1649), Rada Miasta Zgierza 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 299 694 554,51 zł, 
z tego: 

1) dochody bieżące 253 800 979,94zł, 
w tym: 

a) dochody zadań własnych 185 746 441,94 zł, 
b) dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 

zleconych miastu 67 929 538,00 zł, 
c) dochody na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień 

lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego 125 000,00 zł, 
2) dochody majątkowe 45 893 574,57 zł, 
zgodnie z tabelą nr 1. 

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 285 389 061,32 zl, 
z tego: 

1) wydatki bieżące 241 075 133,23 zł, 
w tym: 

a) wydatki zadań własnych 173 020 595,23 zł, 
b) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 

zleconych miastu 67 929 538,00 zł, 
c) wydatki na finansowanie zadań wykonywanych w drodze porozumień 

lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego 125 000,00 zł, 
2) wydatki majątkowe 44 313 928,09 zł, 
zgodnie z tabelą nr 2. 

'rzcmysiaw Staniszewski 
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§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości: 2 293 150,00 zł, 
w tym: 

1) ogólną w wysokości 285 450,00 zł, 
2) celową w wysokości 2 007 700,00 zł, 
z tego: 

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 
w wysokości 807 700,00 zł, 

b) na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 
w wysokości 900 000,00 zł, 

c) na wydatki i zakupy inwestycyjne w wysokości 300 000,00 zł. 

§ 4. 1. Ustala się nadwyżkę dochodów nad wydatkami w budżecie miasta w wysokości 
14 305 493,19 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów. 

2. Ustala się plan przychodów budżetowych w wysokości 3 500 000,00 zł, z tytułu 
emisji obligacji z przeznaczeniem na spłatę kredytów, zgodnie z tabelą nr 3. 

3. Ustala się plan rozchodów budżetowych w kwocie 17 805 493,19 zł, z tytułów 
spłaty otrzymanych kredytów, zgodnie z tabelą nr 3. 

§ 5. Ustala się limit wydatków na zadania majątkowe realizowane 
w roku 2020 w wysokości 44 313 928,09 zł, 
zgodnie z tabelą nr 4. 

§ 6. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych 
jednostkom samorządu terytorialnego na rok 2020 w wysokości 488 533,00 zł, 
zgodnie z tabelą nr 5. 

§ 7. Wyodrębnia się w budżecie środki do dyspozycji jednostek 
pomocniczych w wysokości 99 000,00 zł, 
zgodnie z tabelą nr 6. 

§ 8. 1. Ustala się dochody w wysokości 1 022 383,00 zł, 
z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

2. Ustala się wydatki w wysokości 982 383,00 zł, 
na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych uzależnień na rok 2020 
dla miasta Zgierza. 

3. Ustala się wydatki w wysokości 40 000,00 zł, 
na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii w Zgierzu 
zgodnie z tabelą nr 7. 

§ 9. Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy 
o utrzymaniu porządku i czystości w gminach w wysokości 16 448 050,00 zł. 
zgodnie z tabelą nr 8. 

§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków zadań realizowanych 
w zakresie ochrony środowiska w wysokości 325 000,00 zł, 
zgodnie z tabelą nr 9. 
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§ 11. Ustala się plan dotacji udzielonych z budżetu miasta podmiotom należącym 

i nie należącym do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy 
w wysokości 11 096 600,00 zł, 
zgodnie z załącznikiem nr 1. 

§ 12. Ustala się plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku 
i wydatków nimi finansowanych samorządowych jednostek budżetowych prowadzących 
działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w wysokości 3 458 550,00 zł, 
zgodnie z załącznikiem nr 2. 

§ 13. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, 
zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto Zgierz 
w wysokości 1 526 796,28 zł. 

§ 14. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez 
Prezydenta Miasta w roku budżetowym na kwotę 200 000,00 zł. 

§ 15. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów 
wartościowych na: 

1) sfinansowanie występującego wciągu roku przejściowego deficytu budżetu w tym 
wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu 
UE w wysokości 2 700 000,00 zł, w tym odsetki, 

2) sfinansowanie spłat z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych papierów 
wartościowych w wysokości 4 206 519,00 zł, w tym odsetki. 

§ 16. Upoważnia się Prezydenta Miasta do: 

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie 
występującego wciągu roku przejściowego deficytu budżetu, w tym na wyprzedzające 
finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach 
limitów określonych w § 15 pkt 1 uchwały, 

2) emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu 
zaciągniętych kredytów w ramach limitów określonych w § 15 pkt 2 uchwały, 

3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze: 

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, 
o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu; 

b)zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich 
albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku 
budżetu; 

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich. 

4) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia 
i wynagrodzenia ze stosunku pracy, w ramach działu, 

5) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w działach pomiędzy rozdziałami 
i zadaniami w ramach pozostałych wydatków majątkowych - jednorocznych - poza planem 
nakładów na inwestycje wieloletnie, zapewniając realizację zakresu rzeczowego danego 
zadania, 
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6) lokowania w bankach wolnych środków budżetowych w trakcie realizacji budżetu 
2020 roku na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę 
budżetu miasta. 

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zgierza. 
§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 

2020 r. 

§ 19. Uchwała podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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Dochody budżetu miasta Zgierza na 2020 rok 

Własne 
Nazwa 

bieżące 
Transport i łączność 
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 

Lokalny transport zbiorowy 
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 
Wpływy z różnych opłat 
Wpływy z usług 
Wpływy z pozostałych odsetek 
Wpływy z różnych dochodów 
Gospodarka mieszkaniowa 
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 

Zakłady gospodarki mieszkaniowej 
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 

0630 z tytułu °P*at' kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu 
I Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego 



0750 
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 
terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych 
umów o podobnym charakterze 

9 000 000,00 

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 255 000,00 
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 465 000,00 
0970 Wpływy z różnych dochodów 102 000,00 

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 533 300,00 
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 

0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 133 000,00 
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 163 200,00 
0690 Wpływy z różnych opłat 32 000,00 

0750 
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 
terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych 
umów o podobnym charakterze 

1 200 000,00 

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 5 100,00 
750 Administracja publiczna 100 126,00 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 

75011 Urzędy wojewódzkie 126,00 
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 126,00 

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 100 000,00 
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 

0970 Wpływy z różnych dochodów 100 000,00 
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 120 490,00 



w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 

75416 Straż gminna (miejska) 120 490,00 
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 

0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 120 000,00 
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 40,00 
0970 Wpływy z różnych dochodów 450,00 

756 
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 95 672 368,00 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 201 500,00 
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 

0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty 
podatkowej 200 000,00 

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 500,00 

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, 
podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 17 067 150,00 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 16 600 000,00 
0320 Wpływy z podatku rolnego 750,00 
0330 Wpływy z podatku leśnego 24 000,00 
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 300 000,00 
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 130 000,00 
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 400,00 
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 12 000,00 
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75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od 
czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 14 153 300,00 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 10 000 000,00 
0320 Wpływy z podatku rolnego 90 000,00 
0330 Wpływy z podatku leśnego 2 200,00 
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 700 000,00 
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 286 600,00 
0430 Wpływy z opłaty targowej 170 000,00 
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 2 800 000,00 
0560 Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych 5 500,00 
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 25 000,00 
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 74 000,00 

75618 
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na 
podstawie ustaw 1 250 000,00 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 750 000,00 

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na 
podstawie odrębnych ustaw 500 000,00 

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 63 000 418,00 
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 

0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 60 500 418,00 
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 2 500 000,00 

758 Różne rozliczenia 39 824 264,00 
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 36 281 776,00 
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w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 36 281 776,00 
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3 302 922,00 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 302 922,00 
75814 Różne rozliczenia finansowe 239 566,00 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50 000,00 
2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 189 566,00 

801 Oświata i wychowanie 2 761 402,61 
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 153 314,61 

80101 Szkoły podstawowe 89 610,00 
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 

0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 37 500,00 
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 860,00 
0970 Wpływy z różnych dochodów 50 250,00 

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 250 994,00 
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 
(związków gmin, związków po wiato wo-gminnych) 250 994,00 

80104 Przedszkola 2 242 612,00 
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w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 

0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 387 300,00 
0830 Wpływy z usług 27 500,00 
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 130,00 
0970 Wpływy z różnych dochodów 10 270,00 

2030 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 
(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 1 815 412,00 

80120 Licea ogólnokształcące 800,00 
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 200,00 
0970 Wpływy z różnych dochodów 600,00 

80195 Pozostała działalność 177 386,61 
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 153 314,61 

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 400,00 

2057 
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 
środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu 
środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 

153 314,61 

2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek 
sektora finansów publicznych 23 672,00 

851 Ochrona zdrowia 1 022 383,00 
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 022 383,00 
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 1 022 383,00 
852 Pomoc społeczna 6 607 926,83 



w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 643 103,83 

85203 Ośrodki wsparcia 66 800,00 
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 

0830 Wpływy z usług 66 800,00 

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z 
pomocy społecznei oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 156 359,00 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 
(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 156 359,00 

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 1 202 705,00 
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 

0830 Wpływy z usług 8 000,00 
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 8 500,00 

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 
(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 1 186 205,00 

85216 Zasiłki stałe 1 461 577,00 
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 7 800,00 

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 
(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 1 453 777,00 

85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 677 975,00 
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 843 895,00 

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 5 880,00 



0970 Wpływy z różnych dochodów 5 000,00 

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 
(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 823 200,00 

2057 
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 
środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu 
środków europeiskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 

711 234,70 

2059 
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 
środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu 
środków europeiskich, realizowanych przez iednostki samorządu terytorialnego 

132 660,30 

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 361 600,00 
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 

0830 Wpływy z usług 361 600,00 
85230 Pomoc w zakresie dożywiania 854 802,00 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 450,00 

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 
(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 853 352,00 

85295 Pozostała działalność 826 108,83 
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 799 208,83 

0970 Wpływy z różnych dochodów 26 900,00 

2057 
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 
środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu 
środków europeiskich, realizowanych przez iednostki samorządu terytorialnego 

779 511,59 

2059 
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 
środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu 
środków europeiskich, realizowanych przez iednostki samorządu terytorialnego 

19 697,24 

855 Rodzina 885 197,50 



w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 324 297,50 

85501 Świadczenie wychowawcze 80 800,00 
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 4 800,00 
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 76 000,00 

85502 
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 227 900,00 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 3 500,00 
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 86 000,00 

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 138 400,00 

85504 Wspieranie rodziny 324 297,50 
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 324 297,50 

2057 
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 
środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu 
środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 

324 297,50 

85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 252 200,00 
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 

0830 Wpływy z usług 252 000,00 
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 200,00 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 16 773 050,00 



w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 16 448 050,00 
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na 
podstawie odrębnych ustaw 16 448 050,00 

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze 325 000,00 
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 

0690 Wpływy z różnych opłat 325 000,00 
926 Kultura fizyczna 649 800,00 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 

92604 Instytucje kultury fizycznej 649 800,00 
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 

0750 
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 
terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych 
umów o podobnym charakterze 

607 000,00 

0830 Wpływy z usług 42 200,00 
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 600,00 

bieżące razem: 185 746 441,94 
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2 120 715,94 



majątkowe 
600 Transport i łączność 9 224 657,02 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 8 355 403,52 

60016 Drogi publiczne gminne 869 253,50 
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 

6330 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 869 253,50 

60095 Pozostała działalność 8 355 403,52 
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 8 355 403,52 

6257 
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz 
środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu 
środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 

8 355 403,52 

700 Gospodarka mieszkaniowa 7 121 000,00 
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 7 121 000,00 
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 

0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 51 000,00 

0770 
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 
nieruchomości 7 000 000,00 

0800 Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego 70 000,00 
710 Działalność usługowa 22 913 134,72 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 22 913 134,72 

71095 Pozostała działalność 22 913 134,72 



w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 22 913 134,72 

6257 
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz 
środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu 
środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 

22 913 134,72 

801 Oświata i wychowanie 4 314 782,83 
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 4 314 782,83 

80195 Pozostała działalność 4 314 782,83 
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 4 314 782,83 

6257 
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz 
środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu 
środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 

4 314 782,83 

926 Kultura fizyczna 2 320 000,00 
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 

92601 Obiekty sportowe 2 320 000,00 
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 

6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie 
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów 2 320 000,00 

majątkowe razem: 45 893 574,57 
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 35 583 321,07 



Rodzaj zac ania: Z zakresu administracji rządowej zleconych miastu w złotych 
Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółem 

1 2 3 4 5 
bieżące 

750 Administracja publiczna 615 430,00 
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 

75011 Urzędy wojewódzkie 615 430,00 
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 

2010 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 
powiatowo-gminnym) ustawami 

615 430,00 

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 11 220,00 
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 11 220,00 
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 

2010 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 
powiatowo-gminnym) ustawami 

11 220,00 

852 Pomoc społeczna 2 131,00 
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 

85219 Ośrodki pomocy społecznej 2 131,00 
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 



2010 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 
powiatowo-gminnym) ustawami 

2 131,00 

855 Rodzina 67 300 757,00 
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 

85501 Świadczenie wychowawcze 50 028 402,00 
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 

2060 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 
rządowej zlecone 
gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją 
świadczenia wychowawczego 
stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 

50 028 402,00 

85502 
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 15 352 579,00 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 

2010 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 
powiatowo-gminnym) ustawami 

15 352 579,00 

85504 Wspieranie rodziny 1 779 930,00 
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 

2010 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 
powiatowo-gminnym) ustawami 

1 779 930,00 

o?=> 



85513 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 
rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające 
zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i 
wypłacie zasiłków dla opiekunów 

139 846,00 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 

2010 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 
powiatowo-gminnym) ustawami 

139 846,00 

bieżące razem: 67 929 538,00 
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 



Rodzaj zac ania: Wykonywane w drodze porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego w złotych 
Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółem 

1 2 3 4 5 
bieżące 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 125 000,00 
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 

92116 Biblioteki 125 000,00 
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 

2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 125 000,00 

bieżące razem: 125 000,00 
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 

Ogółem: 299 694 554,51 
w tym z tytułu dotacji 
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 37 704 037,01 



Tabela Nr 2 
do uchwały Nr 
Rady Miasta Zgierza 

z dnia 

Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2020 rok 

Rodzaj zadania: Własne 

Z tego: 

z tego: z tego: 

z tego: wy datki na w tym: 

Dział Rozdział Nazwa Plan 
Wydatki bieżące wydatki 

jednostek 
budżetowych, 

wynagrodzenia i 
składki od nich 

naliczane 

wydatki związane 
z realizacją ich 

statutowych 
zadań; 

dotacje na zadania 
bieżące 

świadczenia na 
rzecz osób 
fizycznych; 

programy 
finansowane z 

udziałem 
środków, o 

których mow a w 
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 

3 

wypłaty z tytułu 
poręczeń i 
gwarancji 

obsługa długu 

Wydatki 
majątkowe 

inwestycje i 
zakupy 

inwestycyjne 

na programy 
finansowane z 

udziałem 
środków, o 

których mowa w 
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 

3, 

zakup i objęcie 
akcji i udziałów 

Wniesienie 
wkładów do 

spółek prawa 
handlowego 

010 Rolnictwo i łowiectwo 14 000,00 14 000,00 14 000,00 0,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
01030 Izby rolnicze 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
01095 Pozostała działalność 10 000.00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 

020 Leśnictwo 30 000,00 30 000,00 30 000,00 5 000.00 25 000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
02095 Pozostała działalność 30 000,00 30 000,00 30 000,00 5 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

600 Transport i łączność 35 867 759,36 23 673 138,76 23 672 338,76 1 270 561,00 22 401 777,76 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 12 194 620,60 12 194 620,60 10 066 113,60 0,00 0,00 
60004 Lokalny transport zbiorowy 22 366 935,00 22 366 935,00 22 366 135,00 1 270 561,00 21 095 574,00 0,00 800,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
60016 Drogi publiczne gminne 3 143 507,00 1 015 000,00 1 015 000,00 0,00 1 015 000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 2 128 507,00 2 128 507,00 0,00 0,00 0,00 
60095 Pozostała działalność 10 357317,36 291 203,76 291 203,76 0,00 291 203,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 066 113,60 10 066 113,60 10 066 113,60 0,00 0,00 

700 Gospodarka mieszkaniowa 8 707 570,00 8 607 570,00 8 541 570,00 0,00 8 541 570,00 0,00 66 000,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0.00 

70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 7 923 750,00 7 923 750,00 7 923 750,00 0,00 7 923 750,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 717 820,00 617 820,00 617 820,00 0,00 617 820,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 100 000.00 100 000,00 0.00 0.00 0,00 

70095 Pozostała działalność 66 000,00 66 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
710 Działalność usługowa 22 862 606,55 646 308,00 563 308,00 84 368,00 478 940,00 83 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 216 298,55 22 216 298,55 22 124 479,16 0,00 0,00 

71004 Plam- zagospodarowania przestrzennego 239 608,00 239 608,00 239 608,00 55 868,00 183 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 60 000.00 60 000.00 60 000,00 0.00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 

71095 Pozostała działalność 22 562 998,55 346 700,00 263 700,00 28 500.00 235 200,00 83 000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 22 216 298,55 22 216 298,55 22 124 479,16 0,00 0,00 
720 Informatyka 985 570,00 985 570,00 985 570,00 0,00 985 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

72095 Pozostała działalność 985 570,00 985 570,00 985 570,00 0,00 985 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
750 Administracja publiczna 17 053 092,53 17 053 092,53 16 296 592,53 13 349 640,00 2 946 952,53 0,00 756 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 578 100,00 578 100,00 18 100.00 0,00 18 100,00 0,00 560 000.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 15 390 871,00 15 390 871,00 15 370 871,00 13 290 440,00 2 080 431,00 0.00 20 000,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 813 500,00 813 500,00 813 500,00 59 200,00 754 300,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 

75095 Pozostała działalność 270 621,53 270 621,53 94 121,53 0,00 94 121,53 0.00 176 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

754 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

DrzeciwDOżarowa 
2 456 796,00 2 456 796,00 2 400 796,00 2 084 306,00 316 490,00 0,00 56 000.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 

75412 Ochotnicze straże pożarne 39 690,00 39 690,00 33 690,00 0,00 33 690,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
75414 Obrona cywilna 9 300,00 9 300,00 9 300,00 0,00 9 300,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
75416 Straż gminna (miejska) 2 407 806.00 2 407 806,00 2 357 806,00 2 084 306,00 273 500,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 

757 Obsługa długu publicznego 2 694 936,28 2 694 936,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 526 796,28 1 168 140.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 

75702 

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i 
pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek 
samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu 
dłużnego - kredyty i pożyczki 

1 168 140.00 1 168 140.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 1 168 140.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 

75704 

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji 

udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę 

samorządu terytorialnego 

1 526 796,28 1 526 796.28 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 1 526 796.28 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 

758 Różne rozliczenia 2 293 150,00 1 093 150,00 1 093 150.00 0,00 1 093 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200 000,00 1 200 000,00 0,00 0,00 0,00 
75818 Rezerwy ogólne i celowe 2 293 150.00 1 093 150,00 1 093 150,00 0,00 1 093 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200 000,00 1 200 000,00 0,00 0,00 0,00 

801 Oświata i wychowanie 62 749 009,65 61 407 587,97 55 348 905,36 48 520 181,00 6 828 724,36 5 711 000,00 173 300,00 174 382.61 0,00 0.00 1 341 421,68 1 341 421,68 0,00 0,00 0,00 



80101 Szkoły podstawowe 31 925 855,00 31 925 855,00 30 492 855.00 26 961 900,00 3 530 955,00 1 308 000,00 125 000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 

80103 
Oddział}- przedszkolne w szkołach 

1 510 622,00 1 510 622,00 1 469 622,00 1 465 622.00 4 000,00 41 000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 

80104 Przedszkola 18 455 900,00 18 455 900,00 14 938 100,00 12 927 000,00 2 011 100,00 3 492 000,00 25 800,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 4 000,00 4 000.00 0,00 0,00 0.00 4 000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 

80113 Dowoźcie uczniów do szkół 241 000,00 241 000,00 241 000,00 0,00 241 000.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 

80120 Licea ogólnokształcące 2 669 000,00 2 669 000,00 2 666 500,00 2 486 000,00 180 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 261 430,00 261 430,00 261 430,00 9 100,00 252 330,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 627 651,00 1 627 651,00 1 627 651,00 1 627 651,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

80149 

Realizacja zadań wymagających stosowania 
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 
dzieci w przedszkolach, oddziałach 
przedszkolnych w szkołach podstawowych i 
innych formach wychowania przedszkolnego 

1 904 600,00 1 904 600,00 1 253 600,00 1 227 600,00 26 000,00 651 000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 

80150 
Realizacja zadań wymagających stosowania 
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 
dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 

1 928 287,00 1 928 287,00 1 713 287,00 1 658 308.00 54 979,00 215 000,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 

80152 

Realizacja zadań wymagających stosowania 
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 
dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach 
dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w 
szkołach innego typu, liceach 
ogólnokształcących, technikach, szkołach 
policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia 
i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły 
zawodowej prowadzonych w branżowych 
szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 

140 000,00 140 000,00 140 000.00 107 000,00 33 000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 

80195 Pozostała działalność 2 080 664,65 739 242,97 544 860,36 50 000,00 494 860,36 0,00 20 000,00 174 382,61 0,00 0,00 I 341 421,68 1 341 421,68 0,00 0,00 0.00 
851 Ochrona zdrowia 1 226 883,00 1 226 883,00 820 883,00 278 000.00 542 883,00 406 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 

85121 Lecznictwo ambulatoryjne 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0.00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 
85153 Zwalczanie narkomanii 40 000,00 40 000,00 35 000,00 25 000,00 10 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 982 383,00 982 383,00 646 383,00 250 000,00 396 383,00 336 000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 

85195 Pozostała działalność 154 500,00 154 500,00 89 500,00 3 000,00 86 500,00 65 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 
852 Pomoc społeczna 15 256 501,49 15 256 501,49 8 426 399,00 4 404 273,00 4 022 126,00 45 000,00 4 957 018,66 1 828 083,83 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 

85203 Ośrodki wsparcia 395 995,00 395 995,00 395 273.00 266 304,00 128 969,00 0,00 722.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

85205 
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie 

14 083.00 14 083.00 14 083.00 2 000,00 12 083,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 

85213 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 
osoby pobierające niektóre świadczenia z 
pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące 
w zajęciach w centrum integracji społecznej 

156 359,00 156 359,00 156 359,00 0.00 156 359,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 

85214 
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

1 739 723,66 1 739 723,66 0.00 0,00 0,00 0.00 1 557 803,66 181 920,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 

85215 Dodatki mieszkaniowe 660 000,00 660 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 660 000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
85216 Zasiłki stałe 1 453 777,00 1 453 777,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 453 777,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
85219 Ośrodki pomocy społecznej 5 239 559,00 5 239 559,00 4 379 340,00 4 135 969,00 243 371,00 0,00 13 264,00 846 955,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 

85228 
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze 

3 476 128,00 3 476 128,00 3 476 128,00 0.00 3 476 128,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 1 207 652,00 1 207 652,00 0,00 0.00 0,00 45 000,00 1 162 652,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 

85232 Centra integracji społecznej 1 067,00 1 067,00 1 067,00 0.00 1 067,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
85295 Pozostała działalność 912 157,83 912 157,83 4 149,00 0,00 4 149,00 0,00 108 800,00 799 208.83 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 110 900,00 110 900,00 110 900,00 10 000,00 100 900.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 

85334 Pomoc dla repatriantów 3 000,00 3 000,00 3 000.00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
85395 Pozostała działalność 107 900,00 107 900,00 107 900,00 10 000,00 97 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 711 576,00 1 711 576,00 1 570 976,00 1 551 776,00 19 200,00 60 000,00 80 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 

85401 Świetlice szkolne 1 456 676,00 I 456 676,00 1 456 676,00 1 456 676,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 113 300,00 113 300,00 113 300,00 95 100,00 18 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 

85412 
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku 
dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia 
młodzieży 

61 000,00 61 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 60 000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 

85415 
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 
socjalnym 

80 600,00 80 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 600,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 

855 Rodzina 2 559 965,50 2 559 965,50 2 234 461,00 1 355 604,00 878 857,00 0,00 1 207,00 324 297,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 

85502 

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 
społecznego 

87 806,00 87 806,00 87 806,00 64 178.00 23 628,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 

85503 Karta Dużej Rodziny 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
85504 Wspieranie rodziny I 126 759,50 1 126 759,50 801 255,00 192 426,00 608 829,00 0,00 1 207,00 324 297,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 1 340 400,00 1 340 400,00 1 340 400,00 1 099 000,00 241 400,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 24 127 232,70 23 867 232,70 23 867 232,70 448 561,00 23 418 671,70 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 260 000,00 260 000,00 0.00 0,00 0,00 

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 264 000,00 264 000.00 264 000.00 0,00 264 000.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 16 448 050,00 16 448 050.00 16 448 050,00 438 561,00 16 009 489,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 

90003 Oczyszczanie miast i wsi 1 389 000,00 1 389 000.00 1 389 000,00 10 000,00 1 379 000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 680 500,00 680 500,00 680 500.00 0.00 680 500.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 

90013 Schroniska dla zwierząt 724 682,70 724 682,70 724 682,70 0,00 724 682,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 2 850 000,00 2 750 000,00 2 750 000.00 0,00 2 750 000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0.00 0.00 0,00 

90017 Zakłady gospodarki komunalnej 630 000,00 630 000,00 630 000,00 0.00 630 000,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 

90095 Pozostała działalność 1 141 000,00 981 000,00 981 000,00 0,00 981 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160 000.00 160 000,00 0,00 0,00 0.00 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 499 400,00 4 349 400.00 337 200,00 53 400,00 283 800,00 3 996 600,00 15 600,00 0.00 0.00 0,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0.00 0.00 

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 600 000,00 1 600 000,00 0.00 0,00 0,00 1 600 000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

92116 Biblioteki 1 495 000,00 1 495 000,00 0,00 0,00 0,00 1 495 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
92118 Muzea 790 000,00 790 000,00 0,00 0,00 0,00 790 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
92195 Pozostała działalność 614 400,00 464 400,00 337 200,00 53 400,00 283 800,00 111 600,00 15 600,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 

926 Kultura fizyczna 12 127 574,26 5 275 987,00 4 673 887,00 2 821 381,00 1 852 506,00 520 000,00 82 100,00 0,00 0,00 0,00 6 851 587,26 6 851 587,26 0,00 0,00 0,00 
92601 Obiekt)- sportowe 6 851 587,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 851 587,26 6 851 587,26 0,00 0,00 0,00 
92604 Instytucje kultury fizycznej 4 657 487,00 4 657 487,00 4 632 387,00 2 821 381,00 1 811 006,00 0,00 25 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 520 000,00 520 000,00 0.00 0,00 0.00 520 000,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 

92695 Pozostała działalność 98 500,00 98 500,00 41 500,00 0,00 41 500.00 0,00 57 000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Wydatki razem: 217 334 52332 173 020 595,23 150 988 169,35 76 237 051,00 74 751 11835 10 821 600,00 6 189125,66 2 326 763,94 1 526 796,28 1 168 140,00 44 313 928,09 44 313 928,09 32 190 592,76 0,00 0,00 

Rodzą zadania: Z zakresu administracji rządowej zleconych m iastu w złotych 

Dział Rozdział Nazwa Plan 

Z tego: 

Dział Rozdział Nazwa Plan 
Wydatki bieżące 

z lego: 

Wydatki 
majątkowe 

z tego: 

Dział Rozdział Nazwa Plan 
Wydatki bieżące wydatki 

jednostek 
budżetowych. 

z tego: 

dotacje na zadania 
bieżące 

świadczenia na 
rzecz osób 
fizycznych; 

wydatki na 
programy 

finansowane z 
udziałem 

środków, o 
których mowa w 

art. 5 ust. 1 pkt 2 i 
3 

wypłaty z tytułu 
poręczeń i 
gwarancji 

obsługa długu 

Wydatki 
majątkowe 

inwestycje i 
zakupy 

inwestycyjne 

w tym: 

zakup i objęcie 
akcji i udziałów 

Wniesienie 
wkładów do 

spółek prawa 
handlowego 

Dział Rozdział Nazwa Plan 
Wydatki bieżące wydatki 

jednostek 
budżetowych. 

wynagrodzenia i 

składki od nich 
naliczane 

wydatki związane 
z realizacją ich 

statutowych 
zadań; 

dotacje na zadania 
bieżące 

świadczenia na 
rzecz osób 
fizycznych; 

wydatki na 
programy 

finansowane z 
udziałem 

środków, o 
których mowa w 

art. 5 ust. 1 pkt 2 i 
3 

wypłaty z tytułu 
poręczeń i 
gwarancji 

obsługa długu 

Wydatki 
majątkowe 

inwestycje i 
zakupy 

inwestycyjne 

na programy 

finansowane z 
udziałem 

środków, o 
których mowa w 

art. 5 ust. 1 pkt 2 i 

3, 

zakup i objęcie 
akcji i udziałów 

Wniesienie 
wkładów do 

spółek prawa 
handlowego 

750 Administracja publiczna 615 430,00 615 430,00 615 430,00 615 080,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 
75011 Urzędy wojewódzkie 615 430,00 615 430,00 615 430,00 615 080.00 350,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

751 
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 

11 220,00 11 220,00 11 220,00 0,00 11 220,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 

75101 
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa 

11 220,00 11 220,00 11 220.00 0,00 11 220,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 

852 Pomoc społeczna 2 131,00 2 131,00 32,00 0,00 32,00 0,00 2 099,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 
85219 Ośrodki pomocy społecznej 2 131,00 2 131,00 32,00 0,00 32,00 0,00 2 099,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

855 Rodzina 67 300 757,00 67 300 757,00 1 796 146,00 1 515 750,00 280 396,00 0,00 65 504 611,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
85501 Świadczenie wychowawcze 50 028 402,00 50 028 402,00 424 742,00 359 882.00 64 860.00 0,00 49 603 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



85502 

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 
społecznego 

15 352 579,00 15 352 579,00 1 174 078,00 1 109 882.00 64 196,00 0,00 14 178 501,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 

85504 Wspieranie rodziny 1 779 930,00 1 779 930,00 57 480,00 45 986.00 11 494,00 0.00 1 722 450,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

85513 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 
osoby pobierające niektóre świadczenia 
rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o 
świadczeniach rodzinnych oraz za osoby 
pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o 
ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 

139 846,00 139 846,00 139 846,00 0,00 139 846,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 

Wydatki razem: 67 929 538,00 67 929 538,00 2 422 828,00 2 130 830,00 291 998,00 0,00 65 506 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rodzaj zadania: Wykonywane w drodze porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorilanego w złotych 

Z tego: 

z tego: z tego: 

z tego: wydatki na w tym: 

Dział Rozdział Nazwa Plan 
Wydatki bieżące wydatki 

jednostek 
budżetowych, 

wynagrodzenia i 
składki od nich 

naliczane 

wydatki związane 
z realizacją ich 

statutowych 
zadań; 

dotacje na zadania 
bieżące 

świadczenia na 
rzecz osób 
fizycznych; 

programy 
finansowane z 

udziałem 
środków, o 

których mowa w 
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 

3 

wypłaty z tytułu 
poręczeń i 
gwarancji 

obsługa długu 

Wydatki 
majątkowe 

inwestycje i 
zakupy 

inwestycyjne 

na programy 
finansowane z 

udziałem 

środków, o 
których mowa w 

art. 5 ust. 1 pkt 2 i 

3, 

zakup i objęcie 

akcji i udziałów 

Wniesienie 
wkładów do 

spółek prawa 
handlowego 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 125 000,00 125 000,00 0,00 0,00 0,00 125 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

92116 Biblioteki 125 000,00 125 000,00 0,00 0,00 0,00 125 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Wydatki razem: 125 000,00 125 000,00 0,00 0,00 0,00 125 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ogółem: | 285 389 061.32| 241 075 133,23| 153 410 997.35| 78367881,00| 75 043II6.3?| 10 946 600,00| 71 695835.66| 2326763.94| 1 526 796,28| I 168 140.001 44 313 928.09| 44 313 928,09| 32190592.76| 0,00| o.óo] 
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Tabela Nr 3 

do uchwały Nr 

Rady Miasta Zgierza 

z dnia 

Planowane przychody i rozchody w budżecie miasta Zgierza na 2020 rok 

/w złotych/ 

§ Nazwa Rodzaj Plan na 2020 r. 

Przychody 3.500.000,00 

9310 przychody ze sprzedaży innych 
papierów wartościowych papiery wartościowe 3.500.000,00 

Rozchody 17.805.493,19 

9920 spłaty otrzymanych krajowych 
pożyczek i kredytów 

pożyczka, kredyty 17.805.493,19 
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Tabela Nr 4 
do uchwały Nr 

Rady Miasta Zgierza 
z dnia 

Wykaz wydatków majątkowych realizowanych w roku 2020 

ZADANIA WŁASNE - realizowane w okresie rocznym /w złotych/ 
Dział 

Rozdział Nazwa Zadania inwestycyjne Plan na 2020 r. 

Paragraf 

1 2 3 4 

600 Transport i łączność 90 000,00 
60016 drogi publiczne gminne 90 000,00 

6050 
wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 90 000,00 

Budowa aktywnych przejść dla pieszych w 
wybranych lokalizacjach miasta Zgierza 90 000,00 

700 Gospodarka mieszkaniowa 100 000,00 

70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami 100 000,00 

6060 
wydatki na zakupy inwestycyjne 
jednostek budżetowych 100 000,00 

Zakup nieruchomości na cele komunikacyjne przez 
Gminę Miasto Zgierz 100 000,00 

900 Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 100 000,00 

90015 oświetlenie ulic, placów i dróg 100 000,00 

6050 
wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 100 000,00 

Budowa oświetlenia ulicy Bajkowej w Zgierzu 50 000,00 
Przebudowa oświetlenia ulicy Zawilcowej w 
Zgierzu 50 000,00 

921 
Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 150 000,00 

92195 pozostała działalność 150 000.00 

6570 

dotacje celowe przekazane z budżetu na 
finansowanie lub dofinansowanie zadań 
inwestycyjnych obiektów zabytkowych 
jednostkom niezaliczanym do sektora 
finansów publicznych 

150 000,00 
Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich 
budynku dawnej szkoły parafialnej, obecnie 
budynek uslugowo-handlowy przy ulicy Długiej 33 
w Zgierzu 50 000,00 

Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich 
Kościoła Farnego pw. Świętej Katarzyny 
Aleksandryjskiej w Zgierzu - elewacja etap II 100 000,00 

Ogółem zadania własne - realizowane w okresie rocznym 440 000,00 



ił 
Rezerwa majątkowa dotycząca wydatków majątkowych realizowanych w okresie rocznym w 

2020 r. 
ZADANIA WŁASNE / w złotych / 

Dział 

Nazwa Zadania inwestycyjne Plan na 2020 r. Rozdział Nazwa Zadania inwestycyjne Plan na 2020 r. 

Paragraf 

Nazwa Zadania inwestycyjne Plan na 2020 r. 

1 2 3 4 

758 Różne rozliczenia 1 200 000,00 
75818 rezerwy ogólne i celowe 1 200 000,00 

6800 
rezerwy na inwestycje i zakupy 
inwestycyjne 1 200 000,00 

Rezerwa celowa na realizację zadań w ramach 
budżetu obywatelskiego 900 000,00 

Rezerwa celowa na wydatki, których szczegółowy 
podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może 
być dokonany w okresie opracowania budżetu 
jednostki samorządu terytorialnego. 300 000,00 

Ogółem zadania własne - rezerwy 1 200 000,00 

Ogółem zadania własne - realizowane w okresie rocznym i rezerwa 1 640 000 3 

WPF 
Dział 

Rozdział 

Paragraf 

Nazwa Zadania inwestycyjne Plan na 2020 r. 

1 2 3 4 

600 Transport i łączność 12 104 620,60 
60016 drogi publiczne gminne 2 038 507,00 

6050 
wydatki inwestycyj ne j ednostek 
budżetowych 2 038 507,00 

Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz -
ul. Grotnicka - WPF 925 929,00 

Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz -
ul. Jagiełły - WPF 812 578,00 

Budowa ulicy Orzechowej w Zgierzu - WPF 300 000,00 

60095 pozostała działalność 10 066 113,60 

6057 
wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 6 961 025,66 

Poprawa jakości, funkcjonowania i rozwój oferty 
systemu transportowego na terenie Gminy Miasto 
Zgierz - WPF 6 961 025,66 

6059 
wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 3 105 087,94 

Poprawa jakości, funkcjonowania i rozwój oferty 
systemu transportowego na terenie Gminy Miasto 
Zgierz - WPF 3 105 087,94 

710 Działalność usługowa 22 216 298,55 
71095 pozostała działalność 22 216 298,55 

6050 
wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 91 819,39 

Szlakiem architektury włókienniczej - rewitalizacja 
miasta Zgierza w celu rozwoju produktu 
turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych 
terenów na obszarze ŁOM - WPF 91 819,39 

6057 
wydatki inwesty cyj ne jednostek 
budżetowych 14 348 662,27 



i? 
Szlakiem architektury włókienniczej - rewitalizacja 
miasta Zgierza w celu rozwoju produktu 
turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych 
terenów na obszarze ŁOM - WPF 14 348 662,27 

6059 
wydatki inwestycyj ne j ednostek 
budżetowych 7 775 816,89 

Szlakiem architektury włókienniczej - rewitalizacja 
miasta Zgierza w celu rozwoju produktu 
turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych 
terenów na obszarze ŁOM - WPF 7 775 816,89 

801 Oświata i wychowanie 1 341 421,68 
80195 pozostała działalność 1 341 421,68 

6050 
wydatki inwesty cyj ne j ednostek 
budżetowych 1 341 421,68 

Kompleksowa termomodernizacja budynków 
na terenie miasta Zgierza - WPF 1 341 421,68 

900 
Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 160 000,00 

90095 pozostała działalność 160 000,00 

6050 
wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 160 000,00 

Budowa przegrody akustycznej od strony boisk przy 
Szkole Podstawowej Nr 5 w Zgierzu - WPF 60 000,00 

Wykonanie geotermalnego otworu badawczego -
WPF 100 000,00 

926 Kultura fizyczna 6 851 587,26 

92601 obiekty sportowe 6 851 587,26 

6050 
wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 6 851 587,26 

Modernizacja obiektów sportowych Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zgierzu przy ulicy 
Wschodniej 2 w celu poprawy warunków treningów 
zapaśników i łuczników - rozbudowa istniejqcej hali 
o nową halę wielofunkcyjną - WPF 5 811 587,26 
Przebudowa instalacji wewnętrznych hali 
wielofunkcyjnej MOSiR przy ul. Wschodniej 2 w 
Zgierzu - WPF 1 040 000,00 

Ogółem WPF 42 673 928,09 

Ogółem zadania własne - realizowane w okresie rocznym, rezerwa i WPF 44 313 928,09] 



23 

Tabela Nr 5 

do uchwały Nr 

Rady Miasta Zgierza 

z dnia 

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ 
ZLECANYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2020 

Dział Rozdział § Treść Plan budżetu na 2020 r. 

1 2 3 4 5 

750 Administracja publiczna 2 533,00 

750 75011 Urzędy wojewódzkie 2 533,00 

750 75011 2350 

Dochody budżetu państwa związane 

z realizacją zadań zlecanych jednostkom 

samorządu tery torialnego 

2 533,00 

855 Rodzina 486 000,00 

855 85502 

Świadczenia rodzinne, świadczenia z 

funduszu alimentacyjnego oraz składki 

na ubezpieczenia społeczne i rentowe z 

ubezpieczenia społecznego 

486 000,00 

855 85502 2350 

Dochody budżetu państwa związane 

z realizacją zadań zlecanych jednostkom 

samorządu terytorialnego 

486 000,00 

OGÓŁEM 488 533,00 
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Tabela Nr 6 
do uchwały Nr 
Rady Miasta Zgierza 

z dnia 

Środki wydzielone w budżecie miasta na wydatki jednostek pomocniczych na rok 2020 

Rada Osiedla Rudunki 

Plan na 2020 rok 
Dz.750 Administracja publiczna 900,00 zł 
rozdz. 75095 pozostała działalność 900,00 zł 
Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 400,00 zł 
rozdz. 85395 pozostała działalność 2 400,00 zł 
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5 700,00 zł 
rozdz. 92195 pozostała działalność 5 700,00 zł 
Ogółem 9 000,00 zł 

Rada Osiedla Proboszczewice - Lućmierz 

Plan na 2020 rok 
Dz.750 Administracja publiczna 200,00 zł 
rozdz. 75095 pozostała działalność 200,00 zł 
Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 200,00 zł 
rozdz. 85395 pozostała działalność 200,00 zł 
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 8 600,00 zł 
rozdz. 92195 pozostała działalność 8 600,00 zł 
Ogółem 9 000,00 zł 

Rada Osiedla Przybyłów 
Plan na 2020 rok 

Dz.750 Administracja publiczna 1 500,00 zł 
rozdz. 75095 pozostała działalność 1 500,00 zł 
Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 500,00 zł 
rozdz. 85395 pozostała działalność 2 500,00 zł 
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5 000,00 zł 
rozdz. 92195 pozostała działalność 5 000,00 zł 
Ogółem 9 000,00 zł 

Rada Osiedla Podleśna 
Plan na 2020 rok 

Dz.750 Administracja publiczna 500,00 zł 
rozdz. 75095 pozostała działalność 500,00 zł 
Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 000,00 zł 
rozdz. 85395 pozostała działalność 4 000,00 zł 
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 500,00 zł 
rozdz. 92195 pozostała działalność 4 500,00 zł 
Ogółem 9 000,00 zł 
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Rada Osiedla Nowe Miasto 

Plan na 2020 rok 

Dz.750 Administracja publiczna 700,00 zł 

rozdz. 75095 pozostała działalność 700,00 zł 

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 300,00 zł 

rozdz. 85395 pozostała działalność 4 300,00 zł 

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 000,00 zł 

rozdz. 92195 pozostała działalność 4 000,00 zł 

Ogółem 9 000.00 zł 

Rada Osiedla Chełmy - Adelmówek 
Plan na 2020 rok 

Dz.750 Administracja publiczna 1 000,00 zł 

rozdz. 75095 pozostała działalność 1 000,00 zł 

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 000,00 zł 

rozdz. 85395 pozostała działalność 3 000,00 zł 

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5 000,00 zł 

rozdz. 92195 pozostała działalność 5 000,00 zł 

Ogółem 9 000,00 zł 

Rada Osiedla 650-lecia 
Plan na 2020 rok 

Dz.750 Administracja publiczna 2 300,00 zł 

rozdz. 75095 pozostała działalność 2 300,00 zł 

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6 700,00 zł 

rozdz. 92195 pozostała działalność 6 700.00 zł 

Ogółem 9 000.00 zł 

Rada Osiedla Krzywię - Chełmy 
Plan na 2020 rok 

Dz.750 Administracja publiczna 2 000,00 zł 

rozdz. 75095 pozostała działalność 2 000,00 zł 

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 7 000,00 zł 

rozdz. 92195 pozostała działalność 7 000,00 zł 

Ogółem 9 000,00 zł 

Rada Osiedla Stare Miasto 
Plan na 2020 rok 

Dz.750 Administracja publiczna 500,00 zł 

rozdz. 75095 pozostała działalność 500,00 zł 

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 000.00 zł 

rozdz. 85395 pozostała działalność 1 000,00 zł 

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 7 500,00 zł 

rozdz. 92195 pozostała działalność 5 500,00 zł 

Ogółem 9 000,00 zł 
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Rada Osiedla Piaskowice - Aniołów 
Plan na 2020 rok 

Dz.750 Administracja publiczna 1 000,00 zł 

rozdz. 75095 pozostała działalność 1 000,00 zł 

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 000,00 zł 

rozdz. 85395 pozostała działalność 2 000,00 zł 

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6 000,00 zł 

rozdz. 92195 pozostała działalność 6 000,00 zł 
Ogółem 9 000,00 zł 

Rada Osiedla Kurak 

Plan na 2020 rok 

Dz.750 Administracja publiczna 1 000,00 zł 

rozdz. 75095 pozostała działalność 1 000.00 zł 

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 000,00 zł 
rozdz. 85395 pozostała działalność 3 000,00 zł 

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5 000,00 zł 

rozdz. 92195 pozostała działalność 5 000,00 zł 
Ogółem 9 000,00 zł 
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Tabela Nr 7 

do uchwały Nr 

Rady Miasta Zgierza 

z dnia 

PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW 
ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW BUDŻETU NA REALIZACJĘ ZADAŃ 

OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA 
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INNYCH UZALEŻNIEŃ 

I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2020 

DOCHODY / w złotych/ 

DZ. ROZDZ. § TREŚĆ PLAN NA 2020 

851 OCHRONA ZDROWIA 1.022.383,00 

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1.022.383,00 

0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 1.022.383,00 

OGOŁEM 1.022.383,00 

WYDATKI 
851 OCHRONA ZDROWIA 1.022.383,00 

85153 Zwalczanie narkomanii 40.000,00 

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 982.383,00 

OGOŁEM 1.022.383,00 
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Tabela Nr 8 

do uchwały Nr 

Rady Miasta Zgierza 

z dnia 

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH 
Z USTAWY O UTRZYMANIU PORZĄDKU I CZYSTOŚCI W GMINACH NA ROK 2020 

DOCHODY /złotych/ 

DZ. ROZDZ. § TREŚĆ PLAN NA 2020 
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA SRODOWISKA 16.448.050,00 

90002 Gospodarka odpadami 16.448.050,00 
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 

samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów 
16.448.050,00 

OGÓŁEM 16.448.050,00 

WYDATKI 
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA SRODOWISKA 

16.448.050,00 
90002 Gospodarka odpadami 

16.448.050,00 
OGOŁEM 16.448.050,00 
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Tabela Nr 9 

do uchwały Nr 

Rady Miasta Zgierza 

z dnia 

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH W ZAKRESIE 
OCHRONY ŚRODOWISKA NA ROK 2020 

DOCHODY /złotych/ 

DZ. ROZDZ. § TREŚĆ PLAN NA 2020 
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA SRODOWISKA 325.000,00 

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 
korzystanie ze środowiska 

325.000,00 

0690 Wpływy z różnych opłat 325.000,00 
OGOŁEM 325.000,00 

WYDATKI 
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA SRODOWISKA 325.000,00 

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 129.000,00 
90095 Pozostała działalność 196.000,00 

Wydatki bieżące, w tym: 325.000,00 
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 325.000,00 

OGOŁEM 325.000,00 



Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr 

Rady Miasta Zgierza 
z dnia 

Dotacje 
Dotacje podmiotowe: 

Dotacje dla instytucji kultury miasta Zgierza w 2020 roku 
L.p. Dział Rozdział Nazwa Kwota w złotych 

1. 921 92109 Miejski Ośrodek Kultury 1 600 000,00 
2. 921 92116 Miejsko - Powiatowa Biblioteka Publiczna 

im. Bolesława Prusa 
1 495 000,00 

3. 921 92118 Muzeum Miasta Zgierza 790 000,00 
Ogółem dotacje: 3 885 000,00 

Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z jednostkami 
samorządu terytorialnego w 2020 roku 
L.p. Dział Rozdział Nazwa Kwota w złotych 

2. 921 92116 Miejsko - Powiatowa Biblioteka Publiczna 
im. Bolesława Prusa 

125 000,00 

Ogółem dotacje: 125 000,00 

Dotacje dla niepublicznych placówek oświaty miasta Zgierza w 2020 roku 
L.p. Dział Rozdział Nazwa Kwota w złotych 

1. 801 80101 I Społeczna Szkoła Podstawowa TPZ 725 000,00 
2. 801 80101 I Prywatna Szkoła Podstawowa "Edukacja 

przyjazna dziecku" 
583 000,00 

3. 801 80103 I Społeczna Szkoła Podstawowa TPZ klasa -
oddział przedszkolny 

26 000,00 

4. 801 80104 Przedszkole Niepubliczne „Promyczek" 615 000,00 
5. 801 80104 Niepubliczne Przedszkole „Bim Bam Bom" 364 000,00 
6. 801 80104 Niepubliczne Przedszkole „Kurczaczek" 205 000,00 
7. 801 80104 Niepubliczne Przedszkole „U Aniołów" 383 000,00 
8. 801 80104 Niepubliczne Przedszkole „Akademia 

Uśmiechu" 
618 000,00 

9. 801 80104 Przedszkole Niepubliczne „Błękitny 
Pałacyk" 

410 000,00 

10. 801 80104 Przedszkole Niepubliczne „Mały Domek" 517 000,00 
11. 801 80149 Niepubliczne Przedszkole „Bim Bam Bom" 510 000,00 
12. 801 80149 Niepubliczne Przedszkole „U Aniołów" 104 000,00 
13. 801 80149 Niepubliczne Przedszkole „Akademia 

Uśmiechu" 
37 000,00 

14. 801 80150 I Społeczna Szkoła Podstawowa TPZ 92 000,00 
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15. 801 80150 Pierwsza Prywatna Szkoła Podstawowa 
"Edukacja przyjazna dziecku" 

123 000,00 

Ogółem dotacje: 5 312 000,00 

Dotacje celowe: 

Dotacja na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami 
samorządu terytorialnego w 2020 roku 
L.p. Dział Rozdział Nazwa Kwota w złotych 

1. 801 80103 dotacja związana z kosztami pobytu dziecka 
w oddziale przedszkolnym - mieszkańca 
Zgierza 

15 000,00 

2. 801 80104 dotacja związana z kosztami pobytu dziecka 
w przedszkolu - mieszkańca Zgierza 

380 000,00 

3. 801 80106 dotacja związana z kosztami pobytu dziecka 
w punkcie przedszkolnym - mieszkańca 
Zgierza 

4 000,00 

Ogółem dotacje: 399 000,00 

Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań w 
drodze konkursu ofert miasta Zgierza w 2020 roku 
L.p. Dział Rozdział Nazwa zadania Kwota w złotych 

1. 710 71095 w zakresie ochrony oraz promocji dóbr 
kultury i tradycji regionu 

83 000,00 

2. 851 85153 zadania wynikające z programu 
przeciwdziałania narkomanii 

5 000,00 

3. 851 85154 zadania wynikające z programu profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych 

336 000,00 

4. 851 85195 w zakresie zadań wsparcia dla osób z 
niepełnosprawnością intelektualną 

65 000,00 

5. 852 85230 pomoc żywnościowa w zakresie pozostałych 
zadań w zakresie polityki społecznej 

45 000,00 

6. 854 85412 w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży 
szkolnej ( obozy i kolonie) 

60 000,00 

7. 921 92195 w zakresie wykonania zadania publicznego 
„Wspieranie lokalnych inicjatyw 
kulturalnych, imprez edukacyjnych 
nawiązujących do historii i tradycji miasta" 

69 600,00 

8. 921 92195 w zakresie wykonania zadania publicznego 
„Inicjatywy na rzecz środowiska osób 
trzeciego wieku" 

42 000,00 

9. 926 92605 w zakresie sportu dzieci i młodzieży 520 000,00 
Ogółem dotacje: 1 225 600,00 
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Dotacja na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostek 
niezaliczanym do sektora finansów publicznych w 2020 roku 

L.p. Dział Rozdział Nazwa Kwota w złotych 
1 921 92195 Zabezpieczenie i wymiana części 

zabytkowego muru ceglanego wokół 
Kościoła Farnego pw. Świętej Katarzyny 
Aleksandryjskiej w Zgierzu - prace 
ratownicze etap I - zakup materiałów 

100 000,00 

Wykonanie prac remontowo-
konserwatorskich budynku dawnej szkoły 
parafialnej, obecnie budynek usługowo-
handlowy przy ulicy Długiej 33 w Zgierzu 

50 000,00 

Ogółem dotacje: 150 000,00 

Łączna kwota dotacji: 11 096 600,00 zł 
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Załącznik Nr 2 

do uchwały Nr 
Rady Miasta Zgierza 

z dnia 

Plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku i wydatków nimi 
finansowanych samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność 

określoną w ustawie o systemie oświaty w 2020 roku 

DOCHODY / w złotych / 

Nazwa Dział/Rozdział Plan dochodów na 2020 r. 

1 2 3 

Szkoły podstawowe 801/80101 2 031 950,00 

0610 200,00 

0670 112 500,00 

0690 5 450,00 

0750 248 900,00 

0830 1 615 600,00 

0920 1 700,00 

0960 29 000,00 

0970 18 600,00 

Miejskie przedszkola 801/80104 1 392 500,00 
0670 1 289 100,00 

0750 22 200,00 

0830 44 100,00 

0920 1 650,00 

0960 28 900,00 

0970 6 550,00 

Liceum ogólnokształcące 801/80120 34 100,00 

0690 500,00 

0750 32 500,00 

0920 100,00 

0960 1 000,00 

Ogółem dochody 3 458 550,00 
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WYDATKI / w złotych / 

Nazwa Dział/Rozdział Plan wydatków bieżących 
na 2020 r. 

1 2 3 

Szkoły podstawowe 801/80101 2 031 950,00 
2400 3 170,00 

3020 2 000,00 

4170 2 000,00 

4210 201 510,00 

4220 1 632 500,00 

4240 11 670,00 

4260 2 000,00 

4270 75 500,00 

4300 44 100,00 

4360 6 000,00 

4410 4 100,00 

4530 43 400,00 

4700 4 000,00 

Miejskie przedszkola 801/80104 1 392 500,00 
2400 2 310,00 

4210 42 890,00 

4220 1 310 100,00 

4240 17 500,00 

4270 3 700,00 

4300 10 500,00 

4360 800,00 

4530 2 200,00 

4700 2 500,00 
Liceum ogólnokształcące 801/80120 34 100,00 

2400 100.00 
4210 18 000,00 

4240 1 000,00 

4270 4 000,00 

4300 4 000,00 

4360 1 000,00 

4530 6 000,00 
Ogółem wydatki 3 458 550,00 



w 
WYKAZ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, 

POSIADAJĄCYCH WYODRĘBNIONY RACHUNEK DOCHODÓW 

1) Miejskie Przedszkole Nr 2 w Zgierzu, 

2) Miejskie Przedszkole Nr 3 - integracyjne z oddziałami specjalnymi w Zgierzu, 

3) Miejskie Przedszkole Nr 6 w Zgierzu, 

4) Miejskie Przedszkole Nr 7 w Zgierzu, 

5) Miejskie Przedszkole Nr 8 w Zgierzu, 

6) Miejskie Przedszkole Nr 9 "Słoneczny Dom" w Zgierzu, 

7) Miejskie Przedszkole Nr 10 w Zgierzu, 

8) Miejskie Przedszkole Nr 12 w Zgierzu, 

9) Miejskie Przedszkole Nr 13 im. Bajkowe Przedszkole w Zgierzu, 

10) Miejskie Przedszkole Nr 14 w Zgierzu, 

11) Miejskie Przedszkole Nr 15 w Zgierzu, 

12) Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zgierzu, 

13) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Zgierzu, 

14) Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana Niepokoją w Zgierzu, 

15) Szkoła Podstawowa Nr 5 w Zgierzu, 

16) Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Zgierzu z Oddziałami 

Dwujęzycznymi i Oddziałami Sportowymi, 

17) Szkoła Podstawowa Nr 8 w Zgierzu, 

18) Szkoła Podstawowa Nr 10 w Zgierzu, 

19) Szkoła Podstawowa Nr 11 w Zgierzu, 

20) Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Armii Krajowej w Zgierzu, 

21) Samorządowe Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Zgierzu. 



UZASADNIENIE I MATERIAŁY INFORMACYJNE 
do projektu uchwały budżetowej na rok 2020 

Konstrukcję budżetu Gminy Miasta Zgierz oparto na analizie dochodów i wydatków 
za 9 miesięcy 2019 roku. 
Uwzględniono informacje Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15.10.2019 r., 
dotyczące wysokości subwencji oraz wysokości planowanych udziałów w podatku 
dochodowym od osób fizycznych. Wysokość dotacji na zadania zlecone przyjęto na podstawie 
informacji Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, zawartej w piśmie FB-I.3110.14.2019 z dnia 
25 października 2019 r. Dochody zaplanowano w kwocie 299.694.554,51 zł, a wydatki -
w kwocie 285.389.061,32 zł. 
W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej plan budżetu przedstawia się następująco: 

DOCHODY: 

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 

Zaplanowane dochody wtym dziale wynoszą 19.193.691,02 zł i przedstawiają się następująco: 

ROZDZIAŁ 60004 - LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY - 9.969.034,00 zł, w tym: 

§ 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 
Dochody bieżące w tym paragrafie zaplanowano w kwocie 81.000,00 zł. 

§ 0690 - Wpływy z różnych opłat 
Zaplanowane w tym paragrafie dochody bieżące w wysokości 210.000,00 zł pochodzić będą 
z opłat otrzymywanych przez Miejskie Usługi Komunikacyjne. 

§ 0830 - Wpływy z usług 
Zaplanowane dochody bieżące w wys. 9.632.534,00 zł pochodzić będą głównie ze sprzedaży 
biletów komunikacji miejskiej, utrzymania linii autobusowych nr 2, 6 i 61 oraz pozostałych 
usług Miejskich Usług Komunikacyjnych w Zgierzu. 

§ 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek 
Dochody bieżące w kwocie 20.000,00 zł pochodzić będą z odsetek od środków zgromadzonych 
na rachunku bankowym MUK. 

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów 
Zaplanowane dochody bieżące w wysokości 25.500,00 zł pochodzić będą zaliczek 
komorniczych, odszkodowań, wpłat do wyjaśnienia oraz opłat manipulacyjnych Miejskich 
Usług Komunikacyjnych w Zgierzu. 

ROZDZIAŁ 60016 - DROGI PUBLICZNE GMINNE - 869.253,50 zł, w tym: 

§ 6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 
Zaplanowane dochody majątkowe stanowią dofinansowanie z Łódzkiego Urzędu 
Wojewódzkiego do projektów pn.: „Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. 
Jagiełły" w kwocie 406.289,00 zł oraz „Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. 
Grotnicka" kwocie 462.964,50 zł. 



hi 

ROZDZIAŁ 60095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - 8.355.403,52 zł, w tym: 

§ 6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit, a i b ustawy, lub płatności 
w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu 
terytorialnego 
Zaplanowane dochody majątkowe w wysokości 8.355.403,52 zł stanowią dofinansowanie ze 
środków UE projektu pn.: „Poprawa jakości, funkcjonowania i rozwój oferty systemu 
transportowego na terenie Gminy Miasto Zgierz". 
Dotacja będzie przeznaczona na wydatki inwestycyjne w ramach projektu. 

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 

Zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą 18.481.400,00 zł i przedstawiają się następująco: 

ROZDZIAŁ 70001 - ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ - 9 827 100,00 zl, 
w tym: 

$ 0630 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sadowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz 
Skarbu Państwa z tytułu postępowania sadowego i prokuratorskiego 
Dochody bieżące z tytułu powyższych opłat zaplanowano w kwocie 5.100,00 zł. 

§ 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 
samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 
oraz innych umów o podobnym charakterze 
Zaplanowane dochody bieżące w wysokości 9.000.000,00 zł pochodzić będą z tytułu najmu 
i dzierżawy (w tym czynsze) za budynki, będące we władaniu Miasta. 

§ 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek 
Dochody bieżące zaplanowane zostały w wysokości 255.000,00 zł i pochodzić będą z odsetek 
od nieterminowo wpłaconych należności. 

§ 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 
Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 465.000,00 zł dotyczą wpływów za media ze 
wspólnot mieszkaniowych - MPGM sp. z o.o. 

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów 
Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 102.000,00 zł pochodzić będą z kaucji 
mieszkaniowych. 

ROZDZIAŁ 70005 - GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI -
8.654.300,00 zł, w tym: 

$ 0470 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 
Dochody bieżące z tytułu powyższych opłat zaplanowano w kwocie 133.000,00 zł. 

§ 0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 
Dochody bieżące z tytułu powyższych opłat zaplanowano w kwocie 163.200,00 zł. 
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§ 0690 - Wpływy z różnych opłat 
Zaplanowane w tym paragrafie dochody bieżące w wysokości 32.000,00 zł pochodzić będą 
z opłaty adiacenckiej, opłaty za wyceny lokali, wpisy do KW, hipoteki. 

§ 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 
samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 
oraz innych umów o podobnym charakterze 
Zaplanowane dochody bieżące w wysokości 1.200.000,00 zł pochodzić będą z wpływów 
za dzierżawę gruntów i najem lokali przez osoby fizyczne i prawne. 

$ 0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego 
osobom fizycznym w prawo własności 
Zaplanowane dochody majątkowe w wysokości 51.000,00 zł pochodzić będą z tytułu 
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. 

§ 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania 
wieczystego nieruchomości 
Zaplanowane dochody majątkowe w wysokości 7.000.000,00 zł pochodzić będą ze sprzedaży 
lokali użytkowych, budynków (budynek po Wielobranżowej Spółdzielni Pracy) i działek 
położonych w obrębie miasta przeznaczonych do sprzedaży. 

§ 0800 - Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu 
publicznego 
Zaplanowane dochody majątkowe w wysokości 70.000,00 zł pochodzić będą z tytułu 
odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego. 

§ 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek 
Dochody bieżące zaplanowane zostały w wysokości 5.100,00 zł i pochodzić będą z odsetek 
od zaległości m.in. z tytułu opłat za użytkowanie, najem i dzierżawę. 

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 

Zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą 22.913.134,72 zł i przedstawiają się następująco: 

ROZDZIAŁ 71095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - 22.913.134,72 zł, w tym: 

$ 6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit, a i b ustawy, lub płatności 
w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu 
terytorialnego 
Zaplanowane dochody majątkowe w wysokości 22.913.134,72 zł stanowią dofinansowanie ze 
środków UE projektów pn.: „Modernizacja energetyczna budynków zasobu komunalnego oraz 
użyteczności publicznej na terenie Miasta Zgierza" w kwocie 1.961.499,42 zł (refundacja 
środków poniesionych w poprzednich latach na realizację projektu) oraz „Szlakiem 
architektury włókienniczej - rewitalizacja miasta Zgierza w celu rozwoju produktu 
turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM" w kwocie 
20.951.635,30 zł (w tym 6.602.973,03 zł refundacja środków poniesionych w poprzednich 
latach na realizację projektu). 
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DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 

Zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą 715.556,00 zł i przedstawiają się następująco: 

ROZDZIAŁ 75011 - URZĘDY WOJEWÓDZKIE - 615.556,00 zł, w tym: 

$ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 
powiatowo- gminnym) ustawami 
Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano dotację w wysokości 
615.430,00 zł (dochody bieżące) z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk realizujących 
zadania z zakresu administracji rządowej, czyli prowadzenie spraw przez Wydział Spraw 
Obywatelskich, Urząd Stanu Cywilnego oraz ewidencję działalności gospodarczej. W ramach 
dotacji 350,00 zł przeznaczono na akcję kurierską. 

§ 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 
Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego od 1 stycznia 2004 roku 
gmina uzyskuje dochody w wysokości 5% udziału w dochodach budżetu państwa z tytułu 
wpływów za dowody osobiste oraz udostępniania danych osobowych. W 2020 roku 
zaplanowano z tego tytułu kwotę 126,00 zł (dochody bieżące). 

ROZDZIAŁ 75023 - URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) -
100.000,00 zł, w tym: 

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów 
Zaplanowane dochody bieżące w wysokości 100.000,00 zł dotyczą głownie wpływów z tytułu 
opłat za wydawanie koncesji TAXI, zwrotów za wypisy z rejestru gruntów, odszkodowań oraz 
wynagrodzenia płatnika (Urząd Miasta Zgierza) z tytułu terminowego opłacania składek ZUS 
i podatku dochodowego od wynagrodzeń. 

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, 
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 

Zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą 11.220,00 zł i przedstawiają się następująco: 

ROZDZIAŁ 75101 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA - 11.220,00 zł, w tym: 

§ 2010-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 
powiatowo- gminnym) ustawami 
Zaplanowane dochody bieżące w wysokości 11.220,00 zł stanowią dotację na prowadzenie 
i aktualizację stałego rejestru wyborców. 

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 
PRZECIWPOŻAROWA. 
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Dochody bieżące w tym dziale zaplanowane zostały na kwotę 120.490,00 zł i są realizowane 
przez Straż Miejską. Szczegółowo wpływy kształtować się będą następująco: 

ROZDZIAŁ 75416 - STRAŻ GMINNA (MIEJSKA) - 120.490,00 zł, w tym: 

§ 0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 
Na rok 2020 zaplanowano dochody bieżące w wysokości 120.000,00 zł i pochodzić będą z 
mandatów. 

§ 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek 
Dochody bieżące w kwocie 40,00 zł pochodzić będą z oprocentowania rachunku bieżącego. 

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów 
Dochody bieżące w kwocie 450,00 zł pochodzą z tytułu wynagrodzenia płatnika (Straż Miejska 
w Zgierzu) z tytułu terminowego opłacania składek ZUS i podatku dochodowego od 
wynagrodzeń. 

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD 
INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ 
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM. 

Dochody bieżące w tym dziale zaplanowane zostały na kwotę 95.672.368,00 zł i pochodzą 
głównie z podatków. Szczegółowo wpływy kształtować się będą następująco: 

ROZDZIAŁ 75601 - WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB 
FIZYCZNYCH - 201.500,00 zł, w tyra: 

§ 0350 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego 
w formie karty podatkowej 
Dochody bieżące w tym paragrafie zaplanowano w wysokości 200.000,00 zł. 
Dochody są realizowane przez Urzędy Skarbowe. 

§ 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 
Planowane wpływy w wys. 1.500,00 zł pochodzić będą z odsetek od nieterminowych wpłat 
podatku od działalności gospodarczej. 

ROZDZIAŁ 75615 - WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, 
PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT 
LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK 
ORGANIZACYJNYCH - 17.067.150,00 zł, w tym: 

§ 0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości 
Dochody bieżące w podatku od nieruchomości zaplanowano w kwocie 16.600.000,00 zł. 

$ 0320 - Wpływy z podatku rolnego 
Dochody bieżące na 2020 rok zaplanowano z tego podatku w wysokości 750,00 zł. 

§ 0330 - Wpływy z podatku leśnego 
Dochody bieżące z tytułu podatku leśnego zaplanowano w wysokości 24.000,00 zł. 
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§ 0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych 
Dochody bieżące na podstawie otrzymanych wpływów za trzy kwartały 2019 roku 
zaplanowano na 2020 rok w wysokości 300.000,00 zł. 

$ 0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 
Dochody bieżące z tytułu tego podatku zostały zaplanowane w wysokości 130.000,00 zł 
Dochody te są realizowane przez urzędy skarbowe, a ich wysokość jest trudna do przewidzenia. 

$ 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 
Zaplanowane dochody bieżące w wysokości 400,00 zł stanowią głównie koszty upomnień 
związanych z egzekucją podatków. 

§ 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 
Planowane wpływy w wys. 12.000,00 zł pochodzić będą z odsetek od nieterminowych wpłat 
podatków. 

ROZDZIAŁ 75616 - WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, 
PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI 
CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB 
FIZYCZNYCH - 14.153.300,00 zł, w tym: 

§ 0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości 
Dochody bieżące w podatku od nieruchomości zaplanowano w kwocie 10.000.000,00 zł. 

§ 0320 - Wpływy z podatku rolnego 
Dochody bieżące na 2020 rok zaplanowano z tego podatku w wysokości 90.000,00 zł. 

§ 0330 - Wpływy z podatku leśnego 
Dochody bieżące z tytułu podatku leśnego zaplanowano w wysokości 2.200,00 zł. 

§ 0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych 
Na podstawie otrzymanych wpływów za trzy kwartały 2019 roku zaplanowano na 2020 rok 
dochody od osób fizycznych w wysokości 700.000,00 zł. 

§ 0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn 
Wpływy z podatku zaplanowano w wysokości 286.600,00 zł na podstawie przekazanych 
dochodów przez Urzędy Skarbowe za trzy kwartały 2019 roku. 

$ 0430 - Wpływy z opłaty targowej 
Wpływy z opłaty targowej zaplanowane zostały w wysokości 170.000,00 zł. 

§ 0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 
Dochody bieżące z tytułu tego podatku zostały zaplanowane w wysokości 2.800.000,00 zł. 
Dochody te są realizowane przez urzędy skarbowe, a ich wysokość jest trudna do przewidzenia. 

§ 0560 - Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych 
Dochody bieżące z tytułu tego podatku zostały zaplanowane w wysokości 5.500,00 zł 
i pochodzą z zaległości zabezpieczonych hipotecznie na nieruchomościach. 

§ 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 



M 
Zaplanowane dochody bieżące w wysokości 25.000,00 zł stanowią głównie koszty upomnień 
związanych z egzekucją podatków. 

§ 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 
Planowane wpływy w wys. 74.000,00 zł pochodzić będą z odsetek od nieterminowych wpłat 
podatków. 

ROZDZIAŁ 75618 - WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY 
JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW -
1.250.000,00 zł, w tym: 

§ 0410 - Wpływy z opłaty skarbowej 
Wpływy z opłaty skarbowej na 2020 rok zaplanowano w wysokości 750.000,00 zł. Zgodnie 
z przepisami, opłacie skarbowej podlega dokonanie czynności urzędowej na postawie 
zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie zezwolenia 
(pozwolenia, koncesje) oraz złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa 
lub prokury albo jego odpisu, wpisu lub kopii - w sprawie z zakresu administracji publicznej 
lub w postępowaniu sądowym. Szczegółowy wykaz przedmiotów opłaty skarbowej oraz stawki 
tej opłaty znajdują się w załączniku do ustawy. 

$ 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 
Zaplanowane dochody bieżące w wysokości 500.000,00 zł pochodzić będą głównie z opłat 
za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. 
Dochody zaplanowane zostały na podstawie analizy wpływów za trzy kwartały 2019 roku. 

ROZDZIAŁ 75621 - UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH 
DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA - 63.000.418,00 zł, w tym: 

$ 0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 
Z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych na 2020 rok zaplanowano dochody w wys. 
60.500.418,00 zł zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów. Do dochodów własnych gmin 
zalicza się udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i w 2020 roku 
wskaźnik udziału gmin we wpływach w tym podatku wynosić będzie 38,16% 
Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w porównaniu z planem 
określonym w ustawie budżetowej. 

§ 0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 
Na rok 2020 zaplanowano dochody w wysokości 2.500.000,00 zł. Dochody te realizowane są 
przez Urzędy Skarbowe i zaplanowane zostały na podstawie analizy wpływów za trzy kwartały 
2019 roku. 

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA 

Dochody bieżące w tym dziale zaplanowane zostały w wysokości 39.824.264,00 zł. 

ROZDZIAŁ 75801 - CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA 
JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - 36.281.776,00 zł, w tym: 
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§ 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa 
Dochody bieżące z tego tytułu na podstawie informacji od Ministra Finansów, Inwestycji 
i Rozwoju zaplanowano w wysokości 36.281.776,00 zł. 

ROZDZIAŁ 75807 - CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA 
GMIN - 3.302.922,00 zł, w tym: 

$ 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa 
Dochody bieżące z tego tytułu na podstawie informacji od Ministra Finansów, Inwestycji 
i Rozwoju zaplanowano w wysokości 3.302.922,00 zł. 

ROZDZIAŁ 75814 - RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - 239.566,00 zł, w tym: 

$ 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek 
Dochody bieżące zaplanowane zostały w wysokości 50.000,00 zł i pochodzić będą z odsetek 
od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. 

$ 2680 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 
Dochody bieżące zaplanowane zostały w wysokości 189.566,00 zł z tytułu zwolnień z podatku 
od nieruchomości zakładów pracy chronionej. 

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 

Zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą 7.076.185,44 zł i przedstawiają się następująco: 

ROZDZIAŁ 80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE - 89.610,00 zł, w tym: 

$ 0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 
Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 37.500,00 zł. 

$ 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek 
Zaplanowane wpływy stanowią dochody bieżące w kwocie 1.860,00 zł i pochodzić one będą 
z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych szkół. 

$ 0970 - Wpływy z różnych dochodów 
Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 50.250,00 zł pochodzić będą z różnych dochodów 
gromadzonych przez szkoły podstawowe. 

ROZDZIAŁ 80103 - ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH 
PODSTAWOWYCH - 250.994,00 zł, w tym: 

$ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących 
gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 
Na ten cel zaplanowano dotację z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania 
przedszkolnego w wysokości 250.994,00 zł. 

ROZDZIAŁ 80104 - PRZEDSZKOLA - 2.242.612,00 zł, w tym: 

§ 0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 
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Dochody bieżące w kwocie 387.300,00 zł pochodzić będą z opłat za czesne w przedszkolach 
miejskich. 

§ 0830 - Wpływy z usług 
Dochody zaplanowane zostały w wysokości 27.500,00 zł. Partycypacja w kosztach 
prowadzenia Kasy Zapomogowo Pożyczkowej w MP 9 nauczycieli w Zgierzu - 25.000,00 zł 
oraz narzut za obiady MP 6 - 2.500,00 zł. 

§ 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek 
Zaplanowane wpływy stanowią dochody bieżące w kwocie 2.130,00 zł i pochodzić one będą 
z odsetek zgromadzonych na rachunkach bankowych przedszkoli. 

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów 
Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 10.270,00 zł pochodzić będą z różnych dochodów 
gromadzonych przez przedszkola. 

$ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 
gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 
Na ten cel zaplanowano dotację z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania 
przedszkolnego w wysokości 1.815.412,00 zł. 

ROZDZIAŁ 80120 - LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - 800,00 zł, w tym: 

$ 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek 
Zaplanowane wpływy stanowią dochody bieżące w kwocie 200,00 zł i pochodzić one będą 
z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Samorządowego Liceum 
Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta. 

$ 0970 - Wpływy z różnych dochodów 
Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 600,00 zł pochodzić będą z różnych dochodów 
gromadzonych przez Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta. 

ROZDZIAŁ 80195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - 4.492.169,44 zł, w tym: 

$ 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek 
Zaplanowane wpływy stanowią dochody bieżące w kwocie 400,00 zł i pochodzić one będą 
z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowych szkół podstawowych z tytułu 
realizowanych projektów. 

§ 2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit, a i b ustawy, lub płatności 
w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu 
terytorialnego 
Zaplanowane dochody bieżące w wysokości 153.314,61 zł stanowią dofinansowanie 
ze środków UE dotyczą projektów pn.: „Ponadnarodowa mobilność uczniów" realizowanego 
w Szkole Podstawowej Nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Zgierzu z Oddziałami 
Dwujęzycznymi i Oddziałami Sportowymi w kwocie 132.233,00 zł oraz „ERASMUS +" 
realizowanego w Szkole Podstawowej Nr 5 w Zgierzu w kwocie 21.081,61 zł. 
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§ 2440 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących 
jednostek sektora finansów publicznych 
Zaplanowane dochody bieżące w wysokości 23.672,00 zł dotyczą Programu Edukacji 
Ekologicznej pn. „Woda źródłem życia" realizowany w Szkole Podstawowej Nr 6 im. Jana 
Kochanowskiego w Zgierzu z Oddziałami Dwujęzycznymi i Oddziałami Sportowymi w 
ramach dofinansowania z WFOŚ i GW w Łodzi. 

§ 6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit, a i b ustawy, lub płatności 
w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu 
terytorialnego 
Zaplanowane dochody majątkowe w wysokości 4.314.782,83 zł stanowią refundację środków 
poniesionych w poprzednich latach na realizację projektu pn.: „Kompleksowa 
termomodernizacja budynków na terenie miasta Zgierza". 

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA 

Zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą 1.022.383,00 zł i przedstawiają się następująco: 

ROZDZIAŁ 85154 - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI - 1.022.383,00 zł, w 
tym: 

§ 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 
Dochody bieżące z tego tytułu zaplanowano w kwocie 1.022.383,00 zł. 

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA 

Zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą 6.610.057,83 zł i przedstawiają się następująco: 

ROZDZIAŁ 85203 - OŚRODKI WSPARCIA - 66.800,00 zł, w tym: 

$ 0830 - Wpływy z usług 
Zaplanowane dochody bieżące w wysokości 66.800,00 zł pochodzić będą z tytułu odpłatności 
za pobyt w Dziennym Domu Senior Wigor. 

ROZDZIAŁ 85213 - SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE 
ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY 
SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W 
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ - 156.359,00 zł, w tym: 

$ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 
gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 
Na ten cel zaplanowano dotację z budżetu Wojewody Łódzkiego w wysokości 156.359,00 zł 
z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne. 

ROZDZIAŁ 85214 - ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE 
ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE -
1.202.705,00 zł, w tym: 



$ 0830 - Wpływy z usług 
Zaplanowane dochody bieżące w wysokości 8.000,00 zł pochodzić będą z tytułu odpłatności 
za schronienie - MOPS. 

§ 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 
Zaplanowane wpływy stanowią dochody bieżące w kwocie 8.500,00 zł i pochodzić one będą 
ze zwrotów nienależnie pobranych zasiłków celowych przez podopiecznych MOPS-u w latach 
ubiegłych. 

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 
gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 
Na ten cel zaplanowano dotację z budżetu Wojewody Łódzkiego w wysokości 1.186.205,00 zł 
z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze. 

ROZDZIAŁ 85216 - ZASIŁKI STAŁE - 1.461.577,00 zł, w tym: 

§ 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 
Zaplanowane wpływy stanowią dochody bieżące w kwocie 7.800,00 zł i pochodzić one będą 
ze zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych przez podopiecznych MOPS-u w latach 
ubiegłych. 

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 
gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 
Na ten cel zaplanowano dotację z budżetu Wojewody Łódzkiego w wysokości 1.453.777,00 zł 
z przeznaczeniem na zasiłki stałe. 

ROZDZIAŁ 85219 - OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ - 1.680.106,00 zl, w tym: 

$ 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek 
Zaplanowane wpływy w kwocie 5.880,00 zł pochodzić będą z tytułu odsetek zgromadzonych 
na rachunku bankowym MOPS. 

$ 0970 - Wpływy z różnych dochodów 
Wpływy w kwocie 5.000,00 zł dotyczą pozostałych dochodów uzyskanych przez MOPS. 

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 
powiatowo- gminnym) ustawami 
Dochody bieżące z tego tytułu stanowią kwotę 2.131,00 zł i przeznaczone są na ośrodki pomocy 
społecznej. 

$ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 
gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 
Na ten cel zaplanowano dotację z budżetu Wojewody Łódzkiego w wysokości 823.200,00 zł 
z przeznaczeniem na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej. 

§ 2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit, a i b ustawy, lub płatności 
w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu 
terytorialnego 
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Zaplanowano dochody bieżące w wysokości 711.234,70 zł, które stanowią dofinansowanie 
ze środków UE projektu pn. „Projekt nowy schemat wyższy standard" 

§ 2059 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit, a i b ustawy, lub płatności 
w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu 
terytorialnego 
Zaplanowano dochody bieżące w wysokości 132.660,30 zł, które stanowią dofinansowanie 
ze środków UE projektu pn. „Projekt nowy schemat wyższy standard" 

ROZDZIAŁ 85228 - USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI 
OPIEKUŃCZE - 361.600,00 zł, w tym: 

§ 0830 - Wpływy z usług 
Zaplanowane dochody bieżące w wysokości 361.600,00 zł pochodzić będą z tytułu odpłatności 
za usługi opiekuńcze - Polski Komitet Pomocy Społecznej oraz pobyt w Domu Pomocy 
Społecznej. 

ROZDZIAŁ 85230 - POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA - 854.802,00 zł, w tym: 

§ 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 
Zaplanowane wpływy stanowią dochody bieżące w kwocie 1.450,00 zł i pochodzić one będą 
ze zwrotów nienależnie pobranych zasiłków z tytułu pomocy państwa w zakresie dożywiania. 

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 
gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 
Na ten cel zaplanowano dotację z budżetu Wojewody Łódzkiego w wysokości 853.352,00 zł 
z przeznaczeniem na pomoc w zakresie dożywiania. 

ROZDZIAŁ 85295 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - 826.108,83 zł, w tym: 

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów 
Wpływy w kwocie 26.900,00 zł dotyczą pozostałych dochodów uzyskanych przez MOPS. 

$ 2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit, a i b ustawy, lub płatności 
w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu 
terytorialnego 
Zaplanowano dochody bieżące w wysokości 779.511,59 zł, które stanowią dofinansowanie 
ze środków UE niżej wymienionych projektów: 
- AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA DROGĄ DO SUKCESU - 416.818,83 zł, 
- Podaruj nadzieję, wsparcie i rozwój - kwota 19.860,26 zł, 
- Centrum Usług Środowiskowych w Powiecie Zgierskim - 342.832,50 zł. 

$ 2059 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit, a i b ustawy, lub płatności 
w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu 
terytorialnego 
Zaplanowano dochody bieżące w wysokości 19.697,24 zł, które stanowią dofinansowanie niżej 
wymienionych projektów: 
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- Podaruj nadzieję, wsparcie i rozwój - kwota 2.319,74 zł, 
- Centrum Usług Środowiskowych w Powiecie Zgierskim - 17.377,50 zł. 

DZIAŁ 855 - RODZINA 

Zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą 68.185.954,50 zł i przedstawiają się następująco: 

ROZDZIAŁ 85501 - ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE - 50.109.202,00 ZŁ, W 
TYM: 

§ 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek 
Zaplanowane wpływy w kwocie 4.800,00 zł pochodzić będą z tytułu odsetek od środków 
zgromadzonych na rachunku bankowym MOPS-u. 

§ 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 
Zaplanowane dochody bieżące w wys. 76.000,00 zł pochodzić będą ze zwrotu nienależnie 
pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe pobieranych przez podopiecznych MOPS. 

§ 2060 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym). 
związane z realizacja świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w 
wychowaniu dzieci 
Zaplanowana dotacja w wysokości 50.028.402,00 zł stanowi dochody bieżące z zakresu 
administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami i przeznaczona została na wypłatę 
świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 
roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. 

ROZDZIAŁ 85502 - ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU 
ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I 
RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO - 15.580.479,00 ZŁ, W TYM: 

$ 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek 
Zaplanowane wpływy w kwocie 3.500,00 zł pochodzić będą z tytułu odsetek od środków 
zgromadzonych na rachunku bankowym MOPS-u. 

§ 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 
Zaplanowane dochody bieżące w wys. 86.000,00 zł pochodzić będą ze zwrotu nienależnie 
pobranych świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i zasiłków celowych za lata ubiegłe 
pobieranych przez podopiecznych MOPS. 

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, zwią/kom 
powiatowo- gminnym) ustawami 
Dochody bieżące z tego tytułu stanowią kwotę 15.352.579,00 zł i przeznaczone są na wypłatę 
świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. 

$ 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 
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Na 2020 rok zaplanowano dochody bieżące w wys. 138.400,00 zł z tytułu wpłat 
wyegzekwowanych przez komornika sądowego od dłużników alimentacyjnych, które stanowią 
50% (w przypadku zaliczek alimentacyjnych) oraz 40% (w przypadku funduszu 
alimentacyjnego) dochodów odprowadzanych do budżetu państwa. 

ROZDZIAŁ 85504 - WSPIERANIE RODZINY - 2.104.227,50 ZŁ, W TYM: 

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 
powiatowo- gminnym) ustawami 
Dochody bieżące z tego tytułu stanowią kwotę 1.779.930,00 zł i przeznaczone są na wypłatę 
świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. 

§ 2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit, a i b ustawy, lub płatności 
w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu 
terytorialnego 
Zaplanowane dochody bieżące w wysokości 324.297,50 zł stanowią dofinansowanie 
ze środków UE projektu pn.: „Dla Rodziny". 

ROZDZIAŁ 85505 - TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW -
252.200,00 ZŁ, W TYM: 

$ 0830 - Wpływy z usług 
Zaplanowane dochody bieżące w wys. 252.000,00 zł pochodzić będą z usług w Miejskim 
Żłobku w Zgierzu. 

§ 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek 
Zaplanowane wpływy w kwocie 200,00 zł pochodzić będą z tytułu odsetek od środków 
zgromadzonych na rachunku bankowym Miejskiego Żłobka. 

ROZDZIAŁ 85513 - SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE 
ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z 
PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY 
POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI 
USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW 
DLA OPIEKUNÓW - 139.846,00 ZŁ, W TYM: 

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 
powiatowo- gminnym) ustawami 
Dochody bieżące z tego tytułu stanowią kwotę 139.846,00 zł i przeznaczone są na składki 
zdrowotne zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie 
zasiłków dla opiekunów. 

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA. 

Zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą 16.773.050,00 zł przedstawiają się następująco: 
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ROZDZIAŁ 90002 - GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI -
16.448.050,00 ZŁ, W TYM: 

§ 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 
Zaplanowane dochody w wys. 16.448.050,00 zł będą pochodziły z opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. Są to własne dochody bieżące. 

ROZDZIAŁ 90019 - WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM 
ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA -
325.000,00 ZŁ, W TYM: 

§ 0690 - Wpływy z różnych opłat 
Planowane dochody bieżące w kwocie 325.000,00 zł pochodzić będą z opłat i kar za korzystanie 
ze środowiska. Przekazywane są przez Urząd Marszałkowski zgodnie z ustawą Prawo ochrony 
środowiska. Do końca 2009 roku stanowiły one wpływy gminnego funduszu ochrony 
środowiska, a od 2010 roku w związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych stanowią 
własne dochody bieżące miasta. 

DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

Zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą 125.000,00 zł i przedstawiają się następująco: 

ROZDZIAŁ 92116 - BIBLIOTEKI - 125.000,00 ZŁ, W TYM: 

§ 2320- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie 
porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 
Zaplanowany dochód w wysokości 125.000,00 zł stanowi dotacja z Powiatu Zgierskiego 
na finansowanie zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami 
samorządu terytorialnego związana z utrzymaniem Miejsko Powiatowej Biblioteki Publicznej 
im. Bolesława Prusa w Zgierzu. 

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA 

Zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą 2.969.800,00 zł i przedstawiają się następująco: 

ROZDZIAŁ 92601 - OBIEKTY SPORTOWE - 2.320.000,00 ZŁ, W TYM: 

$ 6260 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora 
finansów publicznych 
Zaplanowane wpływy w kwocie 2.320.000,00 zł stanowią dofinansowanie z budżetu państwa 
i dotyczą niżej wymienionych projektów: 
- „Modernizacja obiektów sportowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zgierzu 

przy ulicy Wschodniej 2 w celu poprawy warunków treningów zapaśników i łuczników -
rozbudowa istniejącej hali o nową halę wielofunkcyjną" w kwocie 1.800.000,00 zł, 

- „Przebudowa instalacji wewnętrznych hali wielofunkcyjnej MOSiR przy ul. Wschodniej 2 
w Zgierzu" w kwocie 520.000,00 zł. 
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ROZDZIAŁ 92604 - INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ - 649.800,00 ZŁ, W 
TYM: 

Wpływy planowane w tym rozdziale pochodzić będą z dochodów bieżących uzyskiwanych 
przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zgierzu, który jest jednostką budżetową miasta 
i zgodnie z obowiązującymi przepisami ma obowiązek przekazywać wszystkie uzyskane 
dochody do budżetu miasta. 
Poniżej przedstawiono poszczególne źródła dochodów MOSiR-u: 

§ 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 
samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 
oraz innych umów o podobnym charakterze 
Zaplanowane dochody bieżące w wysokości 607.000,00 zł pochodzić będą głównie z czynszów 
najmu i dzierżawy obiektów sportowych. 

§ 0830 - Wpływy z usług 
Zaplanowane dochody bieżące w wys. 42.200,00 zł pochodzić będą z usług związanych z 
organizowanymi imprezami sportowymi i rekreacyjnymi na obiektach MOSiR-u. 

$ 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek 
Zaplanowane wpływy w kwocie 600,00 zł pochodzić będą z tytułu odsetek od środków 
zgromadzonych na rachunku bankowym MOSiR-u. 

PRZYCHODY: 

Na sfinansowanie spłat z tytułu zaciągniętych kredytów zaplanowano emisję obligacji 
na kwotę 3 500 000,00 zł. 
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W Y D A T K I  

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 
Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 14.000,00 zł, w tym: 

Rozdział 01030 - Izby rolnicze 
Planowane wydatki bieżące na zadania statutowe w kwocie 4.000,00 zł przeznaczono 
na odpis od podatku rolnego w wysokości 2 % wpływów na utrzymanie Izb Rolniczych. 

Rozdział 01095 - Pozostała działalność 
Planowane wydatki bieżące na zadania statutowe w tym rozdziale w kwocie 10.000,00 zł. 
Powyższa kwota zostanie przeznaczona na wydatki związane z odławianiem dzikich zwierząt 
na terenie miasta. 

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO 

Rozdział 02095 - Pozostała działalność 
Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 30.000,00 zł przeznaczone będą 
na prace pielęgnacyjne w lesie komunalnym, w tym zadania statutowe - 25.000,00 zł, 
wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.000,00 zł. 

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 35.867.759,36 zł, w tym: 

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy 
W rozdziale tym zaplanowano na 2020 rok wydatki bieżące w wysokości 22.366.935,00 zł, 
w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.270.561,00 zł, realizację zadań 
statutowych w kwocie 21.095.574,00 zł. Zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone 
na sfinansowanie prawidłowego funkcjonowania Miejskich Usług Komunikacji w Zgierzu. 

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne 
W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 3.143.507,00 z przeznaczeniem na: 
- wydatki bieżące na zadania statutowe - 1.015.000,00 zł, w tym: utrzymanie dróg m.in. 
kruszywa kwota 300.000,00 zł, bieżące utrzymanie i remonty dróg oraz drobne naprawy 
chodników, wypisy i mapy do tworzenia remontów, wałowanie dróg gruntowych - kwota 
500.000,00 zł, oznakowanie pionowe i poziome dróg, tablice informacyjne, przeglądy 
techniczne dróg, mostów i budowli, opłaty za mapy lokalizacyjne, wypisy z rejestru gruntów 
- 210.000,00 zł oraz 5.000,00 zł na zakup usług obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz 
i opinii, 
- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 2.128.507,00 zł 
z przeznaczeniem na realizację inwestycji w okresie rocznym pn.: „Budowa aktywnych 
przejść dla pieszych w wybranych lokalizacjach miasta Zgierza" - 90.000,00 zł, 
oraz na przedsięwzięciach pn.:: „Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz -WPF" -
925.929,00 zł -, „Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Jagiełły -WPF" -
812.578,00 zł ,  „Budowa ulicy Orzechowej w Zgierzu -WPF" -  300.000,00 zł .  

Rozdział 60095 - Pozostała działalność 
W rozdziale tym zaplanowano na 2020 rok wydatki w wysokości 10.357.317,36 zł, w tym: 
wydatki bieżące na zadania statutowe w kwocie 291.203,76 zł z przeznaczeniem na zgierski 



53 

rower miejski, na bieżące utrzymanie roweru aglomeracyjnego „Rowerowe łódzkie" 
oraz wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 
2 i 3 w kwocie 10.066.113,60 zł pn.: „Poprawa jakości, funkcjonowanie i rozwój oferty 
systemu transportowego na terenie Gminy Miasto Zgierz -WPF". 

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 8.707.570,00 zł, w tym: 

Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej 
W tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące na zadania statutowe w kwocie 
7.923.750,00 zł, 
w tym m. in. na: odprowadzanie ścieków i nieczystości płynnych, opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, kompleksowa obsługa prawna dla potrzeb wyłonienia inwestora 
prywatnego do współpracy przy planowanej inwestycji budownictwa mieszkalnego na terenie 
miasta Zgierza, administrowanie zasobu komunalnego oraz administrowanie we wspólnotach 
mieszkaniowych, zaliczki i koszty zarządu we wspólnotach mieszkaniowych, podatek VAT, 
odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego, koszty postępowania sadowego. 

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 
Kwota 717.820,00 zł została zaplanowana na: 
- wydatki bieżące na zadania statutowe w kwocie 617.820,00 zł, w tym m. in. na: wyceny 
nieruchomości, opłaty sądowe opłaty za wypisy i wnioski do KW, koszty związane 
z przejęciem 
w drodze spadku lokalu mieszkalnego, czynności administracyjne związane z dzierżawą 
gruntu pod garażami, inwentaryzacje techniczne budynków, akty notarialne, wykonanie 
kompleksowej kontroli okresowej budynków, podatek VAT, 
- wydatki majątkowe w kwocie 100.000,00 zł przeznaczono na „Zakup nieruchomości na cele 
komunikacyjne przez Gminę Miasto Zgierz". 

Rozdział 70095 - Pozostała działalność 
Zaplanowana kwota wydatków bieżących w wys. 66.000,00 zł zostanie przeznaczona 
na świadczenia na rzecz osób fizycznych - zwrot kaucji mieszkaniowych. 

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 22.862.606,55 zł, w tym: 

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego 
Przewidywana kwota wydatków bieżących w wysokości 239.608,00 zł przeznaczona jest na: 
wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 55.868,00 zł, wydatki związane z realizacją 
ich statutowych zadań - 183.740,00 zł (pokrycie kosztów planów miejscowych, ogłoszenia 
w prasie dotyczących procedury opracowania projektów planów miejscowych oraz procedur 
administracyjnych związanych z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy, posiedzenia 
Komisji Urbanistycznej). 

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii 
Przewidywana kwota wydatków bieżących na zadania statutowe w wys. 60.000,00 zł 
przeznaczona jest na pokrycie kosztów związanych z zamówieniem map podziałów, map 
projektowych, map do celów lokalizacyjnych oraz wypisów i wyrysów. 
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Rozdział 71095 - Pozostała działalność 
Przewidywana kwota wydatków w wys. 22.562.998,55 zł przeznaczona jest na wydatki 
bieżące w wys. 346.700,00 zł, w tym: 
- zadania związane z realizacją ich statutowych zadań - 235.200,00 zł - na pokrycie kosztów 
utrzymania lokali wynajmowanych od miasta na cele biurowe, licencje kinowe, ZAIKS, 
wykonanie witaczy, materiałów promocyjnych, gadżety, ulotki, organizacja koncertów, 
spektakli, warsztatów, targów, 
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 28.500,00 zł z przeznaczeniem 
na wynagrodzenia dla artystów, operatorów biorących udział w wydarzeniach 
organizowanych przez Miasto Tkaczy. 
- dotacje na zadania bieżące - 83.000,00 zł dla fundacji i organizacji pozarządowych, 
- wydatki majątkowe - 22.216.298,55 z przeznaczeniem na przedsięwzięcie - „Szlakiem 
architektury włókienniczej - rewitalizacja miasta Zgierza w celu rozwoju produktu 
turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM - WPF". 

DZIAŁ 720 - INFORMATYKA 
Rozdział 72095 - Pozostała działalność 
W budżecie zaplanowano wydatki bieżące na realizację zadań statutowych w wysokości 
985.570,00 zł. W ramach tego rozdziału zostały zabezpieczone środki m.in. na zapewnienie 
prawidłowego funkcjonowania sieci i sprzętu komputerowego w urzędzie oraz usługi 
telekomunikacyj ne. 

DZIAŁ 750 - ADMINISTARCJA PUBLICZNA 

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 17.668.522,53 zł. 

Szczegółowy plan wydatków przedstawia poniższe zestawienie: 
Dział Rozdział Treść Kwota 
750 75011 Urzędy Wojewódzkie 

W tym: 
- wydatki bieżące 

z tego: 
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 
- zadania statutowe 

615.430,00 

615.430,00 

615.080,00 
350,00 

75022 Rada Miasta 
W tym: 
- wydatki bieżące 

z tego 
- zadania statutowe 
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 

578.100,00 

560.000,00 

18.100,00 
560.000,00 

75023 Urząd Miasta 
W tym: 
- wydatki bieżące 

z tego: 
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 
- zadania statutowe 

15.390.871,00 

15.390.871,00 

13.290.440,00 
20.000,00 

2.080.431,00 
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75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 
W tym: 
- wydatki bieżące 

z tego: 
- zadania statutowe 
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

813.500,00 

813.500,00 

754.300,00 
59.200,00 

75095 Pozostała działalność 
- wydatki bieżące 

z tego: 
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 
- zadania statutowe m.in.(składki w związku 
z przynależnością do Związku Miast Polskich) 

270.621,53 
270.621,53 

176.500,00 

94.121,53 
O G O Ł E M  17.668.522,53 

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, 
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA. 

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 
Zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego została zaplanowana kwota 11.220,00 zł 
na aktualizację rejestru wyborców - wydatki bieżące z przeznaczeniem na wynagrodzenia 
i składki od nich naliczane. 

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 
PRZECIWPOŻAROWA. 

Wydatki w tym dziale mają się zamknąć kwotą 2.456.796,00 zł i dotyczyć będą: 

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne 
Wydatki bieżące w tym rozdziale planowane są w kwocie 39.690,00 zł i przeznaczone będą 
na: 
- wydatki bieżące na zadania statutowe - 33.690,00 zł, w tym dla Ochotniczej Straży Pożarnej 
Proboszczewice - ulica Podgórna w Zgierzu na finansowanie przez OSP zadania ustawowego 
ochotniczych straży pożarnych, dla Ochotniczej Straży Pożarnej ulica Rembowskiego 
w Zgierzu na finansowanie przez OSP zadania ustawowego ochotniczych straży pożarnych. 
Wydatki będą przeznaczone na pokrycie kosztów wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia 
i zapewnienia gotowości bojowej, tj. m.in. na zakup oleju napędowego, zakup materiałów 
niezbędnych do utrzymania budynku w należytym stanie technicznym, opłaty za wodę, 
ubezpieczenie strażaków 
i samochodów, 
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6.000,00 zł - z przeznaczeniem na wypłatę 
ekwiwalentu dla Ochotniczej Straży Pożarnej za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach. 

Rozdział 75414 - Obrona cywilna 
Wydatki bieżące na zadania statutowe w kwocie 9.300,00 zł przeznaczone zostaną 
na doposażenie magazynu Obrony cywilnej, drobne remonty oraz utrzymanie w należytym 
stanie technicznym urządzeń alarmowych w mieście. 
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Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska) 
Zaplanowana na 2020 rok kwota 2.407.806,00 zł stanowi wydatki bieżące przeznaczone 
na pokrycie kosztów funkcjonowania Straży Miejskiej. Zaplanowane wydatki przeznaczone 
zostaną na: 
- zadania statutowe - 273.500,00 zł - zakup materiałów biurowych, paliwa do samochodu 
i innych niezbędnych materiałów związanych z funkcjonowaniem Straży Miejskiej 
oraz ubezpieczenie samochodu, 
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 50.000,00 zł, 
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.084.306,00 zł. 

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 2.694.936,28 zł, w tym: 

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek 
samorządu terytorialnego 
Planowane w tym dziale wydatki rzędu 1.168.140,00 zł środki wydatkowano na spłatę 
odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji. 

Rozdział 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa 
lub jednostkę samorządu terytorialnego 
Na 2020 rok, z tytułu planowanych w tym roku spłat kredytu, zaplanowano kwotę 
1.526.796,28 zł, na poręczenia Miasta udzielone Towarzystwu Budownictwa Społecznego 
sp. z o.o. w Zgierzu z tytułu kredytów zaciągniętych na budowę domów wielorodzinnych 
i Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zgierzu z tytułu 
pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja 
budynku Miejskiego Zakładu Kąpielowego wraz z instalacją wewnętrzną co, cwu 
oraz wentylacja mechaniczną nawiewno-wywiewną. 

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA 

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe 
W budżecie 2020 roku tworzy się rezerwy w łącznej kwocie 2.293.150,00 zł w tym: 
- ogólna w wysokości 285.450,00 zł, 
- celowa w wysokości 2.007.700,00 zł, z tego: 
- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 807 
700,00 zł, 
- na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w wysokości 900.000,00 zł, 
- na wydatki i zakupy inwestycyjne w wysokości w kwocie 300.000,00 zł. 

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 

Na wydatki oświatowe zaplanowano łącznie kwotę 62.749.009,65 zł w tym: 36.281.776,00 zł 
(57,82%) stanowi subwencja oświatowa, 2.066.406,00 zł (3,29%) - stanowi dotacja z budżetu 
państwa, 153.314,61 zł (0,24%) - stanowi dotacja z UE, 23.672,00 zł (0,04%) - stanowi 
dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi, 24.223.841,04 zł 
(38,61%) - środki własne miasta. Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się 
następująco: 
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Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe 
Zaplanowane wydatki bieżące w tym rozdziale wynoszą 31.925.855,00 zł: 
w ramach powyższej kwoty zabezpieczono środki na pokrycie bieżących wydatków 
szkół w kwocie 30.617.855,00 zł. 
Realizacja wydatków w szkołach przedstawia się następująco: 

Dział Rozdział Treść Kwota 
801 80101 Szkoły Podstawowe 

w tym: 
- wydatki bieżące 

z tego: 
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 
- zadania statutowe 
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 

30.617.855,00 

30.617.855,00 

26.961.900,00 
3.350.955,00 

125.000,00 
O G O Ł E M  30.617.855,00 

Ponadto w planie ujęto wydatki w kwocie 1.308.000,00 zl przeznaczone na dotacje 
dla niepublicznych szkół podstawowych, w tym: 
-1 Społeczna Szkoła Podstawowa TPZ - 725.000,00 zł, 
-1 Prywatna Szkoła Podstawowa "Edukacja przyjazna dziecku" - 583.000,00 zł. 

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 
Zaplanowane wydatki bieżące w tym rozdziale wynoszą 1.510.622,00 zł. 
W ramach powyższej kwoty zostały zabezpieczone środki na pokrycie bieżących wydatków 
szkół w kwocie 1.469.622,00 zł. 
Realizacja wydatków w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych przedstawia 
się następująco: 

Dział Rozdział Treść Kwota 
801 80103 Odziały przedszkolne w szkołach 

podstawowych 
w tym: 
- wydatki bieżące 

z tego: 
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 
- zadania statutowe 

1.469.622,00 

1.469.622,00 

1.465.622,00 
4.000,00 

O G O Ł E M  1.469.622,00 

Ponadto w planie ujęto wydatki w kwocie 41.000,00 zł przeznaczone na dotacje dla 
niepublicznych szkół podstawowych, w tym: 
-1 Społeczna Szkoła Podstawowa TPZ klasa - oddział przedszkolny - 26.000,00 zł, 
- dotacja związana z kosztami pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym - mieszkańca 
Zgierza - 15.000,00 zł. 

Rozdział 80104 - Przedszkola 
Zaplanowane wydatki bieżące w tym rozdziale wynoszą 18.455.900,00 zł. Realizacja 
wydatków w przedszkolach przedstawia się następująco: 
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Dział Rozdział Treść Kwota 
801 80104 Przedszkola 

w tym: 
- wydatki bieżące 

z tego: 
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 
- zadania statutowe 
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 

14.963.900,00 
14.963.900,00 

12.927.000,00 
2.011.100,00 

25.800,00 
O G O Ł E M  14.963.900,00 

W planie ujęto również wydatki w kwocie 3.492.000,00 zł przeznaczone na dotacje 
dla niepublicznych przedszkoli, w tym: 
- Przedszkole Niepubliczne „Promyczek - 615.000,00 zł, 
- Niepubliczne Przedszkole „Bim Barn Bom - 364.000,00 zł, 
- Niepubliczne Przedszkole „Kurczaczek - 205.000,00 zł, 
- Niepubliczne Przedszkole „U Aniołów - 383.000,00 zł, 
- Niepubliczne Przedszkole „Akademia Uśmiechu - 618.000,00 zł, 
- Przedszkole Niepubliczne „Błękitny Pałacyk- 410.000,00 zł, 
- Przedszkole Niepubliczne „Mały Domek - 517.000,00 zł, 
- dotacja związana z kosztami pobytu dziecka w przedszkolu - mieszkańca Zgierza -
380.000,00 zł. 

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego 
Kwota wydatków bieżących w wysokości 4.000,00 zł stanowi dotację związaną z kosztami 
pobytu dziecka w punkcie przedszkolnym - mieszkańca Zgierza. 

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół 
Kwota wydatków bieżących w wysokości 241.000,00 zł przeznaczona na zadania statutowe, 
w tym na pokrycie wydatków związanych z dowożeniem niepełnosprawnych uczniów 
do placówek oświatowych. 

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące 
Kwota wydatków bieżących w wys. 2.669.000,00 zł przeznaczona jest na pokrycie wydatków 
związanych z funkcjonowaniem Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda 
Traugutta w Zgierzu. 

Dział Rozdział Treść Kwota 
801 80120 Licea ogólnokształcące 

w tym: 
- wydatki bieżące 

z tego: 
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 
- zadania statutowe 
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 

2.669.000,00 
2.669.000,00 

2.486.000,00 
180.500,00 

2.500,00 
O G O Ł E M  2.669.000,00 

Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 
Kwota wydatków bieżących w wys. 261.430,00 zł przeznaczeniem na realizację zadań 
statutowych w kwocie 252.330,00 zł oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane 
w kwocie 9.100,00 zł. Powyższe środki zostaną przeznaczone na doskonalenie zawodowe 
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nauczycieli i wydatkowane zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych 
na doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, 
przedszkolach prowadzonych przez Miasto Zgierz. 

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne 
Kwota wydatków bieżących w wys. 1.627.651,00 zł przeznaczona będzie na wynagrodzenia 
dla personelu zatrudnionego do obsługi stołówek szkolnych. 

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki 
i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach 
podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 
Zaplanowane wydatki bieżące w tym rozdziale wynoszą 1.904.600,00 zł, przeznaczone są na: 
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.227.600,00 zł, 
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 26.000,00 zł. 
Powyższe środki zostaną przeznaczone na realizację zadań wymagających stosowania 
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci. 
- dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych w kwocie 651.000,00 zł, w tym dla: 
Niepublicznego Przedszkola „Bim Bam Bom- 510.000,00 zł, Niepublicznego Przedszkola 
„U Aniołów - 104.000,00 zł oraz Niepublicznego Przedszkola „Akademia Uśmiechu" -
37.000,00 zł. 

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki 
i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. 
Zaplanowane wydatki bieżące w tym rozdziale wynoszą 1.928.287,00 zł i przeznaczone są na: 
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.658.308,00 zł, 
- realizację zadań statutowych w kwocie 54.979,00 zł. Powyższe środki zostaną przeznaczone 
na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 
dla dzieci, 
- dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych w kwocie 215.000,00 zł , w tym dla: 
I Społecznej Szkoły Podstawowej TPZ - 92.000,00 zł oraz Pierwszej Prywatnej Szkoły 
Podstawowej "Edukacja przyjazna dziecku"- 123.000,00 zł. 

Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki 
i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum 
prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach 
policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły 
zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 
Zaplanowane wydatki bieżące w tym rozdziale wynoszą 140.000,00 zł, przeznaczone są 
na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 107.000,00 zł oraz na realizację zadań statutowych 
w kwocie 33.000,00 zł. Powyższe środki zostaną przeznaczone na realizację zadań 
wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci. 

Rozdział 80195 - Pozostała działalność 
W rozdziale tym zaplanowano kwotę 2.080.664,65 zł z przeznaczeniem na: 
- wydatki bieżące w kwocie 739.242,97 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych -
20.000,00 zł, wynagrodzenia i pochodne od nich - 50.000,00 zł, zadania statutowe -
494.860,36 zł oraz wydatki bieżące na programy dofinansowane ze środków UE - 174.382,61 
zł dotyczy projektów pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów" realizowanego w Szkole 
Podstawowej Nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Zgierzu z Oddziałami Dwujęzycznymi 
i Oddziałami Sportowymi, „ERAZMUS +„ realizowanego w Szkole Podstawowej Nr 5 
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w Zgierzu, program ekologiczny „Woda źródłem życia" realizowanego w Szkole 
Podstawowej Nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Zgierzu z Oddziałami Dwujęzycznymi 
i Oddziałami Sportowymi, 
W ramach zaplanowanego budżetu w tym rozdziale zabezpieczono środki m.in. 
na wynagrodzenia za prace komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków 
nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego, świadczenia społeczne - pomoc 
zdrowotną dla nauczycieli emerytowanych korzystających z opieki zdrowotnej 
oraz na wydatki związane z prawidłowym realizowaniem zadań przez Wydział Edukacji 
i Młodzieży. 
- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wys. 1.341.421,68 zł 
„Kompleksowa termomodernizacja budynków na terenie miasta Zgierza -WPF". 

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA 

Zaplanowane na 2020 rok wydatki w tym dziale w wys. 1.226.883,00 zł pochodzić będą m.in. 
z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (1.022.383,00 zł). 

Rozdział 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne 
Zaplanowana kwota 50.000,00 zł zostanie przeznaczona na wydatki bieżące związane 
z realizacją zadań statutowych - promocja zdrowia i profilaktyka chorób stanowiących 
największe problemy zdrowotne i społeczne naszego miasta. 

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii 
Zaplanowana kwota 40.000,00 zł przeznaczona jest na wydatki bieżące związane 
z funkcjonowaniem Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, w tym na: 
wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 25.000,00 zł, realizację zadań statutowych -
10.000,00 zł oraz dotacje na zadania bieżące - 5.000,00 zł - dla organizacji pozarządowych 
i stowarzyszeń, które zostaną wyłonione w drodze konkursu ofert na zadania z zakresu 
przeciwdziałania alkoholizmowi. 

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 
W rozdziale tym zaplanowano kwotę 982.383,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące 
związane z funkcjonowaniem Miejskiego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, w tym: 
- zadania statutowe jednostki budżetowej - 396.383,00 zł - m.in. wydatki związane 
z działalnością Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wydatki 
na zakup art. spożywczych dla dzieci korzystających z świetlic opiekuńczo-wychowawczych 
działających w Szkołach Podstawowych nr 1,11,4, organizację kolonii letnich. 
- dotacje na zadania bieżące - 336.000,00 zł - dotacje dla organizacji pozarządowych 
i stowarzyszeń, które zostaną wyłonione w drodze konkursu ofert na zadania z zakresu 
przeciwdziałania alkoholizmowi, 
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 250.000,00 zł - są to m.in. koszty zatrudnienia 
biegłych sądowych oraz terapeutów prowadzących zajęcia z osobami uzależnionymi 
lub współuzależnionymi od alkoholu, dla nauczycieli prowadzących świetlice opiekuńczo-
wychowawcze, dla opiekunów realizujących zajęcia rekreacyjno- sportowe dla dzieci 
ze środowiska zagrożonego problemem alkoholowym oraz na wynagrodzenia Miejskiej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
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Rozdział 85195 - Pozostała działalność 
W rozdziale tym zaplanowano kwotę 154.500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące, 
w tym na: 
- zadania statutowe jednostki budżetowej - 86.500,00 zł - m.in. wydatki związane z zakupem 
nagród dla laureatów konkursu „Ośmiu wspaniałych", nagrody o tematyce zdrowia, 
uczestnictwo w gali finałowej oraz koszty przejazdu uczestników i opiekunów, realizacja 
programu profilaktyki, 
wykrywania i przeciwdziałania łagodnym zaburzeniom poznawczym u mieszkańców Zgierza 
w wieku 60+. 
- dotacje na zadania bieżące - 65.000,00 zł - dotacje dla organizacji pozarządowych 
na realizację zadań z zakresu pomocy osobom niepełnosprawnym i starszym oraz oferty 
z własnej inicjatywy przyjmowane corocznie do realizacji w ramach małego grantu, 
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.000,00 zł - są to m.in. koszty zatrudnienia 
specjalistów prowadzących prelekcje w ramach edycji „Akademia Zdrowia". 

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA 

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 
15.258.632,49 zł. 
W ogólnej kwocie planu na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w budżecie ujęto 
również środki przekazane w drodze decyzji na realizację zadań zleconych miastu z zakresu 
pomocy społecznej finansowej z budżetu Wojewody Łódzkiego (§ 2010) w wysokości 
2.131,00 zł oraz na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej dofinansowanych z budżetu 
Wojewody Łódzkiego (§ 2030) w wysokości 3.619.541,00 zł oraz dotacje na realizację 
programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 1.643.103,83 zł. 
Miasto przekaże z budżetu środki własne w wysokości 9.993.856,66 zł. 

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia 
Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 395.995,00 zł, która w całości pochodzi 
z dotacji budżetu państwa. 
Szczegółowe wydatki w tym rozdziale przedstawia poniższe zestawienie: 

Dział Rozdział Treść Kwota 
852 85203 Ośrodki wsparcia 

w tym: 
- wydatki bieżące z tego : 
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, 
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 
- realizacja zadań statutowych 

395.995,00 

395.995,00 
722,00 

266.304,00 
128.969,00 

O G O Ł E M  395.995,00 

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
Przewidywana kwota wydatków bieżących na 2020 rok to 14.083,00 zł, z tego na realizację 
zadań statutowych 12.083,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.000,00 zł. 
Zgodnie z przepisami ustawy o przemocy w rodzinie w 2011 r. w mieście został powołany 
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie i Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie. Zaplanowane w budżecie środki maja zapewnić prawidłowe 
funkcjonowanie powołanego zespołu. 
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Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 
niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 
uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 
Planowana kwota wydatków bieżących (zadania statutowe) 156.359,00 zł pochodzić będzie 
w całości z dotacji z Urzędu Wojewódzkiego, a przeznaczona zostanie na zapłatę składek 
na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń z pomocy społecznej podopiecznym w Miejskim 
Ośrodku Pomocy Społecznej im. bł. Rafała Chylińskiego w Zgierzu. 

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe 
Przewidywana kwota wydatków bieżących na 2020 rok to 1.739.723,66 zł z tego 
na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.557.803,66 zł oraz na programy finansowane 
z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wys. 181.920,00 zł. 
Zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego w 2020 roku na ten cel otrzymamy dotację (§ 2030) 
w wys. 1.186.205,00 zł. 

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe 
Przewidywane wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym rozdziale mają 
się zamknąć kwotą 660.000,00 zł i są to w całości środki własne. Zgodnie z ustawą 
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 roku wypłata 
dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym Gminy i nie otrzymujemy dotacji na ten 
cel od 2004 roku. 

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe 
Zaplanowana kwota wydatków bieżących w wys. 1.453.777,00 zł przeznaczona będzie 
na realizację świadczeń na rzecz osób fizycznych - wypłatę zasiłków stałych. 
Zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego w 2020 roku na ten cel otrzymamy dotację (§ 2030) 
w wys. 1.453.777,00 zł. 

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej 
Wydatki w tym rozdziale w wysokości 5.241.690,00 zł są finansowane z budżetu Wojewody 
w kwocie 823.200,00 zł (dotacja na zadania własne), 2.131,00 zł (dotacja na zadania zlecone) 
oraz 846.955,00 zł (dotacje na realizację programów finansowanych z udziałem środków 
europejskich). Pozostała kwota 3.572.764,00 zł to środki własne miasta. 

Szczegółowe wydatki w tym rozdziale przedstawia poniższe zestawienie: 

Dział Rozdział Treść Kwota 
852 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej 

w tym: 
- wydatki bieżące 

z tego: 
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 
- zadania statutowe 
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 
- wydatki na programy finansowane z udziałem 
środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 

5.241.690,00 

5.241.690,00 

4.135.969,00 
243.403,00 

15.363,00 

846.955,00 
O G Ó Ł E M  5.241.690,00 
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W ramach tego rozdziału realizowane są następujące projekty finansowane z UE pn.: „Projekt 
nowy schemat wyższy standard", „Dla Rodziny" oraz „Aktywność zawodowa drogą 
do sukcesu" na łączną kwotę 846.955,00 zł. 

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 
Na 2020 rok przewidziano wydatki w kwocie 3.476.128,00 zł w całości przeznaczone 
na realizację zadań statutowych. 
W ramach w/w kwoty środki zostaną przeznaczone na dotację dla podmiotu realizującego 
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla podopiecznych wymagających tego 
typu opieki, będących pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. Rafała 
Chylińskiego w Zgierzu. 
Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. 2019, poz. 1690), 
na gminie spoczywa prawny obowiązek zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie 
kosztów pobytu w domach pomocy społecznej. 

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania 
Na pomoc w zakresie dożywiania na 2020 rok zaplanowano wydatki w wys. 1.207.652,00 zł. 
Zostaną one przeznaczone na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 
1.162.652,00 zł oraz na dotację celową z budżetu w kwocie 45.000,00 zł - pomoc 
żywnościowa. Wydatki w tym rozdziale zostaną w części sfinansowane z dotacji z budżetu 
państwa w kwocie 853.352,00 zł 

Rozdział 85232 - Centra Integracji Społecznej 
Na to zadanie zaplanowano w budżecie wydatki bieżące w wysokości 1.067,00 zł 
na realizację zadań statutowych - organizację spotkań dla osób korzystających ze świadczeń 
pomocy społecznej w celu aktywizacji społeczno-zawodowej. 

Rozdział 85295 - Pozostała działalność 
Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 912.157,83 zł, w tym: 
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 108.800,00 zł 
- zadania statutowe - 4.149,00 zł - przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów 
funkcjonowania noclegowni, ogrzewalni i schroniska dla bezdomnych mężczyzn z terenu 
naszego miasta - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE - 799.208,83 zł 
przeznaczeniem na realizację projektów pn.: „Aktywność zawodowa droga do sukcesu", 
„Podaruj nadzieję, wsparcie i rozwój" i „Centrum Usług Środowiskowych w Powiecie 
Zgierskim". 

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 

Planowane wydatki w tym dziale mają się zaniknąć kwotą 110.900,00 zł, w tym: 

Rozdział 85334 - Pomoc dla Repatriantów 
Zaplanowana w tym rozdziale kwota w wys. 3.000,00 zł zostanie przeznaczona na realizację 
zadań statutowych. Są to środki przeznaczone m.in. na utrzymanie lokalu mieszkalnego 
dla repatriantów i ich rodziny, zakupu artykułów pierwszej potrzeby w tym art. spożywczych, 
chemicznych, kosmetyków, energii oraz usług tłumacza przysięgłego. 
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Rozdział 85395 - Pozostała działalność 
Zaplanowana w tym rozdziale kwota wydatków bieżących 107.900,00 zł przeznaczona jest 
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.000,00 zł oraz na zadania statutowe 
97.900,00 zł. 
W ramach tych wydatków zabezpieczono środki dla Jednostek Pomocniczych w wysokości 
22.400,00 zł. 

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 

Zaplanowane wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 1.711.576,00 zł i zostaną przeznaczone 

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne 
Na utrzymanie świetlic szkolnych zaplanowano wydatki w kwocie 1.456.676,00 zł 
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. 

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 
Zaplanowane wydatki w kwocie 113.300,00 zł, zostaną przeznaczone na wynagrodzenia 
i składki od nich naliczane w wysokości 95.100,00 zł oraz realizację zadań statutowych 
w kwocie 18.200,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z opieką 
nad dziećmi niepełnosprawnymi. 

Rozdział 85412 -Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży 
szkolnej, a także szkolenia młodzieży 
W ramach tego zadania zaplanowano wydatki w wysokości 61.000,00 zł z przeznaczeniem 
na: 
- zadania statutowe - 1.000,00 zł, 
- dotacje na zadania bieżące - 60.000,00 zł - na dofinansowania do wypoczynku letniego 
i zimowego dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu miasta. 

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 
Pomocą zostaną objęci uczniowie uczęszczający do szkół miejskich i posiadający meldunek 
na terenie miasta Zgierza (stypendia szkolne). W tym celu w budżecie zabezpieczono środki 
na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 80.600,00 zł. 

DZIAŁ 855 - RODZINA 

Zaplanowane wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 69.860.722,50 zł. Realizacja wydatków 
w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco: 

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze 
Zaplanowane wydatki w kwocie 50.028.402,00 zł pochodzić będą w całości z dotacji 
Wojewody Łódzkiego i przeznaczone zostaną na wypłatę świadczenia wychowawczego 
„Rodzina 500+", zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa 
w wychowywaniu dzieci. Wydatki przeznaczono na: świadczenia na rzecz osób fizycznych -
49.603.660,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 359.882,00 zł oraz pozostałe 
zadania statutowe związane z obsługą świadczeń - 64.860,00 zł. 
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Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 
Zaplanowane wydatki w kwocie 15.440.385,00 zł pochodzić będą w części z dotacji z Urzędu 
Wojewódzkiego w kwocie 15.352.579,00 zł i w części ze środków własnych miasta w kwocie 
87.806,00 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostaną na wypłatę świadczeń 
rodzinnych oraz obsługę stanowiska do spraw świadczeń rodzinnych, w tym na: 
wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.174.060,00 zł oraz na pozostałe zadania 
statutowe 87.824,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych - 14.178.501,00 zł. 

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny 
Zaplanowane wydatki w kwocie 5.000,00 zł zostaną przeznaczone na realizację zadań 
statutowych. W ramach budżetu zaplanowano środki na realizację programu pn. „Zgierz 
dla Rodziny" - Zgierska Karta Rodzinna. 

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny 
Zaplanowana kwota wydatków bieżących w wys. 2.906.689,50 zł zostanie przeznaczona na: 
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 238.412,00 zł, 
- realizację zadań statutowych - 620.323,00 zł. 
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.723.657,00 zł, 
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. lpkt 2 
i 3- 324.297,50 zł - program „Dla Rodziny". 
Kwota w tym rozdziale została zabezpieczona na współfinansowanie pieczy zastępczej 
oraz na opłacenie pracy asystenta rodziny, realizację świadczenia w ramach programu „Dobry 
Start 300+". 

Rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 
Na utrzymanie Miejskiego Żłobka im. Koziołka Matołka w Zgierzu zaplanowano w budżecie 
wydatki bieżące w wys. 1.340.400,00 zł, z tego na: 
- wynagrodzenia i pochodne od nich - 1.099.000,00 zł, 
- realizację zadań statutowych - 241.400,00 zł. 

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 
niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych 
oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 
kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 
Zaplanowana kwota wydatków bieżących w wys. 139.846,00 zł zostanie przeznaczona 
na realizację zadań statutowych - opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby 
pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 
sprawujących opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. 

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA. 

Planowane wydatki w tym dziale stanowią kwotę 24.127.232,70 zł, w tym: 

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód 
Zaplanowana kwota wydatków bieżących na zadania statutowe w wys. 264.000,00 zł dotyczy 
kosztów odprowadzania wód opadowych i deszczowych do urządzeń kanalizacji 
ogólnospławnej będącej w posiadaniu Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o. w Zgierzu. 
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Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi 
W zaplanowanej kwocie w wys. 16.448.050,00 zł, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich 
naliczane 438.561,00 zł oraz na zadania statutowe 16.009.489,00 zł mieszczą się wydatki 
bieżące przeznaczone m.in. na zbiórkę odpadów niebezpiecznych oraz odbiór 
i zagospodarowanie odpadów pochodzących od właścicieli nieruchomości, koszty egzekucji 
opłaty śmieciowej oraz zakupy materiałów na potrzeby gospodarki odpadami. 

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi 
Planowane wydatki bieżące w kwocie 1.389.000,00 zł przeznaczone zostaną na zadania 
statutowe - omiatanie ulic w mieście, opróżnianie koszy ulicznych, likwidację dzikich 
wysypisk - 1.379.000,00 zł oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 10.000,00 zł. 

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 
Zaplanowana kwota wydatków w wys. 680.500,00 zł przeznaczona zostanie na wydatki 
bieżące - zadania statutowe związane z utrzymaniem zieleni w mieście. 

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt 
Planowane wydatki w tym rozdziale w wys.724.682,70 zł przeznaczone zostaną na realizację 
zadań statutowych. W ramach tego rozdziału zabezpieczono środki na umowę 
ze schroniskiem dla zwierząt w celu zmniejszenia ilości bezpańskich psów i kotów na terenie 
miasta oraz ich opiekę weterynaryjną. 

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg 
Planowane wydatki w tym rozdziale to kwota 2.850.000,00 zł, w tym: 
- wydatki bieżące na zadania statutowe - 2.750.000,00 zł - przeznaczono na konserwację 
oświetlenia ulicznego i iluminacji Kościoła Św. Katarzyny, w tym konserwację oświetlenia 
gazowego Gabriela Narutowicza /Ks. Szczepana Rembowskiego oraz koszty oświetlenia 
ulicznego dróg wszystkich kategorii na terenie miasta. 
- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wys. 100.000,00 zł 
z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicy Bajkowej w Zgierzu", 
„Przebudowa oświetlenia ulicy Zawilcowej w Zgierzu". 

Rozdział 90017 - Zakłady Gospodarki komunalnej 
Zaplanowane wydatki bieżące na zadania statutowe w wys. 630.000,00 zł zostaną 
przeznaczone na pokrycie strat z tytułu administrowania przez MPGK sp. z o.o. w Zgierzu 
budynkiem Łaźni Miejskiej oraz dopłaty na rzecz MPGK sp. z o.o. w związku 
z prowadzeniem gospodarki komunalnej na terenie miasta Zgierza. 

Rozdział 90095 - Pozostała działalność 
Zaplanowane wydatki w wys. 1.141.000,00 zł zostaną przeznaczone na: 
- wydatki bieżące na realizację zadań statutowych w kwocie 981.000,00 zł tym m.in.: wydatki 
z tytułu zakupów materiałów promocyjnych dla ochrony środowiska, edukacji ekologicznej, 
urządzanie terenów, zwalczanie chorób zakaźnych, znakowanie terenów zapowietrzonych, 
opłaty z tytułu wprowadzenia gazów lub pyłków do powietrza, ścieków do wód lub ziemi, 
usuwanie zagrożeń dla mieszkańców poprzez usunięcia negatywnego oddziaływania 
składowiska odpadów przy ulicy Miroszewskiej w Zgierzu, wkład własny we wnioskach 
o dofinansowanie z tytułu wprowadzenia gazów lub płynów do powietrza, ścieków do wód 
lub ziemi, 
- wydatki majątkowe inwestycyjne i zakupy inwestycyjne- 160.000,00 zł z przeznaczeniem 
na zadania pn.: „Budowa przegrody akustycznej od strony boisk przy Szkole Podstawowej 
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Nr 5 w Zgierzu - WPF" - 60.000,00 zł, „Wykonanie geotermalnego otworu badawczego -
WPF"- 100.000,00 zł. 

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO. 

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 4.624.400,00 zł. 

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 
Na 2020 rok zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.600.000,00 zł z przeznaczeniem 
na dotację podmiotową na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Kultury w Zgierzu. 

Rozdział 92116 - Biblioteki 
Na 2020 rok zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.620.000,00 zł na dotację podmiotową 
dla Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Prusa w Zgierzu 
z przeznaczeniem na funkcjonowanie placówki, w tym: 
- dotację na zadania bieżące - 1.495.000,00 zł, 
- dotację na zadania powierzone - 125.000,00 zł. 

Rozdział 92118 - Muzea 
Przewidywane środki budżetu w formie dotacji podmiotowej dla Muzeum Miasta w Zgierzu 
to kwota 790.000,00 zł. Dotacja przeznaczona jest na funkcjonowanie placówki. 

Rozdział 92195 - Pozostała działalność 
Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano kwotę 614.400,00 zł, w tym: 
- wydatki bieżące w wys. 464.400,00 zł, z przeznaczeniem na dotacje na realizację zadań 
gminy z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w kwocie 111.600,00 zł 
(Podmioty realizujące zadanie zostaną wyłonione w drodze konkursu), wynagrodzenia 
i pochodne od nich - 53.400,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych - 15.600,00 zł, 
realizację zadań statutowych - 283.800,00 zł. 

Powyższe kwoty m.in. zostaną przeznaczone na wspieranie inicjatyw kulturalnych, imprez 
edukacyjnych nawiązujących do tradycji i historii miasta, organizację uroczystości miejskich 
o charakterze patriotycznym, koncertów, spotkań okolicznościowych w tej tematyce, 
organizację imprez plenerowych. 
W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale zabezpieczono środki dla Jednostek 
Pomocniczych w wysokości 65.000,00 zł na organizację przedsięwzięć z zakresu kultury,-
wydatki majątkowe w wysokości 150.000,00 zł na realizację dotacji pn.: „Wykonanie prac 
remontowo-konserwatorskich budynku dawnej szkoły parafialnej, obecnie budynek 
usługowo-handlowy przy ulicy Długiej 33 w Zgierzu", „Wykonanie prac remontowo-
konserwatorskich Kościoła Farnego pw. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu -
elewacja etap II". 

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA 

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 12.127.574,26 zł. 

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe 
W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 6.851.587,26 zł 
z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pn.: „Modernizacja obiektów 
sportowych Miejskiego Ośrodka 



Sportu i Rekreacji w Zgierzu przy ulicy Wschodniej 2 w celu poprawy warunków treningów 
zapaśników i łuczników - rozbudowa istniejącej hali o nową halę wielofunkcyjną - WPF" -
5.811.587,26 zł, „Przebudowa instalacji wewnętrznych hali wielofunkcyjnej MOSiR 
przy ul. Wschodniej 2 w Zgierzu - WPF" - 1.040.000,00 zł. 

Rozdział 92604 - Instytucie kultury fizycznej 
W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie Miejskiego 
Ośrodka Kultury i Rekreacji w Zgierzu w wysokości 4.657.487,00 zł. Powyższa kwota 
zostanie przeznaczona na: 
- wynagrodzenia i pochodne od nich - 2.821.381,00 zł, 
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 25.100,00 zł, 
- realizacja zadań statutowych - 1.811.006,00 zł, 
Powyższa kwota będzie przeznaczona m.in. na wydatki związane z działalnością 
oraz utrzymaniem obiektów zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Zgierzu m.in. lodowisko, basen. 

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej 
W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące w wys. 
520.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań gminy z zakresu kultury fizycznej. 
Zadania te zostaną w rozdysponowane w drodze konkursu ofert. 

Rozdział 92695 - Pozostała działalność 
Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 98.500,00 zł przeznaczone zostaną na: 
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 57.000,00 zł, 
- realizacja zadań statutowych - 41.500,00 zł - zakup nagród i pucharów dla najlepszych 
zawodników i drużyn sportowych. 

ROZCHODY 
W 2020 roku na spłaty rat kredytów długoterminowych zaplanowano środki w wysokości 
17.805.493,19 zl. W ramach tej kwoty 3.531.862,19 zl to spłata kredytów zaciągniętych przed 
2019 rokiem a kwota 14.273.631,00 zł to spłata kredytu zaciągniętego w 2019 roku 
na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu 
Unii Europejskiej. 

Planowane zadłużenie na 31.12.2020 rok będzie wynosiło 35.133.661,00 zł. 


