
Autopoprawka z dnia 23 stycznia 2017 r. do projektu budżetu miasta Zgierza na rok 2017 

W ramach przedmiotowej autopoprawki do projektu budżetu miasta 
Zeierza na rok 2017 wprowadza się następujące zmiany: 

Projekt  uchwały budżetowej 

- W projekcie uchwały budżetowej § 1 uchwały otrzymuje brzmienie: 

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 194 954 868,75 zł, 

z tego: 

1) dochody bieżące 189 654 868,75 zł, 

w tym: 

a) dochody zadań własnych 148 685 566,75 zł, 

b) dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 

zleconych miastu 40 504 302,00 zł, 

c) dochody na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień 

lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego 465 000,00 zł, 

2) dochody majątkowe 5 300 000,00 zł, 

zgodnie z tabelą nr 1. 

- W projekcie uchwały budżetowej § 2 uchwały otrzymuje brzmienie: 

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 

z tego: 

1) wydatki bieżące 

195 452 179,90 zł, 

189 140 529,90 zł, 

w tym: 

a) wydatki zadań własnych 

b) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 

zleconych miastu 

c) wydatki na finansowanie zadań wykonywanych w drodze porozumień 

lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego 

2) wydatki majątkowe 

zgodnie z tabelą nr 2. 

- W projekcie uchwały budżetowej § 4.1 i 2 uchwały otrzymuje brzmienie: 

148 171 227,90 zł, 

40 504 302,00 zł, 

465 000,00 zł, 

6 311 650,00 zł, 

§ 4.1. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości, 

który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych 

środków z lat ubiegłych. 

497 311,15 zł, 

2. Ustala się plan przychodów budżetowych w wysokości 4 767 499,15 zł, 

z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych z przeznaczeniem na spłatę kredytów, 

zgodnie z tabelą nr 3. 

- W projekcie uchwały budżetowej § 5 uchwały otrzymuje brzmienie: 

§ 5. Ustala się limit wydatków na zadania majątkowe realizowane 

w roku 2017 w wysokości 

zgodnie z tabelą nr 4. 

6 311 650,00 zł, 
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- W projekcie uchwały budżetowej § 11 uchwały otrzymuje brzmienie: 

§ 11. Ustala się plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku 

i wydatków nimi finansowanych samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność 

zgodnie z załącznikiem nr 2. 

I. - Cześć opisowa do projektu budżetu miasta Zsierz na 2017 rok - dochody ogółem. 

W ramach części opisowej do projektu budżetu miasta Zgierza na 2017 rok, dotyczącej dochodów 

ogółem wprowadza się następującą zmianę: 

- na stronie 8: „Plan dochodów na 2017 rok został ustalony w łącznej wysokości " kwotę 

„194 054 927,47 zł", zastępuje się kwotą „194 954 868,75 zł" z tego: 

„1 dochody bieżące kwotę 188 754 927,47 zł, zastępuje się kwotą „189.654.868,75 zł" w tym: 

- własne kwotę „147 785 625,47 zł", zastępuje się kwotą „148 685 566,75 zł". 

I.I. - Cześć opisowa do projektu budżetu miasta Zsierz na 2017 rok - dochody bieżące. 

- na stronie 9: w części opisowej dotyczącej działu 756 - Dochody od osób prawnych, od osób 

fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 

poborem, „Dochody w wysokości" kwotę 77.694.761,00 zł zastępuje się kwotą 78.192.926,00 zł, 

w rozdziale 75615 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 

cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 

kwotę 15. 027.450,00 zł, zastępuje się kwotą 15.427.450,00 zł, 

- na stronie 10: w części opisowej dotyczącej rozdziału 75616 - wpływy z podatku rolnego, podatku 

leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków 

i opłat lokalnych od osób fizycznych kwotę 11.486.500,00 zł, zastępuje się kwotą 11.584.665,00 zł, 

- na stronie 12: w części opisowej dotyczącej działu 855 - Rodzina „Dochody w wysokości" kwotę 

40. 212.797,00 zł, zastępuje się kwotą 40.614.573,28 zł, dodaje się rozdział 85504 „Wspieranie rodziny 

- 401.776,28 zł" oraz zapis „Dochód stanowi dotacja ustalona w drodze decyzji w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego projektu pn. „W Rodzinie" (§ 2507). 

I.III. - Cześć opisowa do projektu budżetu miasta Zsierz na 2017 rok - przychody. 

- na stronie 13: w części opisowej dotyczącej przychodów kwotę „4.255.849,15 zł" zastępuje się kwotą 

„4.767.499,15 zł". 

II. - Cześć opisowa do projektu budżetu miasta Zsierz na 2017 rok - wydatki osółem. 

W ramach części opisowej do projektu budżetu miasta Zgierza na 2017 rok, dotyczącej 

wydatków ogółem wprowadza się następujące zmiany: 

- na stronie 14: „Łączna kwota zaplanowanych na rok 2017 wydatków wynosi " kwotę 

194.040 588,62 zł, zastępuje się kwotą 195.452 179,90 zł, „1 wydatki bieżące jednostek budżetowych" 

kwotę 1? ).588,62 zł, zastępuje się kwotą 189.140.529,90 zł na:" realizacje zadań statutowych" 

określoną w ustawie o systemie oświaty w wysokości 2 827 452,00 zł, 



kwotę 61.944.383,00 zł zastępuje się kwotą 62.442.548,00 zł, „programy finansowane z udziałem 

środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych" kwotę 20.340,47 zł 

zastępuje się kwotą 422.116,75 zł, „ 2 wydatki majątkowe" kwotę 5.800.000,00 zł zastępuję się kwotą 

6.311.650,00 zł, „inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 5.700.000,00 zł" zastępuje się kwotą 

6.211.650,00 zł. 

/ / . / .  -  Cześć opisowa do projektu budżetu miasta Zgierz na 2017 rok -  wydatki  bieżące.  

W ramach części opisowej do projektu budżetu miasta Zgierza na 2017 rok, dotyczącej 

wydatków bieżących wprowadza się następujące zmiany: 

- na stronie 20: w części opisowej dotyczącej działu 758 - Różne rozliczenia, dodaje się nowy rozdział 

Różne rozliczenia finansowe (75814) Zwrot części oświatowej subwencji ogólnej do budżetu państwa 

za rok 2012 w wysokości 498.165,00 zł, 

- na stronie 24: w części opisowej dotyczącej rozdziału 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne, 

„W ramach tego rozdziału zabezpieczono środki na wydatki związane z opieką stomatologiczną dla 

dzieci i młodzieży ze szkół zgierskich" zastępuję się zapisem „W ramach tego rozdziału zabezpieczono 

środki na realizację bezpłatnych badań lekarskich i diagnostycznych dla dzieci i młodzieży zrzeszonych 

w zgierskich klubach sportowych", 

- na stronie 28: w części opisowej dotyczącej działu 855 - Rodzina „Dla realizacji zadań ujętych, 

w tym dziale zostały zabezpieczone środki w łącznej wysokości " kwotę 41.620.386,00 zł, zastępuje się 

kwotą 42.022 162,28 zł, 

- na stronie 29: w części opisowej dotyczącej rozdziału 85504 - „Wspieranie rodziny", kwotę 

541 502,00 zł, zastępuje się kwotą 943.278,28 zł, dodaje się „wydatki na programy finansowane 

z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 401.776,28 zł" oraz nowy zapis 

„Powyższą kwotę stanowi dotacja ustalona w drodze decyzji w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego projektu pn. „W Rodzinie" w kwocie 401.776,28 zł. 

II.II. - Cześć opisowa do projektu budżetu miasta Zsierza na 2017 rok - wydatki majątkowe. 

W ramach części opisowej do projektu budżetu miasta Zgierza na 2017 rok, dotyczącej 

wydatków majątkowych wprowadza się następujące zmiany: 

- na stronie 33: „W budżecie 2017 roku na wydatki inwestycyjne zaplanowano środki w łącznej 

wysokości " kwotę 5.800 000,00 zł, zastępuje się kwotą 6.311 650,00 zł, 

- na stronie 33: w części opisowej dotyczącej działu 600 - Transport i łączność w ramach tego działu 

planuje się dokonać wydatków w kwocie „2.338.500,00 zł", którą zastępuje się kwotą „2.488.500,00 

zł", dodaje się rozdział „Lokalny transport zbiorowy (60004) z przeznaczeniem na: "Wymianę 

zwrotnicy zjazdowo-najazdowej w kierunku Ozorkowa oraz torów w Zgierzu - mijanka Stary Rynek" -

150.000,00 zł", 

na stronie 33: w części opisowej dotyczącej działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa „W ramach tego 

działu w budżecie zaplanowano środki w łącznej wysokości" kwotę 1.637 896,04 zł, zastępuje się 

kwotą 1.999 546,04 zł, 



- na stronie 33: w części opisowej dotyczącej rozdziału 70005 - gospodarka gruntami i 

nieruchomościami, zadanie pn. „Modernizację parkingu i naprawę chodników na ulicy Łódzkiej 82/84 -

w Zgierzu 205.000,00 zł„ zmienia się nazwę zadania na „Modernizację parkingu i naprawę chodników 

na ulicy Łódzkiej 82/88 - w Zgierzu 205.000,00 zł" oraz dodaje się nowe zadanie jednoroczne 

pn."Przebudowę części wewnętrznych ciągów komunikacyjnych przy ulicy Piątkowskiej w Zgierzu, na 

terenie byłej jednostki wojskowej" - 361.650,00 zł". 

Powyżej przedstawione zmiany spowodują jednocześnie korektę tabeli Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4 

oraz Załącznika Nr 2 do projektu uchwały budżetowej. 


