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organizacyjne. 
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Zgierza, jego zastępców, sekretarza oraz skarbnika Gminy Miasto Zgierz. 

2. Informacje dotyczące Urzędu Miasta Zgierza: 
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3) koszty działalności; 

4) wykorzystywany majątek wraz z podstawą prawną jego wykorzystywania. 
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3) wielkość zatrudnienia; 

4) koszty działalności; 

5) wykorzystywany majątek wraz z podstawą prawną jego wykorzystywania. 

III. Realizacja zadań i kompetencji Prezydenta Miasta Zgierza. 
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Realizacja budżetu obywatelskiego. 

1. Zadania wybrane w ramach budżetu obywatelskiego, które zostały 

uwzględnione w uchwale budżetowej; 

2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych w uchwale budżetowej na 
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budżetu obywatelskiego; 

4. Działania podjęte w procesie realizacji zadań wybranych w ramach budżetu 

obywatelskiego. 

Podsumowanie. 



I. WSTĘP 

Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2020r. poz. 713) oraz na podstawie uchwały Rady Miasta Zgierza nr XIV/171/2019 

podjętej w dniu 28 listopada 2019 roku Prezydent Miasta Zgierza jako organ władzy 

wykonawczej gminy został zobowiązany do przedłożenia radzie gminy raportu o jej stanie 

w terminie do dnia 31 maja danego roku. 

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Zgierza nr XIV/171/2019 podjętej w dniu 28 listopada 2019 

roku przedłożony przeze mnie raport zawiera podsumowanie działalności Prezydenta Miasta 

Zgierza w roku 2019, a w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady 

gminy i budżetu obywatelskiego. Szczegółowe informacje dotyczące pracy władzy 

wykonawczej gminy zawarte są w poszczególnych rozdziałach raportu. 

We wstępie do przedłożonego raportu chciałbym podkreślić, że do prawidłowego 

funkcjonowania gminy oraz realizowanie zadań własnych gminy niezbędna jest właściwa 

współpraca pomiędzy radą, a organem wykonawczym gminy. Jednak, mając na uwadze 

istniejące zapisy ustawy, obowiązek sprawozdania z funkcjonowania gminy spoczywa tylko 

i wyłącznie na wójcie (burmistrzu, prezydencie). 
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II. Prezydent Miasta Zgierza, Urząd Miasta Zgierza 
i samorządowe jednostki organizacyjne. 

1. Informacje dotyczące obsady personalnej stanowiska Prezydenta Miasta 

Zgierza, jego zastępców, sekretarza oraz skarbnika Gminy Miasto 

Zgierz. 

Urząd Miasta Zgierza rozpoczął funkcjonowanie w roku 2019 na podstawie regulaminu 

organizacyjnego przyjętego zarządzeniem Prezydenta Miasta Zgierza nr 461 /YII/2015 z dnia 

29.12.2015 roku z późniejszymi zmianami. W dniu 31 stycznia 2019 roku na podstawie 

Zarządzenia Prezydenta Miasta Zgierza nr 46/YIII/2019 został wprowadzony nowy regulamin 

organizacyjny w wyniku którego powstały między innymi stanowiska Pierwszego i Drugiego 

Zastępcy Prezydenta Miasta Zgierza, w miejsce dotychczasowego stanowiska Zastępcy 

Prezydenta Miasta Zgierza. Biorąc powyższe pod uwagę obsada personalna szczebla 

kierowniczego kształtowała się w następujący sposób: 

1) Funkcję Prezydenta Miasta Zgierza VIII kadencji samorządu, na podstawie wyboru 

mieszkańców miasta Zgierza z dnia 4 listopada 2018 roku, pełni Przemysław 

Staniszewski (zaświadczenie o wyborze z dnia 5 listopada 2018r.) Do zadań Prezydenta 

Miasta Zgierza, zgodnie z regulaminem organizacyjnym Urzędu Miasta Zgierza, 

należy: 

a) nadzorowanie zadań wykonywanych przez Pierwszego Zastępcy, Drugiego 

Zastępcy, Sekretarza oraz zadań prowadzonych przez Skarbnika; 

b) organizacji i funkcjonowania Urzędu; 

c) realizacja spraw związanej z polityką kadrową; 

d) realizacja spraw związanej z polityką finansową miasta; 

e) realizacja kontroli zarządczej wynikającej z przepisów prawa; 

f) realizacja kontroli komórek organizacyjnych urzędu i miejskich jednostek 

organizacyjnych, w tym kontroli finansowej; 

g) realizacja spraw z zakresu obronności, bezpieczeństwa, porządku publicznego, 

obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej; 

h) realizacja spraw z zakresu działalności Urzędu Stanu Cywilnego; 

i) realizacja spraw z zakresu infrastruktury technicznej, wodociągów i kanalizacji; 

j) realizacja spraw z zakresu dróg publicznych; 



k) realizacja spraw z zakresu inwestycji miejskich i rozwoju Miasta; 

1) realizacja spraw z zakresu pozyskiwania środków z funduszy krajowych 

i zagranicznych; 

m) realizacja spraw z zakresu nadzoru właścicielskiego w Spółkach z udziałem Miasta; 

n) realizacja spraw z zakresu obsługi przedsiębiorców w ramach Zgierskiego Centrum 

Obsługi Przedsiębiorców; 

o) realizacja spraw z zakresu polityki senioralnej w ramach Zgierskiego Centrum 

Seniora; 

p) realizacja spraw związanych z funkcjonowaniem Straży Miejskiej; 

q) wykonywanie zadań z zakresu zadań prowadzonych przez Inspektora Ochrony 

Danych Osobowych, 

r) Nadzór nad zadaniami realizowanymi przez komórki organizacyjne Urzędu: 

• Urząd Stanu Cywilnego; 

• Wydział Inwestycji i Rozwoju - zmiana z dnia 31 lipca, Wydział został 

podzielony na Wydział Infrastruktury Technicznej oraz Wydział Rozwoju 

i Pozyskiwania Środków; 

• Wydział Promocji i Kultury; 

• Inspektora Ochrony Danych Osobowych; 

• Biuro Prawno - Administracyjne; 

• Biuro Funduszy i Rozwoju Lokalnego - komórka powstała w dniu 

29 listopada 2019 roku; 

• Biuro Audytu i Kontroli; 

• Służbę Bezpieczeństwa i Higieny Pracy; 

• Zgierskie Centrum Obsługi Przedsiębiorców. 

s) sprawowanie bezpośredniego nadzoru i kontroli nad kierownikami jednostek 

budżetowych miasta: 

• Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji; 

• Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Kultury; 

• Dyrektorem Miejskiej Biblioteki Powiatowo - Gminnej; 

• Dyrektorem Zespołu Miejskich Przychodni Rejonowych; 

• Dyrektorem Muzeum Miasta Zgierza; 

• Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej; 

:~-ownikiem Miejskich Usług Komunikacyjnych; 



• Komendantem Straży Miejskiej. 

2) Funkcję Zastępcy Prezydenta Miasta Zgierza, w okresie od 1 stycznia do 31 stycznia 

2019 roku, na podstawie Zarządzenia nr 17/YII/2015 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 

30 stycznia 2015r., a następnie od dnia 1 lutego 2019 roku Pierwszego Zastępcy 

Prezydenta Miasta Zgierza na podstawie zarządzenia nr 49/VIII/2019 Prezydenta 

Miasta Zgierza z dnia 31 stycznia 2019r., pełnił Bohdan Bączak. Do jego zadań 

należała realizacja spraw z zakresu : 

a) ochrony środowiska i rolnictwa; 

b) gospodarki odpadami komunalnymi; 

c) zamówień publicznych; 

d) zarządzania kryzysowego w tym koordynacji działań w przypadkach klęsk 

żywiołowych, katastrof cywilizacyjnych i innych zdarzeń szczególnych; 

e) gospodarki nieruchomościami i komunalizacji mienia; 

f) mieszkalnictwa; 

g) edukacji i młodzieży; 

h) transportu i komunikacji miejskiej. 

3) Funkcję Drugiego Zastępcy Prezydenta Miasta Zgierza, na podstawie Zarządzenie 

nr 50/VIII/2019 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 31 stycznia 2019r., od dnia 1 lutego 

2019 roku, pełnił Tomasz Dziedzic, do którego zadań, zgodnie z regulaminem 

organizacyjnym Urzędu Miasta Zgierza, należała realizacja spraw z zakresu: 

a) działalności gospodarczej; 

b) zagospodarowania przestrzennego; 

c) sportu i propagowania aktywnego stylu życia; 

d) ewidencji ludności. 

4) Funkcję Skarbnika Miasta, na podstawie uchwały nr 111/33/2018 Rady Miasta Zgierza 

z dnia 20 grudnia 2018r. od dnia 1 stycznia 2019 roku, pełniła Grażyna Mela, do zadań 

której, zgodnie z regulaminem organizacyjnym Urzędu Miasta Zgierza, należało: 

a) wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie 

rachunkowości; 

b) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi; 

c) dokonywanie wstępnej kontroli, w tym: 

a. zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym; 

b. kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych 

Inansowych; 



d) nadzór nad prawidłową realizacją budżetu Miasta; 

e) kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie 

zobowiązań pieniężnych; 

f) nadzorowanie i koordynowanie spraw związanych z opracowywaniem projektu 

budżetu Miasta oraz sprawozdania z jego wykonania; 

g) wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań 

wynikających z poleceń lub upoważnień Prezydenta. 

5) Stanowisko Sekretarza Miasta, w okresie objętym raportem, zajmował niezmiennie od 

dnia 3 lutego 2015r. Robert Chocholski. Do jego zadań, zgodnie z regulaminem 

organizacyjnym Urzędu Miasta Zgierza, należało: 

a) zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu, warunków jego działania, 

organizowania pracy, a w szczególności; 

b) nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych 

z doskonaleniem kadr; 

c) opracowywanie projektu Regulaminu, zmian Regulaminu oraz podziału 

wydziałów na stanowiska pracy; 

d) przedkładanie Prezydentowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu; 

e) koordynacja i nadzór nad pracami remontowymi w Urzędzie i zakupem środków 

trwałych; 

f) prowadzenie w zakresie zleconym spraw związanych z wyborami 

i referendami; 

g) koordynacja spraw związanych z realizacją umów z miastami i rejonami 

partnerskimi; 

h) koordynacja spraw związanych z uroczystościami z okazji świąt, rocznic oraz 

innych imprez o charakterze ogólnomiejskini; 

i) rozpatrywanie skarg; 

j) realizacja spraw z zakresu zdrowia; 

k) realizacja spraw z zakresu spraw społecznych; 

1) realizacja spraw z zakresu informatyki i telekomunikacji; 



2. Informacje dotyczące Urzędu Miasta Zgierza. 

1) Struktura organizacyjna. 

Na podstawie art. 33 ust. 1 Prezydent Miasta Zgierza wykonuje swoje zadania za pomocą 

urzędu. Tym samym, mając na uwadze zapisy art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 

o samorządzie gminnym, Prezydent Miasta Zgierza w drodze zarządzenia określa regulamin 

organizacyjny Urzędu Miasta Zgierza. W okresie sprawozdawczym obowiązywały następujące 

dokumenty tego rodzaju. Od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 stycznia obowiązywał 

regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Zgierza podjęty zarządzeniem nr 461 /YII/2015 z dnia 

29 grudnia 2015 roku z późniejszymi zmianami. Następnie od dnia 1 lutego 2019 roku 

zarządzeniem nr 46/YIII/2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku wprowadzony został nowy 

Regulamin Organizacyjny. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie internetowe Urzędu 

Miasta Zgierza: 

littp://www.umz.zgierz.pl/bip/files/File/zarzadzenia/l 5 461 .pdf 

http://www.umz.zgierz.pl/bip/7bip umz did=5 

2) Wielkość zatrudnienia. 

W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miasta Zgierza, Prezydent Miasta 

Zgierza, będąc pracodawcą dla wszystkich pracowników zatrudnionych w urzędzie, 

zobowiązany jest do zatrudnienia wymaganej ilości osób o odpowiednich kwalifikacjach, 

gwarantujących realizacje wszystkich zadań własnych Gminy Miasto Zgierz. 

Mając powyższe na uwadze pragnę poinformować, że na koniec 2019 roku w Urzędzie Miasta 

Zgierza zatrudnionych było 214 pracowników, co stanowiło 210,35 etatu. 

3) Koszty działalności. 

Każdorazowo wydatki bieżące ponoszone na funkcjonowanie urzędu określone są 

w sprawozdaniu z budżetu Gminy Miasto Zgierz, a dokładnie w części opisowej tego 

sprawozdania, w rozdziale 75023 - „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)". 

Na realizację zadań dotyczących funkcjonowania Urzędu Miasta Zgierza w 2019 roku 

wydatkowano kwotę 14.940.245,93zł. (plan - 15.177.582,50zł.). Środki te zostały 



przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 12.775.616,1 lzł., na zadania 

statutowe - 2.142.667,98zł. oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych - 21.961,84zl. 

Szczegółowy opis wydatków zawiera sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza oraz 

wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2019 rok - Rozdział 

75023, str. 34 (załącznik nr 1 do raportu). 

4) Wykorzystywany majątek wraz z podstawą prawną jego wykorzystywania. 

Zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 3, w związku z art. 43 ustawy o samorządzie gminnym, mieniem 

komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich 

związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. 

Zgodnie z art. 46, w związku z art. 45 ustawy o samorządzie gminnym, Prezydent Miasta 

Zgierza, jako organ władzy wykonawczej dysponuje majątkiem Gminy Miasto Zgierz, 

decyduje o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składników majątkowych, przy 

zachowaniu wymogów zawartych w odrębnych przepisach prawa. 

W każdym roku, jako Prezydent Miasta Zgierza, zobowiązany jestem do przygotowania 

informacja o stanie mienia Gminy Miasto Zgierz, która przedstawiana jest Radzie Miasta 

Zgierza. Wykorzystywany majątek przez Urząd Miasta Zgierza przedstawia załączona do ww. 

informacji Tabela nr 1. „Składniki majątkowe według grup środków trwałych w wartości brutto 

(Urząd Miasta Zgierza)". Celem przekazania szczegółowej informacji w tym zakresie 

w załączeniu przekazuję treść całego dokumentu (załącznik nr 2 do raportu). 

3. Informacje dotyczące samorządowych jednostek organizacyjnych. 

1) Imiona i nazwiska kierowników i zastępców kierowników. 

a) Żłobek miejski im. Koziołka Matołka: 

• Anna Kruczek - Dyrektor 

b) Przedszkola Miejskie: 

• Miejskie Przedszkole nr 2: 

^Mirosława Ostrowska - Dyrektor 

Aleksandra Świderska - V-ce Dyrektor 

• Miejskie Przedszkole nr 3 Integracyjne z oddziałami specjalnymi: 



Zofia Owczarczyk - Dyrektor 

Miejskie Przedszkole nr 6; 

Małgorzata Tomczak - Dyrektor 

Elżbieta Cłapa - V-ce Dyrektor 

Miejskie Przedszkole nr 7 

Marzena Pakuła 

Miejskie Przedszkole nr 8 

Elżbieta Michalska - Dyrektor 

Miejskie Przedszkole nr 9 "Słoneczny Dom" 

Anna Adamczewska-Walczak - Dyrektor 

Miejskie Przedszkole nr 10 

Monika Pawlak - Dyrektor 

Miejskie Przedszkole nr 12 

Dorota Andrzej ewska-Tworek - Dyrektor 

Katarzyna Maksymowicz - V-ce Dyrektor 

Miejskie Przedszkole nr 13 im. "Bajkowe Przedszkole" 

Grażyna Różalska - Dyrektor 

Anna Gębicka - V-ce Dyrektor 

Miejskie Przedszkole nr 14 

Krzysztofa Kantyka - Dyrektor 

Miejskie Przedszkole nr 15 

Małgorzata Bartosik - Dyrektor 

Szkoły Podstawowe: 

Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi 

Dorota Korczak - Dyrektor 

Mariola Małachowska-Kosiorek - V-ce Dyrektor 

Teresa Gębicka - V-ce Dyrektor 

Szkoła Podstawowa nr 3 

Anna Duda - Dyrektor 

Janusz Kowalik - V-ce Dyrektor 

koła Podstawowa nr 4 im. Jana Niepokoją; 

tr Pawlak - Dyrektor 

a Amsolik - V-ce Dyrektor 



• Szkoła Podstawowa nr 5 

Julita Skulimowska-Wilk - Dyrektor 

Elżbieta Cłapa - V-ce Dyrektor 

• Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Zgierzu z Oddziałami 

Dwujęzycznymi i Oddziałami Sportowymi 

Halina Sypka - Dyrektor 

Małgorzata Mirowska - V-ce Dyrektor 

• Szkoła Podstawowa nr 8; 

Liliana Sobieska - Jędruszczak - Dyrektor 

Bożena Pietruszewska - V-ce Dyrektor 

Elżbieta Pacyniak - V-ce Dyrektora 

• Szkoła Podstawowa nr 10 

Paweł Marynowicz - Dyrektor 

• Szkoła Podstawowa nr 11 

Renata Bartosiak -Dyrektor 

Anna Bartosiak - V-ce Dyrektor 

• Szkoła Podstawowa nr 12 im. Armii Krajowej 

Małgorzata Kuzan-Rybikowska - Dyrektor 

Renata Maślińska - V-ce Dyrektor 

d) Szkoły ponadpodstawowe: 

• Samorządowe Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta; 

Ewa Sadlak - Dyrektor 

Ireneusz Jakubowski - V-ce Dyrektor 

e) Jednostki kultury: 

• Miejsko - Powiatowa Biblioteka Publiczna 

Dorota Abramczyk - Dyrektor 

• Miejski Ośrodek Kultury 

Witold Świątczak - Dyrektor 

• Muzeum Miasta Zgierza 

Robert Starzyński - Dyrektor 

f) Pozostałe jednostki organizacyjne: 

• Miejskie Usługi Komunikacyjne 



• Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

Witold Królewiak - Dyrektor 

• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

Ewa Lesiak - Dyrektor 

• Zespół Miejskich Przychodni Rejonowych w Zgierzu 

Jadwiga Banaszewska - Dyrektor 

Andrzej Samuel - Zastępca Dyrektora 

• Straż Miejska 

Dariusz Bereżewski - Komendant 

Stanisław Bednarski - Zastępca Komendanta 

Do dnia 31 sierpnia 2019 roku na terenie Gminy Miasto Zgierz funkcjonowały również 

oddziały gimnazjalne: 

• przy Szkole Podstawowej nr 1 w Zgierzu: 

Dorota Korczak - Dyrektor 

• przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Zgierzu z Oddziałami 

Dwujęzycznymi i Oddziałami Sportowymi: 

Halina Sypka - Dyrektor 

• przy Szkole Podstawowej nr 8 w Zgierzu: 

Grażyna Sadok - Dyrektor 

2) Zakres wykonywania zadań. 

Rada Miasta Zgierza, na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym, tworzy samorządowe jednostki organizacyjne. Każdorazowo jednostka 

organizacyjna powoływana jest przez właściwą Radę Gminy, co wynika wprost z art. 18 ust. 9 

pkt h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Rada Miasta Zgierza 

uchwalała statuty wszystkich jednostek organizacyjnych powoływanych w Gminie Miasto 

Zgierz. Poniżej przedstawione są adresy internetowe, pod którymi dostępne są statuty jednostek 

organizacyjnych wraz z zakresem wykonywanych przez nie zadań: 

a) Żłobek miejski im. Koziołka Matołka 

http://www.umz.zgierz.pl/bip/files/File/uchwaly/fQ65.pdf 

[iejskie: 

\ 

Miejskie Przedszkole nr 2 

T!ttp£;//mp2zgierz. bip.wikom.pl/strona/status-prawnv 



• Miejskie Przedszkole nr 3 Integracyjne z oddziałami specjalnymi 

http://mp3-bip.e-ratusz.p1/bip//7bip umz did=514 

• Miejskie Przedszkole nr 6 

https://mp6zgierz.bip.wikom.pl/strona/status-prawny 

• Miejskie Przedszkole nr 7 

http://mp7-bip.e-ratusz.p1/bip//7bip umz did=511 

• Miejskie Przedszkole nr 8 

https://mp8zgierz.bip.wikom.pl/strona/status-prawny 

• Miejskie Przedszkole nr 9 "Słoneczny Dom" 

https://mp9zgierz.bip.wikom.pl/strona/status-prawny 

• Miejskie Przedszkole nr 10 

https://mp 1 Ozgierz.bip.wikom.pl/strona/status-prawny 

• Miejskie Przedszkole nr 12 

https://mpl2zgierz.bip.wikom.pl/strona/status-prawny 

• Miejskie Przedszkole nr 13 im. "Bajkowe Przedszkole" 

https://mpl3zgierz.bip.wikom.pl/strona/status-prawny 

• Miejskie Przedszkole nr 14 

https://mp 14zgierz.bip.wikom.pl/strona/status-prawny 

• Miejskie Przedszkole nr 15 

https://mpl5zgierz.bip.wikom.pl/strona/status-prawny 

c) Szkoły Podstawowe: 

• Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi 

http://spl.miasto.zgierz.pl/wpcontent/uploads/2020/03/statut spl od integracyi 

ne.pdf 

• Szkoła Podstawowa nr 3 

http://www.sp3.miasto.zgierz.pl/dokumentv/statut2018.pdf 

http ://www. sp4.miasto .zgierz.pl/czworka/pliki/statut s 

Szkoła Podstawowa nr 5 

http://www.sp5.miasto.zgierz.pl/index.php/dokumenty 



• Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Zgierzu z Oddziałami 

Dwujęzycznymi i Oddziałami Sportowymi 

http://www.gim2.miasto.zgierz.pl/pliki/statut.pdf 

• Szkoła Podstawowa nr 8 

http://www.sp8.miasto.zgierz.pl/wp-

content/uploads/2019/10/STATUT30.09.2019.pdf 

• Szkoła Podstawowa nr 10 

http://www.splO.miasto.zgierz.pl/dokumenty/statut 2018.pdf 

• Szkoła Podstawowa nr 11 

http://www.spl 1 .miasto.zgierz.pl/statut.html 

• Szkoła Podstawowa nr 12 im. Armii Krajowej 

https://spl2-bip.e-ratusz.p1/bip//7bip umz did=3533&bip umz id=408 

d) Szkoły ponadpodstawowe: 

• Samorządowe Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta -

https://slozgierz.bip.wikom.pl/strona/status-prawny 

e) Jednostki kultury: 

• Miejsko - Powiatowa Biblioteka Publiczna 

http://biblioteka-bip.e-ratusz.pl/bip/7bip umz did=4576 

• Miejski Ośrodek Kultury 

http://mok-bip.e-ratusz.pl/bip/7bip umz did=3732 

• Muzeum Miasta Zgierza 

http://muzeum-bip.e-ratusz.pl/bip/7bip umz did=2615&bip umz id=331 

f) Pozostałe jednostki organizacyjne 

• Miejskie Usługi Komunikacyjne 

http://muk-bip.e-ratusz.pl/bip/7bip umz did=4053&bip umz id=202 

• Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

http://www.mosir.zgierz.pl/mosir/status 

• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

https://mopszgierz.ssdip.bip.gov.pl/statut/statut.html 

• Zespół Miejskich Przychodni Rejonowych w Zgierzu 

https://przychodnie.zgierz.pl/wp-content/uploads/2018/08/MZPR-Statut-1 .pdf 

• Straż Miejska 

t—~—-~Jittp://sm-bip.e-ratusz.pl/bip/7bip umz did=4429&bip umz id=291 



3) Wielkość zatrudnienia. 

Prezydent Miasta Zgierza, zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku 

o pracownikach samorządowych, jest tylko i wyłącznie pracodawcą wobec kierowników 

jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Zgierz. 

Zgodnie, z kolei z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, 

organ władzy wykonawczej upoważnia kierowników gminnych jednostek organizacyjnych do 

działania w jego imieniu. Tym samym sfera dotycząca funkcjonowania i organizowania pracy 

poszczególnych jednostek organizacyjnych, w tym kwestia zatrudnienia, spoczywa na 

kierownikach tych jednostek, którzy wprowadzają regulaminy organizacyjne oraz określają 

odpowiednią wielkość zatrudnienia jako pracodawcy w danej jednostce, w celu realizacji we 

właściwy sposób powierzonych im zadań własnych Gminy Miasto Zgierz. 

4) Koszty działalności. 

Koszty działalności samorządowych jednostek organizacyjnych są corocznie planowane 

w budżecie Miasta Zgierza. Zgodnie z art. 236 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, 

w planie wydatków bieżących wyodrębnia się w układzie działów i rozdziałów planowane 

kwoty wydatków bieżących, w szczególności na wydatki jednostek budżetowych i dotacje na 

zadania bieżące (samorządowe instytucje kultury). 

Wydatki bieżące poniesione w 2019 roku na funkcjonowanie miejskich jednostek 

organizacyjnych przedstawiają się następująco: 

a) żłobek miejski - 1.276.947,07 zł. 

b) przedszkola miejskie - 17.054.551,18 zł. 

c) szkoły podstawowe - 42.061.483,64 zł. 

d) oddziały gimnazjalne, które funkcjonowały do 31.08.2019r. - 1,905.338,97zł. 

e) szkoły ponadpodstawowe - 3.050.185,70 zł. 

f) Miejsko - Powiatowa Biblioteka Publiczna - 1.646.479,70 zł. 

g) Miejski Ośrodek Kultury - 1.817.689,73 zł. 

h) Muzeum Miasta Zgierza - 763.837,55 zł. 

i) Miejskie Usługi Komunikacyjne - 21.189.630,47 zł. 

j)_ Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - 4.479.022,07 zł. 

k) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - 74.055.632,23 zł. 



1) Miejski Zespół Przychodni Rejonowych - 9.842.985,54zł. 

m) Straż Miejska - 2.380.563.35zł. 

Szczegółowe informacje o wydatkach są zawarte w sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta 

Zgierza oraz wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2019 rok 

stanowiącego załącznik nr 1 do raportu. 

5) Wykorzystywany majątek wraz z podstawą prawną jego wykorzystywania. 

Jednostki organizacyjne wymienione w rozdziale II pkt 3.1 działają na podstawie majątku 

przekazanego im przez Gminę Miasto Zgierz. 

Wykorzystywany majątek przez jednostki organizacyjne Gminy Miasto Zgierz określony jest 

w Tabeli nr 2. „Składniki majątkowe według grup środków trwałych w wartości brutto 

(Jednostki Gminy Miasto Zgierz)" (załącznik nr 2 do raportu). 

III. Realizacja zadań i kompetencji Prezydenta Miasta Zgierza. 

1. Informacje o zadaniach i kompetencjach Prezydenta Miasta Zgierza 
wynikających z ustaw i innych aktów prawnych, w tym uchwał Rady 
Miasta Zgierza, wraz z danymi dotyczącymi ich realizacji, w tym 
poniesionymi w tym zakresie wydatkami. 

Na podstawie art. 30 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, jako 

organ władzy wykonawczej, Prezydent Miasta Zgierza posiada następujące kompetencje: 

1) kierowanie bieżącymi sprawami gminy; 

2) reprezentowanie gminy na zewnątrz; 

3) przygotowywanie projektów uchwał rady gminy; 

4) opracowywanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach 

o zasadach prowadzenia polityki rozwoju; 

5) określanie sposobu wykonywania uchwał; 

6) gospodarowanie mieniem komunalnym; 

7) ^wykonywanie budżetu; 

8) inne zadania wskazane w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. 



Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że Prezydent Miasta Zgierza zobowiązany jest 

do realizowania wszystkich zadań własnych gminy, które zostały wymienione przede 

wszystkim w art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz innych 

powszechnie obowiązujących aktach prawnych. Są to m.in.: 

1) zadania z zakresu ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony 

środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej; 

2) zadania z zakresu zarządzania gminnymi drogami, ulicami, mostami, placami 

oraz organizacją ruchu drogowego; 

3) zadania z zakresu budowania wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, 

usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku 

oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, 

zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz; 

4) zadania z zakresu działalności w zakresie telekomunikacji; 

5) zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego; 

6) zadania z zakresu ochrony zdrowia; 

7) zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych; 

8) zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; 

9) zadania z zakresu gminnego budownictwa mieszkaniowego; 

10) zadania z zakresu edukacji publicznej; 

11) zadania z zakresu kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz 

ochrony zabytków i opieki nad zabytkami; 

12) zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych 

i urządzeń sportowych; 

13) zadania z zakresu targowisk i hal targowych; 

14) zadania z zakresu zieleni gminnej i zadrzewień; 

15) zadania z zakresu cmentarzy gminnych; 

16) zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony 

przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego 

magazynu przeciwpowodziowego; 

17) zadania z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 

oraz obiektów administracyjnych; 

18) zadania z zakresu polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki 

socjalnej, medycznej i prawnej; 
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19) zadania z zakresu wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia 

warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów 

pobudzania aktywności obywatelskiej; 

20) zadania z zakresu promocji gminy; 

21) zadania z zakresu współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz 

podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019r. poz. 688, 1570 i 

2020 oraz z 2020 r. poz. 284); 

22) zadania z zakresu współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych 

państw. 

Wyżej wymienione zadania, zgodnie z art. 31 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 

1990 roku, realizowane są za pomocą zarówno Urzędu Miasta Zgierza, jednostek 

organizacyjnych miasta, ale także miejskich spółek z udziałem Gminy Miasto Zgierz. 

Odnosząc się do zadań realizowanych z 2019 roku pragnę poinformować, że wszystkie zadania 

znalazły się w budżecie Gminy Miasto Zgierz na rok 2019 przyjętym uchwałą nr V/37/2019 

Rady Miasta Zgierza z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza 

na rok 2019, który był modyfikowany wielokrotnie w ciągu roku. 

Z kolei kwoty realizacji zadań budżetowych post factum znajdują się w załączonym do 

niniejszego raportu sprawozdaniu budżetowym za rok 2019 (załącznik nr 1 do raportu). 

Na realizację wszystkich zadań w 2019 roku wydatkowana była kwota 257.393.821,66zł., która 

została przeznaczona na wydatki bieżące - 226.260.859,94zł. oraz na wydatki majątkowe -

31.132.961,72zł, Wypracowany dochód w 2019 wyniósł 254.729.079,26zł., na który składały 

się: dochody bieżące - 233.860.971,11 zł., dochody majątkowe - 20.868.108,15zł. 

W tym miejscu pragnę wskazać najważniejsze zadania zrealizowane w 2019 roku: 

1) „Budowa oświetlenia ulicy Świętojańskiej i Różanej w Zgierzu." 

W famaeji zadania wykonane zostało oświetlenie w ulicy Różanej (na odcinku od ul. Podleśnej 

do nr 12) oraz w ulicy Świętojańskiej (na całej długości).Wykonanie tej inwestycji odbywało 

się przy udziale mieszkańców. Łączny koszt zadania: 105 974,46zł. 
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2) „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy ks. Jerzego Kowalczyka w Zgierzu." 

Zadanie dotyczyło budowy odcinka kanalizacji deszczowej o długości ok. 153 m wraz z 3 

wpustami ulicznymi w ulicy ks. Jerzego Kowalczyka. W zakresie odtworzenia nawierzchni 

bitumiczno-asfaltowej oraz z płyt YOMB zadanie współfinansowane było w 50% ze Spółką 

"Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" Sp. z o.o. Łączna koszt zadania: 175 919,44zł. 

3) „Budowa odcinka ulicy Żytniej od ulicy im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego do 

Polnej ze skrzyżowaniem z ulicą Juliana Tuwima." 

W roku sprawozdawczym zakończono realizację zainicjowanych w 2018 roku dwóch etapów 

przedmiotowej inwestycji, tj.: opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskania decyzji 
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o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRiD) dla budowy odcinka ulicy Żytniej od 

ul.Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego do ulicy Polnej, a także opracowania dokumentacji 

projektowej oraz uzyskania decyzji o Zezwoleniu na Realizacje Inwestycji Drogowej (ZRiD) 

dla „Budowy skrzyżowania ulicy Polnej ze skrzyżowaniem z ulicą Juliana Tuwima w Zgierzu". 

Łączna wartość tego zakresu wynosi 61 500,00zł. 

4) „Budowa oświetlenia ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zgierzu." 

W 2019 roku wykonano oświetlenie w ulicy Wyszyńskiego wraz z odgałęzieniami do 

ul. Malczewskiego i ul.Kossaków. Łączny koszt zadania: 89 125,80zł. 

5) „Budowa ulicy Orzechowej w Zgierzu." 

W roku 2019 zlecono wykonanie operatu wodno-prawnego. W 2020 roku, po uzyskaniu 

pozwolenia wodno-prawnego oraz pozwolenia na budowę, planuje się realizację robót. 

Inwestycja realizowana jest przy partycypacji mieszkańców. Koszt tego etapu prac wyniósł 

8 634,60zł. 

6) „Przebudowa chodnika ulicy Henryka Dąbrowskiego w Zgierzu." 

W ramach zadania w roku 2019 wykonano niemal wszystkie prace związane z przebudową 

chodnika na odcinku ok. 275 m od ulicy Parkowej do skrzyżowania z ulicą Narutowicza, wraz 

ze zjazdami do posesji oraz zatoką autobusową. Ze względu na kolizję z systemem 

korzeniowym, prace zostały przewidziane do zakończenia w roku 2020 po uzyskaniu 

pozwolenia na wycinkę drzew. Łączny koszt zadania: 140 600,00zł. 



7) „Przebudowa instalacji wewnętrznych Hali wielofunkcyjnej MOSiR przy 

ulicy Wschodniej 2 w Zgierzu." 

W ramach zadania wykonana została budowa tranzytu instalacji cieplnych z budynku 

maszynowni do nowej hali, istniejącej hali i budynku administracyjnego na terenie MOSiR 

ul. Wschodnia 2 w Zgierzu, niezbędnej z punktu widzenia możliwości utrzymania dostaw ciepła 

do tych obiektów. Łączny koszt zadania: 764 250,00zł. 



8) „Przebudowa ulicy Czereśniowej w Zgierzu." 

W roku 2019 kontynuowano przebudowę ulicy Czereśniowej poprzez zakończenie realizacji 

etapu III, obejmującego budowę kanalizacji deszczowej od studni SI5 do studni SIO z rur PCV 

o długości 262,4 m wraz z budową 11 wpustów ulicznych z przyłączeniami o łącznej długości 

22,5 m oraz budowę ulicy Czereśniowej od pikiety 0+085 do pikiety 0+526 wraz z budową 

ciągów pieszo-jezdnych od pikiety 0+000,00 do pikiety 0+035,5. Łączny koszt zadania: 

689 393,93zł. 
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9) „Przebudowa ulicy Janusza Korczaka i ulicy Józefa Chełmońskiego w Zgierzu." 

W ramach inwestycji wykonano jednostronny chodnik szerokości 2 m na długości ok. 70 m od 

posesji nr 30 przy ulicy Czerwieńskiego do posesji nr 6 przy ulicy Chełmońskiego wraz ze 

zjazdami indywidualnymi. Łączny koszt zadania: 28 290,00zł. 

10) „Rozbudowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta Zgierza." 

W ramach zadania wykonane zostało oświetlenie przy ulicy Polnej 38c. Pozostałe środki 

służyły zabezpieczeniu opłat przyłączeniowych i innych opłat związanych z inwestycjami 

w zakresie oświetlenia na terenie Miasta Zgierza. Łączny koszt zadania:! 1 486,00zł. 

11) „Przebudowa ulicy Łąkowej w Zgierzu." 

W ramach dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych została wykonana inwestycja 

infrastrukturalna pn.: „Przebudowa ulicy Łąkowej w Zgierzu". Łączny koszt inwestycji wyniósł 

1.430.174,OOzł., w tym wysokość dofinansowania stanowi 715.087,00zł., czyli 50% kosztów 

kwalifikowanych. W ramach inwestycji wykonano m.in.: nową nawierzchnię asfaltową wraz z 

podbudową, chodniki z kostki betonowej po obydwu stronach jezdni, perony i zatoki 

autobusowe oraz opaski przy jezdni, zadbano również o nowe trawniki, które zazieleniły się 

już wiosną tego roku, dla sprawniejszego odwodnienia drogi zostały wymienione wpusty 

kanalizacji deszczowej. Wykonane roboty wpłynęło z całą pewnością na komfort i 

bezpieczeństwo podróżowania, zarówno osób zmotoryzowanych, ale przede wszystkim 
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niechronionych uczestników ruchu. Kompleksowa przebudowa ulicy to również niewątpliwy 

walor estetyczny. 

12) „Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ulica Grotnicka." - WPF. 

W 2019 roku pozyskano dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na 

realizację zadania pn.: „Przebudowa dróg na terenie GMZ - ul. Grotnicka". W ramach zadania 

zaplanowano przebudowę drogi o długości ok. 918 m wraz z chodnikiem, zjazdami, poboczem, 

wyniesionymi przejściami dla pieszych i oznakowaniem. Wartość inwestycji to 906.677,00zł, 

przy czym poziom dofinansowania wynosi 50%. W 2019 roku wykonane zostały między 

innymi chodniki. Całkowite zakończenie inwestycji nastąpiło na początku 2020r. 



13) „Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ulica Jagiełły" - WPF. 

W 2019 roku pozyskano również dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych 

na realizację zadania pn.: „Przebudowa dróg na terenie GMZ - ul. Jagiełły". W ramach zadania 

zaplanowano przebudowę odcinka o dł. ok. 290m. z jednostronnym chodnikiem, zjazdami z 

kostki betonowej oraz budowę kanalizacji deszczowej na długości 283 m. Wartość inwestycji 

to 1.107.469,70zł., przy czym poziom dofinansowania wynosi 50%. W 2019 roku 

zainicjowano prace wykonawcze związane z budową kanalizacji. W roku kolejnym 

zaplanowana została realizacja pozostałego zakresu robót. 
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14) „Modernizacja drogi ulicy Jedlicka jako dojazdowej do gruntów rolnych." 

W ramach przyznanych środków pochodzących z budżetu Województwa Łódzkiego z tytułu 

wyłączenia z produkcji gruntów wykonana została inwestycja pn.: „Modernizacja drogi 

ul.Jedlicka jako dojazdowej do gruntów rolnych". W ramach zadania wykonano nawierzchnię 

asfaltową wraz z podbudową, a także pobocza i zjazdy z kruszywa łamanego. Długość 

wykonanego odcinka to 332m. Łączny koszt zadania: 220 974,10zł. 

15) „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 roku sprawozdawczym kontynuowano zainicjowaną w 2018 roku inwestycję, obejmującą 

rozbudowę istniejącej hali MOSiR o halę wielofunkcyjną wraz z wykonaniem niezbędnej 

infrastruktury technicznej zewnętrznej oraz termomodemizację hali łuczniczej, dofinansowaną 

ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. W 2019 roku zakończono prace 

termomodernizacyjne na obiekcie łuczników, w tym: wymianę okien, ocieplenie ścian i dachu 

oraz wykonanie instalacji c.o. Ponadto kontynuowano prace konstrukcyjne w obrębie ścian i 

zadaszenia hali sportowej. W roku 2020 zaplanowana została kontynuacja prac, w tym: 

w' zakresie ślusarki zewnętrznej, prac wykończeniowych, instalacyjnych oraz całkowite 

zakończenie przedmiotowej inwestycji. Łączny koszt zakresu z 2019 roku: 1 283 582,24zł. 



16) „Modernizacja zaplecza sanitarno-szatniowego hali sportowej MOSiR przy 

ulicy Wschodniej oraz boiska piłkarskiego i wielofunkcyjnego przy Szkole 

Podstawowej nr 5 w Zgierzu." 

W 2019 roku zakończono realizację II etapu modernizacji hali sportowej Miejskiego Ośrodka 

Sportu i Rekreacji w Zgierzu. Inwestycja dofinansowana została ze środków: Unii Europejskiej 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 

na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu nr UDA.RPLD.04.02.01-10-0003/17-00 

z dnia 30.06.2017r. oraz Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu 

Modernizacji Infrastruktury Sportowej na podstawie umowy nr 2017/0255/0494/SubA/DIS/R 

z dnia 27.09.2017r. W roku 2019 przeprowadzono m.in. przebudowę szatni i innych 

pomieszczeń towarzyszących, prace wykończeniowe wewnątrz oraz wykonano nową instalację 

wentylacyjną obiektu z wyłączeniem płyty głównej. Dokonano również rozliczenia końcowego 

inwestycji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Łączny koszt z zakresu 2019 

roku: 1 934 865,34zł. 
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17) „Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów 

przesiadkowych w województwie łódzkim" - WPF. 

Faktyczna realizacja zadania w ramach projektu „Integracja różnych systemów transportu 

zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim" -

„Rowerowe Łódzkie" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020, którego Partnerem jest Gmina Miasto Zgierz 

zakończona została w roku 2018. W roku 2019 poniesiono wydatki związane z kontynuacją 

działań promocyjnych tj. montażem tablic oraz ostatnim etapem zarządzania projektem. 

Łączny koszt zakresu z 2019 roku: 36 922,50zł. 

18) „Kompleksowa termomodernizacja budynków na terenie Miasta Zgierza.' 

W roku sprawozdawczym zakończono realizację rozpoczętej w 2017 roku inwestycji 

realizowanej w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, dotyczącej termomodernizacji 23 

obiektów oświatowych oraz pływalni krytej MOSiR. W roku 2019 zakończono realizację Etapu 

III robót, oł jo budynek Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego oraz Szkoły 
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Podstawowej nr 1 (dawnego Gimnazjum nr 1) oraz basenu przy ul.Leśmiana 1. Jednocześnie 

dokonano montażu systemu zarządzania energią w Miejskich Przedszkolach nr 8, 14 i 15, 

kończąc tym samym realizację zakresu rzeczowego całego projektu. W roku 2019 

przedmiotowy projekt został również objęty kontrolą realizowaną w Urzędzie Marszałkowskim 

Województwa Łódzkiego, jako Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem 

Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, przez Krajową Administrację 

Skarbową. Instytucja kontrolująca nie stwierdziła uchybień, nie wydano również żadnych 

zaleceń pokontrolnych. Ze względu na wartość projektu oraz skomplikowaną formułę realizacji 

projektu, procedowanie oceny i akceptacji końcowego wniosku o płatność, a co za tym idzie -

wypłata ostatniej transzy dofinansowania dokonana zostanie w roku 2020. Łączny koszt 

zakresu z 2019 roku: 6 816 839,76zł. 

19) „Modernizacja energetyczna budynków zasobu komunalnego oraz użyteczności 

publicznej na terenie miasta Zgierza." - WPF 

W 2019 roku w ramach środków pozyskanych z Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu 

nr UDA.RPLD.04.02.01-10-0003/17-00 z dnia 30.06.2017r., poza zakończeniem zakresu 

termomodernizacyjnego w obiekcie istniejącej hali sportowej MOSiR, przeprowadzone zostały 

prace termomodernizacyjne na obiektach komunalnych przy ulicy Długiej 16 (budynek 

frontowy i oficyna), 18 oraz 19. Zgodnie z audytem energetycznym w ramach zamówienia 

wykonano między innymi: dokumentację projektową wraz z uzyskaniem uzgodnień oraz 

decyzji pozwolenia na budowę oraz pozwolenia na prowadzenie prac przy zabytku, naprawę 

zniszczonych tynków i detali architektonicznych, odtworzenie kolorystyki elewacji, wymianę 

okien oraz parapetów zewnętrznych, renowację drzwi wejściowych, renowację balustrad 

balkonów, odtworzenie gzymsów, docieplenie ścian, docieplenie konstrukcji dachu, wymianę 

poszycia i pokrycia dachu, wymianę obróbek blacharskich i orynnowania, remont i naprawę 

kominów ponad dachem, docieplenie ścian w poziomie piwnic, wykonanie schodów 

wejściowych do piwnic, wymianę źródeł ciepła na potrzeby c.o. i c.w.u., montaż instalacji 

c.w.u., montaż instalacji c.o., nowych grzejników z zaworami z głowicami termostatycznymi, 

demontaż pieców kaflowych i pieców węglowych, demontaż instalacji w lokalach 

mieszkalnych, w których zainstalowano piece węglowe. W roku sprawozdawczym zakończono 

realizację zakresu rzeczowego ujętego w dokumentacji technicznej. W roku 2020 

przeprowadzdne zostaną procedury odbiorowe w obecności przedstawiciela Łódzkiego 
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Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz przeprowadzone zostaną dalsze pracy 

w zakresie napisów odkrytych na budynku przy ul. Długiej 16, zgodnie z wytycznymi ŁWKZ. 

W roku 2019 wyłoniono również wykonawcę oraz zainicjowano przygotowywanie 

dokumentacji technicznej dla termomodernizacji pozostałych budynków komunalnych 

objętych projektem, tj. zlokalizowanych przy ul. Długiej 22, 30, 32, 40, 41. Trwa uzgadnianie 

projektów z Łódzkim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. W roku następnym 

planowane jest zakończenie etapu projektowania oraz przystąpienie do etapu wykonawczego. 

Jednocześnie planuje się wyłonienie wykonawców i przeprowadzenie prac 

termomodernizacyjnych w budynkach Urzędu Miasta Zgierza oraz Urzędu Stanu Cywilnego. 

Łączny koszt zakresu z 2019 roku: 2 517 592,63zł. 

20) „Poprawa jakości, funkcjonowania i rozwój oferty systemu transportowego na terenie 

Gminy Miasto Zgierz." 

W 2019 roku faktycznie zainicjowano realizację zakresu rzeczowego objętego umową o 

dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 

2014-2020". Po wyłonieniu wykonawcy na projekt i budowę ścieżki rowerowej wraz z 

systemami ,.Bike & Ride" oraz „Park & Ride" w 2019 roku wykonano niemal wszystkie prace 

związane z budową ścieżki. W roku sprawozdawczym wykonano również bilans energetyczny 



układu zasilania sieci trakcyjnej wraz z koncepcją budowy podstacji trakcyjnej dla potrzeb 

przebudowy linii tramwajowej oraz ogłoszono przetarg nieograniczony dla "Przebudowy trasy 

tramwajowej na odcinku od granicy miasta Łódź (rejon pętli Helenówek) do węzła 

rozjazdowego Kurak (skrzyżowanie ul.Łódzkiej i 1-go Maja)", w wyniku którego wpłynęły 

dwie oferty znacznie przekraczające budżet zadania. W związku z tym faktem Prezydent Miasta 

podjął starania mające na celu zwiększenie zarówno dofinansowania ze środków EFRR, jak i 

poziomu dofinansowania dzięki dodatkowemu współfinansowaniu krajowemu ze środków 

budżetu państwa. W wyniku tych działań Zarząd Województwa Łódzkiego podjął decyzję o 

przyznaniu dodatkowego wsparcia ze środków Unii Europejskiej, co wymaga zgody Komisji 

Europejskiej, podjętej na początku roku 2020. W związku z tym w kolejnym roku planuje się 

przystąpienie do opracowania dokumentacji technicznej oraz do etapu wykonawczego w 

zakresie infrastruktury torowo-sieciowej. Jednocześnie podjęte zostaną działania związane z 

modernizacją drugiego odcinka - od węzła Kurak do Placu Kilińskiego. Planowane jest 

również wykonanie systemów „Bike & Ride" oraz „Park & Ride". Łączny koszt zakresu z 2019 

roku: 1 252 010,80zł. 

21) „Szlakiem architektury włókienniczej - rewitalizacja Miasta Zgierza w celu rozwoju 

produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze 

ŁOM." 

W 2019 roku w ramach prac rewitalizacyjnych w Parku Miejskim im. T. Kościuszki wykonano 

poidełka miejskie, kurtyny wodne i dokonano montażu toalety publicznej wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą. Ponadto przeprowadzono prace związane z modernizacją oświetlenia 

i monitoringu wraz z infrastrukturą elektryczną. Podjęto również prace projektowe związane 

z budową ścieżki zdrowia (siłownia zewnętrzna), zielonej ścieżki zdrowia dla dzieci, 

skateparku oraz terenów piknikowych, które będą kontynuowane wraz z etapem wykonawczym 

w roku 2020. W zakresie drugiej części Parku Miejskiego zainicjowano również prace 

projektowe w zakresie budowy mola z platformą widokową na Stawie „Cylkego" oraz kładki 

ozdobnej (mostku) na rzece Bzurze, których wykonanie nastąpi w bieżącym roku. 

W ramach pozostałych do wykonania prac w tej części miasta, wymienić należy również 

modcrnTżaćj^ścieżek pieszych i rowerowych oraz uporządkowanie zieleni we wschodniej 

części Parku Miejskiego. 



W ramach działań rewitalizacyjnych na obszarze OS W "Malinka" w 2019 roku wykonano 

większość prac w zakresie infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, budowy wodnego placu 

zabaw, pryszniców i footwasherów, modernizacji oświetlenia oraz monitoringu. Na rok 2020 

zaplanowano z kolei remont kąpieliska, hangaru toalety publicznej, modernizację ciągów 

pieszych i rowerowych, a także uporządkowanie zieleni. 

W roku sprawozdawczym wyłoniono również wykonawcę i zainicjowano prace projektowe 

w zakresie rewitalizacji obiektu Starego Młyna, jako nowej siedziby MOK. W roku następnym, 

po uzyskaniu wymaganych prawem pozwoleń zainicjowany zostanie etap wykonawczy. 

Jednocześnie w 2020 roku planowane jest również prowadzenie prac związanych 

z utworzeniem miejsc integracji społecznej w różnych lokalizacjach Zgierza, remontem 

konserwatorskim Muzeum Miasta Zgierza, rewitalizacją budynków komunalnych przy 

ul.Narutowicza oraz Rembowskiego. Łączny koszt zakresu w 2019 roku: 4 118 924,57zł. 



22) „Miejsce ćwiczeń i wypoczynku dla mieszkańców Zgierza i osiedla Krzywię - Chełmy." 

- budżet obywatelski 

W ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Miejsce ćwiczeń i wypoczynku dla mieszkańców 

Zgierza i osiedla Krzywie-Chelmy - Budżet Obywatelski", w systemie "zaprojektuj i wybuduj" 

dokonano rozbudowy istniejącego placu rekreacyjno-wypoczynkowego, poprzez niwelację 

terenu w miejscach zamontowania urządzeń oraz pod boiskiem asfaltowym do gry w piłkę 

koszykową, wykonano nawierzchnię asfaltową pod boisko do gry w piłkę koszykową 

o powierzchni ok. 150m2, wykonano opaskę asfaltową dookoła terenu zielonego wraz 

z obrzeżami, dostawę i montaż 7 urządzeń siłowni zewnętrznej na pylonach pojedynczych 

(biegacz, orbitrek, wioślarz, wahadło, rower, twister, steper) oraz drążków do podciągania 

podwójnych - 2 szt., wykonano nawierzchnię bezpieczną z piasku oraz ustawiono obrzeża od 

strony boiska do gry w piłkę koszykową, zamontowano karuzelę krzyżową, 3 ławki z oparciem 

metolowo-drewnianych i 3 ławki bez oparcia, 4 kosze metalowe, zadaszone na śmieci, 2 stojaki 

metalowe na rowery - 6 stanowiskowych (łącznie 12 stanowisk), przeniesiono i zamontowano 

stół do tenisa stołowego w miejsce wskazane na szkicu sytuacyjnym, zdemontowano 

dotychczasowe ogrodzenie i wybudowano ogrodzenie panelowe typu siatka o długości ok. 200 

m, zamontowano bramę wjazdową, przesunięto stół do gry w szachy, ustawiono słupki oraz 

zamontowano siatki do gry w badmintona, tablicę z regulaminem korzystania z siłowni 

zewnętrznej. Łączny koszt zadania: 240 998,82zł. 

23) „Rekreacja przed Malinką." - budżet obywatelski. 

24) W ramach zadania realizowanego w systemie "Zaprojektuj i wybuduj" dokonano 

niwelacji terenu wraz z przygotowaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne 

nawierzchni, wykonano: nawierzchnie dwuwarstwowa typu 2S z poliuretanu o wym. 28 

x 15 m, oznakowanie poziome według regulaminu dyscyplin sportowych, zakupiono i 

zamontowano piłkochwyty o wys. 4 m i dl. 28 + 15 m wzdłuż dwóch boków boiska, 

opaskę wzdłuż jednego z krótszych boków boiska o nawierzchni z kostki brukowej 

betonowej, zakupiono i zamontowano wyposażenie do piłki koszykowej, piłki siatkowej, 

zakupiono i zamontowano trwale w gruncie 4 ławki parkowe, wykonano odprowadzenie 

ierzchniowe wód opadowych na tereny zielone. 
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25) „Doposażenie boiska na Kasztanowej" - budżet obywatelski 

W ramach zadania inwestycyjnego dokonano niwelacji terenu w miejscu wbudowania 

urządzeń, zakupu i montażu urządzeń siłowni zewnętrznej (ławeczka do brzuszków, koła małe 

do ćwiczeń, steper), montowanych na pojedynczych pylonach wraz z instrukcją obsługi 

w obszarze wyznaczonej siłowni zewnętrznej z wykorzystaniem istniejącej nawierzchni, 

zakupu agregatu prądotwórczego na kółkach. Łączny koszt zadania: 42 988,50zł. 

26) „Budowa ogrodzenia boiska piłkarskiego przy ul. Podleśnej 1." - budżet obywatelski. 

W ramach zadania wykonane zostały: niwelacje terenu, zakup i montaż ogrodzenia 

o wymiarach 62 m x 30 m oraz wysokości 4 m wokół boiska piłkarskiego z siatki metalowej, 

ocynkowanej i powlekanej PCV, zakup i montaż bramy dwuskrzydłowej z furtką, ocynkowanej 

pomalowanej proszkowo na kolor zielony, o wymiarach bramy szerokość 4 m i wysokość 2 m 

oraz furtką o szerokości 1 m, przeniesienie i montaż 1 bramki do gry w piłkę nożną tak, aby 

powstało boisko do gry w piłkę nożną o wymiarach 26 m x 56 m, odtworzenie nawierzchni 

trawiastej naUerenie wokół wybudowanego boiska, tablica z regulaminem korzystania 

z obiektu według wzoru określonego przez Zamawiającego, rozplantowanie ziemi pozostałej 



po wykopaniu dołków do montażu słupków w zadoleniach na terenie boiska, przeniesienie 

dwóch bramek do gry w piłkę ręczną w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Łączny kosz 

zadania: 87 000,00zł. 

27) „Boisko do piłki koszykowej i siatkowej przy SP 12" - budżet obywatelski. 

W ramach zadania realizowanego w systemie zaprojektuj i wybuduj wykonane zostało boisko 

do piłki koszykowej o wymiarach 28 m x 15 m z nawierzchnią polipropylenową wraz 

z 2 koszami do gry w piłkę koszykową, boisko do piłki siatkowej (11,00 m x 24,00 m) wpisane 

w boisko do piłki koszykowej wraz ze słupkami do montażu siatki do gry w piłkę siatkową, 

piłko chwyty wzdłuż krótszych boków boiska, ławki boiskowe 2-metrowe, metalowe 

z plastikowymi siedziskami z oparciem oraz odprowadzenie wód opadowych na tereny zielone. 

Łączny koszt zadania to: 141 462,30zł. 



28) „Utwardzony teren pod miejsce postojowe" - budżet obywatelski. 

W ramach budżetu obywatelskiego dokonano utwardzenia miejsca przy ul.Podgómej 1/3 

kostką betonową z krawężnikami, oznakowania pionowego 3 miejsc utwardzonych kostką dla 

osób niepełnosprawnych, demontażu ogrodzenia na długości 5 m od strony ul.Podgómej celem 

budowy zjazdu, remontu istniejącego zjazdu poprzez utwardzenie tłuczniem, przeniesienia 

wejścia na teren placu zabaw, montaż pionowych znaków drogowych. Łączny koszt zadania: 

80 000,00zł. 



29) „Miejsca integracji społecznej - Otwarte Strefy Aktywności na terenie Zgierza." 

W ramach zadania dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 

planowane jest utworzenie Otwartych Stref Aktywności (OSA) w pięciu lokalizacjach na 

terenie Zgierza. W wyniku przeprowadzonych w 2019 roku procedur przetargowych nie udało 

wyłonić się wykonawcy. W związku z uzyskaniem zgody Ministerstwa Sportu i Turystyki na 

wydłużenie umowy o dofinansowanie, wyłonienie wykonawcy oraz realizacja zakresu 

rzeczowego nastąpi w roku 2020. 

Przytoczone przykładowe realizację stanowią jedynie wycinek z pośród wszystkich zadań 

zrealizowanych na kwotę ponad 23 min złotych. Część zadań została całkowicie zrealizowana 

w 2019 roku, natomiast część z nich stanowiło kontynuację inwestycji rozpoczętych jeszcze 

w 2018 roku. W powyższej grupie znalazły się również zadania, które wprowadzone zostały 

do Wieloletniej Prognozy Finansowej i będą kontynuowane w latach następnych. 

2. Informacje o zadaniach i kompetencjach Prezydenta Miasta Zgierza 

wynikających z porozumień z innymi jednostkami samorządu 

terytorialnego i organami administracji rządowej wraz z danymi 

dotyczącymi ich realizacjami, w tym poniesionymi w tym zakresie 

wydatkami. 

Wśród zadań i kompetencji Prezydenta Miasta Zgierza wynikających z porozumień z innymi 

jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej możemy wymienić 

następujące działania: 

1) Na podstawie uchwały Nr YII/89/2019 Rady Miasta Zgierza z dnia 25 kwietnia 2019r. w 

sprawie przyjęcia przez Gminę Miasto Zgierz zadań Powiatu Zgierskiego z zakresu zarządu 

drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Zgierza oraz przyjęcia 

udzielonej dotacji przez Powiat Zgierski dla Gminy Miasto Zgierz 

w celu realizacji przyjętych zadań zawarta została umowa powierzenia pomiędzy 

Starostwem Powiatowym w Zgierzu i Gminą Miasto Zgierz, w wyniku której scedowane 

zostały zadania i obowiązki związane z utrzymaniem dróg kategorii powiatowej. W zakres 

realizacji wchodziło: 
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a) konserwacja sygnalizacji świetlnej za kwotę: 18 818,27zł. brutto 

b) naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznych za kwotę: 99 935,96zł. brutto 

c) naprawy elementów pasa drogowego za kwotę: 38 039,69zł. brutto 

d) oznakowanie pionowe za kwotę: 15 658,60zł. brutto 

e) oznakowanie poziome za kwotę: 15 872,24zł. brutto 

f) utrzymanie porządku i czystości w ciągach ulicznych dróg powiatowych zlokalizowanych 

w granicach administracyjnych miasta Zgierza" za kwotę: 31 972,00zl. 

g) pielęgnacja, wycinka i dostawa wraz z sadzeniem drzew w pasach drogowych dróg 

powiatowych zlokalizowanych w granicach miasta Zgierza za kwotę 54 337,50zł. 

h) koszenie traw w pasach drogowych dróg powiatowych zlokalizowanych 

w granicach administracyjnych miasta Zgierza za kwotę 14 660,60zł. 

2) Drugie porozumienie Nr 384/2019 zostało podpisane przez Prezydenta Miasta Zgierza na 

podstawie uchwały Nr LIV/706/18 Rady Miasta Zgierza z dnia 27.09. 2018r. oraz Nr 

YII/70/19 Rady Miasta Zgierza z dnia 28.03.2019r. w sprawie wspólnego finansowania 

opracowania kompletnej dokumentacji wraz uzyskaniem decyzji środowiskowej dla 

koncepcji drogowej w celu realizacji zadania pn. „Budowa drogi dojazdowej do terenów 

Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w dzielnicy Rudunki w „Zgierzu" pomiędzy 

Gminą Miasto Zgierz a Powiatem Zgierskim. W ramach przedmiotowego porozumienia w 

2019 roku nie została wydatkowana żadna kwota, zawarta została za to umowa opiewająca 

na kwotę 73 800,00zł. Kontynuacja prac i rozliczenie wykonania przewidziane zostało na 

rok 2020. 

3) Ponadto w zakresie kultury fizycznej i sportu - Gmina Miasto Zgierz realizowała 

porozumienie - zawarte z Powiatem Zgierskim w dniu 8 lutego 2019r. w sprawie 

powierzenia w roku 2019 Gminie Miasto Zgierz organizacji Igrzysk Dzieci, Igrzysk 

Młodzieży Szkolnej i Licealiady jako zadania publicznego o charakterze powiatowym w 

zakresie kultury fizycznej i sportu. Kwota przekazana z budżetu Powiatu Zgierskiego na 

realizację zadania wyniosła 44.000zł., a realizatorem zadania był Miejski Ośrodek Sportu i 

Rekreacji w Zgierzu. 

4) Z kolei z zakresu komunikacji międzygminnej w 2019 roku nadal obowiązują następujące 

porozumienia: 

a) Porozumienie Komunalne w sprawie międzygminnej komunikacji autobusowej z 

dnia 21 stycznia 2002r. (Uchwała XXXIII/355/2001 z dnia 30 sierpnia 2001 Rady 

asta Zgierza) -linie 6 i 61 



b) Porozumienie Międzygminne z dnia 26 marca 2012r. w sprawie międzygminnej 

komunikacji tramwajowej ( Uchwala nr XXI/205/12 z dnia 29 lutego 2012r. Rady 

Miasta Zgierza - linia 46 

c) Porozumienie Międzygminne z dnia 26 marca 2012r. w sprawie międzygminnej 

komunikacji tramwajowej ( Uchwała nr XXI/204/12 z dnia 29 lutego 2012r. Rady 

Miasta Zgierza - linia 16 później 45 

d) Porozumienie Międzygminne z dnia 30 maja 2014r. w sprawie wprowadzenia 

specjalnej zintegrowanej oferty taryfowej pod nazwą Wspólny Bilet 

Aglomeracyjny (Uchwala XLVI 11/584/14 z dnia 24 kwietnia 2014r. Rady Miasta 

Zgierza - WBA 

e) Porozumienie międzygminne z dnia 4 lutego 2016r. w sprawie międzygminnej 

komunikacji autobusowej linii 2 łączącej Aleksandrów Łódzki- Miasto Zgierz-

Gminę Zgierz- Stryków - linia 2 

f) Porozumienie Międzygminne z dnia 26.06.2017r. w sprawie wprowadzenia 

specjalnej zintegrowanej oferty taryfowej pod nazwą Wspólny Bilet Łódzko-

Zgierski (uchwała XXXl/399/17 z dnia 30.03.2017r. Rady Miasta Zgierza) -

WBŁZ 

3. Informacje o zadaniach i kompetencjach Prezydenta Miasta Zgierza 

wykonywanych przez organy innych jednostek samorządu terytorialnego na 

podstawie porozumień lub organy związków międzygminnych lub związków 

gmin i powiatów. 

W okresie sprawozdawczym nie były realizowane żadne zadania i kompetencje przysługujące 

Prezydentowi Miasta Zgierza przez organy innych jednostek samorządu terytorialnego na 

podstawie porozumień związków międzygminnych lub związków gmin i powiatów. Prezydent 

Miasta Zgierza realizował za to zadania i kompetencje przysługujące innym organom 

samorządu terytorialnego na podstawie porozumień, o których mowa w rozdziale III, pkt. 2. 



IV. Realizacja polityk, strategii, programów i planów. 

1. Wśród aktów planowania ustanowionych przez Radę Miasta Zgierza na 
wniosek Prezydenta Miasta Zgierza w 2019 roku realizowane były 
następujące polityki, strategie, programy bądź plany. 

1) Polityka senioralna realizowana jest na podstawie przyjętego uchwałą Rady Miasta 

Zgierza nr XVIII/236/16 z dnia 29 lutego 2016r. programu polityki seniorałnej na lata 

2016 - 2020. Głównym celem Programu jest umożliwienie i wspieranie aktywnego 

i godnego starzenia się przy zachowaniu dobrostanu psychicznego i fizycznego oraz 

zapewnienie możliwości prowadzenia w dalszym ciągu samodzielnego 

i satysfakcjonującego życia dzięki aktywności społecznej. Aktualne dane demograficzne 

potwierdzają, iż liczba osób w wieku dojrzałym ciągle wzrasta. Polityka senioralna 

w mieście Zgierzu nastawiona jest na przełamywanie stereotypu dotyczącego starości. Aby 

zrealizować cel główny programu, w roku 2019 wdrożono do realizacji następujące cele 

szczegółowe, dla zwiększenia udziału osób starszych w życiu społeczno-kulturalnym na 

terenie Gminy Miasto Zgierz obowiązuje „Zgierska Karta Seniora"', wydawana 

zameldowanym i zamieszkałym na terenie Gminy mieszkańcom, którzy ukończyli 60 rok 

życia. Karta uprawnia do zniżek i dodatkowych uprawnień. W roku 2019 wydano 903 karty 

(liczba posiadaczy ZKS na dzień 31 grudnia 2019r. - 6672). Zintegrowano lokalne 

instytucje działające na rzecz osób w wieku 60+, w roku sprawozdawczym ZKS liczyła 

80 partnerów. Dla rozwoju i wspierania i aktywności fizycznej zorganizowano zajęcia 

taneczne, z których skorzystało 35 seniorów oraz zajęcia z aktywności ruchowej, 

w których uczestniczyło 100 osób. 

W zakresie profilaktyki zdrowotnej Gmina Miasto Zgierz dofinansowywała zabiegi 

rehabilitacyjne dla osób w wieku 60+, z których skorzystało 527 osób. Ponadto w okresie 

jesiennym zaszczepiono bezpłatnie 177 seniorów szczepionkom przeciwko grypie. 

W ramach cyklu spotkań o tematyce zdrowotnej pn. „Akademia Zdrowia" odbyło się 

5 spotkań, w których uczestniczyło około 90 seniorów. Udało się zrealizować cel 

dotyczący zwiększenia udziału osób starszych w życiu społeczno-kulturalnym poprzez 

stworzenie im warunków do nauki śpiewu, gdzie w zajęciach wokalno-muzycznych swoje 

i doskonaliło 14 seniorek. Panie miały okazję zaprezentować swoje 

i na pikniku pn. „Łączymy pokolenia", w którym uczestniczyło około 500 



Ponadto dla zgierskich seniorów zorganizowano bal sylwestrowy pn. „Łączymy pokolenia 

- w Nowy Rok", w którym udział wzięło około 500 osób. Zgierskie Centrum Seniora 

zorganizowało 10 wycieczek, z których skorzystało około 500 seniorów. 

W ramach zwiększania dostępu do informacji o planowanych i realizowanych dla seniorów 

przedsięwzięciach prowadzona jest strona internetowa Zgierskiego Centrum Seniora, 

ponadto w miesiącu październiku 2019r. zorganizowano spotkanie seniorów z władzami 

miasta podsumowujące działalność ZCS, na spotkaniu przekazano informacje o kolejnych 

kierunkach działalności Zgierskiego Centrum, w spotkaniu uczestniczyło około 500 osób. 

Zrealizowano także cel dotyczący podniesienia poziomu wiedzy i świadomości z zakresu 

dostosowania do współczesnego świata. Stworzono seniorom warunki do nauki języka 

angielskiego, z zajęć skorzystało 32 osoby oraz przeprowadzono zajęcia z podstawowej 

obsługi komputera i Internetu. Przewiduje się kontynuację prowadzonych działań oraz 

podjęcie nowych inicjatyw. 

2) Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla miasta Zgierza na lata 2016 -

2020 została przyjęta do realizacji uchwalą nr XX/249/16 Rady Miasta Zgierza z dnia 

31 marca 2016r. Dokument ten stanowi podstawę do realizacji stosunkowo trwałych 

wzorów interwencji społecznych, które zmierzają do poprawy warunków życia 

mieszkańców, a w szczególności tych, którzy są zagrożeni marginalizacją i wykluczeniem 

społecznym oraz działań prowadzących do integracji społecznej. Na potrzeby opracowania 

niniejszego Programu przeprowadzono anonimowe badania ankietowe na losowo 

wybranej grupie mieszkańców. Badania dotyczyły problemu równości szans kobiet 

i mężczyzn oraz sytuacji dziecka w środowisku szkolnym i rodzinnym na podstawie ankiet 

wypełnionych przez pedagogów szkół. Na treść i realizację strategii między innymi mają 

wpływ następujące akty prawne: ustawa o samorządzie gminnym, o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, o przeciwdziałaniu narkomanii, o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie. Monitoring zapisów strategicznych, polegający na 

systematycznym zbieraniu i analizowaniu informacji dotyczących realizowanych bądź 

zrealizowanych działań prowadzony jest przez zespół oceniający strategię. Zespół ocenę 

skuteczności polityki społecznej w formie raportu przekazuje Prezydentowi Miasta Zgierza 

oraz Radzie Miasta Zgierza do dnia 30 czerwca każdego roku za rok poprzedni. Strategia 

Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zgierza w roku 2019 była realizowana 

w szczególności poprzez dalej wymienione programy. Skuteczność realizacji działań w 



roku 2019 w ramach strategii należy uznać za bardzo dobrą. Strategia systematycznie 

przynosi rezultaty. 

3) Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2019 dla 

miasta Zgierza przyjęty uchwalą Nr 111/30/18 Rady Miasta Zgierza z dnia 20 grudnia 

2018r. zrealizowany został z uwzględnieniem wskazówek wynikających z Rekomendacji 

Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do realizowania 

i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych a także zgodnie z Krajowym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 

2016r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz. U. poz. 1916), 

w którym wśród realizatorów zadań z tego obszaru zostały wskazane samorządy 

gminne. Podobnie jak w latach ubiegłych celem Programu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych było inicjowanie i prowadzenie działań, które przyczynią się do 

zapobiegania powstawania nowych problemów uzależnień, zmniejszenia rozmiarów już 

występujących oraz zwiększenia oferty działań profilaktycznych. W ramach Programu 

swoją działalność prowadziła Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, informacja z realizacji zadań Komisji corocznie przekazywana jest na sesje 

Rady Miasta Zgierza w miesiącu lutym. Ponadto w roku sprawozdawczym funkcjonowały 

cztery świetlice opiekuńczo wychowawcze (przy SP1, 4 i 11 oraz prowadzone przez 

POAK).W ramach konkursów ofert dofinansowano placówkę wsparcia dziennego 

prowadzoną przez Fundację ARKA, dwie placówki z zakresu poradnictwa dla osób 

uzależnionych i współuzależnionych (Liga Kobiet Polskich, Stowarzyszenie SWEiR), 

z zakresu działań terapeutycznych Stowarzyszenie Abstynentów Klubu „STOP". 

Prowadzone były maratony psychoterapeutyczne dla uzależnionych i współuzależnionych, 

zorganizowano zajęcia otwarte dla dzieci w okresie ferii zimowych i wakacji. 

Dofinansowano zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży z różnych dziedzin. GMZ 

zorganizowała kolonie letnie dla 45 dzieci. Ponadto realizowano działania informacyjno-

edukacyjne. Prowadzone działania przyniosły oczekiwane rezultaty, z roku na rok środki 

na przeciwdziałanie alkoholizmowi wzrastają. Dane na temat działalności gminy 

w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przekazywane są do 

PARPA w miesiącu kwietniu. 

4) Program przeciwdziałania narkomanii dla miasta Zgierza na lata 2019-2020, przyjęty 

uchwalą nr 111/31/2018 Rady Miasta Zgierza z dnia 20 grudnia 2018r. Głównym celem 

Programu jest ograniczenie zjawiska narkomanii w mieście Zgierzu. Cele szczegółowe to: 



a) podniesienie wiedzy i zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej szkodliwości 

zażywania narkotyków w zakresie profilaktyki i uzależnień od substancji 

psychotropowych; 

b) promowanie zdrowego stylu życia; 

c) wsparcie informacyjne dla osób borykających się z problemem narkomanii i ich rodzin; 

d) podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców poprzez ograniczenie zjawiska 

patologii i przestępczości; 

e) integrowanie lokalnych instytucji działających w obszarze przeciwdziałania 

narkomanii. 

Pomimo działań w dziedzinie profilaktyki w szkołach, nadal istnieje potrzeba prowadzenia 

akcji, programów i warsztatów profilaktycznych odwracających uwagę od substancji 

psychoaktywnych, wskazujących alternatywę dla spędzania czasu wolnego, promujących 

zdrowy styl życia. Głównymi problemami miasta w obszarze przeciwdziałania narkomanii 

są trudności w dotarciu do szerokiej grupy społeczeństwa z informacją o problemie 

narkomanii, małe rozpoznanie problemów związanych ze środkami psychoaktywnymi, 

występowanie przyzwolenia społecznego na używanie niektórych narkotyków, moda na 

używanie narkotyków przez młodzież i młodych dorosłych, funkcjonowanie wielu mitów, 

opory przed korzystaniem z terapii i pomocy psychologicznej, lobbing ludzi zarabiających 

na substancjach psychoaktywnych oraz niedoskonałe prawo. Gmina Miasto Zgierz będzie 

kontynuowała dotychczasowe działania profilaktyczne zmierzające do rozpowszechnienia 

informacji na temat szkodliwości zażywania narkotyków, podejmowania działań 

interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych, wspierania rodzin, w których występują 

problemy narkomanii. Program w roku sprawozdawczym został zrealizowany, w ramach 

niego udzielono dofinansowania do specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i 

rehabilitacji uzależnienia od narkotyków, zrealizowano cykl warsztatów z zakresu 

przeciwdziałania uzależnieniom, dla dzieci z terenu miasta Zgierza uczęszczających do 

świetlic opiekuńczo-wychowawczych, zrealizowano projekt „Kuchnie Świata - kolejna 

podróż", który skierowany był do osób uzależnionych od narkotyków, uczestniczących w 

Programie Adaptacji Społecznej, jaki prowadzi Fundacja „ARKA". Dofinansowano obóz 

terapeutyczny dla uczestników Programu Adaptacji Społecznej, mieszkańców hostelu przy 

Fundacji Arka w celu zapobiegania nawrotom uzależnienia od narkotyków. Doposażono 

także placówkę wsparcia dziennego. W roku sprawozdawczym działał Punkt 

""konsultacyjny dla osób i ich rodzin borykających się z problemem narkomanii. Wsparto 



także działania hostelu realizującego Program Adaptacji Społecznej dla osób 

uzależnionych. Informacja z realizacji Programu corocznie przekazywana jest na sesje 

Rady Miasta Zgierza w miesiącu marcu. 

5) Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2019 został przyjęty 

uchwałą nr II/7/18 Rady Miasta Zgierza z dnia 3 grudnia 2018r. Program jest wyrazem 

dążenia Gminy Miasto Zgierz do wspierania działalności organizacji pozarządowych. 

Program reguluje zakres współpracy w wymiarze finansowym jak i poza finansowym. 

Miasto współpracuje z około 50 organizacjami. Z roku na rok przeznacza się coraz więcej 

środków na realizację zadań we współpracy z OPP. Ocena realizacji Programu 

przekazywana jest w formie informacji z realizacji Programu corocznie na sesje Rady 

Miasta Zgierza w miesiącu maju. 

6) Program działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą „Zgierz dla Rodziny" 

przyjęty uchwałą nr XLVIII/573/14 Rady Miasta Zgierza z dnia 24 kwietnia 2014r. 

W ramach polityki prorodzinnej, w Zgierzu jest realizowany Program „Zgierz, dla 

Rodziny", ukierunkowany na pomoc dla rodzin wielodzietnych. Jego główne cele to: 

wzmacnianie i promowanie rodzin wielodzietnych oraz ich aktywizacja i integracja 

poprzez system ulg i zniżek w dostępie do oferty społeczno-kulturalno-sportowej miasta, 

zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży wychowującej się 

w rodzinach wielodzietnych, poprawa warunków życia rodzin wielodzietnych oraz 

budowanie trwałych relacji rodzinnych poprzez ich uczestnictwo w życiu kulturalnym, 

zajęciach i imprezach sportowych oraz innych formach aktywności oferowanych przez 

miasto, wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa ogólnego i socjalnego oraz kreowanie 

pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej, tworzenie sprzyjającego rodzinie klimatu 

miejskiego, umożliwiającego propagowanie instytucji rodziny oraz podejmowanie działań 

w zakresie miejskiej polityki prorodzinnej. W 2019 roku do Gminy Miasto Zgierz 

wpłynęło 48 wniosków o wydanie karty oraz 40 wniosków o przedłużenie ważności karty. 

Uprawnienie do korzystania z Programu uzyskało 494 osób, w tym: 

185 rodziców/opiekunów i 309 dzieci. Obecnie Zgierska Karta Rodzinna posiada 52 

partnerów lokalnych przedsiębiorców. W ramach polityki prorodzinnej Gmina Miasto 

jierz realizuje również działania związane z obsługą ogólnopolskiej Karty Dużej 

Rodziny. 

W 2014r. została podpisana ustawa o ogólnopolskiej Karcie Dużej Rodziny. Jest to system 

zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak 



i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty 

podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. KDR 

wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług w całej Polsce. 

Od 1 stycznia 2019 roku wprowadzono kolejną zmianę w ustawie. Obecnie istnieje 

możliwość przyznania Karty Dużej Rodziny rodzicom, którzy kiedykolwiek mieli na 

utrzymaniu troje dzieci. Zakładane do realizacji zadania z zakresu polityki 

prorodzinnej w roku sprawozdawczym zostały w całości spełnione. Informacja 

z realizacji Programu corocznie przekazywana jest na sesje Rady Miasta Zgierza w 

miesiącu styczniu. 

7) Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie dla miasta Zgierza na lata 2016 - 2020. Dnia 31marca 2016r. 

Uchwałą NR XX/250/16 Rady Miasta Zgierza został przyjęty Miejski Program 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla 

Gminy Miasta Zgierza na lata 2016-2020. Głównymi założeniami programu są: 

podnoszenie wrażliwości społecznej na przemoc w rodzinie między innymi promowanie 

wartości rodzinnych, edukacji społeczeństwa poprzez prowadzenie kampanii 

informacyjnych, utworzenie sprawnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie -

powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie oraz określenie przejrzystych kompetencji służb i instytucji zaangażowanych 

w przeciwdziałanie przemocy domowej, wspieranie ofiar przemocy poprzez wsparcie 

psychologiczne, prawne, zapewnienie schronienia, działalność świetlic środowiskowych, 

podnoszenie wiedzy i kompetencji służb zajmujących się problematyką przemocy 

w rodzinie - organizowanie i współfinansowanie szkoleń dla policjantów, pracowników 

socjalnych, pielęgniarek środowiskowych, pedagogów szkolnych oraz członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego, monitorowanie zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Miasta 

Zgierza - prowadzenie badań ankietowych dotyczących przemocy domowej, analiza 

statystyk MOPS i KPP. Co roku Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w miesiącu czerwcu przedkłada Radzie Miasta 

sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla miasta Zgierza na lata 2016 - 2020 

8) Realizacja programu „Zgierz walczy ze smogiem - dofinansowanie do wymiany 

źródeł ciepła - edycja II" przyjętego uchwałą nr XLVIII/623/18 Rady Miasta Zgierza 

_ z dnia |5 kwietnia 2018r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na 

dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu wymiany źródeł ciepła na terenie 



Gminy Miasto Zgierz na lata 2018-2019. W dniu 02.10.2018 Gmina Miasto Zgierz 

pozyskała kolejną dotację z WFOŚiGW w Łodzi w ramach drugiej edycji Programu 

Ograniczania Niskiej Emisji na realizację zadania: „Zgierz walczy ze smogiem -

dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła - edycja II". Realizację zadania zakończono we 

wrześniu 2019r. Ostatecznie wysokość dotacji wyniosła 725 337,00zł., a dofinansowanie 

przyznano 84 osobom. Wysokość dofinansowania wynosi 50 % kosztów kwalifikowanych, 

w tym: 

a) koszty przygotowania niezbędnych projektów i dokumentacji; 

b) koszty zakupu i montażu fabrycznie nowych urządzeń do produkcji energii, w tym ze 

źródeł odnawialnych, wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem; 

c) koszty demontażu istniejących instalacji i urządzeń; 

d) koszty robót budowlanych niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia; 

e) koszty wykonania lub modernizacji wewnętrznej instalacji c.o. lub c.w.u wraz 

z materiałami; 

f) koszty wykonania przyłącza i instalacji gazowej; 

g) koszty budowy węzła cieplnego; 

h) koszty wykonania przyłącza do miejskiej sieci ciepłowniczej. 

W efekcie zlikwidowano 90 sztuk starych kotłów węglowych i zastąpiono je: 77 sztukami 

pieców na gaz, 3 sztukami pieców klasy 5 na ekogroszek, 3 biomasa klasy 5 i 1 elektryczny. 

9) Realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Zgierz Zgodnie z art. 11 a ust. 1 

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019r. poz. 122, 

poz. 1123, poz. 2245) Rada Gminy wypełniając obowiązek, o którym mowa w art. 

11 ust. 1 ww. ustawy, określa, w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, 

program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt. W okresie od 01.01.2019r. do 03.04.2019r. obowiązywała uchwała 

NrXLV/593/18 z dnia 27 lutego 2018r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Miasto Zgierz (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2018r., poz. 1395), która obejmowała: 

a) wskazanie wysokości oraz sposób wydatkowania środków finansowych 

przeznaczonych na realizację Programu 

b) zasady i warunki wyłapywania (odławiania) bezdomnych zwierząt; 

zapewnienie wyłapanym (odłowionym) bezdomnym zwierzętom miejsca 

przetrzymywania przed przewiezieniem do schroniska oraz zapewnienie 



miejsc i opieki w schronisku dla zwierząt; 

d) zasady dokonywania sterylizacji albo kastracji zwierząt; 

e) zasady poszukiwania właścicieli dla bezdomnych zwierząt i ich przekazania 

do adopcji; 

f) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt 

gospodarskich; 

g) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom w przypadkach 

zdarzeń drogowych lub innych zdarzeń z udziałem zwierząt, wymagających 

pomocy weterynaryjnej; 

h) zasady znakowania wyłapanych (odłowionych) zwierząt bezdomnych; 

i) zasady opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; 

j) usypianie ślepych miotów. 

10) W okresie od 04 kwietnia 2019r. do 31 grudnia 2019r. obowiązywała uchwała 

Nr VI/59/2019 z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Miasto Zgierz (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2019r., poz. 1701), która obejmowała: 

a) wskazanie wysokości oraz sposób wydatkowania środków finansowych 

przeznaczonych na realizację Programu; 

b) zasady i warunki wyłapywania (odławiania) bezdomnych zwierząt; 

c) zapewnienie wyłapanym (odłowionym) bezdomnym zwierzętom miejsca 

przetrzymywania przed przewiezieniem do schroniska oraz zapewnienie miejsc 

i opieki w schronisku dla zwierząt; 

d) zasady dokonywania sterylizacji albo kastracji zwierząt; 

e) zasady poszukiwania właścicieli dla bezdomnych zwierząt i ich przekazania do 

adopcji; 

f) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt 

gospodarskich; 

g) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom w przypadkach zdarzeń 

drogowych lub innych zdarzeń z udziałem zwierząt, wymagających pomocy 

weterynaryjnej; 

h) zasady znakowania wyłapanych (odłowionych) zwierząt bezdomnych; 

i) zasady opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; 

j) usypianie ślepych miotów; 



k) plan znakowania psów. 

1 1 )  N a  t e r e n i e  G m i n y  M i a s t o  Z g i e r z  o b o w i ą z u j e  L o k a l n y  P r o g r a m  R e w i t a l i z a c j i  Z g i e r z a  

2016-2020+, przyjęty Uchwałą Nr XXIX/343/16 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 

grudnia 2016 roku. Przedmiotowy Program nie stanowi gminnego programu rewitalizacji 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji i 

sporządzony został w oparciu o Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach 

operacyjnych na lata 2014-2020. Poprzez uzyskanie pozytywnej weryfikacji ze strony 

Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego 

na lata 2014-2020 w dniu 9 stycznia 2017 roku, zarówno Gmina Miasto Zgierz, jak i inne 

podmioty mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej działań 

rewitalizacyjnych na zidentyfikowanym przez Program obszarze. Wyznaczony w wyniku 

diagnozy obszar rewitalizacji obejmuje część obszaru zdegradowanego, przede wszystkim 

historyczne centrum miasta wraz z „kołnierzem" określonym zasięgiem urbanizacji sprzed 

1945r. wraz z terenami przyległymi charakteryzującymi się dużym stopniem degradacji, a 

także obszar rekreacyjno-wypoczynkowy „Malinka". Obszar rewitalizacji obejmuje zatem 

9,80% powierzchni gminy, zamieszkały przez ok. 29,7% populacji miasta. Zamierzenia 

rewitalizacyjne w głównej mierze definiuje lista dwudziestu planowanych podstawowych 

projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych. W 2019 roku kontynuowano lub rozpoczęto 

realizację kilku z nich. Główna oś działań rewitalizacyjnych w mieście związana jest z 

realizacją projektu pn.: „Szlakiem architektury włókienniczej - rewitalizacja Miasta 

Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych 

terenów na obszarze ŁOM", realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Wśród przedsięwzięć podstawowych 

realizowanych w roku 2019 wymienić należy w szczególności: 

a) Remont konserwatorski, przebudowa i termomodernizacja Muzeum Miasta Zgierza -

wyłoniono wykonawcę prac. 

b) Rewitalizacja Parku Miejskiego - wykonano oświetlenie i monitoring, poidełka, 

kurtynę wodną oraz toaletę. Wyłoniono również wykonawców i przystąpiono do etapu 

projektowania infrastruktury rekreacyjnej, w tym ścieżki zdrowia i skateparku oraz 

mola z altaną widokową i mostku. 

c) Rewitalizacja ulicy Długiej oraz ulicy Narutowicza - wyłoniono wykonawców 

i przystąpiono do etapu projektowania modernizacji ulicy Narutowicza na odcinku od 
\ 



ul.Długiej do ul.3-go Maja oraz ulicy Długiej na odcinkach od ul.Narutowicza do Placu 

Kilińskiego i od Placu Kilińskiego do ulicy Mielczarskiego. 

d) Rewitalizacja budynków "Domów Tkaczy" przy ul. Narutowicza i ul. Rembowskiego -

wyłoniono wykonawcę i przystąpiono do prac projektowych i przygotowawczych 

w zakresie przywrócenia funkcji budynku po wybuchu gazu przy ul. Rembowskiego 2. 

Ze względu na niewyłonienie wykonawców rewitalizacji 12 budynków komunalnych 

przy ul. Narutowicza, procedury będą kontynuowane w roku kolejnym. 

e) Podniesienie standardów bezpieczeństwa poprzez wprowadzenie monitoringu 

w newralgicznych strefach miasta - rozszerzono sieć monitoringu m.in. na terenie Parku 

Miejskiego oraz OS W „Malinka". 

f) Wykonanie dokumentacji technicznej dla rewitalizacji obiektu „Starego Młyna" w 

ramach Szlaku architektury włókienniczej. 

g) Rewitalizacja terenu sportowo-rekreacyjnego "Malinka" - wykonano infrastrukturę 

sportową, a także przystąpiono do realizacji części infrastruktury rekreacyjnej, w tym 

wodnego placu zabaw. 

h) Modernizacja bazy sportowej Zgierza, w tym w ramach projektu ZIT „Modernizacja 

energetyczna budynków zasobu komunalnego oraz użyteczności publicznej na terenie 

Miasta Zgierza" - zakończono prace w zakresie zaplecza sanitarno-szatniowego hali 

sportowej MOSiR oraztermomodernizację hali łuczniczej. Jednocześnie kontynuowano 

rozbudowę istniejącej hali o nową halę wielofunkcyjną. Zakończono również 

termomodernizację Basenu przy ul. Leśmiana 1, a także wsparto rozwój nowej 

infrastruktury sportowej w różnych częściach miasta w ramach zadań budżetu 

obywatelskiego. 

i) Kompleksowa termomodernizacja budynków na terenie Miasta Zgierza - w roku 2019 

poprzez zakończenie etapu III prac oraz montaż systemu zarządzania energią 

w Miejskich Przedszkolach nr 8, 14 i 15 zakończono realizację całego przedsięwzięcia 

termomodernizacyjnego realizowanego w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. 

j) Modernizacja energetyczna budynków zasobu komunalnego oraz użyteczności 

publicznej na terenie Miasta Zgierza - w 2019 roku przeprowadzono prace podnoszące 

efektywność energetyczną budynków przy ulicy Długiej 16, 18 oraz 19. Zakończono 

również prace termomodernizacyjne w hali sportowej MOSiR przy ul. Wschodniej 2. 

Ponad :o przystąpiono do opracowywania dokumentacji projektowej dla budynków 

komunalnych przy ul. Długiej 22, 30, 32, 40 oraz 41. 
— - U  



12) Na terenie Gminy Miasto Zgierz obowiązuje Wieloletni plan rozwoju i modernizacji 

urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, który przyjęty został uchwałą 

nr XLV/587/18 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie uchwalenia 

„Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 

kanalizacyjnych na lata 2018 - 2021 z perspektywą do roku 2025" 

spółki „Wodociągi i Kanalizacja-Zgierz" Sp. z o.o. Przedmiotowy program stanowi 

swoistego rodzaju strategię i plan realizacji inwestycji w infrastrukturę wodno

kanalizacyjną realizowaną przez spółkę miejską. 

Ponadto kierowana przez Prezydenta Miasta Zgierza, Gmina Miasto Zgierz zrealizowała 

następujące przedsięwzięcia: 

1) Opracowanie raportu z wykonania Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto 

Zgierz na lata 2017-2021 z perspektywą na lata 2022-2024. 

„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Zgierz na lata 2017-2021 z perspektywą 

na lata 2022-2024" przyjęty został uchwałą Nr XXXIX/486/17 Rady Miasta Zgierza z dnia 

31 sierpnia 2017r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto 

Zgierz na lata 2017-2021 z perspektywą na lata 2022-2024. Dokument zawiera diagnozę stanu 

środowiska w Zgierzu, cele główne do osiągnięcia w perspektywie do 2024 roku. Gmina Miasto 

Zgierz, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju dokonała wyboru takich założeń, które 

umożliwią kształtowanie środowiska, jego ochronę lub stanowią metody naprawcze przy 

jednoczesnym zagwarantowaniu jej stabilnego rozwoju gospodarczego. Reasumując, na etapie 

opracowania dokumentu spośród licznych założeń alternatywnych zostały wybrane tylko takie, 

których realizacja umożliwi zrównoważony rozwój miasta. Do Programu została wykonana 

prognoza oddziaływania na środowisko, która obejmuje tematykę związaną z analizą skutków 

realizacji działań, jakie zostały zaproponowane dla Gminy Miasto Zgierz w zakresie ochrony 

środowiska (gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, ochrony gleb, ochrony przyrody, 

ochrony krajobrazu i lasów, ochrony powietrza atmosferycznego, ochrony przed hałasem, 

ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym, nadzwyczajnych zagrożeń 

środowiska, ochrony środowiska i edukacji ekologicznej). Jest to dokument wskazujący na 

możliwe negatywne skutki nierealizowania programu. Podaje zalecenia dotyczące ich 

minimalizacji oraz w zakresie przeciwdziałania tym negatywnym oddziaływaniom. Prognoza 

określa i ocenia wpływ realizacji POŚ na elementy środowiska przyrodniczego oraz dobra 

materialne. Zgodnie z art. ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 
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( Dz. U. z 2018r.. poz. 799 ze zm. ) z wykonania programów ochrony środowiska organ 

wykonawczy województwa, powiatu i gminy sporządza co 2 lata raporty, które przedstawia się 

odpowiednio sejmikowi województwa, radzie powiatu lub radzie gminy. Mając powyższe na 

uwadze w dniu 29.11.2019r. została podpisana umową z firmą ATMO-PROJEKT na 

wykonanie ww. opracowania. Koszt wykonania umowy wyniósł 6150,00zł brutto. 

2) Udział w programie pn.: „100 tys. drzew na stulecie województwa łódzkiego". 

Gmina Miasto Zgierz w roku 2019 wzięła udział w programie w programie pn. „100 

tys. drzew na stulecie województwa łódzkiego", realizowanym przez Zespół Parków 

Krajobrazowych Województwa Łódzkiego, z siedzibą w Łodzi przy ul. Piłsudskiego 12. Gmina 

otrzymała łącznie 867 sadzonek drzew i krzewów, które w całości zostały przekazane: 

Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej im. B. Prusa przy ul. Łódzkiej 5, 95-100 

Zgierz, 

Szkole Podstawowej Nr 10 przy ul. Ozorkowskiej 68/70, 95-100 Zgierz, 

Miejskiemu Przedszkolu Nr 8 przy ul. Łódzkiej 86, 95-100 Zgierz, 

Szkole Podstawowej Nr 5 przy ul.l Maja 63, 95-100 Zgierz, 

Miejskiemu Przedszkolu Nr 6 przy ul. Gałczyńskiego 38, 95-100 Zgierz, 

Szkole Podstawowej Nr 6 przy ul.3 Maja 46a, 95-100 Zgierz, 

Miejskiemu Przedszkolu Nr 12 przy ul. Gałczyńskiego 30, 95-100 Zgierz, 

Miejskiemu Przedszkolu Nr 2 przy ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 6, 95-100 Zgierz, 

Miejskiemu Przedszkolu Nr 9 przy ul. Dubois 10, 95-100 Zgierz 

Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Zgierzu, przy ul. Wschodnia 2, 

pracownikom Urzędu Miasta Zgierza, 

celem wykorzystania w organizowanych przez ww. podmioty działaniach propagujących 

postawy proekologiczne. 

3) Udział w inicjatywie „Manifest Gmin Przyjaznych Pszczołom". 

Gmina Miasto Zgierz w roku 2019 wzięła udział w III edycji ogólnopolskiej inicjatywy 

„Gmina Przyjazna Pszczołom, Edycja 2019", organizowanej w ramach Programu 

„Z Kujawskim pomagamy pszczołom". Celem przedmiotowej edycji było rozpoczęcie 

kolejnego trzyletniego celu, jakim jest posadzenie 1 miliona roślin przyjaznych pszczołom. 

Wobec powyższego gmina sadziła rośliny miododajne i pyłkodajne w przestrzeni publicznej 

iasta. 



4) Realizacja wskazań Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu sporządzonego dla lasów 

stanowiących własność Gminy Miasto Zgierz obowiązującego od 01 stycznia 2019r. 

do 31 grudnia 2028r. 

Od 1 stycznia 2019r. obowiązuje nowy Plan Planu Urządzenia Lasu sporządzony dla lasów 

stanowiących własność Gminy Miasto Zgierz. Zgodnie z zawartymi w nim wskazaniami w 

2019r. wykonano prace pielęgnacyjno-ochronne na terenie lasów - Góry Wilamowskie oraz 

przy ul. Młodzieżowej w Zgierzu. Całkowity koszt przeprowadzonych ww. prac w 2019r. 

wyniósł 26 100,00 brutto. 

5) Opracowanie zmian do Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Zgierz. 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Zgierz realizowany był 

w ramach projektu nr POIS.09.03.00-00-623/13 pn. "Ochrona środowiska naturalnego Gminy 

Miasto Zgierz poprzez opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto 

Zgierz" i przyjęty uchwałą Nr XIII/157/15 z dnia 29 października 2015r. w sprawie wdrożenia 

Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Zgierz realizowanego w ramach projektu 

nr POIS.09.03.00-00-623/13 pn. "Ochrona środowiska naturalnego Gminy Miasto Zgierz 

poprzez opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Zgierz" wraz 

z prognozą oddziaływania na środowisko. Dokument obejmuje działania, które przyczynią się 

do poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Miasto Zgierz oraz działania sprzyjające 

redukcji gazów cieplarnianych. Celem Planu jest określenie działań zmierzających 

do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020 tj.: 

redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł 

odnawialnych, redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez 

podniesienie efektywności energetycznej. 

W dniu 20.12.2019r. została zawarta umowa z Agencją Użytkowania i Poszanowania Energii 

Sp. z o.o. na dokonanie zmian w dokumencie „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 

Miasto Zgierz" poprzez dodanie nowego planowanego przedsięwzięcia polegającego na 

wykonaniu próbnych odwiertów geotermalnych, dokonanie zmian w elektronicznej bazie 

danych zawierającej wyselekcjonowane i usystematyzowane informacje pozwalającej na ocenę 

gospodarki energią oraz inwentaryzację emisji gazów cieplarnianych w Gminy Miasto Zgierz, 



przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - prognozy oddziaływania 

na środowisko. Finansowanie nastąpi w roku 2020. 

6) Miejski Program Wspierania Rodziny dla Miasta Zgierza na lata 2019 - 2021. 

Obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnieniu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej spoczywa na jednostkach samorządu 

terytorialnego oraz na organach administracji rządowej ( art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 

2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej). Program Wspierania Rodziny 

został opracowany w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgierzu przez zespół powołany 

zarządzeniem Prezydenta Miasta Zgierza nr 28/VIII/2019 z dnia 18 stycznia 2019r. Jest on 

zgodny z art. 176 pkt. 1 ustawy z dnia 9 marca 201 lr. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej (Dz. U 2018 poz. 998 z późn. zm.), który w ramach zadań własnych gminy 

przewiduje „opracowanie i realizację 3 letnich gminnych programów wspierania rodziny". 

Celem głównym wyznaczonym w Miejskim Programie Wspierania Rodziny dla Miasta Zgierza 

na lata 2019-2021 jest tworzenie warunków do wychowywania dzieci w środowisku rodziny 

biologicznej oraz wspierania rodzin w prawidłowym wpływaniu funkcji opiekuńczo -

wychowawczych. Osiągniecie celu głównego uwarunkowane jest realizacją celów 

operacyjnych oraz przypisanych do nich działań. Cel operacyjny promowanie wartości 

rodziny promowanie i organizowanie różnorodnych form integracji rodzin i społeczności 

lokalnej, integracja międzypokoleniowa oraz działalność edukacyjno-informacyjna na rzecz 

promowania rodziny Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w imieniu Prezydenta 

Miasta Zgierza przedstawia co roku Radzie Miasta Zgierza sprawozdanie z realizacji Programu 

w terminie zgodnym z ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej tj. w miesiącu 

marcu. 

2. Akty planowania ustanawiane przez organy administracji rządowej. 

W ramach realizacji aktów planowania ustanawianych przez rząd na terenie Gminy Miasto 

Zgierz realizowane były: 

1) Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023. 

2) Program..ąsystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na rok 2019 rok. W ramach 

realizacji tego 

3 asystentów r 

programu gmina otrzymuje częściowe dofinansowanie do wynagrodzeń dla 

adziny zatrudnionych w MOPS. 
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3) Program Wieloletni „Senior+" na lata 2015-2020 Edycja 2019 rok. Program ten jest 

realizowany przez Dzienny Dom: Senior Wigor" w Zgierzu ul. Cezaka 12, który jest 

w strukturze organizacyjnej MOPS. 

4) Zadania wynikające z Ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2020r., poz. 111), 

gdzie wypłacane były zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, 

świadczenie pielęgnacyjne, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, specjalny 

zasiłek opiekuńczy, świadczenie rodzicielskie. 

5) Wypłaty świadczeń wynikających z Ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 

(Dz.U. z 201 7r., poz. 2092 z późn.zm.) 

6) Zadania wynikające z Ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin 

„Za życiem"(Dz.U. z 2019r„ poz. 473 z późn. zm.). 

7) Zadania wynikające z Ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2019r., 

poz. 2407). 

8) Zadania wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów w z dnia 30 maja 2018r. w sprawie 

szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start". 

9) Zadania wynikające z Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. 

10) Zadania wynikające z Ustawy Prawo energetyczne (Dz.U. z 2020r., poz. 833) - dodatki 

energetyczne. 

11)Zadania wynikające z Ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019r., poz. 1507 

z późn. zm.). Wynagrodzenie należne opiekunowi prawnemu z tytułu sprawowania opieki 

przyznanej przez sąd. 

12) Zadania wynikające z Ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019r., poz. 1507 

z późn. zm.): zasiłki stałe, składki na ubezpieczenie zdrowotne, zasiłki okresowe, posiłki -

Gmina w realizacji tego zadania jest wspierana dotacją celową ze środków przeznaczonych 

na realizację wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania 

„Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023. 

3. Inne akty planowania. 

W zakresie pozostałych aktów planowania nie znajdujących swojego odzwierciedlenia przy 

okazji omawianiu poprzednich punktów warto wymienić również poniższe działania: 



1) Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię i paliwa gazowe dla obszaru 

Gminy Miasto Zgierz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko . 

W dniu 18.11.2019r. została podpisana umowa z Agencją Użytkowania 

i Poszanowania Energii Sp. z o.o. w ramach zadania pn. „Opracowanie dokumentu pn. 

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię i paliwa gazowe dla obszaru 

Gminy Miasto Zgierz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - ograniczenie 

negatywnego wpływu zanieczyszczeń na środowisko, a także racjonalne 

gospodarowanie zasobami". Opracowanie zawierać będzie m.in. ocenę stanu 

aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną 

i paliwa gazowe, jak również, możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek 

i lokalnych zasobów paliw i energii z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła 

wytwarzanych w instalacjach odnawialnego źródła energii, energii elektrycznej 

i ciepła wytwarzanych w kogeneracji. Finansowanie opracowania przedmiotowej 

dokumentacji nastąpi w roku 2020. 

2) Z zakresu gospodarki przestrzennej: 

Zgodnie z art. 14 ust. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego są aktami prawa 

miejscowego. Na terenie miasta Zgierza obowiązuje 15 miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego zajmujących łącznie ok. 658,00 ha, co stanowi 15,5% 

powierzchni miasta. 

Szczegółowy wykaz obowiązujących planów miejscowych udostępniony jest na stronie BIP 

Urzędu Miasta Zgierza. 

W 2019r. Rada Miasta Zgierz przystąpiła do sporządzenia 2 planów miejscowych: 

1) dla terenu zlokalizowanego w rejonie ul. Łódzkiej - uchwałą Nr YII/69/2019 z dnia 

28 marca 2019r., 

2) dla terenu ograniczonego ul. Piątkowską, ul. Boczną, ul. Ciosnowską i granicą miasta 

- uchwałą Nr IX/97/2019 z dnia 30 maja 2019r. 

Poza ww. planami w opracowaniu pozostają 4 miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego: 

1) dla terenu Parku Kulturowego „Miasto Tkaczy" w Zgierzu - Nr XXX/368/17 Rady 

Miasta Zgierza z dnia 31 stycznia 2017r. 
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2) dla terenów przemysłowych położonych w rejonie ulicy Konstantynowskiej-Zachód 

- uchwała Nr LIII/483/10 z dnia 30 września 201 Or. 

3) dla obszaru fragmentu drogi dojazdowej do terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej w dzielnicy Rudunki w Zgierzu - uchwała Nr 111/23/2018 z dnia 20 

grudnia 2018r. 

4) dla terenów w rejonie ulic: Ozorkowskiej, Romantycznej, Supraskiej, Macieja Rataja, 

Krętej i Kwiatowej - uchwała Nr XIII/124/11 z dnia 29 września 20lir. zmieniona 

uchwałą Nr XV/137/11 z dnia 27 października 201 lr. 

Mając na celu aktualizację dokumentów planistycznych miasta oraz zmiany brzmienia 

art. 10 ust 3 i art. 10 ust. 2 pkt 8 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

które zniosły ww. obowiązek przystąpienia do sporządzenia planów miejscowych dla obszarów 

lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, w 2019r. Rada 

Miasta Zgierza odstąpiła od sporządzenia 2 planów miejscowych: 

1) dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulic 1 Maja, Rembowskiego, Narutowicza 

i Dąbrowskiego - uchwałą Nr YIII/82/2019 z dnia 25 kwietnia 2019r., 

2) dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulic Gałczyńskiego i Bazylijskiej - uchwałą Nr 

YIII/83/2019 z dnia 25 kwietnia 2019r. 

Zgodnie z art. 37a ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym Rada Miasta Zgierza, uchwałą Nr VIII/81/2019 z dnia 25 kwietnia 2019r., 

przystąpiła do przygotowania projektu uchwały ustalającej „Zasady i warunki sytuowania 

obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń" dla 

miasta Zgierza. 

3) Działania podejmowane przez placówki oświatowe. 

Część tych przedsięwzięć podejmowanych było w formie uchwał Rady Miasta Zgierz na 
wniosek Prezydenta Miasta Zgierza, natomiast część w własnej inicjatywy placówek. 

Lp. 
Nazwa 

placówki 
Programy wychowawczo - profilaktyczne 

SP1 

— 

• Zachowaj trzeźwy umysł - ogólnopolska kampania na rzecz 
profilaktyki uzależnień; 

• Program „Trzymaj formę"; 
• Program „Dopalaczom mówimy stop - wybieramy zdrowie"; 
• Udział szkoły w ogólnopolskiej akcji Bezpieczne wakacje; 



• Udział szkoły w miejskiej akcji Bezpieczne ferie; 
• Program „Zdrowo żyć - zdrowym być"; 
• Program „Żyj smacznie i zdrowo"; 
• Włączenie szkoły do ogólnopolskiej akcji „Tydzień 

przedsiębiorczości"; 
• Włączenie się do Światowego Dnia Życzliwości i Pozdrowień oraz 

Światowego Dnia Tolerancji; 
• Akcje wolontaryjne w ramach Wolontariatu Młodzieżowego; 
• Współpraca z Teatrem Wielkim w Łodzi w ramach akcji Bliżej; 
• Działalność Klubu „Rajdomaniak"; 
• Udział szkoły w uroczystościach z okazji 100 Lat Niepodległości: 

Parada Niepodległości, MAPPING 3D na budynku ratusza, Oddaniu 
Hołdu Twórcom Niepodległej. Udział w tworzeniu Żywej Flagi; 

• Realizacja działań zgodnie z programem wychowawczo -
profilaktycznym; 

• Udział w LVIII Centralnym Zlocie Młodzieży PTTK „Palmiry 2018"; 
• Udział w powiatowej akcji promującej czytelnictwo pod patronatem 

Prezydenta Miasta Zgierza pod hasłem „Niech legenda zagości na 100 
lat niepodległości"; 

• Udział w programie „Szkoła Promująca Zdrowie"; 
• Program „ Bezpieczna +"; 
• „ Program Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją - Polskie 

Towarzystwo Dyslektyczne; 
• Program „ Mediacje społeczne - szansą porozumienia"; 
• Trening społeczny dla uczniów prowadzony przez psychologa 

szkolnego; 
• Program „Agresik"- ćwiczenie umiejętności radzenia sobie ze 

stresem; 
• Program „ ratujemy i uczymy ratować" Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy; 
• Program „ Bezpieczna droga do szkoły"; 
• Program „ Bezpieczny Puchatek"; 
• Programy „ Szklanka mleka", „ Owoce w szkole", „ Śniadanie daje 

moc"; 
• Program „Ratujmy wzrok dzieciom"; 
• " Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę"; 
• Udział w zbiórce karmy dla zwierząt ze schroniska Medor; 
• „Pola Nadzieisadzenie cebulek kwiatowych; 
• Coroczna akcja nauczycieli polonistów i bibliotekarzy rozwijające 

zainteresowania czytelnicze i teatralne; 
• Edukacja ekologiczna; 
• Wychowywanie w trądycj i narodowej. 
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2 SP3 

• „Bezpieczna droga'' - spotkanie z Jeżem - klasy I; 
• „Bezpieczne miasto, dom, szkoła" - klasy II; 
• „Żyj zdrowo i wesoło" - klasy III; 
• „Agresja i przemoc" - klasy IV; 
• „Porozmawiajmy o przemocy" - klasy V; 
• „Tak czy Nie" - klasy VI. 

3 SP4 

• „Szkoła promująca zdrowie" -program promujący zdrowy styl życia 
dla klas I - VI; 

• „Czyste powietrze wokół nas" - program antynikotynowy dla 
oddziału przedszkolnego; 

• „Nie pal przy mnie, proszę" - program antynikotynowy dla klas I -
III; 

• „Znajdź właściwe rozwiązanie" - program antynikotynowy dla klas 
IV-VI; 

• „Owoce w szkole"; 
• „Szklanka mleka"; 
• Realizacja Szkolnego Programu Wychowawczo - Profilaktycznego; 
• Profilaktyka cyberprzemocy - warsztaty w klasach IV - VI; 
• Indywidualne konsultacje i porady dla rodziców organizowane przez 

wychowawców, nauczycieli przedmiotów, szkolnych specjalistów; 
organizowanie zespołów do spraw materialnych, pracy z uczniem 
sprawiającym trudności wychowawcze lub z trudnościami w uczeniu 
się; poradnictwo dla rodziców w trudnej sytuacji rodzinnej, osobistej. 

4 SP 5 

• Projekt „Ekopracownia pod chmurką" realizowany ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Łodzi oraz Gminy Miasta Zgierza (uchwała Rady Miasta Zgierza z 
dn. 29 maja 2018 Nr L/646/18); 

• Autorski projekt wychowawczo-edukacyjny „Wartościowe 
partnerstwo - integracja dzieci zdrowych z niepełnosprawnymi 
rówieśnikami"; 

• Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej 
nr 5 w Zgierzu na rok szkolny 2018/2019; 

• „Bezpieczeństwo w sieci: Uczeń w Internecie - Nauczycielu reaguj". 

5 SP 6 

\ 

• "Szkoła Podstawowa nr 6 w Zgierzu - miejsce, gdzie pasja spotyka się 
z doświadczeniem" - projekt realizowany w ramach programu Unii 
Europejskiej Erasmus+ (uchwała Rady Miasta Zgierza z dn. 28 
stycznia 2016r. Nr XVII/221/16); 

• „Wszystko czego potrzebujesz - to doświadczenie" - program 
Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój w ramach akcji Ponadnarodowa 
mobilność uczniów (uchwała Rady Miasta Zgierza z dn. 31 stycznia 
2019 Nr V/50/19); 

• „Woda źródłem życia" program edukacji ekologicznej realizowany ze 
środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz Gminy Miasta Zgierza (uchwała 
Rady Miasta Zgierza z dn. 28 marca 2019r. Nr VII/76/19); 

• „Cztery pory roku w ogrodzie przy Szkole Podstawowej nr 6 w 
Zgierzu" - program w ramach konkursu „Nasze ekologiczne 

' \ 

• "Szkoła Podstawowa nr 6 w Zgierzu - miejsce, gdzie pasja spotyka się 
z doświadczeniem" - projekt realizowany w ramach programu Unii 
Europejskiej Erasmus+ (uchwała Rady Miasta Zgierza z dn. 28 
stycznia 2016r. Nr XVII/221/16); 

• „Wszystko czego potrzebujesz - to doświadczenie" - program 
Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój w ramach akcji Ponadnarodowa 
mobilność uczniów (uchwała Rady Miasta Zgierza z dn. 31 stycznia 
2019 Nr V/50/19); 

• „Woda źródłem życia" program edukacji ekologicznej realizowany ze 
środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz Gminy Miasta Zgierza (uchwała 
Rady Miasta Zgierza z dn. 28 marca 2019r. Nr VII/76/19); 

• „Cztery pory roku w ogrodzie przy Szkole Podstawowej nr 6 w 
Zgierzu" - program w ramach konkursu „Nasze ekologiczne 
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pracownie" (uchwała Rady Miasta Zgierza z dn. 25 kwietnia 2019r. 
Nr YIII/79/19); 

• Rządowy Program „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła"; 
• Program „Chronimy Dzieci" - FDN pod patronatem MEN; 
• Program „Dziecko w sieci" - FDN; 
• Program "Szkoła z Klasą"; 
• Program „W/f z Klasą"; 
• Program "Szkoła Sportowych Talentów"; 
• Program "Kształtowanie przestrzeni"; 
• Program "Szkolny Klub Wolontariatu"; 
• Program "Erasmus +" (językowe projekty e-Twinning); 
• Program „Żyj smacznie i zdrowo" - Winiary; 
• Program "Trzymaj formę"; 
• Program „Szkoła dla rodziców i wychowawców"; 
• Program "Od Dziewczynki do Kobiety J&J; 
• Program "Nasze spotkania"; 
• Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka 

Szyjki Macicy; 
• Program "Bezpieczne Wakacje.pl"; 
• Program "Szkoła Dobrego Wychowania"; 
• Program "Szklanka mleka"; 
• Program Profilaktyki i Korekcji Wzroku "Ratujmy Wzrok Dzieciom"; 
• Program "Story Cheering" Innowacyjna metoda aktywizacji 

młodzieży zagrożonej wykluczeniem. 

• Bezpieczne ferie, Bezpieczne wakacje, Bezpiecznie w domu, szkole i 
na podwórku; 

• Owoce i warzywa w szkole; 
• Szklanka mleka w szkole; 
• Program antynikotynowy Nie pal przy mnie, proszę; 
• Zdrowe nietrudne; 
• Ogólnopolski program edukacji stomatologicznej „Niesamowity świat 

higieny jamy ustnej"; 
• Program antynikotynowy „Czyste powietrze wokół nas"; 
• Program ekologiczny „Mamo, tato, wolę wodę"; 
• Program ekologiczny „Kubusiowi przyjaciele natury"; 

6 SP 8 • Trzymaj formę; 
• Żyj smacznie i zdrowo; 
• Zachowaj Trzeźwy Umysł; 
• Szkoła Promująca Zdrowie; 
• Myśl pozytywnie - profilaktyka zdrowia psychicznego; 
• Program „Tak czy Nie"; 
• Program „Dopalaczom mówimy Stop"; 
• Świat widziany przez narko - i alko gogle; 

1 / • Projekt edukacyjny „Jestem bezpieczny w necie"; 

/ • Program profilaktyczny Unppluged (wybrane elementy); 

—/ • Program Dove-Self-Esteem- budowanie pozytywnej samooceny 
(wybrane elementy); 



• Projekt Cyfrowobezpieczni.pl; 
• Program „Zdrowy, mądry bezpieczny"; 
• „Ratujmy dzieciom wzrok". 

7 SP10 
• Trzymaj Formę; 
• Bieg po zdrowie; 
• Czyste powietrze wokół nas. 

8 SP11 

• Kubusiowi przyjaciele natury; 
• Bezpieczna droga do szkoły; 
• Szkoła dla rodziców; 
• Ogólnopolska kampania „Zachowaj trzeźwy umysł"; 
• Zdrowo jem -spotkania z dietetykiem. 

9 SP 12 

• Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny; 
• Pani Złość i Pan Gniew wychodzą z ukrycia; 
• Znam siebie, akceptuję innych; 
• Akademia Bezpiecznego Puchatka; 
• Trzymaj Formę. 

10 SLO 

• Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie; 
• Przepisy prawa dla nieletnich, cyberprzemoc a prawo; 
• Nikotyna - legalny narkotyk; 
• Ars, czyli jak dbać o miłość; 
• Tak czy Nie; 
• Stres maturalny; 
• Uzależnienia behawioralne; 
• Praktyczne myślenie, poczucie własnej wartości; 
• Nikotynie - STOP. 

11 MP 2 

• „Jak być dobrym przedszkolakiem?" - przedszkolny program 
wychowawczy, program autorski; 

• Ogólnopolski Program Edukacji Zdrowotnej „Śmiało rozmawiajmy 
dla dobra dzieci" (poszerzenie wiedzy rodziców, dzieci i nauczycieli 
dotyczącej przebiegu i objawów chorób wieku przedszkolnego); 

• Przedszkole Promujące Zdrowie; 
• Ogólnopolski Program Edukacji Zdrowotnej „Mamo, tato wolę 

wodę"; 
• Ogólnopolski Program Edukacji Zdrowotnej i Ekologicznej 

„Kubusiowi Przyjaciele Natury"; 
• Ogólnopolski Program Edukacji Zdrowotnej „Akademia Aąuafresh"; 
• Ogólnopolski Program Edukacyjny „Czyste powietrze wokół nas"; 
• Program wychowawczo - profilaktyczny MP 2. 

12 MP 3 

• Ogólnopolski program Akademia Aąuafresh - program profilaktyki i 
higieny jamy ustnej realizowany w przedszkolach; 

• Program „Przyjaciele Zippiego" - program promujący zdrowie, 
odporność psychiczną i dobre samopoczucie małych dzieci; 

• Program edukacyjny „Czyste powietrze wokół nas"; 

\ I 
61 



• Ogólnopolski program edukacyjny „Kubusiowi Przyjaciele natury"; 
• Program wychowawczo - profilaktyczny MP 3. 

13 MP 6 

• „Akademia Aąuafresh" - zajęcia z profilaktyki higieny jamy ustnej; 
• Kubusiowi przyjaciele natury; 
• Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy - wspieranie prawidłowych nawyków 

żywieniowych u małych dzieci; 
• Dzieciaki - mleczaki - wzrost świadomości na temat roli mleka i 

produktów mlecznych w diecie dzieci; 
• „Czyste powietrze wokół nas"; 
• „Mamo, tato wolę wodę"; 
• Program wychowawczo - profilaktyczny MP 6. 

14 MP 7 

• „Czyste powietrze wokół nas" - program edukacji zdrowotnej , 
którego celem było zwiększenie wiedzy dzieci nt. skutków palenia 
tytoniu oraz wzrost kompetencji dzieci w zakresie umiejętności 
zachowania się w zadymionych pomieszczeniach; 

• „ Góra grosza " - akcja zbierania monet organizowana przez 
Towarzystwo Nasz Dom na rzecz dzieci z opieki zastępczej; 

• „Akademia Aąuafresh" - program edukacji zdrowotnej, którego 
głównym celem jest profilaktyka stomatologiczna wśród dzieci. 
Uczenie dzieci prawidłowego mycia zębów, a także budowanie 
świadomości potrzeby utrzymania higieny jamy ustnej. Dodatkowo 
rodzice zostali wyposażeni w pakiety dotyczące powstawania 
próchnicy i jej unikania; 

• „Smyki kodują" - akcja popularyzująca naukę programowania. 
Dzieci ćwiczyły umiejętności logicznego i abstrakcyjnego myślenia. 
Rozwijały swoją wyobraźnię i kreatywność. Stawiały pierwsze kroki 
w świecie programowania; 

• „Kubusiowi Przyjaciele Natury"-program edukacji ekologicznej, 
którego celem jest zachęcanie dzieci do dbania o środowisko 
naturalne., uczenie szacunku dla przyrody, ale także kształcenie 
dobrych nawyków w zakresie odżywiania oraz aktywnego spędzania 
czasu i ruchu; 

• „Mali cyrkowcy" - projekt edukacyjny, celem którego są ćwiczenia 
ogólnorozwojowe i specjalistyczne dla dzieci i rodziców; 

• „Profilaktyka wad postawy" - program własny ( M. Kaźmierczak ) w 
ramach prowadzonej w przedszkolu gimnastyki ogólnorozwojowej, 
wpajanie nawyków prawidłowej postawy w różnych sytuacjach; 

• „Ja i przyroda - dla dzieci 3-6-letnich" program własny ( M. Pakuła, 
A. Szadkowska), celem którego jest kształtowanie gotowości i 
umiejętności działania w zakresie ochrony środowiska; 

• „Bezpieczny przedszkolak" - program profilaktyczny Miejskiego 
Przedszkola Nr 7 (rada pedagogiczna), którego celem jest 
kształtowanie u dzieci właściwych postaw i umiejętności właściwego 
reagowania w sytuacjach zagrożenia; 

• „Były sobie pieniądze..program edukacji ekonomicznej , którego 
celem było podniesienie wiedzy finansowej dzieci i wprowadzenie w 



podstawy finansów , by potrafiły lepiej funkcjonować w 
nowoczesnym społeczeństwie; 

• Program wychowawczo - profilaktyczny MP 7. 

15 MP8 

• „Bezpieczny świat dziecka" - program własny Rady Pedagogicznej 
Miejskiego Przedszkola nr 8 w Zgierzu; 

• „Mały miś w świecie wielkiej literatury" - program ogólnopolski, 
patronat wydawnictwo Mac; 

• „Radosne przedszkole" - program ogólnopolski Studium Prawa 
Europejskiego; 

• „Przedszkole młodych patriotów" - program ogólnopolski Studium 
Prawa Europejskiego; 

• Program wychowawczo - profilaktyczny MP 8. 

16 MP 9 
• „Mamo, tato wolę wodę"; 
• „Kubusiowi przyjaciele natury"; 
• Program wychowawczo - profilaktyczny MP 9. 

17 MP 10 

• Kocham przedszkole - WsiP - M. Plekskot, A. Staszewska - Mieszek; 
• Dzieciaki w akcji - Nowa Era - A. Uścińska; 
• Wokół przedszkola - M. Kwaśniewska, J. Lendzion, W. Żaba -

Żabińska; 
• Program wychowawczo - profilaktyczny MP 10. 

18 MP 12 

• Program wychowawczo - profilaktyczny Miejskiego Przedszkola nr 
12 w Zgierzu; 

• Program „Czyste powietrze wokół nas"; 
• Program ogólnopolski w ramach IV edycji konkursu Edukujemy -

Pomagamy - REBA; 
• Program - akcja „Wyraźni na drodze"; 
• „Kubusiowi przyjaciele natury"; 
• Miś Ratownik; 
• Program własny „Bawimy się w teatr - poznajemy twórczość polskich 

poetów"; 
• Program własny „Tajemniczy świat dźwięków i barw"; 
• Projekt edukacyjny „Piękna nasza Polska cała"; 
• Projekt edukacyjny „Mały Miś w świecie wielkiej literatury". 

19 MP 13 

• „W zdrowym ciele zdrowy duch"; 
• „Czyste powietrze wokół nas"; 
• „Akademia Aąuafresh"; 
• „Nie jestem gorszy"; 
• „Bezpieczne Przedszkole"; 
• Program wychowawczo - profilaktyczny MP 13. 

2^ MP 14 

• Akademia Zdrowego Przedszkolaka; 
• Kodeks Przedszkolaka w każdej grupie wiekowej; 
• Cała Polska czyta dzieciom; 
• Program wychowawczo - profilaktyczny MP 14. 

21 MP15j • Program wychowawczo - profilaktyczny MP 15. 
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V. Realizacja budżetu obywatelskiego. 

1. Zadania wybrane w ramach budżetu obywatelskiego, które zostały uwzględnione 
w uchwale budżetowej. 

Konsultacje społeczne w formie Budżetu Obywatelskiego (partycypacyjnego) to część budżetu 

publicznego przeznaczona na realizację zadań inwestycyjnych lub inicjatyw obywatelskich 

zgłoszonych i wybranych bezpośrednio przez mieszkańców. W styczniu 2018r. ustawą 

o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, 

funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, ustawodawca 

usankcjonował dotychczasową praktykę gmin w zakresie konstruowania budżetów 

obywatelskich jako konsultacji społecznych wskazując jednocześnie określone zasady 

przeprowadzania takich działań. Prezydent Miasta Zgierza nie zrezygnował z prac zespołu ds. 

Budżetu Obywatelskiego, który po raz pierwszy został powołany w drodze zarządzenia 

Prezydenta Miasta Zgierza w roku 2015, w skład którego wchodzili przedstawiciele wszystkich 

zorganizowanych środowisk, w tym przedstawiciele mieszkańców naszego miasta. Rolą 

zespołu była współpraca przy tworzeniu zasad funkcjonowania i wdrożenia budżetu 

obywatelskiego. 

Realizacja IV edycji Budżetu obywatelskiego odbywała się na podstawie regulaminu budżetu 

obywatelskiego Gminy Miasto Zgierz, będącego załącznikiem do uchwały Nr XLV/592/18 

Rady Miasta Zgierza z dnia 27 lutego 2018r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu 

realizowania przez Prezydenta Miasta Zgierza konsultacji społecznych w formie budżetu 

obywatelskiego Gminy Miasto Zgierz. Kolejne dokumenty wykonawcze dotyczące realizacji 

Budżetu Obywatelskiego na rok 2019 to zarządzenia Prezydenta Miasta Zgierza: Nr 138/VII/ 

z dnia 30.03.2018r., Nr 146/VII/2018 z dnia 09.04.2018r., Nr 144/YII/2018 z dnia 09.04.2018, 

Nr 145/VII/2018 z dnia 09.04.2018 r, Nr 136/YII/2018 z dnia 30.03.2018 r, Nr 210/VII/2018 z 

dnia 28.05.2018 r, Nr 211/VII/2018 z dnia 28.05.2018r. 

Do realizacji po przeprowadzeniu konsultacji społecznych zostały wyłonione następujące 

zadania: 

1) „Budowa boiska do piłki koszykowej i siatkowej przy Szkole Podstawowej nr 12 



W ramach zadania wykonano boisko do piłki koszykowej z nawierzchnią polipropylenowej 

z koszami do gry w piłkę koszykową, boisko do piłki siatkowej wraz ze słupkami do montażu 

siatki do gry w piłkę siatkową, zamontowano piłkochwyty, zamontowano ławki boiskowe, 

wykonano odprowadzenie wód opadowych na tereny zielone. 

2) „Rekreacja przed Malinką." 

W ramach zadania dokonano niwelacji terenu wraz z przygotowaniem podłoża, wykonano 

nawierzchnię dwuwarstwową z poliuretanu o wym. 28 x 15 m, wykonano oznakowane 

poziome, zamontowano piłkochwyty wzdłuż dwóch boków boiska, wykonano opaski wzdłuż 

jednego z krótszych boków boiska, zamontowano wyposażenie do piłki koszykowej oraz do 

piłki siatkowej, zamontowano 4 ławki. 

3) „Miejsce ćwiczeń i wypoczynku dla mieszkańców Zgierza i osiedla Krzywię -

Chełmy." 

W ramach zadania dokonano rozbudowy istniejącego placu rekreacyjno-wypoczynkowego, 

wykonano nawierzchnię asfaltową pod boisko do gry w piłkę koszykową, zamontowano 7 

urządzeń siłowni zewnętrznej, karuzelę, 6 ławek, 4 kosze na śmieci, 2 stojaki na rowery, 

zbudowano ogrodzenie panelowe, zamontowano bramę wjazdową, przesunięto i zamontowano 

stół do gry w szachy, ustawiono słupki oraz zamontowano siatki do gry w badmintona, 

zamontowano tablicę z regulaminem korzystania z siłowni zewnętrznej. 

4) „Utwardzony teren pod miejsce postojowe." 

W ramach zadania wykonano utwardzenie miejsca przy ul. Podgórnej 1/3 kostką betonową z 

krawężnikami, wykonano oznakowania pionowe dla osób niepełnosprawnych, wykonano 

remont istniejącego zjazdu, dokonano przeniesienia wejścia na teren placu zabaw oraz 

zamontowano pionowe znaki drogowe. 

5) „Doposażenie boiska na Kasztanowej." 

W ramach zadania dokonano niwelacji terenu w miejscu wbudowania urządzeń, zamontowano 

urządzenia siłowni zewnętrznej (ławeczka do brzuszków, koła małe do ćwiczeń, steper), 
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6) „Budowa ogrodzenia boiska piłkarskiego przy ul. Podleśnej 1." 

W ramach zadania została zrealizowana niwelacje terenu, zamontowano ogrodzenia wokół 

boiska piłkarskiego z siatki metalowej, zamontowano bramę dwuskrzydłową z furtką, 

zamontowano bramki do gry w piłkę nożną, odtworzono nawierzchnię trawiastą na terenie 

wokół wybudowanego boiska, zamontowano tablicę z regulaminem korzystania z obiektu, 

przeniesiono bramki do gry w piłkę ręczną. 

7) „Rozwój skweru sportowo-rekreacyjnego przy ul. Gałczyńskiego." 
H>; 

W ramach zadania teren doposażono w 5 ławek, 2 kosze metalowe z zadaszeniem, 

zamontowano stojaki na rowery. 

2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych w uchwale budżetowej na realizację 
wybranych w ramach budżetu obywatelskiego. 

Do wykorzystania w ramach konsultacji społecznych, tzw. budżetu obywatelskiego, 

przeznaczona była kwota 850.000,00zł., która została podzielona na 7 zwycięskich projektów. 

3. Kwoty wydatków poniesionych na realizację zadań wybranych w ramach budżetu 
obywatelskiego. 

1) Boisko do piłki koszykowej i siatkowej SP 12 - 141.462,30zł., 

2) Rekreacja przed Malinką - 212.000,00zł., 

3) Miejsce Ćwiczeń i wypoczynku dla mieszkańców Zgierza i osiedla Krzywię - Chełmy 

- 240.998,82zł., 

4) Utwardzony teren pod miejsce postojowe - 80.000,00zł., 

5) Doposażenie boiska na Kasztanowej - 42.988,50zł., 

6) Budowa ogrodzenia boiska piłkarskiego przy ul. Podleśnej 1 - 87.000,00zł., 

7) Rozwój skweru sportowo-rekreacyjnego przy ul Gałczyńskiego - 7.000,00zł. 

4. Działania podjęte w procesie realizacji zadań wybranych w ramach budżetu 
obywatelskiego. 

Przy realizacji zadań wykonawcy zostali wyłonieni po przeprowadzeniu postępowania 

przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy prawa zamówień 

publicznych, lub pp przeprowadzeniu konkursu ofert, w oparciu o regulacje wewnętrzne 

przyjęte w Urzędzie Miasta Zgierza. Jednocześnie pragnę dodać, że w przypadku potrzeby 

doprecyzowania projektu na etapie tworzenia przez właściwe wydziały urzędu opisu 
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przedmiotu zamówienia zapraszani byli do rozmów wnioskodawcy projektów, celem 

zachowania jak najszerszej partycypacji społecznej na każdym etapie konsultacji społecznych, 

jak i udziału w procesie realizacji zamówienia. 



VI. PODSUMOWANIE 

Przedłożony przeze mnie, jako Prezydenta Miasta Zgierza, Raport o stanie Gminy Miasto 

Zgierz za rok 2019 odnosi się tylko i wyłącznie do założeń zawartych w uchwale podjętej przez 

Radę Miasta Zgierza określającej zakres przedmiotowego raportu. Z całą pewnością nie 

odzwierciedla on całego spektrum podejmowanych przeze mnie i moich współpracowników 

działań, które niezależnie od zakresu dookreślonego raportem były, są i będą realizowane. Tym 

samym znaczna część zadań, zwłaszcza tych przede wszystkim o charakterze stricte 

administracyjnym, nie została w tym dokumencie uwzględniona. 

Działań prowadzone m.in. przez instytucje kultury, placówki oświatowe czy placówki 

społeczne, co roku wymagają osobnej sprawozdawczości przed właściwymi organami, w tym 

również przed Radą Miasta Zgierza. Dlatego powielanie, bądź załączanie tych dokumentów, 

mogłoby wprowadzić niepotrzebne powtarzanie niektórych zagadnień. 

W związku z tym faktem, przy niektórych tematach znalazły się jedynie odniesienia, bądź 

przekierowania do dokumentów powszechnie znanych i opublikowanych, a co najistotniejsze, 

zatwierdzonych przez Radę Miasta Zgierza. 

Mając powyższe na uwadze oraz przedłożony przeze mnie Raport o stanie Gminy Miasto 

Zgierz za rok 2019 liczę, że treść przedmiotowego dokumentu w sposób wyczerpujący odnosi 

do problematyki zakresu raportu i jest odzwierciedleniem uchwały podjętej przez Radę Miasta 

Zgierza. 

Na końcu chciałbym serdecznie podziękować moim współpracownikom za wykonaną pracę w 

całym 2019 roku, która zapewnia przede wszystkim rozwój naszego miasta i stanowi 

odpowiedź na potrzeby zgłaszane przez mieszkańców. 

I. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierz oraz wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć za 

Załączniki: 

rok 2019. 

2. Informacja o stanie mienia Gminy Miasto Zgierz na dzień 31 grudnia 2019. 
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Sprawozdanie 

z wykonania budżetu miasta Zgierza 

oraz wieloletniej prognozy finansowej 

i przebiegu realizacji przedsięwzięć 

za 2019 rok 



SPRAWOZDANIE ROCZNE 

Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZGIERZA ZA 2019 ROK 

Budżet Miasta Zgierza uchwalony w drodze uchwały Nr W37/2019 z dnia 31 stycznia 2019 
roku po zmianach w ciągu roku. wynikających z uchwal Rady Miasta Zgierza oraz Zarządzeń 
Prezydenta Miasta Zgierza, po stronie dochodów za 2019 rok zamknął się kwotą 254.729.079,26 zł, 
co przy planie 259.483.671,81 zł stanowi 98,17 % realizacji. Zaplanowane wydatki w wysokości 
289.330.248,10 zł zostały zrealizowane w 88,96 % i zamknęły się kwotą 257.393.821,66 zł. 
Realizacja budżetu w poszczególnych działach przedstawia się następująco: 

DOCHODY 

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO 1 ŁOWIECTWO 

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 2.520,701.60 zł, a wykonano w kwocie 
2.055.987,19 zł, co stanowi 81,56 % planu. 
Szczegółowa realizacja w tym dziale przedstawia się następująco: 

Rozdział 01095 - Pozostała działalność 

§ 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 
Zrealizowane dochody w kwocie 418,88 zł stanowią własne dochody bieżące pochodzące z czynszów 
dzierżawnych z obwodów łowieckich. 

§ 0770 - Wpłaty z ty tułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania 
w ieczystego nieruchomości 
Zaplanowane dochody w wys. 2,500.000.00 zł w 2019 r. zostały zrealizowane w wys. 2.034.806,46 zł, 
czyli w 81,39 %. Wpływy stanowią dochody majątkowe i pochodzą ze sprzedaży działek położonych 
w obrębie miasta. 

§ 0920 - Wpływ y z pozostały ch odsetek 
Zrealizowane dochody w kwocie 60,25 zł stanowią własne dochody bieżące i pochodzą głównie 
z odsetek od nieterminowego regulowania opłaty z tytułu dzierżawy. 

§ 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 
Zaplanowana i otrzymana dotacja stanowi dochody bieżące z zakresu administracji rządowej i innych 
zadań zleconych jst ustawami w kwocie 20.701,60 zł i przeznaczona została na realizację ustawy 
z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 
wykorzystywanego do produkcji rolnej. Realizacja dotacji nastąpiła zgodnie z wnioskami złożonymi 
przez producentów rolnych. 

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 11.461.910,49 zł i otrzymano 10.922.682.09 zł. 
Szczegółowa realizacja w tym dziale przedstawia się następująco: 
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ych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 
ZaplajwfrC^jTe"3oćh&d\^ w wysokości 90.000.00 zł, w 2019 r. zostały zrealizowane w kwocie 
78.477.46 zł, czyli 87,20% i stanowią własne dochody bieżące miasta realizowane przez Miejskie 



Usługi Komunikacyjne w Zgierzu. 

§ 0690 - Wpływy z różnych opłal 
Z planowanych dochodów w wys. 230.000,00 z! w 2019 roku wpłynęło 205.135,16 zł, co stanowi 
89,19% planu. Wpływy dotyczą własnych dochodów bieżących i pochodzą z tytułu mandatów. 

§ 0830 - Wpływy z usług 
Plan 8.751.400,00 zł, wykonanie - 8.838.899,20 zł. Są to własne dochody bieżące miasta realizowane 
przez Miejskie Usługi Komunikacyjne w Zgierzu, w tym: za utrzymanie linii autobusowych nr 6 -
2.433.729,25 zł, nr 61 - 1.597.412,71 zł, ze sprzedaży znaczków i biletów - 4.137.650,32 zł. za 
zatrzymywanie się na przystankach autobusowych - 224.148,54 zł, z tytułu partycypacji gmin w 
utrzymywaniu międzygminnej linii autobusowej nr 2 - 234.391,27 zł, pozostałe (m. in. dzierżawa 
urządzeń do obsługi elektronicznych migawek) - 211.567,11 zł. 

§ 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek 
Zaplanowane dochody w wysokości 23.400,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 18.143,04 zł, 
stanowią własne dochody bieżące miasta i dotyczą odsetek od nieterminowo regulowanych należności 
na rzecz Miejskich Usług Komunikacyjnych w Zgierzu. 

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów 
Zaplanowane dochody w wysokości 54.448.00 zł został) zrealizowane w 108.49% w kwocie 
59.068,53 zł. Wpływy stanowią własne dochody bieżące i pochodzą z tytułu odszkodowań od 
ubezpieczyciela za zniszczone mienie, należności z tyt. prowadzonych postępowań sądowych i opłaty 
manipulacyjne, zwrot Vat oraz kwot do wyjaśnienia tyt. wpłat za mandaty realizowane przez Miejskie 
Usługi Komunikacyjne w Zgierzu. 

§ 2710 - Dotacja celow a otrzymana z ty tułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 
samorządu tery tonalnego na dofinansow anie własnych zadań bieżących 
Zaplanowane i otrzymane dochody w wysokości 110.000.00 zł stanowią własne dochody bieżące z 
tytułu dotacji otrzymanej z Powiatu Zgierskiego i przeznaczonej na organizowanie międzygminnego 
transportu zbiorowego na terenie Powiatu Zgierskiego (dot. linii autobusowej nr 2). 

Rozdział 60014 - Drogi publiczne pow iatowe 

§ 2320 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie 
porozumień (umów) między jednostkami samorządu tery torialnego 
Zaplanowane dochody w wysokości 330.000,00 zł został)' zrealizowane w 99,47% w kwocie 
328.267,33 zł. Wpływy stanowią dochody bieżące zadań realizowanych na podstawie porozumień lub 
umów między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z porozumieniem NR 2/2019 Zarządu 
Powiatu Zgierskiego z dnia 8 maja 2019 r. zawartym pomiędzy Powiatem Zgierskim i Gminą Miasto 
Zgierz w sprawie przyjęcia przez Gminę Miasto Zgierz zadań Powiatu Zgierskiego z zakresu zarządu 
drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Zgierza oraz udzielenia dotacji przez 
Powiat Zgierski dla Gminy Miasto Zgierz w celu realizacji przyjętych zadań. 

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne 

§ 6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pow iatów (związków gmin, 
związków powiatow o-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z 
innych źródeł 
Zaplanowane i otrzymane środki - 40.500,00 zł stanowią dochody majątkowe, w tym: 17.000,00 zł - z 
tytołłtToTTzwnania darowizny od Wytwórni Klejów i Zapraw Budowlanych S. A., 11.000,00 zł - z 
tytułu otrzymania darowizny od Eurofoam Polska Sp. z o.o. oraz 12.500.00 zł - z tytułu otrzymania 
darowizny od\WDX S. A. na przyszłą realizację zadania pn. „Budowa drogi dojazdowej do terenów 
ł.ódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w dzielnicy Rudunki w Zgierzu". 
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§ 6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomoc) finansowej udzielanej między jednostkami 
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 
inwestycyjnych 
Zaplanowana dotacja w wys. 142.930.00 zł i otrzymana w wys. 123.590,47 zł stanowi dochody 
majątkowe z tytułu dofinansowania przekazanego przez Zarząd Województwa Łódzkiego na realizację 
zadania pn.:Modernizacja drogi ul. Jedlicka jako dojazdowej do gruntów rolnych". 

§ 6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych w lasnych gmin (zw iązków gmin, związków powiatowo-gminnych) 
W paragrafie tym omyłkowo zaplanowano dotacje w wys. 1.258.475,50 zł stanowiące dochody 
majątkowe z tytułu uzyskania dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. 
Wykonanie dochodów ujęto prawidłowo w § 6350. 

§ 6350 - Środki otrzymane z państwowych fundusz)' celowych na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora 
finansów publicznych 
Wykonanie w kwocie 871.549,00 zł stanowi dochody majątkowe z tytułu uzyskania dofinansowania 
ze środków Funduszu Dróg Samorządowych inwestycji pn.: „Przebudowa ulicy Łąkowej w Zgierzu" -
umowa o dofinansowanie nr 46/2019 z dnia 25.06.2019 r. (715.087,00 zł) oraz. „Przebudowa dróg na 
terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Grotnicka" - umowa o dofinansowanie nr 25/11/2019 z dnia 
25.09.2019 r. (156.462,00 zł). 

Rozdział 60095 - Pozostała działalność 

§ 6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansów anych z udziałem środków europejskich 
oraz środków, o który ch mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach 
budżetu środków europejskich, realizow anych przez jednostki samorządu terytorialnego 
Zaplanowane dotacje w wys. 430.756,99 zł i otrzymane - 249.051,90 zł stanowią dochody majątkowe 
z przeznaczeniem na inwestycje z udziałem środków unijnych. Kwota wykonanych dochodów składa 
się z refundacji wydatków poniesionych przez miasto w poprzednich latach ze środków własnych 
w związku z realizacją przedsięwzięć, w tym: 12.986,61 zł - „Poprawa jakości, funkcjonowania i 
rozwój ofert) systemu transportowego na terenie Gminy Miasto Zgierz" i 236.065,29 zł - „Integracja 
różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w 
województwie łódzkim" 

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 13.655.231,52 zł, a wykonanie za 2019 rok stanowi 
kwotę 15.473.833,19 zł, czyli 113,32 % planu. 
Szczegółowa realizacja w tym dziale przedstawia się następująco: 

Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej 

§ 0630 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz 
Skarbu Państwa z tytułu postępow ania sądowego i prokuratorskiego. 
Zaplanowane dochody w wysokości 3.100,00 zł, w 2019 r. zostały zrealizowane w kwocie 3.798,79 zł, 
czyli 122,54% i stanowią własne dochody bieżące pochodzące z zwrotów kosztów sądowych (MPGM) 

§ 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 
samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 
oraizitmycb umów o podobnym charakterze 
Zaplanowane dochody w wysokości 8.715.451.00 zł, w 2019 r. zamknęły się kwotą 8.276.741.58 zł 
i stanowią 94.97 % planu. Uzyskane dochody stanowią własne dochody bieżące pochodzące z najmu 
lokali użytkowych i mieszkaniowych (w tym czynszów) będących w zarządzie M.P.G.M. sp. z o. o. 
wjLgiiffM. 
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§ 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek 
Plan 245.000,00 zł. wykonanie 275.874,91 zł, czyli 112,60 % planu. Dochody w tym § stanowią 
własne dochody bieżące i pochodzą głównie z odsetek od nieterminowego regulowania opłat z tytułu 
czynszów i zużytej wody przez użytkowników lokali mieszkaniowych i użytkowych znajdujących się 
w zarządzie M.P.G.M. sp. z o. o. w Zgierzu. 

§ 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 
Plan 459.020,52 zł. wykonanie 459.024,78 zł, czyli 100,00 % planu. Dochody w tym § stanowią 
własne dochody bieżące i pochodzą głównie z rozliczeń z lat ubiegłych ze wspólnotami 
mieszkaniowymi. 

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów 
Zaplanowane dochody w wysokości 96.000,00 zł zostały zrealizowane w 108,16% w kwocie 
103.835,38 zł. Wpływy stanowią własne dochody bieżące i pochodzą z tytułu wpłaconych kaucji 
mieszkaniowych. 

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 

§ 0470 - Wpływy z opłat za trw ały zarząd, użytków anie i służebność 
Zaplanowane dochody w wys. 288.520,00 zł. w 2019 r. zostały zrealizowane w 125,54 % i zamknęły 
się kwotą 362.203,27 zł. Wpływy stanowią własne dochody bieżące pochodzące głównie z tytułu 
kosztów eksploatacji lokali znajdujących się m. in. przy ul. Księdza Jerzego Popiełuszki 3A, 1 Maja 5 
i 3Maja 69a (łącznie 30.808,95 zł) oraz opłat za cmentarz komunalny (327.779,91 zł). 

§ 0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytków ania wieczystego nieruchomości 
Zaplanowane dochody bieżące w wys. 170.000,00 zł. w 2019 r. zostały zrealizowane w 93,97 % i 
zamknęły się kwotą 159.752.93 zl. 

§ 0690 - Wpływy z różnych opłat 
Z planowanych dochodów w wys. 30.300,00 zł, w 2019 roku wpłynęło 33.509,99 zł, co stanowi 
110,59% planu. Wpływy dotyczą własnych dochodów bieżących i pochodzą głównie z opłat 
za wycenę wartości lokali. 

§ 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 w wysokości 1.121.000,00 zł w 2019 r. zamknęły się kwotą 1.109.014,04 zł 
i stanowią 98,93 % planu. Uzyskane dochody stanowią własne dochody bieżące i pochodzą głównie 
tytułu dzierżaw gruntu przez osoby fizyczne i firmy (864.540,35 zł), najmu lokali (146.374,90 zł), 
dzierżawy środków trwałych (6.688.00 zł), bezumownego korzystania z gruntów (5.293.40 zł), 
dzierżawy miejsc pod sprzedaż owoców, zniczy i innych (19.502,72 zł) oraz reklamy (66.614,67 zł). 

§ 0760 - Wpłaty z tytułu przekształcenia praw a użytkowania wieczystego w praw o własności 
Zaplanowane dochody w wys. 47.160.00 zł w 2019 r. zostały zrealizowane w wys. 75.972,89 zł, czyli 
w 161.10 %. Wpływy stanowią dochody majątkowe i pochodzą z tytułu przekształceń prawa 
użytkowania wieczystego w prawo własności. 

§ 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania 
wieczystego nieruchomości 
Zaplanowane dochody w wys. 2.431.380,00 zł w 2019 r. zostały zrealizowane w wys. 4.504.327,86 zł, 
£zyliw 185,26 %. Wpływy stanowią dochody majątkowe i pochodzą z tytułu nabycia prawa własności 
nieruchomości (sprzedano 57 lokali mieszkalnych, w tym 12 w drodze przetargu, 2 lokale użytkowe 
przy ul. Długiej 63/67 oraz 4 budynki na Łódzkiej 4/6, Długiej 9A. Lipowej 38A i Piątkowskiej 83N). 
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§ 0800 - Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu 
publicznego 
Zaplanowane dochody w wys. 43.000,00 zł w 2019 r. zostały zrealizowane w wys. 104.121,70 zł. czyli 
w 242.14 %. Wpływy stanowią dochody majątkowe i pochodzą z odszkodowań za przejęte 
nieruchomości pod budowę trasy S-14. 

§ 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek 
Plan 5.300.00 zł. wykonanie 5.655,07 zł. czyli 106.70 % planu. Dochody w tym § stanowią własne 
dochody bieżące i pochodzą z odsetek od nieterminowego regulowania opłat. 

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 

W tym dziale zaplanowano dochody w wysokości 6.727.445,12 zł, a wykonanie za 2019 rok stanowi 
kwotę 834.785,86 zł. czyli 12.41 % planu. 
Szczegółowa realizacja w tym dziale przedstawia się następująco: 

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego 

§ 0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 
oraz innych umów o podobnym charakterze 
Zaplanowane i otrzymane w 2019 roku dochody w wysokości 25.000,00 zł. stanowią własne dochody 
bieżące, ich źródłem była darowizna od Varitex sp. z o. o., która przeznaczona została na sporządzenie 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulicy 
Łódzkiej. 

Rozdział 71095 - Pozostała działalność 

§ 0470 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność 
Zaplanowane dochody w wys. 24.770,00 zł, w 2019 r. zostały zrealizowane w 166.93 % i zamknęły 
się kwotą 41.348,48 zł. stanowią własne dochody bieżące a ich źródłem są wpływy z tytułu kosztów 
eksploatacyjnych na terenie Domów Tkaczy. 

§ 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 w wysokości 9.914,00 zł, w 2019 r. zamknęły się kwotą 15.615,69 zł i stanowią 
157,51 % planu. Uzyskane dochody stanowią własne dochody bieżące i pochodzą główTiie z dzierżaw 
i najmu Domów Tkaczy. 

§ 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek 
Zrealizowane dochody w kwocie 913,69 zł stanowią własne dochody bieżące i pochodzą głównie 
z odsetek od nieterminowego regulowania opłaty z tytułu najmu i dzierżawy Domów Tkaczy. 

§ 6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 
oraz środków, o który ch mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach 
budżetu środków europejskich, realizow anych przez jednostki samorządu terytorialnego 
Zaplanowana dotacja w wys. 6.667.761,12 zł i otrzymana - 714.765,56 zł stanowi dochody majątkowe 
z przeznaczeniem na inwestycje z udziałem środków unijnych. Kwota wykonanych dochodów składa 
się z refundacji wydatków poniesionych przez miasto w poprzednich latach ze środków własnych 
w związku z realizacją przedsięwzięć, w tym: 700.023,74 zł - „Modernizacja energetyczna budynków 
zasobu komunalnego oraz użyteczności publicznej na terenie miasta Zgierza" i 14.741,82 zł -
,.Szlakiem architektury włókienniczej - rewitalizacja miasta Zgierza w celu rozwoju produktu 

tej i zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM" 
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§ 6259 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 
oraz środków, o który ch 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 
Otrzymana dotacja w wys. 37.142.44 zł stanowi dochody majątkowe z przeznaczeniem na inwestycje 
z udziałem środków unijnych i stanowi refundację wydatków poniesionych przez Miasto 
w poprzednich latach ze środków własnych na realizację projektu pn.: „Modernizacja energetyczna 
budynków zasobu komunalnego oraz użyteczności publicznej na terenie miasta Zgierza". 

DZIAŁ 720 - Informatyka 

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 510.255,42 zł. wykonanie za 2019 rok stanowi 
kwotę 473.365,00 zł, czyli 92,77 % planu. 
Szczegółowa realizacja w tym dziale przedstawia się następująco: 

Rozdział 72095 - Pozostała działalność 

§ 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 
Zaplanowana dotacja w wys. 473.365,42 zł i otrzymana - 473.365,00 zł stanowi dochody majątkowe 
z przeznaczeniem na inwestycje z udziałem środków unijnych i stanowi refundację wydatków 
poniesionych przez Miasto w poprzednich latach ze środków własnych w związku z realizacją projektu 
pn.: „Wdrożenie i rozbudowa technologii informacyjno - komunikacyjnych w Gminie Miasto Zgierz". 

§ 6259 - Dotacje celowe w ramach programów finansów anych z udziałem środków europejskich 
oraz środków, o który ch mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach 
budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu tery torialnego 
W paragrafie tym omyłkowo zaplanowano dotację w wys. 36.890,00 zł. Wykonanie dochodów ujęto 
prawidłowo w Rozdziale 71095 § 6259. 

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 839.444.81 zł, wykonanie za 2019 rok stanowi 
kwotę 823.989,92 zł, czyli 98,16 % planu. 
Szczegółowa realizacja w tym dziale przedstawia się następująco: 

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie 

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 
pow iatow o-gminnym) ustawami 
Zaplanowana dotacja celowa w wysokości 705.126,00 zł i otrzymana - 687.079.82 zł stanowi dochody 
bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami. Kwota przyznanej dotacji 
przeznaczona była na utrzymanie stanowisk pracy w Wydziale Spraw Obywatelskich. Urzędzie Stanu 
Cywilnego oraz ewidencji działalności gospodarczej. 

§ 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 
administracji rządowej uraz innych zadań zleconych ustaw ami 
Zaplanowano dochody w wys. 163.00 zl i w 2019 roku uzyskano 424.70 zł (260,55% planu). Są to 
własne dochody bieżące stanowiące 5% uzyskanych wpływów z tytułu opłat za udostępnienie danych 
ze zbioru danych osobowych. Pozostałe 95% odprowadzane jest do budżetu państwa. 

Rozdział 75013 - Urzędy miast 

§ (WrW - \VplTw-y -z,tytulu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz 
Skarbu Państwa z tytuły postępowania sądow ego i prokuratorskiego. 



Zaplanowane dochody w wysokości 7.629,00 zł, w 2019 r. zostały zrealizowane w kwocie 8.259,00 zł, 
czyli 108,26% i stanowią własne dochody bieżące pochodzące z zasądzonych zwrotów opłat i kosztów 
sądowych. 

§ 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 
Otrzymane w 2019 roku dochody w wysokości 69.60 zł stanowią własne dochody bieżące z tytułu 
kosztów upomnień. 

§ 0690 - Wpływy z różnych opłat 
Otrzymane dochody bieżące w wys, 129,70 zł stanowią własne dochody bieżące i dotyczą wpływów 
z opłat za wydanie kopii dokumentów. 

§ 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek 
Otrzymane dochody bieżące w wys. 484.18 zł stanowią własne dochody bieżące i dotyczą odsetek od 
środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Miasta. 

§ 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 
Plan 15.413,90 zł, wykonanie 15.545,44 zł, czyli 100.85 % planu. Dochody w tym § stanowią własne 
dochody bieżące i pochodzą głównie ze zwrotu zaliczek przekazanych w roku ubiegłym na poczet 
postępowania egzekucyjnego (1.403,40 zł), podatek VAT naliczony (1.234,71 zł) oraz rozliczenia 
z kontrahentami (12.907,33 zł). 

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów 
Zaplanowane dochody w wys. 100.812,91 zł, a otrzymane w kwocie 101.697,48 zł dotyczą przede 
wszystkim wynagrodzenia płatnika (Urząd Miasta Zgierza) z tytułu terminowego opłacania składek 
ZUS i podatku dochodowego od wynagrodzeń (3.373,52 zł), wpłaty za wydawanie zezwoleń - licencji 
na taksówki (3.070.00 zł), odszkodowania z tytułu ubezpieczenia majątku (62.452,77 zł), opłaty 
za wypożyczenie rowerów -stacje rowerowe (11.130,68 zł), pozostałych dochodów - w tym opłat 
za wypisy z rejestru gruntów (18.815.87 zł). 

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego 

§ 0960 - Wpływy z otrzy manych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 
Zaplanowane i otrzymane dochody w wysokości 10.300,00 zł stanowią własne dochody bieżące, a ich 
źródłem były darowizny od: Banku Spółdzielczego w Zgierzu (1.300,00 zł), osoby fizycznej (2.000,00 
zł), Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Markab sp. z o. o. (1.500,00 zł), Driver Auloszkoła sp. z o. o. 
sp. k. (500,00 zł), „FUTURIUM" sp. z o. o. sp. k. (2.500,00 zł), Veolia Energia Łódź S. A. 
(2.500.00 zł), które przeznaczone zostały zgodnie z przeznaczeniem tj. na organizacje wydarzeń 
realizowanych przez Gminę Miasto Zgierz. 

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ. 
KONTROLI 1 OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA 

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 429.852,00 zł, wykonanie za 2019 rok stanowi 
kwotę 426.193,79 zł, czyli 99.15% planu. 

Szczegółowa realizacja w tym dziale przedstawia się następująco: 

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 
pow iatowo-gminnym) ustawami 
Zaplanowana dotacja w wys. 11.187,00 zł i otrzymana w wysokości 11.186.00 zł stanowi dochody 
bieżące z zakresu 
na prowadzenie i-a, 

administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami i przeznaczona została 
kanalizację stałego rejestru wyborców. 
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Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu 

§ 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 
Zaplanowana dotacja w wys. 209.280.00 zł i otrzymana w wysokości 208.772.79 zł stanowi dochody 
bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami i przeznaczona została 
na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 
13 października 2019 roku oraz na pokrycie wydatków związanych z przechowywaniem depozytu 
z wyborów do Sejmu RP i Senatu RP. 

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, 
burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, pow iatow e i wojewódzkie 

§ 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 
Zaplanowana dotacja w wysokości 1.500.00 zł. a otrzymana 400,00 zł stanowi dochody bieżące 
z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami i przeznaczona została na pokrycie 
kosztów związanych z przekazaniem depozytu z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 
roku do Archiwum Państwowego. 

Rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego 
§ 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 
Zaplanowana dotacja w wysokości 207.885.00 zł, a otrzymana 205.835,00 zł stanowi dochod\ 
bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami i przeznaczona została 
na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów 
do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na-26 maja 2019 r. oraz przechowywaniem depozytu 
z wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego 

DZ1AL 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 1 OCHRONA PRZECIWPOŻAROW A 

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 139.760,50 zł. wykonanie za 2019 rok stanowi 
kwotę 136.592.16 zł, czyli 97,73 % planu. 
Szczegółowa realizacja w tym dziale przedstawia się następująco: 

Rozdział 75416 - Straż Htninna (miejska) 

§ 0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 
Zaplanowane dochody w wys. 120.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 113.944.11 zł i stanowią 
własne dochody bieżące, które pochodzą z mandatów. 

§ 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat}' komorniczej i kosztów upomnień 
Zaplanowane dochody w wys. 1.460,00 zł zostały wykonane w kwocie 4.289.16 zł i stanowią własne 
dochody bieżące z tytułu kosztów upomnień, kosztów egzekucyjnych i opłat komorniczych. 

§ 0870 - Wpływy ze sprzedaż) składników majątkowych 
Zaplanowane i otrzymane w 2019 roku dochody w wysokości 1.660.50 zł stanowią dochody 
majątkowe pochodzące ze sprzedaży fotoradaru. 

§ 0920 - WpWy z pozostałych odsetek 
Zaplanowane pochody w wys. 40,00 zł, a uzyskane w wysokości 26,64 zł stanowią własne dochody 
bieeąc^t podrodaąz oprocentowania rachunku bieżącego Straży Miejskiej w Zgierzu. 
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§ 0970 - Wpływ} 7. różnych dochodów 
Zaplanowane dochody w wys. 400,00 zł zostały wykonane w kwocie 471,75 zł i stanowią własne 
dochody bieżące, które pochodzą z tytułu wynagrodzenia płatnika (Straż Miejska w Zgierzu) z tytułu 
terminowego opłacania składek ZUS i podatku dochodowego od wynagrodzeń. 

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe 

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 
gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 
Zaplanowana i otrzymana dotacja w wys. 16.200,00 zł stanowi dochody bieżące i przekazana została 
na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, polegających 
na zabezpieczeniu terenu składowiska należącego do Spółki EKO-BORUTA Sp. z o. o. w likwidacji 
w Zgierzu przed ingerencją osób postronnych. 

DZ1AE 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH. OD OSÓB FIZYCZNYCH 
1 OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOS1ADA.IACYCH OSOBOWOŚCI 
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 

Dochody w tym dziale stanowią główne źródło dochodów własnych miasta. Zostały zaplanowane 
w wysokości 95.184.396.00 zł, a w 2019 roku zrealizowane w wysokości 96.668.642,14 zł, czyli 
101,56% planu. 
Realizacja dochodów w tym dziale przedstawia się następująco: 

Rozdział 75601- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizy cznych 

§ 0350 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie 
karty podatkowej 
Zaplanowana kwota 220.000,00 zł i otrzymana w 2019 roku w wys. 194.676,79 zł, czyli 88.49% 
planu, stanowi w całości własne dochody bieżące. Dochody w tym § pochodzą z karty podatkowej 
i są realizowane przez Urzędy Skarbowe. 

§ 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z ty tułu podatków i opłat 
Zaplanowane dochody w wys. 5.000,00 zł. 1 otrzymane dochody w kwocie 3.216,96 zł pochodzą z 
odsetek od nieterminowych wpływów z karty podatkowej i stanowią własne dochody bieżące. 

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 
cywilnopraw nych. podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek 
organizacyjnych 

§ 0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości 
Z zaplanowanych wpływów w wys. 16.300.000.00 zł, w 2019 roku uzyskano kwotę 16.525.575.73 zł, 
czyli 101,38%. Podatek od nieruchomości stanowi własne dochody bieżące. 

§ 0320 - Wpływy z podatku rolnego 
Z planowanych wpływów w wys. 800,00 zł, w 2019 roku wpłynęła do budżetu kwota 686.00 zł. czyli 
85,75% planu. Podatek rolny stanowi własne dochody bieżące. 

§ 0330 - Wpływy z podatku leśnego 
Z zaplanowanej na 2019 rok kwoty 24.000.00 zł, do budżetu wpłynęła kwota 24.062.00 zł. Podatek 
leśny stanowi własne dochody bieżące. 

§ 03f40 - Wpływy z podatku od środków transportowych 
ZaplanowaneWpływy w wysokości 330.640,00 zł, w 2019 r. zrealizowane zostały w wys. 336.536,36 
zł, cz^^T^tS% i kuwłasne dochody bieżące. 
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§ 0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 
Z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano kwotę 150,000,00 zł. a w 2019 r. 
wpłynęła do budżetu kwota 137.316.39 zł, która stanowi 91.54 % planu. Podatek jest przekazywany 
przez Urzędy Skarbowe i stanowi własne dochody bieżące. 

§ 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat) komorniczej i kosztów upomnień 
Zaplanowane dochody w wysokości 400,00 zł, w 2019 r. zostały zrealizowane w kwocie 672,80 zł. 
czyli 168,20% i stanowią własne dochody bieżące. 

§ 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 
Zaplanowane w 2019 roku dochody w wysokości 14.000,00 zł, stanowią kwotę 13.603,75 zł, czyli 
97.17 % planu i dotyczą odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych. 
Są to własne dochody bieżące. 

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, nodatku od spadków 
i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób 
fizycznych 

§ 0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości 
Z planowanych wpływów w wys. 9.725.000,00 zł, uzyskano 10.028.855,91 zł. czyli 103,12%. Podatek 
od nieruchomości stanowi własne dochody bieżące. 

§ 0320 - Wpływy z podatku rolnego 
Z planowanych wpływów w wys. 100.580,00 zł, wpłynęła do budżetu kwota 105.918.63 zł. Podatek 
rolny od osób fizycznych stanowi własne dochody bieżące. 

§ 0330 - Wpływy z podatku leśnego 
Z zaplanowanej na 2019 rok kwoty 2.200,00 zł, wpłynęła do budżetu kwota 2.274.35 zł (103,38% 
planu). Podatek leśny od osób fizycznych stanowi własne dochody bieżące. 

§ 0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych 
Planowane wpływy w wysokości 844.840,00 zl zrealizowane zostały w wys. 856.158.45 zł. czyli 
101,34%. Podatek od środków transportowych od osób fizycznych stanowi własne dochody bieżące. 

§ 0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn 
Dochody w podatku zaplanowano w wys. 415.568,00 zł i są to własne dochody bieżące. Wpływy 
stanowią kwotę 413.975,25 zł, czyli 99,62%. Dochody są realizowane przez Urzędy Skarbowe. 

§ 0430 - Wpływy z opłaty targów ej 
Z zaplanowanych na 2019 rok dochodów z opłat) targowej w wys. 180.000,00 zl. wpłynęła do 
budżetu kwota 172.655,50 zł, czyli 95,92%. Opłata targowa stanowi własne dochody bieżące miasta. 

§ 0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 
Z tytułu podatku zaplanowano kwotę 2.920.700,00 zl, wpłynęła do budżetu kwota 2.979.200,26 zł. 
czyli 102,00%, która stanowi własne dochody bieżące. Dochody te są realizowane przez Urzędy 
Skarbowe. 

§ 0560 - Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych 
Z zaplanowanych na 2019 rok dochodów w wys. 18.000,00 zł, wpłynęła do budżetu kwota 6.754.22 zł, 
czyli 37,52%. Dochody w tym § stanowią własne dochody bieżące i pochodzą z zaległości 
zabezpieczonych hipotecznie na nieruchomościach. 

§ 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 
ZapłfuiuTTuilupdeciiody w wysokości 23.000,00 zl, w 2019 r. zostały zrealizowane w kwocie 
30.535,65 zł. czyli 132S£6% i stanowią własne dochody bieżące. 
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§ 0910 - Wpływy r odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 
W 2019 roku zaplanowano dochody w wysokości 65.000.00 zł, a uzyskano kwotę 72.284,33 zł, 
co stanowi 111,21 % planu. Są to odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat dotyczących 
osób fizycznych i stanowią własne dochody bieżące. 

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 
terytorialnego na podstawie ustaw 

§ 0410 - Wpływy z opłaty skarbowej 
Zaplanowano wpływy w wys. 787.600,00 zł, a uzyskano 849.309.41 zł, czyli 107.84%. Opłata 
skarbowa stanowi własne dochody bieżące. Zgodnie z ustawą, 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 w wys. 556.340,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 568.396,06 zł (102,17 % 
planu) i pochodzą z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. 
Dochody z tego tytułu stanowią własne dochody bieżące. 

§ 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 
Zaplanowane dochody w wysokości 1.750,00 zł. w 2019 r. zostały zrealizowane w kwocie 2.552,00 zł, 
czyli 145.83% i stanowią własne dochody bieżące pochodzące. 

§ 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek 
Uzyskane dochody w wysokości 217.29 zł stanowią własne dochody bieżące i pochodzą z odsetek 
od nieterminowych wpłat. 

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanow iących dochód budżetu państwa 

§ 0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizy cznych 
Zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów na 2019 rok zaplanowano własne dochody bieżące w 
wys. 60.134.203,00 zł, które w 2019 roku zostały zrealizowane w 100.95% i stanowią kwotę 
60.702.526,00 zł. Dochody te stanowią udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu 
państwa. 

§ 0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 
Zaplanowane własne dochody bieżące w wysokości 2.364.775.00 zł zostały zrealizowane w 111,67 % 
i zamknęły się kwotą 2.640.682.05 zł. Dochody te realizowane są przez Urzędy Skarbowe. 

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA 

Dochody w tym dziale zostały zaplanowane w wys. 39.140.043,22 zł. a zrealizowane w 99,99 % 
w kwocie 39.137.860,72 zł. 
Dochody pochodzą głównie z subwencji, w tym: 

Rozdział 75801 - Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu tery torialnego 

§ 2920 - S,ubw encje ogólne z budżetu państwa 
Na podstawę informacji od Ministerstwa Finansów dochody z tego tytułu zaplanowano i wykonano 
w w^sokaśct - 34.887.566.00 zł. Subwencje ogólne z budżetu państwa stanowią własne dochody 
bieżące 
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Rozdział 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 

§ 2750 - Środki na uzupełnienie dochodów gmin 
Plan i wykonanie - 324.697,00 zł. 

Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 

§ 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państw a 
Zaplanowane i otrzymane dochody w wys. 2.999.967,00 zł stanowią część wyrównawczą subwencji 
ogólnej dla miasta na 2019 rok. Część wyrównawcza subwencji ogólnej przeznaczona 
jest na uzupełnienie dochodów własnych gmin i stanowi własne dochody bieżące. 

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansow e 

§ 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek 
Plan 91.000.00 zł, realizacja w 2019 r. - 96.939.88 zł. czyli 106,53 % planu. Dochody te stanowią 
własne dochody bieżące i pochodzą z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 
miasta. 

§ 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 
Zaplanowane dochody w wys. 42.600,00 zł zostały wykonane w kwocie 43.270,25 zł i stanowią 
własne dochody bieżące, które pochodzą z kar umownych za nieterminowe wykonanie umowy. 

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów 
Zaplanowane dochody w wys. 15.300,00 zl zostały wykonane w kwocie 15.306,17 zł i stanowią 
własne dochody bieżące, które pochodzą z zatrzymanego wadium. 

§ 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 
Zaplanowana dotacja w wys. 347.00 zł została przekazana w 2019 r. w kwocie 346.20 zł. Dotacja 
stanowi dochody bieżące z zakresu administracji rządowej i Innych zleconych jst ustawami 
i przeznaczona została na wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały 
ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych 
lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż 
jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne (na refundację w 2019 r. wydatków 
poniesionych przez jednostki samorządu terytorialnego ze środków własnych w poprzednim roku 
budżetowym) 

§ 2680 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 
Zaplanowane dochody w wys. 210.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 201.202,00 zł i są to własne 
dochody bieżące, które stanowią rekompensatę z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości 
zakładów pracy chronionej. 

§ 6680 - Wpłata środków finansowych z, niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie 
wygasają z upływ em roku budżetowego 
Zaplanowane i otrzymane dochody w wys. 568.566,22 zł stanowią dochody majątkowe, które dotyczą 
środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 
2018. 

1>ZTAŁ 801V OŚWIATA 1 WYCHOWANIE 

/.aylarwTwane jdochody 9.669.413,53 zł, wykonanie w 2019 r. 9.325.353,85 zł, czyli 96,44% planu. 
Szczegółowa neaUz^&jtkdochodów przedstawia się następująco: 
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Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe 

§ 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek 
Plan 1.750,00 zł, realizacja w 2019 r. - 1.494,71 zł. czyli 85,41 % planu. Dochody te pochodzą 
z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych szkół podstawowych i stanowią 
własne dochody bieżące. 

§ 0970 - Wpływ y z różnych dochodów 
W 2019 roku zaplanowano kwotę własnych dochodów bieżących w wysokości 58.852,00 zł, 
a wpłynęła do budżetu kwota 49.529,55 zł. która dotyczy różnych dochodów gromadzonych przez 
szkół)' podstawowe. 

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 
Zaplanowana i otrzymana dotacja w w ą s . 14.000,00 zł stanowi dochody bieżące i przekazana została 
na realizacji zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktur) 
oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 
2017-2019 - „Aktywna tablica". 

§ 2400 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym 
rachunku jednostki budżetowej 
Otrzymane wpływy w wys. 14.465,25 zł stanowią dochody bieżące i dot. pozostałych środków 
finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku szkół podstawowych. 

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 

§ 0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 
Plan 39.000.0*0 zł. wykonanie 27.908.50 zł. czyli 71.56% planu. Dochody stanowią własne dochody 
bieżące i pochodzą z odpłatności za czesne w oddziałach przedszkolnych. 

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw a na realizację własnych zadań bieżących 
gmin (zw iązkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 
Zaplanowana i otrzymana w 2019 roku dotacja w wys. 271.200,00 zł stanowi własne dochody bieżące 
przeznaczone na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 roku. 

Rozdział 80104 - Przedszkola 

§ 0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 
Plan 386.750,00 zł, wykonanie 317.080,60 zł, czyli 81,99% planu. Dochody pochodzą z odpłatności 
za czesne w przedszkolach i stanowią własne dochody bieżące. 

§ 0830 - Wpływy z usług 
Plan 27.750,00 zł, wykonanie - 26.518.88 zł. czyli 95,56% planu. Są to własne dochody bieżące 
miasta i dot. partycypacji w kosztach prowadzenia Kasy Zapomogowo Pożyczkowej w MP 9 
nauczycieli w Zgierzu oraz narzut za obiady w MP 6. 

§ 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek 
Zaplanowane dochody w wys. 1.980,00 zł, a uzyskane w wysokości 1.045.81 zł (52,82% planu) 
pochodzą z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych przedszkoli i stanowią 
własne doched^bieżące. 

§0970 - WpływyV różnych dochodów 
Zaplanowany dochod w wys. 358.552,00 zł został zrealizowany w kwocie 522.886,25 zł. Dochody 
te pocimd^głowiiit ze~ZwŁQtów dotacji z innych gmin z tytułu pobytu dziecka w przedszkolu. Są to 
własne dochody bieżące. \ 



§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 
gmin (związków gmin, zw iązków powiatowo-gminnych) 
Zaplanowana i otrzymana dotacja w wys. 1.681.776.00 zł stanowi własne dochody bieżące 
przeznaczone na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 roku. 

§ 2400 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym 
rachunku jednostki budżetowej 
Otrzymane wpływy w wys. 42,10 zł stanowią dochody bieżące i przekazane zostały przez szkoły na 
rachunek budżetu miasta. 

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące 

§ 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek 
Plan 200.00 zł, realizacja w 2019 r. - 199,97 zł. Dochody te pochodzą z odsetek od środków 
zgromadzonych na rachunku bankowym Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda 
Traugutta. 

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów 
2019 roku zaplanowano 560,00 zł. a wpłynęła do budżetu kwota 541.00 zł. która dotyczy różnych 

dochodów gromadzonych przez Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda 
Traugutta. 

§ 2400 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym 
rachunku jednostki budżetów ej 
Otrzymane wpływy w wys. 0,45 zł stanowią własne dochody bieżące i przekazane został)' przez 
liceum na rachunek budżetu miasta. 

Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 

§ 2020 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez 
gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 
Zaplanowana dotacja w wys. 160.000,00 zł została przekazana w kwocie 126.426,32 zł. Wpływy 
stanowią dochody bieżące zadań na realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji 
rządowej. Otrzymana dotacja przeznaczona została na finansowanie wydatków związanych z 
zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy melodycznego oraz wydatków związanych 
z obniżeniem tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono zadania doradcy metodycznego w SP 8 i SP 12. 

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, 
materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 
pow iatowo-gminnym) ustawami 
Zaplanowana dotacja w wys. 372.731,00 zł została przekazana w kwocie 348.908.97 zł. Dotacja 
stanowi dochody bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami 
i przeznaczona została na wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały 
ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów' edukacyjnych 
lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne 
inne nt£jednółiki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. 

i 



- h b -
Rozdział 80195 - Pozostała działalność 

§ 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek 
Plan 400,00 zł, wykonanie 174.84 zł. Dochody te pochodzą z odsetek od środków zgromadzonych 
na rachunkach bankowych szkół podstawowych z tytułu realizowanych projektów. Odsetki stanowią 
własne dochody bieżące miasta. 

§ 0970 - Wpływ y z różnych dochodów 
Plan w kwocie 5.000,00 zł został zrealizowany w wys. 6.337,15 zł (126,74 % planu) i stanowi własne 
dochody bieżące przekazane przez Zespół Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu z tytułu 
partycypacji w kosztach utrzymania lokalu Związku Nauczycielstwa Polskiego. 

§ 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 289.208,82 zł a otrzymane w kwocie 74.614,20 zł 
stanowią dofinansowanie ze środków unijnych. Wykonane dochody wynikają z otrzymanych dotacji 
na realizację projektów: „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacyjnej - projekt ,.By sprostać 
oczekiwaniom"" realizowany w Szkole Podstawowej nr 3 w Zgierzu. „Erasmus+" realizowany 
w Szkole Podstawowej nr 6 w Zgierzu. „Ponadnarodowa mobilność uczniów" realizowany w Szkole 
Podstawowej nr 6 w Zgierzu oraz ,.Erasmus+" realizowany w Szkole Podstawowej nr 5 w Zgierzu. 

§ 2059 - Dotacje celowe w ramach programów finansow anych 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, reałizow anych przez jednostki samorządu terytorialnego 
Zaplanowane dochody bieżące w wysokości 2.089,85 zł nie wpłynęły do budżetu i dotyczą 
dofinansowania projektu pn.: ,.Ponadnarodowa mobilność kadry edukacyjnej - projekt „By sprostać 
oczekiwaniom"1' realizowanego w Szkole Podstawowej nr 3 w Zgierzu. 

§ 2440 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących 
jednostek sektora finansów publicznych 
Zaplanowane własne dochody bieżące w wysokości 69.783,00 zł a otrzymane w kwocie 50.000,00 zł 
stanowią dotację otrzymaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Lodzi na realizację 
projektu „Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Przygody w ostojach przyrody" przy Szkole 
Podstawowej Nr 5 w Zgierzu" wyłonionego w konkursie pn. „Ekopracownia pod chmurką". 

§ 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, reałizow anych przez jednostki samorządu terytorialnego 
Zaplanowana dotacja w wys. 5.927.830,86 zł i otrzymana - 5.790.203,30 zł stanowi dochody 
majątkowe z przeznaczeniem na inwestycje z udziałem środków unijnych - „Kompleksowa 
lermomodemizacja budynków na terenie Miasta Zgierza". 

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA 

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 1.397.681,11 zł, wykonanie za 2019 rok stanowi 
kwotę 1.407.445,90 zł, czyli 100,70 % planu. 
Szczegółowa realizacja w tym dziale przedstawia się następująco: 

Rozdział 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne 

§ 6690 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów 
majątkowych \ 
Zaplanowane i otrzymane dochody w wysokości 344.453,11 zł stanowią dochody majątkowe z tytułu 
zwrotu •dcrtScji uŚzietorre^w 2018 roku MZPR w Zgierzu na realizację inwestycji pn.: „Wdrożenie 
elektronicznej dokumentacji fnacjenta, e-rejestracja. ucyfrowienie RTG". 
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Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholi/mcm i 

§ 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 
Zaplanowane dochody w wysokości 1.050.845,00 zl w 2019 r. zostały zrealizowane w 100,93 % 
tj na kwotę 1 060.609,79 zł. Stanowią one własne dochody bieżące i pochodzą z opłal za wydawanie 
zezwoleń na sprzedaż alkoholu. 

Rozdział 85195 - Pozostała działalność 

§ 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) ustaw ami 
W 2019 roku zplanowano i otrzymano dotację w wys. 2.383,00 zł. Dotacja stanowi dochody bieżące z 
zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami. Powyższa dotacja przeznaczona 
została na sfinansowania kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców 
innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe. 

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA 

Planowane dochody w kwocie 6.953.658.39 zł, w 2019 roku zostały zrealizowane w 92,11 % 
i stanowią kwotę 6.405.198,15 zł. Realizacja dochodów przedstaw ia się następująco: 

Rozdział 8520.3 - Ośrodki w sparcia 

§ 0830 - Wpływy z usług 
Plan 62.000.00 zł. wykonanie - 68.962.66 zł. Są to własne dochody bieżące miasta realizowane przez 
MOPS, pochodzące z odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior -WIGOR przy ul. Jakuba 
Stefana Cezaka w Zgierzu. 

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 

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin (związków gmin, zw iązków pow iatow o-gminnych) 
Zaplanowana na 2019 rok dotacja w wys. 156.359,00 zł wpłynęła do budżetu w kwocie 156.221,56 zł. 
Dotacja stanowi własne dochody bieżące przeznaczone na dofinansowanie wydatków związanych 
z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy 
społecznej. 

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne 
i rentowe 

§ 0640 - Wpływy z ty tułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 
W 2019 r. otrzymano kwotę 58.00 z.ł. Są to własne dochody bieżące realizowane przez MOPS 
w Zgierzu i dotyczą kosztów upomnień. 

§ 0830 - Wpływy z usług 
Plan 7.000.00 zł. wykonanie - 8.669,51 zł. Są to własne dochody bieżące miasta realizowane przez 
MOPS w Zgierzu z tytułu odpłatności za schronienie. 

§ 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 
Plaru lOOOjOO zł, wykonanie 7.162,11 zł, czyli 39.14 % planu. Dochody w tym § stanowią własne 
dochody bie|ąctNmasta realizowane przez MOPS w Zgierzu z tytułu zwrotów nienależnie pobranych 
zasiłków celowych pKez podopiecznych MOPS-u w latach ubiegłych. 
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§ 0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 
oraz innych umów o podobnym charakterze 
Zaplanowane i otrzymane dochody w wysokości 3.300,00 zł, w 2019 r. stanowią własne dochody 
bieżące z tytułu darowizny przekazanej przez Klub Inteligencji Katolickiej im. ks. Andrzeja 
Świątczaka w Zgierzu z przeznaczeniem na wsparcie działań statutowych w zakresie zakupu 
żywności, opału, leków, odzieży, obuwia, środków higienicznych i środków czystości, zapłaty 
czynszu, opłat za zużytą energię elektryczną, wodę i odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości itp. 
dla najuboższych zgierzan 

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 
gmin (związków gmin, związków pow iatowo-gminnych) 
Dochody zaplanowane w wys. 1.338.167,00 zł, w 2019 roku zostały zrealizowane w kwocie 
1.252.115,82 zł. Stanowią one dofinansowanie wypłat obligatoryjnych zasiłków z pomocy społecznej 
(zasiłków okresowych i celowych) i stanowią własne dochody bieżące. 

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe 

§ 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 
W 2019 roku zaplanowano dotację w wys. 20.500,00 zł a otrzymano kwotę 19.297.17 zł. Dotacja 
stanowi dochody bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami. 
Powyższa dotacja przeznaczona została na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych 
oraz koszty obsługi tego zadania zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne. 

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe 

§ 0940 - Wpływy z rozliczeń/zw rotów z lat ubiegłych 
Plan 22.400.00 zł, wykonanie 6.694.01 zł, czyli 29.88 % planu. Dochody w tym § stanowią własne 
dochody bieżące miasta realizowane przez MOPS w Zgierzu z tytułu zwTOtów 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 pow iatowo-gminnych) 
Zaplanowana na 2019 rok dotacja w- wys. 1.913.897,00 zł wpłynęła do budżetu w kwocie 
1.912.859,52 zł, 99,95 % planu. Dotacja stanowi dofinansowanie zasiłków stałych z pomocy 
społecznej i stanowi własne dochody bieżące. 

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej 

§ 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek 
Zaplanowane dochody w wysokości 5.400,00 zł, a zrealizowane w wys. 6.261.43 zł. Odsetki stanowią 
własne dochody bieżące miasta od środków zgromadzonych na rachunku bankowym MOPSu. 

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów 
Zaplanowane dochody w wysokości 2.600,00 zł, otrzymane - 4.230,91 zł stanowią własne dochody 
bieżące z tytułu wynagrodzenia płatnika (MOPS) z tytułu terminowego opłacania składek ZUS 
i podatku dochodowego od wynagrodzeń. 

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 
powiatowo-gbiinnym) ustawami 
Zaplanowana \i otrzymana dotacja w wys. 5.481,00 zł przeznaczona została na wypłacenie 
wynagrodzenia zasflrawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zgodnie z ustawą o pomocy 



społecznej. Dotacja stanowi dochody bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst 
ustawami. 

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 
gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 
Zaplanowana dotacja w wys. 1.034.876,00 zł a otrzymana w wysokości 1.022.694,42 zł 
i przeznaczona została na dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń osób 
zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz na inne wydatki bieżące. Dotacja 
stanowi własne dochody bieżące. 

§ 2690 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych 
ustaw 
Zaplanowane i otrzymane środki w wą s. 1.656,00 zł pochodzą z Funduszu Pracy w ramach Krajowego 
Funduszu Szkoleniowego przeznaczone zostały na dofinansowanie szkoleń dwóch pracowników 
zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Dotacja stanowi własne dochody bieżące. 

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 

§ 0830 - Wpływy z usług 
Plan 319,000,00 zł, wykonanie - 326.452,99 zł. Są to własne dochody bieżące miasta realizowane 
przez MOPS w Zgierzu, pochodzące z odpłatności za usługi opiekuńcze - Polski Komitet Pomocy 
Społecznej oraz pobyt w Domu Pomocy Społecznej. 

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania 

§ 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 
W 2019 r. otrzymano kwotę 11.60 zł. Są to własne dochody bieżące realizowane przez MOPS 
w Zgierzu i dotyczą kosztów upomnień. 

§ 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek 
W 2019 r. otrzymano kwotę 93,83 zł stanowiącą odsetki od środków na rachunku bankowym. Są to 
własne dochody bieżące miasta realizowane przez MOPS. 

§ 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 
W 2019 r. otrzymano kwotę 1.977,53 zł. Dochody w tym § stanowią własne dochody bieżące 
realizowane przez MOPS w Zgierzu i pochodzą 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 powiatow o-gminnych) 
Zaplanowana i otrzymana dotacja w wys. 1.180.268,00 zł przeznaczona została na realizację programu 
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania"'. Dotacja stanowi własne dochody bieżące. 

Rozdział 85295 - Pozostała działalność 

§ 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek 
W 2019 r. otrzymano kwotę 44,02 zł stanowiącą odsetki od środków na rachunku bankowym. Są to 
własne dochody bieżące miasta realizowane przez MOPS. 

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów 
PtarHiQ.400.00 zł, wykonanie - 32.307.00 zł. Są to dochody otrzymane z PUP z tytułu refundacji 
kosztóuN poniesionych w związku z pracami społecznie użytecznymi i stanowią własne dochody 
bieżące. \ 

§ 2030 - Dotacje ^łowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 
gmin (związków gmm, zw iązków powiatowo-gminnych) 
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Zaplanowana i otrzymana dotacja w wys. 63.465,00 zl przeznaczona była na dofinansowanie zadań 
wynikających z programu „Senior +". Stanowi ona własne dochody bieżące miasta. 

§ 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 759.762,57 zł a otrzymane w kwocie 308.751.40 zł 
stanowią dofinansowanie ze środków UE projektów: „AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA DROGĄ 
DO SUKCESU", „Podaruj nadzieję, wsparcie i rozwój", „Centrum Usług Środowiskowych w 
Powiecie Zgierskim" oraz „Twój wybór lepsze jutro". 

§ 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 
Zaplanowana dotacja w wysokości 18.826.82 zł a otrzymana w kwocie 16.162,66 zł stanowi dochody 
bieżące z przeznaczeniem na zadania bieżące z udziałem środków unijnych. Jest to wkład krajowy na 
realizację projektów pn.: „Podaruj nadzieję, wsparcie i rozwój" oraz „Centrum Usług 
Środowiskowy ch w Powiecie Zgierskim". 

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 

Planowane dochody w kwocie 39.050.00 zł, w 2019 roku zostały zrealizowane w 121,63 % i stanowią 
kwotę 47.496,33 zł. Realizacja dochodów przedstawia się następująco: 

Rozdział 85395 - Pozostała działalność 

§ 0830 - Wpływy z usług 
Plan 38.300.00 zł. wykonanie - 46.746,33 zł. Są to własne dochody bieżące miasta realizowane przez 
MOPS w Zgierzu, pochodzące z odpłatności za usługi opiekuńcze wobec osób starszych i chorych 
oraz ze zwrotu kosztów umieszczenia podopiecznych w domach pomocy społecznej. 

§ 0960 - Wpływ y z otrzymanych spadków , zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 
oraz innych umów o podobnym charakterze 
Zaplanowane i otrzymane dochody w wysokości 750.00 zł pochodziły od darczyńców na organizacje 
imprezy „Gwiazdka 2019". 

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 

Zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą 299.800,00 zł, a wykonanie 248.147.82 zł, czyli 82.77%. 
Szczegółowa realizacja dochodów przedstawia się następująco: 

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów 

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 
gmin (zw iązkom gmin, zw iązkom powiatow o-gminnym) 
Zaplanowana dotacja w kwocie 273.000,00 zł i otrzymana w wys. 237.045,19 zł przeznaczona została 
na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów i stanowi 
własne dochody bieżące. 

§ 204ft»~ J^otacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin 
z zakresu edukacyjnej opieki wychow aw czej finansow anych w całości przez budżet państwa 
w ramach programów rządowych 
Zaplanowana d«tacja w wys. 26.800,00 zł, a otrzymana - 11.102,63 zl przeznaczona została 
na dofinansowani^ zakrtfuj podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach 
Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. - „Wyprawka szkolna" i stanowi własne dochody 
bicżącc. ] 



DZIAŁ 855 -RODZINA 

Zaplanowane dochody w tyra dziale wynoszą 59.379.604,00 zł, a wykonanie 58.871.748,11 zł, czyli 
99.14%. Szczegółowa realizacja dochodów przedstawia się następująco: 

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze 

§ 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 
W 2019 r. otrzymano kwotę 34,80 zł, która stanowi własne dochody bieżące pochodzące z MOPS w 
Zgierzu z tytułu kosztów upomnień. 

§ 0920 - Wpły wy z pozostałych odsetek 
Zaplanowane dochody w wysokości 4.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 4.701,51 zł i stanowią 
własne dochody bieżące, a dotyczą odsetek naliczonych od nienależnie pobranych świadczeń 
wychowawczych z MOPS w Zgierzu. 

§ 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 
Plan 59.100,00 zł. wykonanie 61.411,28 zł, czyli 103,91 % planu. Dochody w tym § stanowią własne 
dochody bieżące z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych. 

§ 2060 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące /. zakresu 
administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), 
związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa 
w wychowywaniu dzieci" 
Plan 40.902.029,00 zł, wykonanie 40.850.671,38 zł, czyli 99,87 % planu. Dochód stanowi dotacja 
na finansowanie zadań zleconych miastu z zakresu administracji rządowej 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 (Programem „Rodzina 500+'''). 

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki 
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

§ 0640 - Wpływy z ty tułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 
W 2019 r. otrzymano kwotę 197,20 zł. która stanowi własne dochody bieżące realizowane przez 
MOPS w Zgierzu. 

§ 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek 
Zaplanowane dochody w wysokości 3.900.00 zł zostały zrealizowane w kwocie 4.219,07 zł stanowią 
własne dochody bieżące z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu 
alimentacyjnego. 

§ 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 
Plan 68.200,00 zi, wykonanie 76.934,33 zł, czyli 112,81 % planu. Dochody w tym ij stanowią własne 
dochody bieżące z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. 

§ 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 
Zaplanowana dotacja w wys. 15.630.762.00 zł a otrzymana w wysokości 15.264.720,41 zł stanowi 
fittansowani&.zadań zleconych miastu z zakresu administracji rządowej i przeznaczona była na wypłatę 
świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie 
emerytalne i rtyilowe z ubezpieczenia społecznego 
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§ 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań 
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 
Zaplanowano dochody w wys. 179.516,00 zł i w 2019 roku uzyskano 201.683,30 zł (112,35% planu). 
Są to własne dochody bieżące 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 85503 - Karta Dużej Rodziny 

§ 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 
Zaplanowana dotacja w wys. 1.007.00 zł a otrzymana w wysokości 991.61 zł przeznaczona była 
na realizacje zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny 
Dotacja stanowi finansowanie zadań zleconych miastu z zakresu administracji rządowej z budżetu 
Wojewody Łódzkiego. 

Rozdział 85S04 - Wspieranie rodziny 

§ 0680 - Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 
W 2019 r. otrzymano kwotę 1.422,00 zł. W § tym ujmuję się bieżące dochody własne z tytułu 
odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych 
i w rodzinach zastępczych. 

§ 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek 
W 2019 r. otrzymana kwota 18,07 zl stanowi własne dochody bieżące i dotyczy odsetek naliczonych 
od nienależnie pobranych świadczeń w ramach rządowego programu ..Dobry Start". 

§ 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegły ch 
W 2019 r. otrzymano kwotę 900.00 zł. Dochody w tym § stanowią własne dochody bieżące z tytułu 
nienależnie pobranych świadczeń w ramach rządowego programu „Dobry Start"'. 

§ 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) ustaw ami 
Zaplanowana dotacja w wys. 1.899.220,00 zł zrealizowana została w wysokości 1.869.340.00 zł 
i przeznaczona była na realizację rządowego programu „Dobry Start". Dochód stanowi finansowanie 
zadań zleconych miastu z zakresu administracji rządowej z budżetu Wojewody Łódzkiego. 

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 
gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 
Zaplanowana dotacja w kwocie 49.903,00 zł i otrzymana w wys. 46.468,62 zł dotyczyła zatrudnienia 
przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji „Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019" i stanowi własne dochody bieżące. 

§ 2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 
oraz środków, o który ch 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 220.000,00 zł a otrzymane w kwocie 118.243,56 zł 
stanowią dofinansowanie ze środków UE projektu pn.: „DLA RODZINY''. 
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Rozdział 85505 - Tw orzenie i funkcjonowanie żłobków 

§ 0830 - Wpływy z usług 
Plan 186.000,00 zł, wykonanie - 194.359,01 zł. Są to własne dochody bieżące miasta realizowane 
przez Żłobek Miejski w Zgierzu z tytułu czesnego. 

§ 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek 
W 2019 r. zaplanowano kwotę 200,00 zł, a otrzymano - 62.43 zł stanowiącą własne dochody bieżące 
miasta realizowane przez Żłobek Miejski w Zgierzu z tytułu odsetek od środków na rachunku 
bankowym. 

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów 
W 2019 r. otrzymano kwotę 49.44 zł i stanowią własne dochody bieżące miasta realizowane przez 
Żłobek Miejski w Zgierzu. 

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 

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 
powiatow o-gminnym) ustawami 
Zaplanowana dotacja w wys. 175.767,00 zł i otrzymana w wysokości 175.320.09 zł stanowi dochody 
bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami i przeznaczona została 
na opłacenie składek zdrowotnych 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 9.043.524,10 zł, a wykonane - 8.422.912.09 zł. czyli 
93,14%. Szczegółowa realizacja dochodów przedstawia się następująco: 

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekow a i ochrona w ód 

§ 6280 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów 
publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 
inw estycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 
Zaplanowane środki w wysokości 258.000,00 zł, zrealizowane - 106.861.44 zł stanowią dochody 
majątkowe z tytułu udzielonego dofinansowania realizacji zadania pn. „Wsparcie budowy podłączeń 
budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Miasto Zgierz" na podstawie 
umowy z WFOŚiGW w Lodzi. 

§ 6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, 
związków powiatow o-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane 
z innych źródeł 
Zaplanowane środki w wysokości 193.877,00 zł, zrealizowane - 113.901,44 zł stanowią dochody 
majątkowe tytułu wpłat mieszkańców partycypujących w kosztach realizacji zadania pn.: ..Wsparcie 
budowy podłączeń budynków- do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Miasto 
Zgierz" dofinansowanego z WFOŚiGW w Łodzi. 

§ 0490 - V pływy z, innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 
tery. ' ' " .tawic odrębnych ustaw 
Zapl w wys. 5.821.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 5.544.736.08 zł 
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(95,25 % planu) i pochodzą z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Są to własne 
dochody bieżące. 

§ 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 
Zaplanowane dochody w wysokości 11.000,00 zł, w 2019 r. zostały zrealizowane w kwocie 
11.510.45 zł. czyli 104.64% i stanowią własne dochody bieżące. 

§ 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 
Zaplanowane dochody w wys. 8.000.00 zł, a otrzymane - 8.491,81 zł pochodzą z odsetek od 
nieterminowych upływów za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stanowią własne dochody 
bieżące. 

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 

§ 6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansow anych 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 
Zaplanowana dotacja w wys. 697.722,łO zł i otrzymana - 698.398,35 zł stanowi dochody majątkowe 
z przeznaczeniem na inwestycje z udziałem środków unijnych. Kwota zrealizowanych dochodów 
dotyczy refundacji wydatków poniesionych przez miasto w poprzednich latach ze środków własnych 
w związku z realizacją projektu pn.: „Modernizacja infrastruktury zielonej na terenie miasta Zgierza''. 

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar 
za korzystanie ze środow iska 

§ 0690 - Wpływy z różnych opłat 
Planowane dochody w kwocie 302.100,00 zł zostały zrealizowane w 63,34% w wysokości 
191.356,71 zł, w tym: 164.064,21 zł i pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 
przekazywanych przez Urząd Marszałkowski zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska i 27.292,50 
zł z tytułu decyzji za wycinkę drzew. 

Rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 

§ 0400 - W pływy z opłaty produktowej 
Uzyskane dochody dotyczą wpływów z opłat produktowych w wys. 1.841,62 zł i stanowią własne 
dochody bieżące. 
Zaplanowane dochody dotyczą wpływów z tytułu opłaty produktowej przekazanej przez Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lodzi zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 
11.05.2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami 
oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. z 2001 r.. Nr 63, poz. 639 ze zm.). Zgodnie 
z w/w ustawą przedsiębiorcy są zobowiązani do obliczania i wpłacania opłaty produktowej 
za opakowania w przypadku wprowadzania na rynek produktów w opakowaniach. Wpływy z opłat) 
produktowej stanowią własne dochody bieżące miasta. 

Rozdział 90095 - Pozostała działalność 

§ 0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych 
jednostek organizacyjnych 
Uzyskane dochody w wys. 10.459.34 zł stanow ią własne dochody bieżące i dotyczą kar z tytułu 
nieosiągnięcia wymaganego poziomu recyklingu przez firmy, które odbierały odpady komunalne z 
tepemrmiasta, 

§ 0640 - WpłVwy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 
U  z y _ _ w  w y s .  1 1 . 6 0  z ł  s t a n o w i ą  w ł a s n e  d o c h o d y  b i e ż ą c e  z  t y t u ł u  k o s z t ó w  u p o m n i e ń .  



§ 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek 
Zrealizowane dochody w kwocie 14,98 zł stanowią własne dochody bieżące. 

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów 
Zaplanowane dochody w wysokości 9.600,00 zł zostały zrealizowane w 100,81% w kwocie 
9.677.40 zł. Wpływ%' stanowią własne dochody bieżące i pochodzą z obciążeń mieszkańców z tytułu 
pełnienia opieki nad odłowionymi zwierzętami. 

§ 2440 - Dotacje otrzy mane z państwowych fundusz; celowych na realizację zadań bieżących 
jednostek sektora finansów publicznych 
Zaplanowane dochody bieżące w wysokości 34.055,00 zł. a otrzymane w kwocie 30.780.36 zł 
z WFOŚiGW w Lodzi i przeznaczone były na realizację zadania pn..,Segregacja odpadów w plenerze 
- edukacja ekologiczna mieszkańców Zgierza''. 

§ 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 
Zaplanowana dotacja w wys. 930.000,00 zł i otrzymana - 939.869,50 zł stanowi dochody majątkowe 
z przeznaczeniem na inwestycje z udziałem środków unijnych. Zrealizowana kwota dochodów 
dotyczy refundacji wydatków poniesionych przez miasto w poprzednich latach ze środków własnych 
na realizację projektu pn. „Przebudowa Targowiska Miejskiego w Zgierzu''. 

§ 6280 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów 
publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 
Zaplanowane środki w wysokości 768.170,00 zł, otrzymane środki - 745.001,01 zł z WFOŚiGW 
w Łodzi stanowią dochody majątkowe w tym: 725.337,00 zł - na realizację zadania pn. „Zgierz 
walczy ze smogiem - dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła - edycja 11"- środki zostały 
wypłacone 84 osobom oraz 19.664.01 zł - na realizację zadania pn. „Segregacja odpadów w plenerze 
- edukacja ekologiczna mieszkańców Zgierza''. 

§ 6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, 
związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z 
innych źródeł 
Zaplanowane i otrzymane środki - 10.000.00 zł stanowią dochody majątkowe z tytułu otrzymania 
darowizny od osoby prywatnej z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Budowa przegrody 
akustycznej od strony boisk przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Zgierzu" - umowa darowizny z dnia 
23.08.2019 r. 

DZIAŁ 921-KULTURA 1 OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 

Rozdział 92116 - Biblioteki 

§ 2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie 
porozumień (umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego 
Zaplanowana i otrzymana dotacja w kwocie 125.000,00 zł z Powiatu Zgierskiego stanowi dochody 
bieżące zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 
związana z utrzymaniem Miejsko Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Prusa w Zgierzu. 

Rozdział 92195 - Pozostała działalność 

§ 0960 -AYplywy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 
oraz innych umów o podobnym charakterze 
Zaplanowane i otrzymane dochody w wysokości 900.00 zł stanowią własne dochody bieżące i 
pocbjodaą z\daroj^izn przekazanych przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe 
Nadleśnictwo GrotniiTM600.00 zł) i Bank Spółdzielczy w Zgierzu (300.00 zł) na pokrycie kosztów 



transportu wycieczki organizowanej przez Radę Osiedla Proboszczewice-Lućmierz dla mieszkańców 
osiedla. 

§ 2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 
Zaplanowane i otrzymane dochody w wysokości 15.500,00 zł stanowią własne dochody bieżące i 
pochodzą z dotacji od Gminy Miasto Głowno (2.500.00 zł), Gminy Zgierz (2.500,00 zł), Gminy 
Ozorków (2.500,00 zł). Gminy Parzęczew (2.500,00 zł), Powiatu Zgierskiego (3.000,00 zł) oraz 
Gminy Głowno (2.500,00 zł) udzielonych na projekt i wykonanie muralu upamiętniającego 100 - lecie 
powołania Policji Państwowej. 

DZ1AL 926 - KULTURA FIZYCZNA 

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 1.950.500.00 zł. a wykonano w kwocie 
2.905.444,95 zł, czyli 148,96% planu. Szczegółowa realizacja w tym dziale przedstawia się 
następująco: 

Rozdział 92601 - Obiekty sportow e 

§ 6260 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie 
lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora 
finansów publicznych 
Zaplanowane dotacje w wysokości 1.320.000,00 zł, w 2019 r. zostały wykonane w kwocie 
2.320.000,00 zł i stanowią dochody majątkowe. Uzyskane dotacje z Ministerstwa Sportu przeznaczone 
zostały na dofinansowanie inwestycji pn.: „Modernizacja zaplecza sanitarno - szatniowego hali 
sportowej MOSiR przy ul. Wschodniej oraz boiska piłkarskiego i wielofunkcyjnego przy Szkole 
Podstawowej Nr 5 w Zgierzu" (1.320.000,00 zł) i ..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" (1.000.000.00 zł). 

Rozdział 92604 - Instytucie kultury fizycznej 
Dochody w tym rozdziale zaplanowano w wys. 480.500.00 zł, a zrealizowane w kwocie 585.444.95 zł. 
Dochody te są realizowane przede wszystkim przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zgierzu, 
których plan na 2019 rok zakładał kwotę 436.500,00 zł. a zrealizowano 541.462,95 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 wpływy w wysokości 380.000,00 zł, w 2019 r, a wykonane w kwocie 436.476,24 zł 
stanowią własne dochody bieżące pochodzące z czynszów najmu i dzierżawy obiektów sportowych 
zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zgierzu. 

§ 0830 - Wpływy z usług 
Plan 45.000,00 zł, wykonanie - 28.855,26 zł. Są to własne dochody bieżące miasta realizowane przez 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zgierzu, pochodzące z odpłatności za organizowanie imprez 
sportowych i rekreacyjnych 

§ 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek 
Zaplanowane dochody w wys. 500,00 zł, a otrzymane w kwocie 566,27 zł stanowią własne dochody 
bieżące i dotyczą odsetek bankowych oraz odsetek od nieterminowo regulowanych należności. 

§ 0970 - WpływS' z różnych dochodów 
Zaplanowane dochody w wysokości 11.000,00 zł zostały zrealizowane w 688,96% w kwocie 
75.565,18_ zł. Wpływy stanowią własne dochody bieżące i pochodzą z tytułu odszkodowania za 
zerwane instalacje jmonitoringu, przy ul. Wschodniej oraz dochodu z tytułu refaktury za wodę 
i elektryczność (73.993,23 zł).\ 
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§ 2320 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie 
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 
Zaplanowane dochody w wysokości 44.000,00 zł zostały zrealizowane w 99,96% w kwocie 
43.982,00 zł. Wpływy stanowią własne dochody bieżące zadań realizowanych na podstawie 
porozumień między jst i pochodzą z tytułu powierzenia przez Powiat Zgierski w roku 2019 Gminie 
Miasto Zgierz organizacji Igrzysk Dzieci. Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Licealiady, jako zadania 
publicznego o charakterze powiatowym w zakresie kultur)' fizycznej i sportu. 

Rozdział 9269S - Pozostała działalność 
§ 6260 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie 
lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora 
finansów publicznych 
Zaplanowana dotacja w wysokości 150.000,00 zł nie została przekazana w 2019 r. w związku 
z przesunięciem realizacji zadania na 2020 rok. Dotacja pochodzi z Ministerstwa Sportu i Turystyki 
i przeznaczone będzie na dofinansowanie inwestycji pn.: ..Miejsca integracji społecznej - Otwarte 
Strefy Aktywności na terenie Zgierza". 

PRZYCHODY 

Planowane i zrealizowane przychody w 2019 roku dotyczył) wolnych środków z lat ubiegłych 
w wysokości 14.950.021,25 zł oraz emisji obligacji w wysokości 7.350.000.00 zł. 



W V I) A T K 1 
DZIAŁ 010-ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 

Rozdział 01030 - Izby rolnicze 

Zgodnie z ustawą o izbach rolniczych gminy obowiązane są do przekazywania środków finansowych 
na działalność izb rolniczych w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego. Są 
to wydatki bieżące przeznaczone na zadania statutowe. W 2019 roku z zaplanowanych środków w 
wys. 4.000,00 zł, wydatkowano kwotę 2.120,01 zł. Niższe wpływy podatku rolnego powodują niższe 
odpisy na izby rolnicze. 

Rozdział 01095 - Pozostała działalność 

Z zaplanowanej kwoty w wys. 32.766,00 zł wykonano 22.760,51 zł i przeznaczono na wydatki bieżące 
- zadania statutowe w tym: na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 
wykorzystywanego do produkcji rolnej - 20.295,70 zł oraz na pokrycie kosztów postępowania w 
sprawie zwrotu podatku - 405,90 zł. Środki na powyższe wydatki pochodziły z dotacji z budżetu 
państwa. Ponadto wydatki zaplanowane i wykonane w tym rozdziale obejmowały koszty związane z 
odławianiem dzikich zwierząt - 1.994,51 oraz VAT - 64,40 zł. 

DZIAŁ 020 - Leśnictwo 

Rozdział 02095 - Pozostała działalność 

W rozdziale t\TT» zaplanowano kwotę 30.000.00 zł, a wydatkowano - 27.990,00 zł, która została 
przeznaczona na prace pielęgnacyjne w lesie komunalnym w Zgierzu 

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy 

W rozdziale tym z zaplanowanych na 2019 rok wydatków w wysokości 21.657.951,00 zł, 
zrealizowano 21.278.180,47 zł. czyli 98.25 %. 
Wydatki przeznaczono na: 

> wydatki bieżące - plan 21,569.001,00 zł, wykonanie 21.189.630,47 zł, w tym: 
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 1.247.518,00 zł. wykonanie 1.204.665,25 zł 

- są to wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników Miejskich Usług 
Komunikacyjnych w Zgierzu; 

• zadania statutowe - plan 20.320.683,00 zł, wykonanie 19.984.565,22 zł z przeznaczeniem na 
sfinansowanie kosztów komunikacji miejskiej w Zgierzu (18.239.014,05 zł), zakup 
materiałów i wyposażenia (147.152,16 zł w tym m. in. materiałów biurowych, ławek, koszy, 
znaków drogowych, materiałów do remontów- wiat przystankowych, szyb do wiat), usługi 
remontowe (66.000,00 zł), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (24.262.99 zł), 
sprzątanie przystanków (120.762,99 zł), podatek od towarów i usług - VAT (834.354,65 zł), 
usługa prawna (29.000,00 zł) i windykacyjna (35.905,81 zł), koszty druków znaczków 
(9.902,20 zł), zakup energii elektrycznej i wody (7.161.90 zł), zakup usług zdrowotnych 
(985.00 zł), podróże służbowe krajowe (4.442,36 zł), opłaty z tytułu zakupu usług 
telekomunikacyjnych (2.644,38 zł), szkolenia pracowników (3.260,00 zł) pozostałe 
(459.716,73 zł w tym m. in. koszenie trawy, demontaż trakcji, dzierżawa sprzętu do migawki, 
łódzkie bilety, znaki opłaty sądowej); 

• _i\yiadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 800,00 zł, wykonanie 400,00 zł - dotyczy 
wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń; 

> wydatki ńpjątkowe - plan i wykonanie 88,950,00 zł z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy 
insłasstyeyjtte własne, w tym: 
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• Ocena stanu technicznego dla mostka w torowisku tramwajowym na rzece Wrzącej w lesie 
Chełmy w Zgierzu" - 13.950.00 zł; 

• „Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Kurak wraz ze zjazdem w drodze krajowej 91 -
Plac Jana Kilińskiego" - 74.600.00 zł. 

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatow e 

Zaplanowana kwota wydatków bieżących w wysokości 330.000,00 zł zrealizowana została na kwotę 
328.267,33 zł. co stanowi 99.47% planu. Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczyły zadań 
statutowych i przeznaczono je na: cząstkowe naprawy jezdni asfaltobetonem (99.935.96 zł), naprawy 
elementów7 pasa drogowego oraz chodników (38.039,69 zł), konserwacje sygnalizacji świetlnej 
(18.818,27 zł), oznakowanie pionowe dróg (15.872,24 zł), oznakowanie poziome dróg (54.111,47 zł), 
koszenie traw w pasach drogowych (15.658,60 zł), pielęgnację, wycinkę, dostawę wraz z sadzeniem 
drzew (54.332,50 zł), utrzymanie porządku i czystości w pasach drogowych (31.498.60 zł) 

Rozdział 60016 - Drogi nublicznc gminne 

Na realizację zadań w tym zakresie zaplanowana została kwota 6.661.295.00 zł. a zrealizowana 
w 2019 r. - 5.397.559,30 zł. czyli 81.03%. 
Wydatki przeznaczono na: 

> wydatki bieżące - plan 2.186.500,00 zł, wykonanie 1.896.622,72 zł, w tym: 
• zadania statutowe - plan 2.186.500,00 zł, wykonanie 1.896.622.72 zł z przeznaczeniem na: 

zakup wyposażenia dla potrzeb Wydziału Infrastruktur)' T echnicznej (11.903,42 zł w tym: 
ręcznej sond)' dynamicznej SD-10 z wolnospadem, wykrywacza instalacji podziemnych, 
poziomicy elektronicznej), zakup kruszywa na potrzeby prowadzonych napraw dróg 
gruntowych (103.859,82 zł), równanie mechaniczne dróg gruntowych (463.975,00 zł), 
cząstkowe naprawy jezdni asfaltobetonem (449.939,67 zł), naprawy elementów pasa 
drogowego oraz chodników (498.584,46 zł), konserwacje sygnalizacji świetlnej (33.948.00 
zł), oznakowanie pionowe dróg (149.986,14 zł), oznakowanie poziome dróg (148.779,39 zł), 
opłaty za mapy lokalizacyjne (358,12 zł), przegląd 5-letni dróg gminnych (14.624,70 zł), 
pomiar natężenia ruchu (6.150,00 zł), ekspertyzę prawidłowości wykonania robót 
przebudów)- ulicy Solnej (14.514,00 zł); 

r wydatki majątkowe - plan 4.474.795,00 zł, wykonanie 3.500.936,58 zl z przeznaczeniem 
na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne, w tym: 
• ..Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy ks. Jerzego Kowalczyka w Zgierzu" - 175.919.44 zł. 

W ramach zadania wykonano kanał deszczowy o długości 152,5 m wraz z 3 wpustami 
ulicznymi i 3 studniami rewizyjnymi; 

• „Budowa odcinka ulicy Żytniej od ulicy im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego do ulicy 
Polnej ze skrzyżowaniem z ulicą Juliana Tuwima" - 61.500,00 zł. Wydatek poniesiony na 
wykonanie dokumentacji technicznej budowy drogi wraz z uzyskaniem decyzji ZR1D; 

• „Budowa ulicy Orzechowej w Zgierzu" - wykonanie w kwocie 9.594,00 zł. Wydatek 
poniesiony na wykonanie operatu wodno-prawnego niezbędnego do realizacji inwestycji, a 
część tej kwoty w wys. 959,40 zł zostało zgłoszone jako wydatek niewygasający; 

• „Modernizacja drogi ul. Jedlicka jako dojazdowej do gruntów rolnych" - 220.974,10 zł. W 
ramach zadania wykonano nawierzchnię drogi z mieszanek mineralno asfaltowych o długości 
332 m; 

• „Przebudowa ulicy Czereśniowej w Zgierzu - WPF" - 689.393,93 zł. Nakłady poniesiono na 
wykonanie nawierzchni ulicy Czereśniowej z kostki brukowej o długości 441 m wraz z 
kanalizacją deszczową; 

• „Przebudowa dróg gruntowych i bitumicznych na terenie Gminy Miasto Zgierz" - 149.837,12 
W ramach zadania wykonano nawierzchnię bitumiczną z krawężnikami (o długości ok. 65 

licy Świętego Andrzeja Boboli. 
budowa ulicy Janusza Korczaka i ulicy Józefa Chełmońskiego w Zgierzu" - 28.290.00 

lach zadania wykonano chodnik w ulicy Józefa Chełmońskiego o długości ok. 70 m; 
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• „Przebudowa ulicy Łąkowej w Zgierzu" - 1.609.174,00 zł. W ramach zadania przebudowano 

nawierzchnie ulicy Łąkowej WTaz z chodnikami na długości 427 m wraz z wymianą 5 szl. 
wpustów deszczowych; 

• „Rozbudowa ulicy Podgórnej i Tatrzańskiej w Zgierzu" - 51.660.00 zł. W związku z 
przedłużającymi się formalnościami potrzebnymi do wydania decyzji ZR1D. wydatek za 
dokumentację projektową w kwocie 51.660,00 zł został zgłoszony jako wydatek 
niewygasający; 

• „Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Jagiełły - WPF" - 4.900.00 zł. W 
ramach zadania wykonano aktualizacje dokumentacji projektowej. Przebudowa ulicy nastąpi 
w 2020 r.; 

• „Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Grotnicka - WPF" - 312.923,99 zl. W 
ramach zadania wykonano chodnik w ulicy Grotnickiej o długości 918 m z kostki betonowej 
pomiędzy ulicą Supraską a Obrońców Warszawy; 

• „Przebudowa chodnika ulicy Henryka Dąbrowskiego w Zgierzu" - 148.000.00 zł. W ramach 
zadania rozpoczęto przebudowę chodnika na ulicy gen. Henryka Dąbrowskiego od ulicy 
Parkowej do Norberta Barlickiego. Ze względu na potrzebę wydania decyzji o pozwoleniu 
na wycinkę drzew część umowy (7.400,00 zł) została zgłoszona jako wydatek niewygasający; 

• „Budowa aktywnych przejść dla pieszych w wybranych lokalizacjach miasta Zgierza" -
38.770.00 zł. Wydatek obejmuje dostawę i montaż aktywnych przejść dla pieszych na ul. 
Jakuba Stefana Cezaka przy Szkole Podstawowej Nr 11 oraz na ul. Kolejowej przy Dworcu 
PKP. 

Rozdział 60095 - Pozostała działalność 

Na realizację zadań w tym zakresie zaplanowana została kwota 3.068.303,79 zł. a zrealizowana 
w 2019 r. - 1.660.137,06 zł, czyli 54,11%. 
Wydatki przeznaczono na: 

> wydatki bieżące - plan i wykonanie 291.203,76 zł, w tym: 
• zadania statutowe - plan i wykonanie 291.203.76 zł związane było z bieżącym utrzymaniem 

systemu roweru miejskiego wytworzonego w ramach projektu „Integracja różnych systemów 
transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie 
łódzkim - WPF"; 

> wy datki majątkowe - plan 2.777.100,03 zl, wykonanie 1.368.933,30 zł z przeznaczeniem 
na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne, w tym: 
• „Poprawa jakości, funkcjonowania i rozwój oferty systemu transportowego na terenie Gminy 

Miasto Zgierz - WPF" - 1.252.010,80 zł. Nakłady poniesiono na wykonanie bilansu 
energetycznego na potrzeby remontu torowiska tramwajowego na terenie miasta Zgierza, 
ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy 1 -go Maja, wynagrodzenie inspektora nadzoru oraz wypłatę 
dodatków specjalnych dla pracowników Urzędu z powodu zwiększenia ich obowiązków na 
realizację zadań objętych projektem. Planowane zakończenie projektu nastąpi w 2021 r. 
Projekt współfinansowany z budżetu UE; 

• „Utwardzony teren pod miejsce postojowe - budżet obywatelski" - 80.000,00 zł. Nakłady 
poniesiona na utwardzenie terenu pod miejsca postojowe o powierzchni ok. 440 m2 
z użyciem kostki betonowej; 

• „Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów^ 
przesiadkowych w województwie łódzkim - WPF" - wykonanie w kwocie 36.922,50 zł. 
Nakłady poniesiono na wynagrodzenie dla Wykonawcy zajmującego się zarządzaniem 
realizacją projektu dla wszystkich gmin partnerskich. Projekt współfinansowany z budżetu 
UE. 
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DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 

Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej 

Zaplanowane wydatki statutowych zadań bieżących w wys. 10.408.946,65 zł i zrealizowane w kwocie 
9.567.799,07 zł, czyli 91,92%, dotyczyły: opłat za zużyta wodę (809.711,21 zł), centralne ogrzewanie 
(1.191.817,38 zł), energię elektryczną (93.387,63 zł), konserwację „azartu" i domofonów (27.393,33 
zł), remontów we wspólnotach (797.848,33 zł), remontów zasobu komunalnego (1.867.828,90 zł), 
odprowadzania ścieków (1.224.771,88 zł), opłat zagospodarowanie odpadami (491.586,50 zł), 
dzierżawy pojemników na śmieci, worków do zbiórki selekty%vnej (50.082,53 zł), kontroli i 
czyszczenia przewodów kominowych (39.984,84 zł), opróżnienia, dezynsekcja i dezynfekcji lokali 
mieszkaniowych (22.878,00 zł), uprzątnięcia lokalu przy ul. Parzęczewskiej 14 w Zgierzu (872,00 zł), 
noclegów dla 3 osób z powodu dezynsekcji w budynkach przy ul. 1 Maja 26 i ul. Narutowicza 27 w 
Zgierzu (1.000,00 zł), analizy laboratoryjnej ścieków (913,58 zł), udrażniania kanalizacji (738,00 zł ). 
5-letnich przeglądów instalacji elektrycznej w budynkach (49.953,99 zł), rocznych przeglądów 
technicznych budynków (39.639.43 zł), opłat za administrowanie i czynszów za budynki, lokale i 
pomieszczenia garażowe (2.770.562,63 zł), VAT (16.117,74 zł), kar i odszkodowań wypłacanych na 
rzecz osób fizycznych i prawnych za niedostarczenie lokalu socjalnego (28.111.68 zł), kosztów 
postępowań sądowych i prokuratorskich (42.599,49 zł) 

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 

Zaplanowane wydatki w wys. 1.032.996,31 zł, w 2019 roku zrealizowane zostały w kwocie 
353.367,59 zł, czyli 34,21%. 
W rozdziale tym poniesiono: 

• wydatki bieżące - plan 507.996,31 zł i wykonanie 284.850,61 zł, z przeznaczeniem na zadania 
statutowe związane z: zakupem zamków do zabezpieczenia nieruchomości (157,49 zł), zakupem 
przyrządów do pomiarów lokali i gruntu (578.00 zł), zakupem detektora wilgoci do pomiarów 
w lokalach (424,99 zł), zakupem farby do oznakowania miejsc w terenie (100,00 zł), opłatami za 
zużytą wodę i centralne ogrzewanie (2.155.44 zł - ul. Emilii Plater 6 m. 3). naprawą hydrantu 
przy ul. Wiosny Ludów 28 w Zgierzu (1.168.50 zł), opłatą za fundusz remontowy, konserwacją 
anteny i domofonu (924.12 zł - ul. Emilii Plater 6 m. 3), remontem nawierzchni Placu Jana 
Pawła II w Zgierzu (34.930.00 zł), wyceną nieruchomości i lokali (55.682.60 zl). inwentaryzacją 
budowlaną budynku przy ul. Jana Śniechowskiego 24 (3.500,00 zł), opłatą z tytułu użytk. 
wieczystego gruntu przysługującego GMZ (34.019,91 zł), opłatą za wypisy, wyrysy i mapy 
geodezyjne (13.837,41 zł), opłatami za akty notarialne (2.051,64 zł), odśnieżaniem dróg 
wewnętrznych (8.939,04 zł), pielęgnacją, wycinką i sadzeniem drzew na terenach GMZ 
(23.785,00 zł), koszeniem traw na działkach gminnych (6.622,20 zł), wykonaniem i montażem 
tablic informacyjnych z nazwami ulic (2.552,25 zł), wykonaniem baneru informacyjnego na 
sprzedaż, nieruchomości (1.320,50 zł), naprawą kanalizacji deszczowej przy ul. Krzysztofa 
Kamila Baczyńskiego (501,37 zł), opłatami zagospodarowanie odpadami i odbiorem ścieków 
(469,44 zł - lokal mieszkalny nr 3 przy ul. Emilii Plater 6 w Zgierzu), naprawą nawierzchni 
bitumicznej na parkingu USC (484,52 zł), odbiorem odpadów z kontenerów posadowionych 
przy cmentarzach po 01.11.2019 r. (6.048,00 zł), kompleksową kontrolą okresową - przeglądy 
roczne, kominiarskie w budynkach GMZ (1.800,00 zł), VAT (4.621,31 zł), czynnościami 
związanymi z dzierżawą gruntów pod pomieszczenia garażowe (20.481,48 zł), kosztami zarządu 
- ul. Emilii Plater 6 m. 3 (1.083,48 zl), bieżącymi i zaległymi opłatami eksploatacyjnymi za 
przejęty w spadku lokal mieszkalny - ul. Parzęczewska 14 m. 58 (16.436,81 zł), spłatą 
zadłużenia za przejęty w spadku lokal mieszkalny - ul. Parzęczewska 14 m. 58 (22.468,52 zł), 
opłatami za wpisy, wnioski i odpisy z Księgi Wieczystej (4.233,00 zł), opłatami za zasiedzenie 
nieruchomości przy ul. Bartosza Głowackiego (2.000.00 zł), kosztami procesu i opłatami 
egzekucyjnymi za przejęty w spadku lokal mieszkalny - ul. Parzęczewska 14 m. 58 (3.373,59 zł), 
opłatami od apelacji w sprawie działki nr 211 przy ul. Aleksandrowskiej 129 (7.400,00 zł), 
innymi opłatami sądowymi (700.00 zł); 

> jmlatki majątkowe - plan 525.000,00 zł, wykonanie 68.516.98 zł z przeznaczeniem 
na inwfetycjSrsąakupy inwestycyjne własne, w tym: 
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• „Zakup działki gruntu położonej w 123 obrębie miasta Zgierza, oznaczonej numerem 

ewidencyjnym 632/10" - 4.577,83 zł; 
• „Zakup działek gruntu położonych w 132 obrębie miasta Zgierza, oznaczonych nr ewid.: 8/5. 

8/7. 8/8" - 61.240.09; 
• „Zakup nieruchomości na cele komunikacyjne przez Gminę Miasto Zgierz" - 2.699,06 zł. 

Rozdział 70095 - Pozostała działalność 

Zaplanowane wydatki w wys. 194.000,00 zł, w 2019 roku zrealizowane zostały w kwocie 175.324.06 
zł, czyli 90,37 % i w całości przeznaczone na wydatki bieżące, w tym: 

• zadania statutowe - plan 114.500,00 zł i wykonanie 114.500,00 zł dotyczyło dopłaty 
w spółkach prawa handlowego na pokrycie strat z 2017 roku dla Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o. o. w Zgierzu; 

• świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 79.500,00 zł, wykonanie 60.824.06 zł - wypłata 
kaucji mieszkaniowych. 

DZ1A1. 710 - DZ1ALALNOŚĆ USŁUGOWA 

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego 

Z planowanej kwoty wydatków bieżących w wysokości 205.368,00 zł zrealizowano 4.592,60 zł, które 
przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z organizacją posiedzeń Miejskiej Komisji 
Urbanistyczno-Architektonicznej w tym m. in. na wynagrodzenia bezosobowe za udział członków w 
posiedzeniach komisji - 1.800,00 zl, ogłoszenia w prasie - 1.992,60 zł i pozostałe usługi - 800.00 zł. 

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii 

Zaplanowana kwota 60.000,00 zł została zrealizowana w 2019 r. w wys. 19.112,50 zł, czyli 31,85 % 
planu i związana była z aktualizacją map do celów lokalizacji oraz podziału działek, w tym m.in.: 
kopia operatu z podziału działki - ul. Wiosny Ludów dz. 96 (44,50 zł), mapy do celów prawnych z 
projektami podziału: ul. Dolna 44, 46. 48 (5.900,00 zł), ul. Zachodnia-Gałczyńskiego Z-126, dz. 357 i 
359/1 (2.300.00 zł), ul. Piotra Bardowskiego 3, Z-124. dz. 1100/2 (1.800,00 zł), ul. Andrzeja Struga 
26A-28, Z-121, dz. 286, 287, 288 (4.305,00 zł) oraz wypisy z Ewidencji Gruntów i Budynków dla 
celów opracowania MPZP - droga do Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Rudunki (5 wypisów -
63,00 zł), wykonanie połączenia działek oraz mapy do celów prawnych z projektem podziału 
nieruchomości położonych w Zgierzu przy ul. Boya Żeleńskiego nr ewid. dz. od 63/10 do 105/3 
w obrębie ewidencyjnym nr 125 (4.700,00 zł - wydatek niewygasający). 

Rozdział 71035 - Cmentarze 

Na realizację zadań w tym zakresie zaplanowana została kwota 145.000,00 zł, a zrealizowana w 2019 
r. - 135.960,01 zł, czyli w 93,77%. Cała kwota dotyczyła wydatków majątkowych z przeznaczeniem 
na inwestycje i zakupy inwestycyjne w związku z realizacją zadania pn. „Budowa alejek na cmentarzu 
komunalnym w Zgierzu". Nakłady poniesiono na wykonanie 3 alejek z kostki brukowej o łącznej 
długości 211 mi szerokości 3 m. 

Rozdział 71095 - Pozostała działalność 

Ną realizację zadań w tym zakresie zaplanowana została kwota 23.422.739,97 zł, a zrealizowana 
w 20l9x - 6.663.237,16 zł. co stanowi 28.45% planu. 
Wydatki przeznaczono na: 

> wydatki bieżące - plan 285.720,14 zł, wykonanie 206.719,96 zł, w tvm: 
—d®tacje na zadania bieżące - plan i wykonanie 60.000,00 zł i przeznaczone zostały 

na wsparcie reMizacji zadania publicznego formy aktywizacji społecznej osób zagrożonych 
wykluczeniem kulturalnym poprzez prowadzenie Centrum Konserwacji Drewna - dotacja dla 
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fundacji Ochrony Mebli Zabytkowych oraz Dziedzictwa Kultury w Polsce D.O.M., 
prowadzenie hotelu wraz z salą konferencyjną w PKMT - dotacja dla Stowarzyszenia 
Miłośników Kultur)' Ludowej Folkier oraz prowadzenie lokalu gastronomicznego w PKMT -
dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością intelektualną 
Koło w Zgierz; 

• wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 8.000,00 zł, wykonanie 6.496,01 zł 
i dotyczyły umów zlecenia na przeprowadzenie pokazu i warsztatów autorskich z zakresu 
fotografii metodą tradycyjną - ambrotypia podczas wydarzenia kulturalnego „Noc Muzeów" 
oraz na przygotowanie i obsługę techniczną pokazów kina letniego; 

• zadania statutowe - plan 217.720,14 z! i wykonanie 140.223,95 zł z przeznaczeniem na: 
zakup artykułów i wyposażenia na potrzeby organizacji wydarzeń w PKMT. utrzymania 
prawidłowego stanu technicznego, konserwacji obiektów oraz utrzymania ogrodu na terenie 
PKMT (25.439,66 zł), zakup energii elektrycznej i wody (66.741.57 zł), zakup usług 
remontowo - konserwatorskich obiektów na terenie PKMT: naprawa, cyklinowanie i 
malowanie podłóg, konserwacja systemów alarmowych i przeciwpożarowych, naprawa 
systemu alarmowego pożaru, naprawa drewnianego ogrodzenia i drzwi wejściowych 
(8.136,02 zł), zakup usług związanych z ochroną obiektu - monitoring, monitoringiem 
pożarowym, odprowadzaniem ścieków, zakup usług utrzymania prawidłowego stanu 
technicznego, konserwacji obiektów oraz utrzymania ogrodu na terenie PKMT: przeglądy 
okresowe stanu technicznego budynków, uszczelnianie i szklenie okien, udział w XXV 
Targach „REGIONY TURYSTYCZNE NA STYKU KULTUR 22-24.03.2019-', wykonanie 
makiety domu tkackiego, usługi związane z organizacją i współorganizacją wydarzeń m. in. 
„Powitanie Nowego Roku", „Koncert muzyki francuskiej", „Wiosenna miłość", „Biedermeier 
w Zgierzu. Salon Mikołaja Hermannsa", „Plakat Reklamowy". „Inklinacja kropli", „Zajączek 
w Mieście Tkaczy", „Noc Muzeów" „Zakończenie lata", wydruk zdjęć, oznakowanie 
pionowe, montaż, demontaż barierek, oprawa muzyczna, usługi gastronomiczne, wykonanie 
standów wystawienniczych, usługa transportowa, usługa ochroniarska, usługi pralnicze, 
wypożyczenie stołów, usługa noclegowa, reklama prasowa, warsztaty modelarskie (39.886.56 
zł), VAT (20,14 zł); 

r wydatki majątkowe - plan 23.137.019,83 zł, wykonanie 6.456.517,20 zł z przeznaczeniem 
na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne, w tym: 
• „Szlakiem architektur)' włókienniczej - rewitalizacja miasta Zgierza w celu rozwoju produktu 

turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM - WPF" -
3.938*924,57 zł. 
Wydatki poniesiono na wykonanie analizy wody na kąpielisku na Malince oraz na podatek 
VAT za wykonywanie usługi inspektora nadzoru dla projektu (81.110,74 zł). Wydatki 
poniesiono również na wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników UMZ z powodu 
zwiększenia ich obowiązków na realizację zadań objętych projektem. W ramach zadania 
wykonywano pracy rewitalizacyjne na Malince oraz w drugiej części Parku Miejskiego, 
powstało m.in. oświetlenia Parku i Malinki wraz z monitoringiem, na Malince rozpoczęto 
budowę wodnego placu zabaw, boisk, pumptracku. placu zabaw, ścianek wspinaczkowych, 
tyrolki (3.857.813,83 zł). Planowane zakończenie projektu nastąpi w 2021 r. Projekt 
współfinansowany z budżetu UE; 

• „Modernizacja energetyczna budynków zasobu komunalnego oraz użyteczności publicznej 
na terenie miasta Zgierza - WPF" - 2.517.592,63 zł. 
Wydatki poniesiono na wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników UMZ z powodu 
zwiększenia ich obowiązków na realizację zadań objętych projektem oraz na prace związane 
z instalacją elektryczną, co i wentylacją na hali MOSiR. Nakłady obejmował) także 
wynagrodzenie inspektora nadzoru. Ponadto wykonano prace termomodernizacyjne kamienic 
przy ulicy Długiej: 16, 18 i 19. 



DZ1AL 720 - INFORMATY KA 

Rozdział 72095 - Pozostają działalność 

Na realizację zadań w tym zakresie zaplanowana została kwota 2.352.265,07 zł, a zrealizowana 
w 2019 r. - 2.216.583,48 zł, co stanowi 94,23% planu. 
Wydatki przeznaczono na: 

> wydatki bieżące - plan 970.140,88 zł, wykonanie 844.938,57 zł, w tym: 
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 2.500,00 zł, wykonanie 1.995,28 zł; 
• zadania statutowe - plan 967.640.88 zł i wykonanie 842.943,29 zł z przeznaczeniem na: 

zakup materiałów (117.028.15 zł) w tym: eksploatacyjnych (tusze, tonery, bębny do drukarek 
i kserokopiarek), akcesoriów sieciowych (kable, wtyczki, switche, routery), akcesoriów 
komputerowych (mysz. klawiatura), oprogramowania, zasilaczy awaryjnych i akumulatorów, 
dysków HDD i SSD. pamięci przenośnych, płyt CD i DVD, zakup usług związanych z 
naprawami (8.609.78 zł): sprzętu drukującego, komputerowego, serwerów i macierzy 
dyskowych, sprzętu sieciowego i telekomunikacyjnego, światłowodu, usuwanie awarii 
oprogramowania, zakup usług pozostałych (588.158.37 zł) związanych z: nadzorem 
informatycznym witryny BIP, konserwacją serwisów internetowych, opieką autorską nad 
systemami informatycznymi, utrzymaniem urządzeń w eksploatacji, zakupem stron 
internetowych, dostępem do internetowych serwisów płatnych, usługami profesjonalnego 
niszczenia danych, dzierżawą kanalizacji teletechnicznych, przebudową i konserwacją linii 
światłowodowych, usługami projektowymi, szkolenia pracowników (2.820.00 zł), opłaty z 
tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (125.830,00 zł) w tym: utrzymanie 
światłowodowych łączy internetowych, połączenia głosowe telefonii stacjonarnej, połączenia 
głosowe telefonii komórkowej, internet mobilny, utrzymanie Jednego Numeru wTaz 
z dedykowanymi łączami, nagrody konkursowe (496.99 zł); 

> wydatki majątkowe - plan 1.382.124,19 zl, wykonanie 1.371.644,91 zł z przeznaczeniem 
na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne w tym: 
• ..Wdrożenie i rozbudowa technologii informacyjno-komunikacyjnych w gminie Miasto 

Zgierz-WPF"- 1.336.528,41 zł. 
Wydatki poniesiono na zakup: Platformy Usług Publicznych wraz e-usługami i Systemem 
Elektronicznego Zarządzania Dokumentami. Systemu Informacji Przestrzennej WTaz z e-
usługami i portalu mapowego oraz oprogramowania bazodanowego. Projekt 
współfinansowany z budżetu UE; 

• „Zakup wielofunkcyjnego urządzenia drukującego wraz z oprogramowaniem" -35.116,50 zł. 
Nakłady poniesiono na rozbudowę istniejącego systemu druku o kolejne urządzenie i licencję 
do systemu wydruku pozwalającą między innymi na OCR (komputerowe rozpoznanie tekstu) 
i wydruk wędrujący. 

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie 

Na realizację zadań w tym zakresie zaplanowana została kwota 705.126,00 zł, a zrealizowana w 2019 
r. - 687.079.82 zł. co stanowi 97,44% planu. Wydatki przeznaczono w na wydatki bieżące, w tym: 

• wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 704.726,00 zł, wykonanie 686.680,82 zl i 
przeznaczone były na utrzymanie stanowisk pracy w Wydziale Spraw Obywatelskich, 
Urzędzie Stanu Cywilnego oraz ewidencji działalności gospodarczej: 

• zadania statutowe - plan 400,00 zł i wykonanie 399.00 zł - Akcja kurierska: 

Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na praw ach pow iatu) 

Na realizację zaaań w tym zakresie zaplanowana została kwota 565.100,00 zł. a zrealizowana w 2019 
r. - stanowi 91,97 %% planu. Wydatki przeznaczono w na wydatki bieżące, w tym: 



-yi-
• zadania statutowe - plan 12.643,00 zł i wykonanie 9.831,20 zł i związane były z kosztami 

organizacji sesji posiedzeń komisji Rady Miasta Zgierza (zakup artykułów spożywczych i 
gospodarczych), zakupami artykułów biurowych oraz usług poligraficznych jak również z 
kosztami bieżącej działalności Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza (935,28 zł); 

• świadczenia a rzecz osób fizycznych - plan 552.457.00 zł. wykonanie 509.866,70 zł - diety 
przewodniczącego i radnych Rady Miasta Zgierza 

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 

Na realizację zadań w tym zakresie zaplanowana została kwota 15.177.582.50 zł, a zrealizowana 
w 2019 r. - 14.940.245,93 zł, co stanowi 98.44% planu. 
Wydatki przeznaczono na wydatki bieżące w tym: 

• wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 12.882.696,00 zł. wykonanie 
12.775.616,11 zł; 

• zadania statutowe - plan 2.269.886,50 zł i wykonanie 2.142.667.98 zł z przeznaczeniem na: 
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (68.654,00 zł), zakup 
materiałów i wyposażenia (254.365.71 zł w tym m.in.: prasa i książki, materiały biurowe, 
środki czystości, artykuły spożywcze, artykuł) elektryczne i hydrauliczne, papier do drukarek 
i kserokopiarek, materiały na remont pomieszczeń UMZ, meble i sprzęt biurowy), zakup 
energii elektrycznej, wody, gazu i ogrzewania budynków urzędu (286.106,20 zł), zakup usług 
remontowych (67.252.52 zł w tym m. in.: konserwacja klimatyzacji, cyklinowanie i 
lakierowanie podłogi, remont budynku UMZ. bieżąca konserwacja kotłowni, przegląd sprzętu 
ppoż, naprawa bramy wjazdowej), zakup usług zdrowotnych - badania okresowe 
pracowników (7.306,00 zł), usługi pocztowe (208.145,05 zł), czynności egzekucyjne 
(74.560.09 zł), wywóz nieczystości (31.127,65 zł), usługi gastronomiczne (34.372.80 zł), 
montaż rolet (6.606,99 zł), druki, pisma firmowe, wizytówki (6.522.90 zł), podróże służbowe 
krajowe (61.143,38 zł), podróże służbowe zagraniczne (14.758,25 zł), ubezpieczenie majątku 
miasta. OC (405.993,22 zł), polisy komunikacyjne (23.690,96 zł), odpisy na Zakładowy 
Fundusz Świadczeń Socjalnych (285.068,00 zł), koszty postępowania sądowego (19.279,12 
zł), szkolenia pracowników (38.558,11 zł), konserwacja systemu antywłamaniowego 
i antynapadowego ELEK TRA oraz przegląd systemu wizyjnego (18.090,40 zł), pozostałe 
wydatki (66.568,28 zł), świadczenie usług Inspektora Danych Osobowych (59.040.00 zł), 
ochrona osób i mienia wraz z monitoringiem (105.458,35 zł); 

• świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 25.000,00 zł. wykonanie 21.961.84 zl -
wydatkowano na: dofinansowanie do okularów (15.883,25 zł), ekwiwalent za odzież 
pracowników obsługi, środki higieny osobistej (6.078,59 zł). 

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego 

Na realizację zadań w tym zakresie zaplanowana została kwota 920.962,00 zł, a zrealizowana w 2019 
r. - 876.305,76 zł, co stanowi 95,15% planu. 
Wydatki przeznaczono na wydatki bieżące w tym: 

• wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 83.500,00 zł. wykonanie 74.099,67 zł , z 
tego: 18.589,67 zl przeznaczono na wydatki związane z organizacją wydarzeń: „Powitanie 
Nowego Roku", Piknik ,.Wszystko na Zdrowie", „Święto Miasta", „Pożegnanie Lata". 
22.124,00 - umowy o dzieło (projekt i wykonanie 6 elementów zastawu ekspozycyjnego, 
wy konanie grafik z krajobrazem i budowlami Zgierza wraz z oprawą, przewodnik dla gości z 
miast partnerskich - spacer po cmentarzu żydowskim, wykonanie dokumentacji 
fotograficznej z imprez miejskich, opracowanie ..Studium Historyczno - Heraldycznego" i 
„Projektu Herbu Miasta", działania promocyjne na rzecz miasta poza granicami kraju podczas 

^mistrzostw w „Noszeniu żon", 33.386,00 zł - autorskie występy słowno-muzyczne, 
przygotowanie i zaprezentowanie ich podczas „Święta Miasta Zgierza" i „Zakończenia Lata", 
mmderacja i prowadzenie wydarzeń pn.: „Święto Miasta Zgierza", „Zakończenie Lata"; 

• yaHania statutowe - plan 837.462,00 zł i wykonanie 802.206,09 zł z tego: 1.134,32 zł - zakup 
nayród^cftaaiczestmków konkursu pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta w tym: 



-
Międzyszkolny konkurs języka angielskiego, konkurs „Biegaj z Trauguttem", przedszkolny 
konkurs języka angielskiego, konkurs „Święto Latawca", 9.320,08 zł - zakup artykułów 
okolicznościowych, spożywczych, plastycznych, jednorazowego użytku i kwiatów na 
potrzeby wydarzeń plenerowych i uroczystości miejskich: „Łyżwy są fajne", „Święto Miasta 
Zgierza", III Zlot Samochodów zabytkowych. „Zakończenie Lata" oraz współpracy ze 
zgierskimi artystami, 2.463,00 zł - zakup upominków z tytułu jubileuszy w tym dla: M.O.K. -
Słodkobłękity. SDK SEM, Zespołu Szkół nr 1 im. J. Cezaka. Fundacji im. Brata Alberta oraz 
zestawy upominkowe dla Gości z Radomina i miast partnerskich. 1.130,00 zł - zakup 
wydawnictw na cele promocyjne w tym: album „Spacer po starym Zgierzu", książka „Kalman 
Kalecka", 34.567,94 zł - pokaz laserowy „Powitanie Nowego Roku" oraz obsługa sprzętu na 
potrzeby pokazu, 286.789,15 zł - „Święto Miasta Zgierza" - obsługa techniczno-sceniczna, 
realizacja programu scenicznego, wynajem urządzeń sportowo-rekreacyjnych i ich obsługa, 
wynajem kabin w.c., instalacja nagłośnienia, zabezpieczenie medyczne i ppoż. imprezy, 
wynagrodzenie za koncerty zespołów, usługa transportowa, usługa hotelowo -
gastronomiczna, usługa cateringowa, wynajem barierek i ochrona wydarzenia, wynajem 
agregatu prądotwórczego, druk plakatów, 119.760,72 zł - „Zakończenie lata" - obsługa 
techniczno-sceniczna, przygotowanie scenografii i garderób, programu scenicznego, pokaz 
laserowy, wynajem kabin w.c., zabezpieczenie medyczne i ppoż. imprezy, wynagrodzenie za 
koncerty zespołów, usługa transportowa, usługa hotelowo - gastronomiczna, usługa 
cateringowa, wynajem barierek i ochrona wydarzenia, wynajem agregatu prądotwórczego, 
druk plakatów, studio plenerowe „Radio Łódź", strefa Sumo, 11.986,15 zł - organizacja 
wydarzeń promocyjnych - piknik „Wszystko na zdrowie", „Bieg Tkacza", 24.717,71 zł -
współorganizacja wydarzeń promocyjnych w tym: „Orkiestra Świątecznej Pomocy", 
„Walentynki na lodzie", „Parada Jeży", „Przebudzenie wiosny", „Dni Godności", piknik 
„Wielokulturowy Zgierz", piknik Funduszy Europejskich. Turniej Pucharu Polski Strong 
Man. i innych, 93.753.00 zł - promocja miasta w mediach; prezentacje Miasta Zgierza i 
wydarzeń w mieście w publikacjach: TV Centrum. Dzienniku Łódzkim. Ekspresie 
Ilustrowanym oraz w programie „Zgierska Przestrzeń", 20.000.00 zł - usługa promocyjno -
reklamowana rzecz miasta w trakcie XXX Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego 
Solidarności i Olimpijczyków. 149.223,46 zł - gadżety promocyjne z logo miasta Zgierza w 
tym: kalendarze formatu BI i A4, długopisy i pióra, notesy, torby papierowe, koszulki, 
pocztówki, magnes}, worki turystyczne, maskotki jeże, przytulanki, parasole, torby 
płócienne, pudełka tekturowe na upominki, filiżanki dla jubilatów, kolorowanki i kredki, 
piórniki i szkatułki, etui na dyplomy, statuetki, przyborniki z zegarem, 34.457,35 zł -
współpraca z miastami partnerskimi: zakup usługi hotelowo-gastronomicznej, bilety wstępu 
do muzeów, usługa transportowa dla przedstawicieli miast partnerskich: Bischwiller 
(Francja), Maniewicze (Ukraina), Kupiszek (Litwa), Kieżmarku (Słowacja), Jhlawa (Czechy), 
Orzysza (Polska), 10.500,00 zł - promocja miasta poza granicami kraju: zakup usługi 
transportowej do Albanii - Zespól Fantazja, Kostiuchnówki - harcerze, Glauchau - artyści 
plastycy Stowarzyszenia „Młyn", współfinansowanie dla Masters pływanie 2019, 2.403,21 zł 
- naprawa namiotów i usługa pralnicza, zakup leżaków z logo miasta na potrzeby imprez 
plenerowych, opłata za dzierżawę gruntów leśnych pod „witacz" przy ul. Łódzkiej, usługa 
fotograficzna z drona. 

Rozdział 75095 - Pozostała działalność 

Na realizację zadań w tym zakresie zaplanowana została kwota 262.041,72 zł, a zrealizowana w 2019 
r. - 207.141,85 zł, co stanowi 79,05 % planu. 
Wydatki przeznaczono na wydatki bieżące w tym: 

• zadania statutowe - plan 85.541,72 zł i wykonanie 67.614,41 zł z przeznaczeniem na: 
-opłacenie składek członkowskich z tytułu przynależenia Gminy Miasto Zgierz do Związku 
Mias^sPolskich (16.757,73 zł) i do Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitarny (40.813,30 
zł), uruchomienie strony internetowej V Edycji Budżetu Obywatelskiego (4.920,00 zł), 
najem \ lokali (czynsz + media), art, niezbędne do bieżącej 
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działalności Rad Osiedli (art. biurowe, gospodarcze, 
spożywcze, środki czystości, itp.) na kwotę 5.123,38 zł, z tego: 
1. Rada Osiedla Rudunki 150,00 zł 
2. Rada Osiedla Proboszczewice -Lućmierz 0,00 zł 
3. Rada Osiedla Przybyło w 137,72 zł 
4. Rada Osiedla Podleśna 0,00 zł 
5. Rada Osiedla Nowe Miasto 481,26 zł 
6. Rada Osicdła Chełmy - Adelmówek 62,64 zł 
7. Rada Osiedla 650 - lecia 2.077,80 zł 
8. Rada Osiedla Krzywię - Chełmy 147.60 zł 
9. Rada Osiedla Stare Miasto 496.48 zł 
10. Rada Osiedla Piaskowice-Aniołów 570,00 zł 
11. Rada Osiedla Kurak 999,88 zł 

• świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 176.500,00 zł. wykonanie 139.527,44 zł -
wydatkowano na diety przewodniczących zarządu rad osiedli jednostek pomocniczych i diety 
pozostałych członków rad osiedli, a także diety dla członków komisji wyborczych 
powołanych do przeprowadzenia wyborów do Rady Osiedla Chełmy - Adelmówek w Zgierzu 
i Rady Osiedla Nowe Miasto w Zgierzu. 

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ. 
KONTROLI 1 OCHRONY PRAW A ORAZ SADOWNICTWA 

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 
prawa 

Zaplanowane wydatki bieżące w wys. 11.187,00 zł, a wydatkowane w wys. 11.186,00 zł zostały 
przeznaczone na zapłatę wynagrodzeń i składek od wynagrodzeń za prowadzenie i aktualizację stałego 
rejestru wyborców w wys. 4.280,90 zł oraz na zadania statutowe - 6.905.10 zł w tym: zakup pieczęci 
urzędowej z godłem (484,62 zł), zakup mebli biurowych (307,50 zł), zakup kopert dowodowych 
(590,40 zł), zakup materiałów biurowych - papier ksero na potrzeby wyborów (1.530,00 zł), opieka 
autorska i serwisową użytkowanego systemu informatycznego „ELUD" i systemu „WYB" (3.992,58 
zł). 

Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu 

Zaplanowane wydatki bieżące w wys. 209.280.00 zł. a wydatkowane w wys. 208.772,79 zł związane 
były z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rp zarządzonych na 13 
października 2019 r. i zostały przeznaczone na zapłatę wynagrodzeń i składek od wynagrodzeń obsługi 
informatycznej i administracyjnej komisji wyborczych (56.908,38 zł), wydatki rzeczowe obwodowych 
komisji wyborczych (18.502.91 zł), diety i ryczałty członków komisji wyborczych (133.361,50 zł). 

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, 
burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, pow iatow e i wojewódzkie 

Zaplanowane wydatki bieżące zadań statutowych w wys. 1.500,00 zł, a zrealizowane 400,00 zł 
przeznaczone zostały na pokrycie kosztów związanych z przekazaniem depozytu z wyborów 
samorządowych przeprowadzonych w 2018 roku do Archiwum Państwowego. 

Rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego 

Zaplanowane w\datki bieżące w wys. 207.885,00 zł. a wydatkowane w wys. 205.835,00 zł związane 
były z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego 
zarg^*«fnych naganiają 2019 r. oraz przechowywaniem depozytu z wyborów posłów do Parlamentu 
Europejskiego i zostały przeznaczone na zapłatę wynagrodzeń i składek od wynagrodzeń obsługi 
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informatycznej i administracyjnej komisji wyborczych (44.237.95 zł). wydatki rzeczowe obwodowych 
komisji wyborczych (28.556,30 zł), diety i ryczahy członków komisji wyborczych (133.040,75 zł). 

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 1 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji 

Zaplanowane i zrealizowane wydatki w kwocie 14.500,00 zł przeznaczono na wydatki majątkowe na 
realizację zadania pn.: „Dofinansowanie zadania pn. Zakup radiowozu nieoznakowanego w ramach 
"Sponsoring 2019" dla Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu". Dzięki wsparciu Policja zakupiła 
nieoznakowany radiowóz marki Hyundai i30. 

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 

Zaplanowane i zrealizowane wydatki w kwocie 30.000,00 zł przeznaczono na: 
> wydatki bieżące - plan i wykonanie 10.000,00 zł, w tym zadania statutowe - zakup masek do 

aparatów powietrznych i sprzętu do ratownictwa wysokościowego; 
> wydatki majątkowe - plan i wykonanie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy 

inwestycyjne własne, w tym realizację zadania pn.: „Modernizacja obiektu strażnicy Państwowej 
Straży Pożarnej w Zgierzu ulica Łąkowa 6/8". 

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne 

W 2019 roku na realizację zadań zaplanowana została kwota 15.650,00 zł, a wydatkowana 13.811,51 
zł czyli 88,25 % planu. Wydatki przeznaczono na wydatki bieżące Ochotniczych Straży Pożarnych, w 
tym: 
• zadania statutowe - plan 13.648,63 zł (OSP ul. Podgórna - 1.561,51 zł, OSP ul. ks. Szczepana 

Rembowskiego - 12.087,12 zł), wykonanie 12.948.63 zł (OSP ul. Podgórna - 861,51 zł, OSP 
ul. ks. Szczepana Rembowskiego - 12.087,12 zł) - są to koszty' 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 - plan 2.001,37 zł (OSP ul. Podgórna - 1.138,49 zł, OSP 
ul. ks. Szczepana Rembowskiego - 862,88 zł), wykonanie 862,88 zł (OSP ul. ks. Szczepana 
Rembowskiego) - wypłata ekwiyvalentu dla OSP za udział w akcjach ratowniczych i 
szkoleniach. 

Rozdział 75414 - Obrona Cyw ilna 

W tym rozdziale zaplanowano środki w wys. 42.902,00 zł, które zostały zrealizowane 
w wys. 26.123,96 zł (60,89% planu) i dotyczą yvydatków bieżących zadań statutowych, w tym: 
zakup środków czystości i automatu zmierzchowego do magazynu Obrony Cywilnej znajdującego się 
przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki 11A (2.219,89 zł), zakup energii (25,52 zł), pokrycia powierzchni 
dachu budynku magazynu Obrony Cywilnej przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki 11A papą 
termozgrzewalną, wykonanie obróbek uszczelniających świetlik (16.230,00 zł), wymiana 
i modernizacja Rozdzielnicy Głównej RG zasilania energetycznego yvraz z wymianą przestarzałych 
punktów włączających ośyvietlenic wewnętrzne pomieszczeń w budynku magazyny Obrony Cywilnej 
przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki 11A (5.190,60 zł), wymiana uszkodzonych zamków 
zabezpieczających wejście na teren działki i do budynków magazynu OC przy ul. ks. Jerzego 



- Mi-
Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska) 

Zaplanowana na 2019 rok kwota wydatków bieżących 2.386.500,00 zł, została wy datkowana wwys. 
2.380.563,35 zł, czyli 99.75% na funkcjonowanie Straż) Miejskiej w Zgierzu, w tym: 

• wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 2.062.318,00 zł, wykonanie 2.062.316,10 zł; 
• zadania statutowe - plan 286.311,00 zł i wykonanie 280.376,78 zł z tego: 24,175,96 zł - paliwo, 

2.539,80 zł - akcesoria i części samochodowe, 10.963,71 zł - art. biurowe w tym: tusze, tonery. 
4.986,96 zł - środki czystości. 2.220.00 zł - meble. 4.943,82 - art. spożywcze. 1.638,09 zł - art. 
gospodarcze, 15.961,53 zł -wyposażenie w sprzęt elektroniczno-komputerowy w tym licencje, 
1.832,70 - materiały edukacyjne dla szkół, 3.381.80 zł pozostałe zakupy, 34.771,65 - zakup 
energii. 21.324.32 zł - naprawy samochodów, 1.516,47 zł - pozostałe naprawy, 2.002,00 zł -
badania okresowe, 3.795,00 zł - mycie samochodów, 9.666,04 zł - przesyłki pocztowe, 3.271,99 
- wywóz nieczystości, 3.211,49 - oplata za odprowadzanie ścieków, 3.072,40 zł - przeglądy 
techniczne, 2.952.00 zł - uaktualnienie licencji e-Mandal, 1.223,75 zł - opłaty za RTV, 
częstotliwość, 5.166,00 zł - opłaty za korzystanie z bazy pesel, 3.886.80 zł - konserwacja 
systemu monitoringu, 8.984,04 zł - opłata za c. o., 5.284,44 zł - usługi zw. ze świadczeniami 
lekarskimi dla osób nietrzeźwych zgodnie z zawartą umową ze szpitalem. 7.380,00 zł - opłata za 
usługi RODO. 7.000,45 - pozostałe usługi w tym m.in.: usługi bankowe, usługa kateringowa, 
czyszczenie kominów, holowanie i diagnostyka pojazdów, 6.473,49 zł - opłaty za tel. 
komórkowe i internet, 2.126.90 zł - opłaty za tel. stacjonarne. 2.295.83 - podróże służbowe 
krajowe, 2.536,00 - opłaty za używanie programów księgowo-płacowych, za ubezpieczenia 
samochodów i inne, 42.843,35 zł - odpisy na ZFSS, 3.340.00 - szkolenia pracowników, 
23.608.00 zł - wpłaty na PFRON; 

• świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 37.871,00 zł, wykonanie 37.870,47 zł - ekwiwalent 
za pranie odzieży (15.480.90 zł), sorty mundurowe (21.729,57 zł), okulary (660.00 zł). 

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe 

Zaplanowana na 2019 rok kwota wydatków bieżących zadań statutowych 136.200,00 zł, została 
wydatkowana w wys. 91.143,47 zł. czyli 66.92% i przeznaczona została na realizację zadań z zakresu 
zarządzania kryzysowego, w tym: 
• zakup worków polipropylenowych i plandek zabezpieczających poszkodowanych w sytuacjach 

związanych z zagrożeniem podtopieniami po intensywnych opadach lub innych 
nieprzewidzianych sytuacjach - 4.520,50 zł; 

• zakup łóżek polowych na wyposażenie magazynu kryzysowego do zabezpieczenia potrzeb 
poszkodowanych w sytuacjach kryzysowych oraz w sytuacji podwyższania stanów gotowości 
obronnej państwa jako miejsca dla chorych wymagających stałego pobytu w placówkach 
lecznictwa zamkniętego - 23.247,00 zł; 

• zakup drewnianych palików, tabliczek informacyjnych, kamer)' obrotowej, kłódki żeliwnej na 
potrzeby zabezpieczenia składowiska odpadów niebezpiecznych w Zgierzu przy 
ul. Miroszewskiej - 10.144,51 zł: 

• zakup wyciągarki łańcuchowej do podnoszenia ciężarów podczas załadunku i rozładunku 
materiałów i sprzętu potrzebnego do budowy i dostarczania sprzętu w sytuacji wystąpienia 
zdarzeń o znamionach sytuacji kryzysowej - 1.100,00 zł; 

• zakup pościeli na wyposażenie magazynu kryzysowego do zabezpieczenia potrzeb 
poszkodowanych w sytuacjach kryzysowych oraz sytuacji podwyższonego stanu gotowości 
obronnej państwa jako miejsca dla chorych nie wymagąjących stałego pobytu w placówkach 
lecznictwa zamkniętego - 8.679,74 zł; 

• zakup urządzenia nagłaśniającego na samochód jako środka mobilnego powiadamiania 
mieszkańców o możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowej, będącej źródłem zagrożenia 

jila-T^dcpwia lub życia mieszkańców w miejscu awarii przemysłowej lub drogowej - 2.509,00 zł; 
• zakup sprzętu chem-eko typu zapory sorpcyjne, sorbet oraz maty sorpcyjne. Sprzęt stosowany do 

działań zapobiegawczych przed skażeniem środowiska wodnego związkami organicznymi typu 
mpa-flaftoWa. substancje ropopochodne - 3.450,15 zł; 

• klawiatura impe^rzeby wydziału - 109,00 zł; 



• lodówka na potrzeby MCZK - 645,00 zł; 
• zakup kanapek dla mieszkańców ul. Juliusza Słowackiego 2 - 91,80 zł; 
• naprawa kamen' monitoringu wizyjnego w IJMZ, usługa demontażu i montażu 

oraz programowanie systemu w związku z wprowadzeniem alarmowym ALFA - 861,00 zł; 
• demontaż, naprawa konserwacyjna syreny mechanicznej zainstalowanej przy ul. Długiej 100 

wchodzącej w skład systemu powiadamiania i alarmowania ludności miasta na wypadek 
wystąpienia sytuacji kryzysowych w czasie pokoju i zagrożenia bezpieczeństwa państwa -
5.516,55 zł; 

• wymiana akumulatora - 307,50 zł; 
• usługa napełnienia worków przeciwpowodziowych przechowywanych w magazynie 

przeciwpowodziowym w spółce MPGK przy ul. Wiosny Ludów 22 - 1.500,00 zł; 
• usługa polegająca na przeglądzie konserwacyjnym 4 sztuk syren elektronicznych, zgodnie 

z harmonogramem konserwacji oraz rekonfiguracja systemu łączności radiowej 2 sztuk syren 
mechanicznych uzupełniających system ostrzegania i alarmowania ludności miasta - 5.975,34 zł; 

• przegląd i konserwacja 2 sztuk masztów antenowych zlokalizowanych na budynku UMZ 
służących do posadowienia anten umożliwiających obsługę łączności radiowej - 2.804,40 zł: 

• transport i montaż drewnianych palików na terenie byłego składowiska odpadów 
niebezpiecznych przy ul. Miroszewskiej - 1.980,00 zł; 

• usługa cateringowa (obiad + kolacja), usługa hotelowa dla poszkodowanych mieszkańców ul. 
Gabriela Narutowicza (zasób komunalny) w wyniku pożaru lokalu mieszkalnego - 484,99 zł; 

• uprzątnięcie padłych zwierząt na terenie Parku Miejskiego - 405,00 zł; 
• dostarczenie worków z piaskiem celem zabezpieczenia przed zalaniem spowodowanym opadami 

deszczu oraz odpompowanie wody z zalanej posesji - 879,20 zł; 
• montaż i zabezpieczenie awaryjne ogrodzenia panelowego przy pustostanie grożącym 

zawaleniem przy ul. Józefa Piłsudskiego 51 - 615,00 zł; 
• zamówienie kontenerów na wywóz mebli, rzeczy i pozostałych materiałów po pożarze w zasobie 

komunalnym - 1 944,00 zł; 
• analiza chemiczna 3 próbek gruntu na nieruchomościach położonych w okolicy składowiska 

odpadów po pożarze na terenie dawnych zakładów ..Boruta" w Zgierzu - 3.394,80 zł; 
• zabezpieczenie terenu składowiska odpadów (sfinansowane z dotacji Wojewody) - 6.699,99 zł; 
• montaż wraz z oprogramowaniem kamery systemu monitoringu, celem zabezpieczenia bramy 

wjazdowej na składowisko odpadów przy ul. Miroszewskiej - 3.279,00 zł 

DZ1AL 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych 
zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty 
i pożyczki 

Zaplanowane wydatki bieżące z przeznaczeniem na obsługę długu z tytułu zaciągniętych kredytów i 
wyemitowanych obligacji w wys. 890.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 888.762.18 zł. czyli w 
99,86 %. 

Rozdział 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub 
jednostkę samorządu terytorialnego 

Na 1,01.2019 r. zaplanowano środki w wysokości 1.652.147,95 zł, a plan na 31.12.2019 r. wynosił 
0,00 zł. Wydatki w tym rozdziale były zaplanowane na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji Miasta 
udzielone Towarzystwu Budownictwa Społecznego 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 WFOSiGW w Lodzi na dofinansowanie zadania 
pn. „Termomooernizacja budynku Miejskiego Zakładu Kąpielowego wxaz z instalacją wewnętrzną co, 
cwu oraz weolMacją mechaniczną nawiewno-wywiewną oraz kredytu w rachunku bieżącym, nie 
zdstały wykorzystanej względu na wywiązywanie się wyżej wymienionych podmiotów ze spłaty 
zobowiązań. \ 



DZIAŁ. 758 - RÓŻNI: ROZLICZENIA 

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowego 

Plan w wysokości 347,00 zł i wykonanie w kwocie 346,20 zł dotyczy w całości wydatków bieżących, 
w tym: wydatki zadań statutowych - plan 272,50 zł, wykonanie 272,04 zł, dotacje na zadania bieżące 
- plan 74,50 zł, wykonanie 74.16 zł. Wydatki w tym rozdziale dotyczą refundacji wydatków 
poniesionych w 2018 roku przez szkoły na podręczniki i pomoce dydaktyczne i w całości zostały 
sfinansowane z dotacji budżetu państwa. 

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe 

Na 1.01.2019r. w budżecie utworzono rezerwy ogólne i celowe w kwocie 1.489.520,10 zł. a 
niewykorzystane środki rezerw na 31.12.2019r. wynoszą 2.161.512,58 zł. w tym: 

• rezerwa ogólna - plan na 1.01.2019r. 276.000,00 zł. kwota niewykorzystana na 31.12.2019r. -
204.941.14 zł, 

• rezerwa celowa na zadania bieżące realizowane w ramach budżetu obywatelskiego - plan na 
1.01.2019r. w wys. 7.520,00 zł, kwota nie została wy korzystana na 31.12.2019r., 

• rezerwa celowa na wydatki i zakupy inwestycyjne - plan na 1.01.2019r. - 580.000,10 zł. po 
zwiększeniach w ciągu roku plan na 31.12.2019r. wynosił 1.566.633,44 zł, 

• rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowana 
została na 1.01.2019r. w wysokości 626 000,00 zł. Rozdysponowana została w ciągu roku na 
kwotę 243.582,00 zł w tym: 
- 123.582,00 zł - odbiór odcieków (wody podziemne) w celu usuwania zagrożeń dla zdrowia 
mieszkańców poprzez usunięcie negatywnego oddziaływania składowiska odpadów przy 
ul. Miroszewskiej w Zgierzu; 
- 120.000,00 zł - zakup sprzętu ratunkowego, wyposażenia stanów osobowych grup 
ratunkowych, doposażenie magazynu przeciwpowodziowego i zarządzania kryzysowego, 
zakup usług remontowych, napraw urządzeń i sprzętu działających w Miejskim Centrum 
Zarządzania Kryzysowego, zakup usług w zakresie konserwacji i naprawy sprzętu 
stanowiącego system ostrzegania i alarmowania oraz sprzętu łączności radiowej. 
Pozostała kwota na 31.12.2019r. w wys. 382.418.00 zł stanowi niewykorzystaną część rezerwy 
na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. 

DZ1AE 801 - OŚWIATA 1 WYCHOWANIE 

Zaplanowano wydatki ogółem w tym dziale w 2019 roku w kwocie 81.205.006,14 zł, a zrealizowano 
w wys. 79.834.076,70 zł, czyli 98.31%. 
Poniesione wydatki oświatowe zostały sfinansowane w części z subwencji oświatowej w kwocie 
34.887.566,00 zł, część pokrywa miasto ze środków własnych w kwocie 36.589.381,91 zł, część 
pochodzi z dotacji budżetu państwa na realizację zadań zleconych, zadań własnych w zakresie 
wychowania przedszkolnego, na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i 
ćwiczeniowe, z WFOŚiGW w wys. 2.492.311,29 zł oraz z budżetu UE - 5.864.817.50 zł. 
Szczegółowe wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco: 

Rozdział 80101 - Szkoły podstaw ow e 

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 35.817.020,10 zł, wykonanie w 2019 roku -
35.682.732,05 zł, czyli 99,63%. 
W ramach tej kwoty zabezpieczono środki na: 

> jyydatki bieżące szkół - plan - 35.732.020,10 zl, wykonanie - 35.597.762,05 zl, w tym na: 
Rotacje dla: 1 Społeczna Szkoła Podstawowa TPZ 720.821.00 zł, 1 Prywatna Szkoła 

kistawowa "Edukacja przyjazna dziecku" - 466.802.00 zł: 
na\wieksze wydatki poniesiono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane -
pla\i"^^84^.563,00 zł. wykonanie w 2019 roku - 29.764.522,72 zł, 



• wydatki na zadania statutowe - plan 4.675.673,10 zł, wykonanie w 2019 roku 
4.603.634,73 zl. są to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, 
dydaktycznych i książek, energii, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i 
urządzeń kserograficznych, akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, 
usług remontowych, usług zdrowotnych, usług pozostałych, usług dostępu do sieci 
Internet, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej 
sieci telefonicznej, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i 
składki, odpisy na ZFŚS. 

• świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 43.784.00 zł, wykonanie - 41.981.60 zł. 
> wydatki majątkowe - plan 85.000,00 zł, wykonanie 84.970,00 zł, z przeznaczeniem na 

..Modernizacja instalacji c. o. w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami 
Integracyjnymi w Zgierzu". 

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 

Zaplanowane wydatki bieżące w tym rozdziale wynoszą 1.670.200.00 zł. wykonanie w 2019 roku -
1.636.400,46 zł, czyli 97,98%. Środki wydatkowano m. in. na: 

• dotacje I Prywatna Szkoła Podstawowa "Edukacja przyjazna dziecku" - oddział przedszkolny -
201.604,00 zł, I Społeczna Szkoła Podstawowa TPZ klasa - oddział przedszkolny - 53.854,00 
zł oraz dotację z przeznaczeniem na realizację porozumień w sprawie zwrotu kosztów pobytu 
dziecka - mieszkańca Zgierza w przedszkolu w innej gminie - 17.939,06 zł; 

• wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 1.365.346.00 zł, wykonanie w 2019 roku -
1.359.390.82 zł, 

• wydatki na zadania statutowe - plan 4.000.00 zł. wykonanie w 2019 roku 3.612.58 zł. Są to 
wydatki na materiały na zajęcia dla uczniów oraz odpisy na ZFŚS. 

Rozdział 80104 - Przedszkola 

Zaplanowane wydatki bieżące w tym rozdziale wynoszą 18.999.109,00 zł. wykonanie w 2019 roku 
wynosiło 18.214.466,64 zł, czyli 95,87%. Środki wydatkowano m. in. na: 

• dotacje Przedszkole Niepubliczne ..Promyczek"- 603 794.00 zł. Niepubliczne Przedszkole 
,.Bim Bam Bom"- 231 740,00 zł. Niepubliczne Przedszkole „Kurczaczek"- 223 886,00 zł, 
Niepubliczne Przedszkole „U Aniołów"- 294 274.00 zł, Przedszkole Niepubliczne „Akademia 
Uśmiechu"- 396 395.00 zł. Przedszkole Niepubliczne „Mały Domek" - 354 860,00 zł oraz 
dotację dotacja związana z kosztami pobytu dziecka w przedszkolu - mieszkańca Zgierza-
408.244.71 zł; 

• wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 14.078.588,00 zł, wykonanie w 2019 roku -
13.496.500,85 zł: 

• wydatki na zadania statutowe - plan 2.264.207,00 zł, wykonanie w 2019 roku 2.189.660,75 zł. 
Są to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i 
książek, energii, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 
kserograficznych, akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, usług 
zdrowotnych, usług pozostałych, usług dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu usług 
telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, opłaty z tytułu 
usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, 
podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpisy na ZFŚS; 

• świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 24.800.00 zł, wykonanie - 15.111,33 zł. 

Rozdział 80K}6 - Inne formy wychow ania przedszkolnego 

•1 



Kwota wydatków ogółem w tym rozdziale plan w wysokości 70.632,00 zł, wykonanie 59.480,32 zł. 
stanowi dotacje dla: Punktu przedszkolnego Akademia Malucha „Skrzat" - 22.821,00 zł, punktu 
przedszkolnego „Słoniątko" - 34.811,00 zł oraz dotacje związaną z kosztami pobytu dziecka 
w punkcie przedszkolnym - mieszkańca Zgierza - 1.848,32 zł. 

Rozdział 80110 - Gimnazja 

Z zaplanowanej kwoty 1.905.347,00 zł wydatkowano w 2019 roku - 1.905.338,97 zł (100% planu) 7 
przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym: 

• największe wydatki poniesiono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 
-plan 1.901.727,00 zł, wykonanie w 2019 roku - 1.901.719,38 zł, co stanowi 100%planu: 

• świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 3.620,00 zł. wykonanie - 3.619,59 zł. co stanowi 
100% planu. 

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkól 

Zaplanowana kwota 235.000,00 zł została zrealizowana w wys. 221.999,67 zł (94.47%). 
Kwota wydatków bieżących w wysokości 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 tym rozdziale w wys. 2.950.778,00 zł, wykonanie 2.942.157.98 zł. 
(99.71%), przeznaczona została na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem 
Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta w Zgierzu. 
Środki wydatkowano na: 

• wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 2.786.201,00 zł, wykonanie w 2019 roku -
2.778.519,54 zł; 

• wydatki na zadania statutowe - plan 162.151,00 zł, wykonanie w 2019 roku 161.223,46 zł. Są 
to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, 
energii, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, 
akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, usług zdrowotnych, usług 
pozostałych, usług dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 
świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, opłaty z tytułu usług 
telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, podróże 
służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpisy na ZFŚS; 

• świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 2.426.00 zł, wykonanie - 2.414,98 zł. 

Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 

Na doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 456.235,00 zl a 
wydatkowano 405.720,54 zł. 
Środki wydatkowano na: 

• wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 155.288.00 zł. wykonanie w 2019 roku -
121.570,19 zł; 

• wydatki na zadania statutowe - plan 300.947,00 zł, wykonanie w 2019 roku 284.150,35 zł. Są 
to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, 
energii, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, 
akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, usług zdrowotnych, usług 
-jwwostałych. usług dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 
świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, opłaty z tytułu usług 
telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, podróże 

krajowe, różne opłaty i składki, odpisy na ZFŚS; 
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Środki przeznaczono na organizację i prowadzenie: doradztwa metodycznego dla nauczycieli: 
organizację i prowadzenie wspomagania szkół i placówek, sieci współpracy i samokształcenia dla 
nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze; organizację i prowadzenie 
szkoleń, warsztatów metodycznych i przedmiotowych, seminariów konferencji szkoleniowych, innych 
form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli 

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne 

Kwota wydatków bieżących w wys. 1.551.560,00 zł, wykonanie 1.546.082,40 zł z przeznaczeniem 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 bieżne w tym rozdziale wynoszą 1.779.226,00 zł, wykonanie 1.760.988.90 zł z 
przeznaczeniem na: 

• wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 1.194.806.00 zł, wykonanie 1.191.334,28 zł: 
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych - plan 24.420,00 zł, wykonanie 23.277,62 zl. 

Powyższe środki zostały przeznaczone na realizację zadań wymagających stosowania 
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci. 

• dotacje dla niepublicznych przedszkoli, w tym dla: Niepublicznego Przedszkola „Bim Bam 
Bom- 450.410,00 zł. Niepublicznego Przedszkola ,,U Aniołów" uczniowie z orzeczeniem o 
potrzebie kształcenia specjalnego - 68.354,00 zł oraz Niepublicznego Przedszkola ,.Akademia 
Uśmiechu" - 27.613,00 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 2.213.348,00 zł. wykonanie 2.184.191.79 zł 
(98.68%). Środki przeznaczono na: 

• wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.783.408.00 zł, wykonanie 1.772.582.55 
zł; 

• realizację zadań statutowych w kwocie 74.940,00 zł, wykonanie 71.371,24 zł. Powyższe środki 
zostały przeznaczone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji 
nauki i metod pracy dla dzieci; 

• dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych, w tym dla: 1 Społecznej Szkoły Podstawowej 
TPZ - 218.281,00 zł - uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz 
Pierwszej Prywatnej Szkoły Podstawowej "Edukacja przyjazna dziecku"- 121.957,00 zł -
uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. 

Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki 
i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasow ego gimnazjum 
prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach 
policealnych, branżowych szkołach 1 i 11 stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły 
zaw odow ej prow adzonych w hranżow ych szkołach 1 stopnia oraz szkołach artystycznych 

Zaplanowane wydatki bieżące w tym rozdziale wynoszą 236.716,00 zł, wykonanie 236.680,55 zł, z 
przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 236.680,55 zł. Powyższe 
środki zostały przeznaczone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji 
nauki i metod pracy dla dzieci. 

Rozdział 80153^- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, 
materiałów ellukjacyinych lub materiałów ćwiczeniowych 
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zaplanowane wydatki bieżące w tym rozdziale wynoszą plan 372.731,00 zl, wykonanie 348.908,97 zi, 
z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych pan 352.422,20 zł, wykonanie w kwocie 328.652,81 
zl oraz na dotację celową z budżetu plan 20.308,80 zł, wykonanie 20.256.16 
zl. Powyższe środki pochodzą z dotacji, zostały przeznaczone na zakup podręczników dla dzieci 
do szkół podstawowych. 

Rozdział 80195 - Pozostała działalność 

Zaplanowana na 2019 rok kwota 12.947.104,04 zl, a wykonana - 12.688.927,46 zł (98.01%) 
przeznaczona została na wydatki bieżące i majątkowe, w tym: 

> wydatki bieżące - plan 1,295.10636 zł, wykonanie - 1.118.646,76 zł. w tym: świadczenia na 
rzecz osób fizycznych - 20.000,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 84.762,50 zl, 
zadania statutowe - 869.652,96 zł oraz wydatki bieżące na programy dofinansowane ze środków 
UE - 144.231.30 zł. w tym: projekt pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów" (79.586.00 zł) 
i „Erasmus +" (11.689,22 zł) realizowane w Szkole Podstawowej Nr 6 im. Jana 
Kochanowskiego w Zgierzu z Oddziałami Dwujęzycznymi i Oddziałami Sportowymi, 
„Erasmus +" realizowany w Szkole Podstawowej Nr 5 w Zgierzu (49.515,91 zł) 
oraz Ponadnarodowa mobilność kadry edukacyjnej ,.Bv sprostać oczekiwaniom" realizowany w 
SP 3 w Zgierzu (3.440,17 zł). Ponadto w rozdziale tym realizowano projekty dofinansowane z 
WFOŚiGW w Lodzi: projekt „Woda źródłem życia" (11.258.00 zł) i „Cztery pory roku" 
(11.909,00 zł) realizowane w Szkole Podstawowej Nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Zgierzu z 
Oddziałami Dwujęzycznymi i Oddziałami Sportowymi i projekt pn. „Punkt dydaktyczny 
„Przygody w ostojach przyrody" przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Zgierzu" (55.556,08 zł). 
W ramach tego rozdziału wydatkowano 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, 

r wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne - plan 11.651.997,68 zł, 
wykonanie 11.570.280,70 zł. w tym: „Kompleksowa termomodernizacja budynków na terenie 
miasta Zgierza -WPF" (11.351.697.40 zł), „Boisko do piłki koszykowej i siatkowej przy Szkole 
Podstawowej Nr 12 - budżet obywatelski" (141.462.30 zł) . Zakup urządzeń wielofunkcyjnych 
(77.121,00 zł). 

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA 

Z zaplanowanych wydatków bieżących na 2019 rok w wys. 1.752.181,11 zł, wydatkowano kwotę 
1.722.054,26 zł (98,28% planu) z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją Miejskiego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Miejskiego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Miejskiego Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia 
oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Wydatki przeznaczono m.in. na: szkolenia, 
diety członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wydatki 
na prowadzenie świetlicy środowiskowej, dożywianie dzieci z rodzin zagrożonych problemem 
alkoholowym, zakup nagród dla dzieci za udział w konkursach w ramach Miejskiego Programu 
Profilaktyki i Promocji Zdrowia, warsztaty terapeutyczne na temat narkomanii dla uczniów szkól 
podstawowych i gimnazjum oraz dotacja w kwocie 301.426,70 zł na zadania w zakresie 
przeciwdziałania alkoholizmowi przyznana na podstawie konkursu ofert. 
Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia Tabela dotacji celowych spoza sektora finansów 
publicznych na realizację zadań w drodze konkursu ofert Miasta Zgierza za rok 2019: 

Rozdział 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne 

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 544.453,11 zł , a wykonanie stanowi kwota 532.806.06 zł 
(97,86%)\w tym: 

""^^"ydYtkiJłieżące zadań własnych w kwocie 97.736,00 zł. z przeznaczeniem na: rehabilitację i 
fizjoterapie ambulatoryjną dla osób w wieku 60+ posiadających Zgierską Kartę Seniora -
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85.599,00 zł, badanie lekarza medycyny sportowej dla dzieci ze zgierskich Kiubów Sportowych 
-12.137,00 zł, 

y wydatki majątkowe - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 
w kwocie 435.070.06 zl, przeznaczono na zadania majątkowe: „Wdrożenie elektronicznej 
dokumentacji pacjenta, e-rejestracja, ucyfrowienie RTG" (335.070,06 zl) oraz ..Zakup aparatu 
USG" (100.000,00 zł). 

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii 

Planowane wydatki bieżące w tym dziale to kwota 40.000,00 zl, a wykonane - 39.450,48 zł. zostały 
przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Miejskiego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii, w tym m in. na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane -
23.380.00 zł, realizację zadań statutowych - 11.070.48 zl oraz dotacje na zadania bieżące - 5.000,00 
zł. 
W ramach rozdziału poniesiono wydatki na: 

• dofinansowanie do specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia 
od narkotyków - 4.060.00 zł; 

• prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych od 
narkotyków oraz udzielanie pomocy psychologicznej w zakresie trudnych spraw życiowych-
18.880,00 zł; 

• dofinansowanie do obozu terapeutycznego dla uczestników Programu Adaptacji Społecznej, 
mieszkańców hostelu przy Fundacji Arka - zapobieganie nawrotom uzależnienia od 
narkotyków 5.100,00 zł; 

• zakup doposażenia dla placówki wsparcia dziennego - 1.499,00 zł; 
• realizacja cyklu warsztatów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, dla dzieci z terenu 

miasta Zgierza uczęszczających do świetlic opiekuńczo-wychowawczych - 4.911,48 zł. 
• dotacja w postaci małego grantu dla Fundacji „Arka" - 5.000.00 zł. 

Rozdział 85154 - Przeciw działanie alkoholizmow i 

Planowane wydatki bieżące to kwota 1.010.845,00 zł, a wykonanie stanowi kwota 1.005.826,69 zł 
(99,50%), z przeznaczeniem na wydatki bieżące dla Miejskiego Programu Profilaktyki, 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, w tym: 
• dotacje na zadania bieżące - 234.960,00 zł - z przeznaczeniem dla: Stowarzyszenia Abstynentów 

Klubu „STOP", Fundacji ..ARKA", Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej, Ligi Kobiet Polskich 
oraz „ŹRÓDŁA"; 

• wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 282.472,29 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; 

• świadczenia na rzecz osób fizycznych - 10.800,00 zł: 
• zadania statutowe jednostki budżetowej - 477.594,40 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, przeznaczono m in. na: 

- zalyjp artykułów spożywczych, zapewnienie opieki oraz zajęć dodatkowych dla dzieci 
uęzestniczącycfts, w zajęciach otwartych w trakcie ferii organizowanych w SP 1. SP 11, SP 12 -
13.799,19 zł; \ 
- zakup artykułów spożywczych, zapewnienie opieki oraz zajęć dodatkowych dla dzieci 
uczestłHiZ^iych w zajęciach otwartych w trakcie wakacji organizowanych w SP 1, SP 11. SP 12 -
12.531,88 zł; \ 
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- zakup artykułów spożywczych oraz papierniczych i higienicznych, zapewnienie opieki oraz zajęć 
dodatkowych dla dzieci uczestniczących w zajęciach na świetlicach opiekuńczo - wychowawczych 
przy SP 1, SP 4, SP 11- 129.088,09 zł; 
- zakup słodyczy i upominków na uroczystości organizowane w jednostkach podległych miastu oraz 
na potrzeby realizacji Konwencji Praw Dziecka, obsługa techniczna Konwencji. Święta kolorów dla 
młodzieży zgierskiej - 10.411,62 zł; 
- zapewnienie drugiego śniadania oraz zajęć dodatkowych dla dzieci uczestniczących w otwartych 
zajęciach w trakcie ferii zimowych organizowanych przez Centrum Kultury Dziecka - 4.914,78 zł; 
- zapewnienie drugiego śniadania oraz zajęć dodatkowych dla dzieci uczestniczących w otwartych 
zajęciach w trakcie wakacji organizowanych przez Centrum Kultury Dziecka - 5.718.86 zł; 
- prowadzenie maratonów psychoterapeutycznych dla osób uzależnionych oraz współuzależnionych od 
alkoholu oraz punktów konsultacyjnych - 32.181.00 zł; 
- prowadzenie przez biegłych sądowych obserwacji oraz badań w przedmiocie uzależnienia od 
alkoholu - 12.000.00 zł; 
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w sprawie wniosków złożonych przez MKRPA -
1.080,00 zł; 
- diety członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 61.950,00 zł; 
- wydatki związane z działalnością Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -
wyrobienie pieczątek, zakup art. biurowych, szkolenie członków Komisji -2.701.89 zł; 
- opłaty ZAIKS w związku z organizacją imprez w mieście - 3.496.89 zł; 
- organizacja pokazu kina letniego „Malinówka"- 7.000.00 zł; 
- organizacja koncertu Ewy Parnej z okazji „Zakończenia Lata" - 55.350,00 zł; 
- doposażenie placówki wsparcia dziennego Fundacji ,.ARKA'' - 633,55 zł: 
- wspieranie działalności środowisk abstynenckich w tym jubileusz Stowarzyszenia Abstynentów 
Klubu „STOP" oraz wsparcie dla AA Marysieńka działającego przy Klubie - 9.986.09 zł; 
- nagrody dla uczestników „Turnieju wiedzy o bezpieczeństwie" oraz konkursu Wiedzy o samorządzie 
terytorialnym - 1.199.82 zł; 
- dofinansowanie do biletów na widowisko profilaktyczne organizowane przez Polskie Towarzystwo 
Walki z Kalectwem oddziała Kutno- 800,00 zł; 
- zajęcia sportowo - rekreacyjne dla dzieci z terenu miasta Zgierza „Sport oddala do nałogów" -
18.000.00 zł: 
- zajęcia sportowo - rekreacyjne dla dzieci z terenu miasta Zgierza ,,Z piłką przez życie" - 40.000,00 
zł; 
- zajęcia sportowe dla dzieci z terenu miasta Zgierza ., Z Mikołajem na sportowo" - 20.000.00 zł; 
- zajęcia sportowe dla dzieci z terenu miasta Zgierza „Koszykówka z Mikołajem" oraz „Koszykówka 
to zdrowy styl życia"- 6.100,00 zł; 
- zakup stroi na organizację wydarzenia promującego zdrowy styl życia wolny od nałogów pn. „Mecz 
gwiazd" -1.995,19 zł; 
- Wyjazdy integracyjno - edukacyjne dla osób po 60 roku życia pochodzących z różnych środowisk -
25.507,00 zł; 
- materiał edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w ramach programu 
„Zachowaj Trzeźwy Umysł 2019 rok'"- 1.230.00 zł; 
- realizacja działań z szeroko pojętej profilaktyki uzależnień, profilaktyki zdrowotnej, zaprojektowanie 
i wydruk plakatów informacyjnych - 24.936,00 zł; 
- zakup słodyczy z okazji Wielkanocy oraz pikniku SOSW - 1.183,86 zł; 
- organizacja imprezy w parku miejskim z okazji Dnia Dziecka - 32.434,00 zł; 
- organizacja imprezy integracyjnej dla młodzieży i seniorów pn: „Łączymy pokolenia" - 38.668.00 zł; 
- organizacja spotkania integracyjnego z działaniami profilaktyki uzależnień dla starszych 
mieszkańców miasta Zgierza - 21.486,00 zł; 
- zakup upominków dla dzieci z Domu Dziecka oraz Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego z 
okazji Dnia Dziecka, organizacja 11 Dziecięcej Sesji Rady Miasta dla „Melodyjek'" 

- koszty organizacji imprezy Sylwestrowej 2018/2019 oraz 2019/2020 - 10.707,00 zł; 
- zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne o charakterze rekreacyjno - sportowym, poprzez organizowanie 
c zas ii wcH n e go-dla. d z i cc i i młodzieży ze środowisk zagrożonych problemem alkoholowym - 16.224.00 
zł; \\ 
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- dofinansowanie projektu dla dzieci i młodzieży „Aktywność fizyczna to zdrowy styl życia" -
7.000,00 zł; 
- wsparcie dla rodzinnego domu dziecka w Zgierzu - 800,00 zł; 
- spektakl informacyjno - profilaktyczny „Komputerowy czarodziej"- 450,00 zł; 
- dofinansowanie wyjazdów dla młodzieży: „W zimie na szczyt" oraz „Zimowy narodowy" 
- 2.400,00 zł; 
- dofinansowanie do pobytu najuboższych członków klubów sportowych na obozach 
- 16.497,00 zł; 

- podejmowanie działań niwelujących skutki ubóstwa i zapobiegania wykluczeniu społecznemu i 
marginalizacji osób starszych - 7.771,69 zł; 
- realizacja procedury Niebieskiej karty - zakup fotelików dla Straży Miejskiej do przewozu małych 
dzieci - 862,90 zł; 
- realizacja cyklu warsztatów i spektakli dla dzieci z terenu miasta Zgierza z elementami profilaktyki 
uzależnień - 14.520.69 zł; 
- szkolenie dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu profilaktyki uzależnień -
890,00 zł; 
- szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych - 2.400,00 zł; 
- organizacja kolonii dla 45 dzieci z rodzin o niskim standardzie materialnym - 45.000,00 zł. 
Planowane wydatki w kwocie 45.333,00 zł, a wykonanie stanowi kwota 45.313,23 zł stanowi 

realizację projektu „Nie jestem gorszy" w Miejskim Przedszkolu nr 13 w Zgierzu. 

Rozdział 85195 - Pozostała działalność 

Planowane wydatki bieżące w tym dziale to kwota 156.883,00 zł, a wykonanie stanowi kwota 
143.971,03 zł, zostały przeznaczone na: 

• wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.000.00 zł, dotacje na zadania bieżące -
61.466.70 zł w tym: 

• dotację dla Zgierskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością 
Intelektualną - 52.000,00 zł; 

• dotację w postaci małego grantu na wyjazdowe warsztaty rehabilitacyjne dla Polskiego 
Związku Niewidomych koło w Zgierzu - 5.078,20 zł; 

• dotację w postaci małego grantu dla Zgierskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na wyjazd na 
Ogólnopolską Olimpiadę dla Seniorów - 4.388,50 zł; 

• wydatki na realizację zadań statutowych - 80.504,33 zł, przeznaczono m.in. na: zakup nagród 
oraz opłata za uczestnictwo laureatów konkursu Ośmiu Wspaniałych, zakup słodyczy i 
upominków na uroczystości organizowane w jednostkach podległych miastu, roczna składka 
członkowska dla Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich i opłata za udział w konferencji, 
zakup elektrod i baterii do defibrylatorów, organizacja prelekcji i wydruk materiałów w ramach 
Akademii Zdrowia, wydruk materiałów profilaktycznych o tematyce zdrowotnej w związku z 
projektem realizowanym przez Stowarzyszenie EZG. działania profilaktyczne, zakup pakietu 
profilaktycznego z zakresu zdrowia psychicznego dla zgierskich szkół, wydruk materiałów nt. 
udaru, akcji dobry wzrok, realizacja zadań własnych miasta w zakresie profilaktyki przeciwko 
grypie, współorganizacja wydarzenia „Biegiem na film" promocja zdrowego stylu życia 
mieszkańców miasta Zgierza, wynajem środka transportu dla Polskiego Związku Niewidomych 
koło w Zgierzu oraz Zgierskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA 

P1 anowan£_ivydatki w tym dziale to kwota 13.743.491,09 zł, a wykonanie stanowi kwotę 
13.072T§62,07 żk tj. 95,12%. Środki na wydatki pochodzą z dotacji na zadania własne -
5.587.624,32 zł, zadania zlecone - 24.778,17 zł, dotacje z UE - 324.914,06 zł. a pozostała kwota 
potrzebna na jłokiycie wydatków pomocy społecznej pochodzi ze środków własnych w wys. 
7.13^45,52 zł. T ~ 



Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia - ł l -

Planowane wydatki w tym dziale przeznaczono na realizację wydatków Dziennego Domu Pobytu dla 
Osób Starszych Senior - WIGOR w Zgierzu plan w kwocie 446.586,00 zł, a wykonanie sianowi kwota 395.497.45 

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 

395.497,45 

395.497,45 
220,00 
243.055,24 
152.222,21 

O G Ó Ł E M  395.497,45 

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciw działania przemocy w rodzinie 

Planowana wydatki bieżące na 2019 rok to 13.836,00 zł, a wykonanie stanowi kwota 12.983,28 zł, 
(93.84%). środki wydatkowano na realizację zadań statutowych 12.983.28 zł. z przeznaczeniem m.in. 
na: współorganizacja konferencji nt. przeciwdziałania przemocy domowej wobec dzieci i osób 
starszych. Szkolenie dla asystenta rodziny. Szkolenia pracowników, zakup materiałów i wyposażenia 
oraz usług pozostałych. 
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 praw idłowe funkcjonowanie powołanego zespołu. 

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre 
świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w 
zajęciach w centrum integracji społecznej 

W tym rozdziale plan wydatków 156.539,00 zł. wykonanie wydatków bieżących (zadania statutowe) 
156.221.56 zł pochodziły w całości z dotacji z Urzędu Wojewódzkiego, a przeznaczone został) na 
zapłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń z pomocy społecznej dla 322 
podopiecznych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej im. bł. Rafała Chylińskiego w Zgierzu. 

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 

Plan 1.929.485.50 zł. w 2019 roku został zrealizowany w kwocie 1.841.714,13 zł. z tego 
na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.750.213.63 zł oraz na programy finansowane z udziałem 
środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wys. 91.500,50 zł. W 2019 roku 
od Wojewody Łódzkiego na ten cel otrzymaliśmy dotację (§ 2030) w wys. 1.252.115.82 zł. 
Rozdział ten dotyczy zasiłków i pomocy w naturze (środki własne gminy) skorzystało z tego 2.402 
osoby. W ramach tego rozdziału realizowane były projekty z udziałem środków UH - (91.500.50 zł): 
„Centrum Usług Środowiskowych" (39.117,00 zł), ..Dla Rodziny" (28.465.50 zł), ..Aktywność 
zawodowa drogą do sukcesu" (23.918.00 zł). 

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe 

W tym rozdziale zaplanowano kwotę wydatków w kwocie 648.662,00 zł (własne - 628.162,00 zł, 
zlecone - 20.500,00 zł), a wydatkowano kwotę 647.458,75 zł (własne - 628.161,58 zł, zlecone -
19.297.17 zł), w tym: na świadczenia na rzecz osób fizycznych (647.080.38) oraz na zadania statutowe 
- J?8T37^"«ł (zadania zlecone). Kwoty przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych 
i energetycznych (skorzystało 637 gospodarstw domowych). zryczałtowane dodatki energetyczne dla 
odbiorców wrażliwych energii elektrycznej wypłacane zgodnie z zapisami ustawy Prawo 
pnprgptyrynp Warunkiem otrzymania dodatku energetycznego jest otrzymywanie dodatku 
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mieszkaniowego oraz posiadanie umowy na dostarczanie energii elektrycznej i zamieszkiwanie w 
miejscu jej dostarczania. 

Rozdział 85216 - Zasiłki stale 

Plan 1.913.897,00 zl, wykonanie 1.912.859,52 zl. Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone 
były na realizację świadczeń na rzecz osób fizycznych - wypłatę zasiłków stałych z których 
skorzystało 369 osób. W 2019 roku od Wojewody Łódzkiego na ten cel otrzymaliśmy dotację (§ 2030) 
wwys. 1.912.859,52 zł. 

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej 

Plan 4.583.732,00 zł, wykonanie - 4.449.961,68 zł (97,08%). Kwota ta była dofinansowana z budżetu 
Wojewody w kwocie 1.022.694,42 zł (dotacja na zadania własne), 5.481,00 zł (dotacja na zadania 
zlecone) oraz 1.656,00 zł (środki z Funduszu Pracy). 
Wydatki bieżące przeznaczono na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.142.399.34 zł. 
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 289.014,86 zł oraz świadczenia na rzecz osób 
fizycznych - 16.712,76 zł. 
W ramach tego rozdziału realizowane były projekty finansowane z UF pn.: „Dla Rodziny" (910.00 zł) 
oraz „Aktywność zawodowa drogą do sukcesu" (924,72 ). 

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 1.607.984,20 zł, a wykonanie stanowi kwota 1.581.337,20 
zł, w całości przeznaczona 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 i wydatkowano 
na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. 

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 

Zaplanowane wydatki w wys. 1.489.588,00 zł, w 2019 roku został)' zrealizowane w kwocie 
1.489.067,67 zł. Są to świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacane z budżetu państwa na 
realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania'', łącznie z niej skorzystało 1.759 osób. 
W 2019 roku od Wojewody Łódzkiego na ten cel otrzymaliśmy dotację (§ 2030) w wys. 1.180.268,00 
zł. 

Rozdział 85232 Centra integracji społecznej 

Plan i wykonanie 1.040,00 zł. Wydatki bieżące w całości związane z realizacją ich statutowych zadań -
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 952.321,39 zł, wykonanie 584.720,83 zł, 
w tym: 

• świadczenia na rzecz osób fizycznych -91.138,50 zł; 
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 24.495,00 zł; 
• zadaąia statutowe - 42.456,92 zł - przeznaczone zostały na pokrycie kosztów funkcjonowania 

noclegowni, ogrzewalni i schroniska dla bezdomnych mężczyzn z terenu naszego miasta; 
• wydatki\ia programy finansowane z udziałem środków UF - 426.630.41 zł przeznaczeniem 

.-reŁjeałizaW projektów pn.: „Aktywność zawodowa drogą do sukcesu" (92.924,05 zł), 
„Podaruj nadziej^,,, wsparcie i rozwój" (57.560,79 zł), „Centrum Usług Środowiskowych 
w Powiecie Zgierskito" (210.239.84 zł), „Twój wybór lepsze jutro" (65.905.73 zł). 
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DZIAI. 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 

W tym rozdziale zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 3.536.750,00 zł. a wykonano - 3.483.675,89 
zł. 

Rozdział 85334 - Pomoc dla repatriantów 

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 3.000,00 zł , a wykonanie stanowi kwota 1.693.18 zł, 
została 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. 

Rozdział 85395 Pozostała działalność 

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 3.533.750,00 zł, a wydatkowane - 3.481.982,71 zł i 
przeznaczone zostały na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 8.875,00 zl oraz na zadania 
statutowe 3.473.107,71 zł. W ramach rozdziału wydatki przeznaczono m.in. na: 

• dopłatę za pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w Zgierzu oraz domach pomocy 
społecznej na terenie innych gmin (z pomocy skorzystało 133 osób) - 3.382.399,27 zł, 

• zakup kwiatów z okazji Dnia Kobiet dla członków organizacji zrzeszających seniorów -
1.325,00 zł; 

• zakup słodyczy i upominków na uroczystości organizowane dla organizacji skupiających 
seniorów z terenu miasta Zgierza - 2.571,38 zł; 

• zakup kart plastikowych na potrzeby Zgierskiej Karty Seniora - 1.872,06 zł: 
• organizacja zajęć wokalno - muzycznych oraz z języka angielskiego dla osób po 60 roku życia 

- 7.375.00 zł; 
• obsługa programu pomocy żywnościowej dla najuboższych mieszkańców miasta, także dla 

osób 60+- 28.500.00 zł; 
• organizacja wycieczek dla posiadaczy Zgierskiej Karty Seniora - 23.661,00 zł; 
• współorganizacja spotkań wigilijnych dla seniorów i osób samotnych - 4.000.00 zł; 
• warsztaty gimnastyczne dla posiadaczy Zgierskiej Karty Seniora - 2.000,00 zl; 
• organizacja imprezy ..Łączymy pokolenia"- 16.599,00 zł; 
• opracowanie projektu koncepcyjnego przebudowy i adaptacji istniejącego budynku przy ul. 

Narutowicza 29 w Zgierzu na potrzeby Zgierskiego Centrum Seniora - 9.840,00 zł. 

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 
Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą 2.211.833,00 zł, wykonanie 2.051.158.42 zł, czyli 
92,74%. 

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne 

Wydatki w tym rozdziale dotyczą świetlic szkolnych ich utrzymania, zaplanowane wydatki plan w 
kwocie 1.605.547.00 zł. wykonanie 1.581.629.12 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne 
od nich dla nauczycieli i pracowników obsługi świetlic we wszystkich szkołach podstawowych. 

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 

Zaplanowane wydatki plan w kwocie 111.800,00 zł. wykonanie 84.634.18 zł (75.70%) zostały 
przeznaczone na: 

^r-~wyna£rodzenia i składki od nich naliczane - plan w kwocie 94.200.00 zł. wykonanie 67.070.23 
zł, 

• realizacja zadań statutowych plan w kwocie 17.600.00 zl, wykonanie 17.563.95 zł, 
z przeznaczeniom na pokrycie wydatków związanych z opieką nad dziećmi niepełnosprawnym. 

\ 
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Rozdział 85412 -Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a 
taki.c szkolenia młodzieży 

W ramach tego zadania zaplanowano i zrealizowano wydatki w wysokości 55.286,00 zł, z 
przeznaczeniem na zadania statutowe - dofinansowanie do wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci 
i młodzieży szkolnej z terenu miasta. 

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów 

Zaplanowane wydatki w kwocie 439.200,00 zł, a wykonane - 329.609,12 zł, czyli 75,05% . dotyczą w 
całości wydatków bieżących z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Środki 
wydatkowano na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze 
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Zgierza. Stypendia socjale szkolne było 
udzielane w formie pomocy rzeczowej o charakter/e edukacyjnym. Świadczenie pomocy materialnej 
przyznawał Prezydent Miasta Zgierza w formie decyzji administracyjnej na wniosek rodziców ucznia, 
wniosek ucznia pełnoletniego lub dyrektora szkoły. Wypłat dokonywano na podstawie 
przedstawionych rachunków dotyczących poniesionych kosztów . W 2019 roku z pomocy skorzystało 
296 uczniów, w rodzinach o niskich dochodach, w których dochód na jednego członka nie przekraczał 
kryterium dochodowego wynoszącego 528 zł. 

DZIAŁ 855 - RODZINA 

Zaplanowane wydatki ogółem w tym dziale wynoszą 61.124.644,00 zł. wykonanie 60.469.597,17 zł. 
Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco: 

Rozdział 85501 - Świadczenie w ychowawcze 

Zaplanowane wydatki w kwocie 40.902.029,00 zł, wykonanie 40.850.671,38 zł, pochodzić będą w 
całości z dotacji Wojewody Łódzkiego i przeznaczone zostały 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 -
40.321.602,95 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 470.677,41 zł oraz pozostałe zadania 
statutowe związane z obsługą świadczeń - 58.391,02 zł. 

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentow e z ubezpieczenia społecznego 

Plan w tym rozdziale zaplanowany 15.741.942,00 zł. wykonanie 15.357.154,52 zł. 
Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz obsługę 
stanowiska do spraw świadczeń rodzinnych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane -
1.242.413,20 zł oraz na pozostałe zadania statutowe 71.167,70 zł, świadczenia na rzecz osób 
fizycznych - 14.043.573,62 zł. 

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny 

Zaplanowane wydatki w kwocie 6.007.00 zł, wykonanie w kwocie 5.350,56 zł zostały 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. 2.979.409,00 zł, wykonanie 2.798.003,55 zł została 
przeznaęzona\ia: 

• wynagrod 
• realizację 

\ \ 

„i składki od nich naliczane - 233.579.94 zł; 
zadań ^atutowych - 636.141,83 zł; 
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• świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.810.038,22 zł. 
• wydatki na program}' finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. lpkt 2 i 3 

- 118.243,56 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 ..Dóbr)' Start 300+''. 

Rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 

Na utrzymanie Miejskiego Żłobka im. Koziołka Matołka w Zgierzu zaplanowano w budżecie: 
> wydatki bieżące w wys. 1.319.490,00 zł, wykonanie 1.283.097.07 zł. z tego na: 

• wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.065.031,19 zł, 
• realizację zadań statutowych - 211.915,88 zł; 

> wydatki majątkowe z przeznaczeniem na ..Adaptacja budynku przy ulicy Romualda 
Mielczarskiego 1 w Zgierzu, na potrzeby prowadzenia Miejskiego Żłobka - plan i wykonanie 
w wysokości 6.150,00 zł. 

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby Dobierające niektóre 
św iadczenia 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. 175.767.00 zł, wykonanie 175.320,09 zł zostały 
przeznaczone 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. 

DZ1AL 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA 1 OCHRONA ŚRODOWISKA 

Wydatki zaplanowane zostały w wysokości 15.446.853,99 zł, a zrealizowane 13.476.196,77 zł, czyli 
87.24% i dotyczą zarówno wydatków bieżących jak i inwestycyjnych. Realizacja wydatków 
przedstawia się następująco: 

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekow a i ochrona w ód 

Zaplanowana kwota w wysokości 620.107,00 zł została wydatkowana w kwocie 244.196,12 zł, 
stanowiąca 39.38 % planowanych na ten cel środków i obejmowała: 

> wydatki bieżące - zadania statutowe -plan 168.230,00 zł, wykonanie 23.433,24 zł, w tym: 
8.425,50 zł - analiza próbek wód opadowych, 3.527,04 zł - administrowanie siecią kanalizacji 
sanitarnej. 461.25 zł - zobowiązania za 2018 r., 11.019,45 zł - odbiór zanieczyszczonych wód 
opadowych; 

> wydatki majątkowe - płan 451.877,00 zł, wykonanie 220.762,88 zł z przeznaczeniem 
na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne - ..Wsparcie budowy podłączeń budynków do 
zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Miasto Zgierz" - 220.762,88 zł. 

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami 

Zaplanowano wydatki w tym rozdziale w kwocie 6.069.245,00 zł. a zrealizowano w 2019 roku -
5.561.977.84 zł. czyli 91.64% planu. Realizacja w całości obejmowała wydatki bieżące, w tym: 

• wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 416.637.00 zł, wykonanie 397.340,52 zl -
koszty obsługi administracyjnej; 

• ̂ Nmdania statutowe - plan 5.652.608.00 zł i wykonanie 5.164.637,32 zl z przeznaczeniem na: 
zakup pojemników, naklejek, worków na odpady, art. biurowych - 149.285,25 zł, pokrycie 
kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów - 5.014.561,77 zł, szkolenia pracowników -
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Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i w si 

Plan 1.085.500,00 zł, wykonanie 870.967,59 zł, czyli 80,24%. Realizacja w całości dotyczy 
wydatków bieżących zadań statutowych poniesionych na zobowiązania za 2018 r. - 191,16 zł. 
dostawę i montaż małej architektury - 43.947.90 zł, zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta -
707.744.05 zł. oczyszczanie pozimowe ulic, chodników i placów - 98.999,48 zł, odholowanie i 
parkowanie pojazdu - 20.085,00 zł. 

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach 

Plan 554.500,00 zł. wykonanie 408.573,60 zł, czyli 73,68%. Realizacja w całości dotyczy wydatków 
bieżących zadań statutowych poniesionych na nasadzenia kwiatów (77.151,50 zł), utrzymanie zieleni 
(225.480,00 zł) oraz koszenie traw w pasach drogowych (105.942,10 zł). 

Rozdział 90013 - Schroniska dla zw ierzat 

Wydatkowana kwota 439.299,66 zł, stanowiąca 87.69 % planowanych na ten cel środków wysokości 
500.960,00 zł, obejmowała wydatki bieżące - zadania statutowe poniesione na zakup karmy dla 
bezdomnych psów i kotów - 14.999,70 zł, na umowę ze schroniskiem dla zwierząt w celu 
zmniejszenia ilości bezpańskich psów i kotów na terenie miasta oraz ich opiekę weterynaryjną -
424.299,96 zł. 

Rozdział 90015 - Ośw ietlenie ulic, placów i dróg 

Wydatkowana kwota 2.466.360,32 zł, stanowiąca 86.27 % planowanych na ten cel środków wysokości 
2.859.000.00 zł, przeznaczona została na: 

> wydatki bieżące - zadania statutowe - plan 2.584.000,00 zł, wykonanie 2.259.774,06 zł, 
w tym: 
• 1.582.664.68 zł - oświetlenie ulic, placów i dróg na terenie miasta (w tym zobowiązania 

za 2018 r. - 331.343,40 zł); 
• 677.109,38 zł - konserwacja punktów świetlnych i linii oświetleniowych (w tym 

zobowiązania za 2018 r. - 49.342,93 zł) 
'r wydatki majątkowe - płan 275.000,00 zł, wykonanie 206.586,26 zł z przeznaczeniem 

na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne w tym: 
• ,.Budowa oświetlenia ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zgierzu" - 89.125.80 zł. 

W ramach zadania wykonano oświetlenie uliczne - 19 szt. lamp. 
• „Budowa oświetlenia ulicy Świętojańskiej i Różanej w Zgierzu" - 105.974,46 zł. 

W ramach zadania wykonano oświetlenie uliczne ulicy Świętojańskiej - 9 szt. słupów oraz 
ulicy Różanej - 6 szt. słupów. 

• „Rozbudowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta Zgierza" - 11.486,00 zł 
W ramach zadania wykonano rozbudowę oświetlenia ulicy Polnej poprzez wykonanie 1 
lampy przy posesji Polna 38c. 

Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej 

W rozdziale tym z zaplanowanych bieżących wydatków zadań statutowych w wysokości 1.707.410,17 
zł. wykonano 1.669.469.21 zł tj. 97,78 %. Powyższe środki stanowiły dopłatę do kapitału spółki 
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z . o. o. w Zgierzu na pokrycie straty z tytułu 



Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar 
za korzystanie zc środowiska 

Wydatkowana kwota 177.419,08 zł, stanowiąca 87,79 % planowanych na ten cel środków wysokości 
202.100,00 zł, przeznaczona została na: 

> wydatki bieżące - zadania statutow e - plan 182.100,00 zł, wykonanie 157.755,07 zł, w tym: 
• 127.629.00 zł - zagospodarowanie terenu zieleni w obszarze parku zlokalizowanego przy 

ulicy 1-go Maja o powierzchni około 1.450 m2; 
• 2.746,40 zł - nagrody konkursowe; 
• 19.503,07 zł - zakup materiałów i wyposażenia; 
• 3.369,60 zł - zakup usług pozostałych; 
• 4.507.00 zł - szkolenia pracowników. 

> wydatki majątkowe - plan 20.000,00 zł, wykonanie 19.664,01 zł z przeznaczeniem 
na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne w tym: 
• „Segregacja odpadów w plenerze - edukacja ekologiczna mieszkańców Zgierza" -

19.664.01 zł. 

Rozdział 90095 - Pozostała działalność 

Zaplanowane wydatki w wys. 1.848.031,82 zł i wykonane w wys. 1.637.933,35 zł, czyli 88,63 % 
planu przeznaczono na: 

> wydatki bieżące - zadania statutowe - plan 1.059.861,82 zł, wykonanie 892.932,34 zł, w tym: 
• 109.331,94 zł - zakup wody do zdrojów ulicznych, szaletu i fontanny oraz energii 

elektrycznej dla potrzeb zasilania estrady w Parku Miejskim (w tym zobowiązania za 2018 r. -
8.353,63 zł); 

• 321.318,83 zł - konserwacja kanalizacji deszczowej (158.704.01 zł - w tym zobowiązania za 
2018 r. - 12.300,00 zł), systemów nawadniających (3.780,00 zł), fontanny i poidełek na placu 
Kilińskiego (27.224,82 zl) oraz oczyszczenie kanału deszczowego w ulicy Miroszewskiej 
(119.310.00 zł); 

• 211.712,28 zł - opłaty z tytułu odprowadzania ścieków do kanalizacji sanitarnej - fontanna, 
poidełka oraz na demontaż dekoracji Świątecznej na terenie miasta oraz wykonanie map do 
celów projektowych (w tym zobowiązania za 2018 r. - 7,78 zł). Wykonano także operaty 
wodno-prawne za kwotę 83.271,00 zł z czego 8.364,00 zł zostało zgłoszone jako wydatek 
niewygasający; 

• 1.414,10 zł - opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym dróg 
wojewódzkich i powiatowych; 

• 6.170.54 zł - wykonanie analiz finansowych dla potrzeb złożenia wniosków o 
dofinansowanie oraz na poniesienie opłaty za udostępnienie nieruchomości dla potrzeb 
podłączenia oświetlenia ulicznego: 

• 30.786,36 zł - zakup materiałów i wyposażenia; 
• 143.606,09 zł - zakup usług pozostałych; 
• 32.349,00 zł - wykonanie operatów wodno-prawnych (wydatek niewygasający); 
• 5.092.20 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii: 
• 31.151.00 - różne opłaty składki, 

'r wydatki majątkowe - plan 788.170,00 zl, wykonanie 745.001,01 zl z przeznaczeniem 
na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne w tym: 
• ..Budowa przegrody akustycznej od strony boisk przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Zgierzu"' -

0,00 zł. 
Ze względu na wykonanie koniecznych uzgodnień i uzyskanie pozwoleń, zgodnie 
T podpisaną umową z Wykonawcą zadanie będzie realizowane w 2020 r.; 

e ,.Wykonanie geotermalnego otworu badawczego" - 0,00 zł. 
Projełal będzie realizowany w 2020 roku: 

*• •"•i/gierk.wajczy ze smogiem - dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła - edvcja II - WPF" -
725.3^Wii: 
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• „Segregacja odpadów w plenerze - edukacja ekologiczna mieszkańców Zgierza" - 19.664,01 

zł. 

DZIAŁ 921 - KULTURA 1 OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wys. 4.579.228,00 zł, w 2019 roku zostały zrealizowane 
w kwocie 4.557.117,12 zł. czyli 99.52% planu i dotyczą w szczególności: 

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury , świetlicę i kJuby 

Zaplanowane i zrealizowane w 2019 roku wydatki w wysokości 1.589.000,00 zł stanowią dotację 
na wydatki bieżące, która przeznaczona jest dla instytucji kultury pn. Miejski Ośrodek Kultury oraz 
Centrum Kultury Dziecka w Zgierzu. 
Szczegółową realizację planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury oraz Centrum Kultury 
Dziecka w Zgierzu przedstawia odrębne sprawozdanie roczne za 2019 rok. 

Rozdział 92116 - Biblioteki 

Zaplanowane i zrealizowane wydatki na rok 2019 w wysokości 1.599.000,00 zł (w tym dotacja 
z Powiatu Zgierskiego na zadania powierzone - 125.000,00 zł), dotyczą dotacji na zadania bieżące 
dla Miejsko - Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Prusa w Zgierzu. 
Szczegółową realizację planu finansowego Miejsko - Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Bolesława 
Prusa w Zgierzu przedstawia odrębne sprawozdanie roczne za 2019 rok. 

Rozdział 92118 - Muzea 

Planowane i zrealizowane wydatki dla Muzeum Miasta Zgierza na rok 2019 w kwocie 759.200,00 zł, 
dotyczą dotacji na zadania bieżące. 
Szczegółową realizację planu finansowego Muzeum Miasta Zgierza przedstawia odrębne 
sprawozdanie roczne za 2019 rok. 

Rozdział 92195 - Pozostała działalność 

Zaplanowana kwota w wys. 632.028,00 zł i wydatkowana - 609.917,12 zl, przeznaczona została na: 
wynagrodzenia plan 51.634,00 zł, wykonanie 49.088,72 zł, wydatki związane z realizacją ich 
statutowych zadań plan 361.994,00 zł. wykonanie 342.428.40 zł, na wydatki majątkowe-Wykonanie 
prac remontowo-konserwatorskich budynku dawnej szkoły parafialnej obecnie budynek usługowo-
handlowy przy ulicy Długiej 33 w Zgierzu" - 50.000,00 zł, "Zabezpieczenie i wymiana części 
zabytkowego muru ceglanego wokół Kościoła Farnego pw. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w 
Zgierzu - prace ratownicze etap 1 - zakup materiałów" - 100.000,00 zł. 
Środki przeznaczone były m.in. na: 
- wydatki bieżące zadań własnych oraz wydatki dotyczące dotacji realizowane przez organizacje 
pozarządowe w zakresie upowszechniania kultury -wykonanie 515.749.88 zł. 
Dotacje przekazano dla następujących organizacji: 
- Fundacja Twórczy, Aktywni- zadanie publiczne .,Aktywnie w dojrzałość" Inicjatywy na rzecz 
środowiska osób trzeciego wieku - 6.000.00 zł, 
- Fundacja Twórczy. Aktywni- zadanie publiczne ,.Lokalne inicjatywy kulturalne oraz imprezy 
edukacyjne nawiązujące do historii i tradycji Miasta Zgierza" - „Zgierskie wątki" - 2.000,00 zł, 
- Stowarzyszenie Zgierski Uniwersytet Trzeciego Wieku - zadania publiczne ..Inicjatywy na rzecz 
środowiska osób trzeciego wieku" Organizacja zajęć w sekcjach oraz wykładów dla słuchaczy 
Zgierskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku" - 25.000,00 zł, 
- Stowarzyszenia fmcjatyw Obywatelskich EZG - zadanie publiczne „Inicjatywy na rzecz środowiska 
osób trzeciego wiqku" - 'Medialni Seniorzy'", „Dawno temu w Zgierzu", „Lokalne inicjatywy 
kulturalne oraz imprezy edukacyjne naw iązujące do historii i tradycji Miasta Zgierza w roku 2019" - „ 
Odkrywając Zgierz -FabrykąTalentów" - 20.130,00 zł, 



- Stowarzyszenia Towarzystwo Przyjaciół Zgierza - zadanie publiczne „Lokalne inicjatywy kulturalne 
oraz imprezy edukacyjne nawiązujące do historii i tradycji Miasta Zgierza w roku 2019" - organizacja 
trzech konkursów historycznych dla dzieci i młodzieży - 2.170,00 zł, 
- „Prace remontowo -konserwatorskie pomnika nagrobnego Rodziny Kausik na Starym Cmentarzu 
Rzymskokatolickim w Zgierzu przy ul. Ks. P. Skargi 29"- etap 11 - 10.000,00 zł, 
- Parafia Ewangelicko -Augsburskiej - zadanie publiczne „Lokalne inicjatywy kulturalne oraz imprezy 
edukacyjne nawiązujące do historii i tradycji Miasta Zgierza" - „Koncert Reformacyjny- Pieśni 
(od)nowa" -3.100,00 zł; 
Ponadto środki wydatkowano na: 
- Opłata licencyjna - Zaiks : „Drgania Przestrzeni", „ Zgierski Kaziuk",Majówka Biało-Czerwona", 
opłata koncesyjna za film „Eter" - 7.704.72 zł, 
- Umowy o dzieło w związku organizacją imprez kulturalnych - cykl spotkań „Co za Gość..." -
16.484,00 zł; 
- Umowy o dzieło w związku z organizacją spotkań autorskich i imprez plenerowych: „Wieczór 
Wileński", „Zgierski Kaziuk" rocznica rozstrzelania 100 Polaków. 11 listopada „ Święto Odzyskania 
Niepodległości"- 7.466,00 zł; 
- Mural na 100-lecie policji: wynagrodzenie dla artysty wykonującego mural - 16.484,00 zł; 
- Zakup nagród dla laureatów konkursów i eliminacji w tym: „Albertiana 2019", „Drgania 
Przestrzeni", V Spotkania Fletowe, „Sopelkowe dźwięki", „Młodych Bajanie" - 1.526,94 zł; 
- Zakup kwiatów, wiązanek i zniczy w związku z organizacją wydarzeń kulturalnych, uroczystości 
patriotycznych i okolicznościowych m.in. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego, Zgierski 
Kaziuk. Miejskie obchody 77. Rocznicy Rozstrzelania Stu Polaków, Majówka Biało- Czerwona, 
rocznica wolnych wyborów, rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, rocznica wybuchu II 
Wojny Światowej, 11 listopada - Święto Niepodległości - 1.576,58 zł; 
- Zakup materiałów i wyposażenia m.in. artykuł)' plastyczne, dekoracyjne, spożywcze i jednorazowego 
użytku, paliwo, lampy naftowe, pochodnie, medale okolicznościowe na potrzeby m.in.: ..Drgań 
Przestrzeni", Zgierskiego Kaziuka. Sopelkowych dźwięków. Sztafety rowerowej ..Ogień 
Niepodległości" - 5.310,52 zł, 
- Zakup medali i trofeów okolicznościowych „Drgania Przestrzeni" - 4.367,28 zł. 
- Zakup materiałów i wyposażenia m.in. artykuły plastyczne i malarskie jako nagrody dla 
uczestników:,. Przeglądu Twórczości Artystów Amatorów" i konkursu „Czerń i Biel" -

1.697,05 zł, 
- Mural na 100-lecie policji: zakup materiałów budowlano-maJarskich - 7.451,00 zł, 
- Organizacja spotkań z cyklu:" Co za Gość.." w tym. usługa gastronomiczna, cateringowa. usługa 
hotelowa, wynajem podestu - 4.265,00 zł; 
- Koncerty i występy muzyczne współorganizowane z Parafią Ewangelicko Ausgburską, klubem 
„Agrafka", XVIII Spotkania z piosenka Religijną... A. Sikorowski- 14.600,00 zł; 
- Organizacja uroczystości patriotycznych: Majówka Biało-Czerwona- Narodowe Święto Konstytucji 
3 Maja, Marsz Flagi w tym zakup usługi scenograficzno-technicznej WTaz z obsługą, nagłośnienie, 
wynajem sali, usługa hotelowo gastronomiczna, cateringowa, gaże artystów 
(Avangard, Kapela Czerniakowska. St. Celińska z zespołem), usługa gastronomiczna dla 
Kombatantów - 89.471,00 zł; 
- Organizacja imprezy „Zgierski Kaziuk" i Jarmark Kaziukowy w tym.: usługa przedmedyczna. 
wynajem sali w związku z koncertem, wynajem nagrzewnicy, sprzątanie po zakończeniu wydarzenia, 
wynajem scenografii i nagłośnienia, usługa wykonania tymczasowej organizacji ruchu, wynajem kabin 
w.c., usługa katarynkowa, usługa gastronomiczno- cateringowa. usługa prasowa, wynagrodzenia 
artystów - 45.118,60 zł; 
- Organizacja imprez ogólnopolskich pn. „XIII Zgierskie Spotkania Taneczne „Drgania Przestrzeni",,. 
Albertiana"( montaż i demontaż sceny, światło, dźwięk, nagłośnienie, obsługa 
nagłośnienia i światła - organizacja techniczno - scenograficzna, wynajem nagrzewnicy, 
zabezpieczcie medyczne, usługa cateringowa. zabezpieczenie medyczne - 32.671,00 zł; 
- Wsparcie wydawnictw :"Regionalne Zeszyty Zgierskie tom X1V/2019 oraz albumu wydanego z 
okazji 30-leci|a Związku Sybiraków - Koło w Zgierzu, płyty Aleksandry Malik, zespołu „Drużyny 
Miesba^n RS^OO zł; 
- Organizacja warsztatów gitarowych „Pomiędzy klasyką a jazzem", przedstawienie „ Jaś i Małgosia" 

\ - 1.845.00 zł; \ 
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- Miejsko-Powiatowe Obchody 101- lecia Odzyskania Niepodległości: zakup usługi nagłośnienia, 
tymczasowej organizacji ruchu, usługi cateringowej, usługi hotelowo-gastronomicznej oraz wykonania 
okolicznościowych strojów i przypinek na potrzeby sztafety rowerowej „Ogień Niepodległości"-
9.791,19 zł; 
- Organizacja Koncertu Świątecznego: scenografia, animacja występ Mikołaja, koncert zespołu 
„ Kapela Góralska Hora" - 9.500,00 zł; 
- Mural na 100-lecie policji - wynajem rusztowań i usługa hotelowa dla artysty - 6.065.00 zł. 

Rady Osiedli zrealizowały wydatki związane z organizacją pikników, festynów, turniejów sportowych, 
imprez okolicznościowych, wycieczek oraz wyjazdów do kina dla mieszkańców danego Osiedla, a 
także wydatkowały środki na zakup wiązanek okolicznościowych na 
uroczystości państwowe i lokalne na łączną kwotę wykonania 94.167.24 zł. z tego: 

1. Rada Osiedla Rudunki 8.788.30 zł 
2. Rada Osiedla Proboszczewice -Lućmierz 10.397,06 zł 
3. Rada Osiedla Przybyłów 8353,43 zł 
4. Rada Osiedla Podleśna 8.989,33 zł 
5. Rada Osiedla Nowe Miasto 8.061.84 zł 
6. Rada Osiedla Chełmy - Adelmówek 8.897,99 zł 
7. Rada Osiedla 650 - lecia 6.999,22 zł 
8. Rada Osiedla Krzywię - Chełmy 8.755,00 zł 
9. Rada Osiedla Stare Miasto 8.500,00 zł 
10. Rada Osiedla Piaskowice-Aniołów 8.425,15 zł 
11. Rada Osiedla Kurak 7.999,92 zł 

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA 

Plan po zmianach 12.386.353,18 zł, wykonanie - 9.772.176,39 zł, czyli 78.89%, realizacja wydatków 
przedstawia się następująco: 

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe 

Zaplanowane wydatki w wys. 6.203.127,18 zł, a zrealizowane w wys. 3.982.697,58 zł, czyli 64,20% 
dotyczą w całości wydatków majątkowych przeznaczonych na zadania 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"- plan 3.418.261,84 zł, wykonanie - 1.283.582,24 zł, „Modernizacja zaplecza 
sanitarno - szatniowego hali sportowej MOSiR przy ulicy Wschodniej oraz boiska piłkarskiego i 
wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Zgierzu - WPF'1- plan 1.934.865,34 zł. 
wykonanie - 1.934.865,34 zł, „Przebudowa instalacji wewnętrznych hali wielofunkcyjnej MOSiR przy 
ul. Wschodniej 2 w Zgierzu - WPF" plan 850.000.00 zł, wykonanie - 764.250,00 zł. 

Rozdział 92604 - Kultura fizyczna 

Zaplanowane wydatki w wys. 4.672.512,00 zł, a zrealizowane w wys. 4.582.254,99 zł, czyli 98,07% 
dotyczą wydatków bieżących na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zgierzu 
(plan 4.523.012,00 zł, wykonanie - 4.435.040,07 zł) oraz wydatków majątkowych - plan - 105.500,00 
zł.„wykonanie - 103.232,92 zł - na realizację inwestycji pn.: „Ułożenie kostki brukowej na parkingu 
i chodniku pr/y ul. Bolesława Leśmiana 1" oraz wydatków bieżących zadań powierzonych - plan 
44.000,00 zł, ^konanie - 43.982.00 zł (dotacja z Powiatu Zgierskiego na organizację Igrzysk Dzieci. 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Licealiady). 
Zreafe^warf£~wdatki bieżące w kwocie 4.479.022,07 zł (własne - 4.435.040,07, powierzone -
43.982,00 zł) orzeznaczone zostały na: wynagrodzenia i pochodne - 2.679.757,90 zł (własne -
2.675.497,90, powierzone ,- 4.260,00 zł), wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -

5 



•~6$~ 
1.775.302,22 zł (własne - 1.735.580,22, powierzone - 39.722,00 zł) oraz świadczenia na rzecz osób 
fizycznych - 23.961,95 zł (własne). 

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej 

Wydatki w tym rozdziale plan po zmianach w kwocie 505.000,00 zJ i wykonane w kwocie 501.536.50 
zł. czyli 99,31%, stanowią dotacje na wykonywanie zadań gminy w zakresie wspierania rozwoju 
sportu na terenie Miasta Zgierza dla następujących organizacji: 
- Międzyszkolny Klub Sportowy Zgierz, ul. Wschodnia 2, 
- Miejski Klub Piłkarski "Boruta" Zgierz, ul. Wschodnia 2, 
- Zgierski Klub Sportowy "Włókniarz" Zgierz, ul. Arkadiusza Musierowicza 3/5, 
- Zgierskie Towarzystwo Atletyczne Zgierz, ul. Wschodnia, 
- Stowarzyszenie Koszykówki ,.MAG-RYS" Zgierz, ul. Wschodnia 2, 
- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy ,.MUKS" Zgierz, ul. Bolesława Leśmiana 1. 
- Uczniowski Klub Sportowy "Lisy" Zgierz, ul. Parzęczewska 46, 
- Uczniowski Klub Sportowy "Piątka" Zgierz, ul. 1 Maja 63, 
- Uczniowski Między szkolny Klub Sportowy ..Zgierz" Zgierz, ul. Wschodnia 2, 
- Klub Sportowy „Boruta" Zgierz, ul. Wschodnia 2, 
- Uczniowski Klub Sportowy "Siatka Zgierz" Zgierz, ul. Witolda Gombrowicza 12, 
- Miejski Klub Hokejowy "Boruta" Zgierz, ul. Wschodnia 2, 
- Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" Zgierz, Plac Jana Pawła 1119 
Dotacje są przekazywane na podstawie przeprowadzonego konkursu ofert i zawartych umów7. 
Wszystkie dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań Miasta Zgierza. 

Rozdział 92695 - Pozostała działalność 

Zaplanowane wydatki w wys. 1.005.714.00 zł, a zrealizowane w wys. 705.687.32 zł. czyli 70,17% 
dotyczą wydatków bieżących i majątkowych, w tym: 

> zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 122.714,00 zl, a wykonane w wys. 122.700,00 zł 
stanowią wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.240,00 zł), zadania 
statutowe - ..Rozwój skweru sportowo rekreacyjnego przy ul. Gałczyńskiego - budżet 
obywatelski" (7.000,00 zł), zakup nagród i pucharów dla zawodników i drużyn sportowych 
(28.214,00 zł) zakup usług pozostałych (24.746.00 zł) oraz świadczenia na rzecz osób 
fizycznych - nagrody o charakterze szczególnym i stypendia Prezydenta Miasta Zgierza za 
wybitne osiągnięcia, wyniki sportowe (61.500.00 zł). 

> zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 883.000,00 zł, a wykonane 582.987,32 zł 
przeznaczone zostały na realizację inwestycji: „Miejsce ćwiczeń i wypoczynku dla 
mieszkańców Zgierza i osiedla Krzywię - Chełmy - budżet obywatelski" (240.998.82 zł), 
..Doposażenie boiska na Kasztanowej - budżet obywatelski" (42.988.50 zł), ..Budowa 
ogrodzenia boiska piłkarskiego przy ul. Podleśnej 1 - budżet obywatelski" (87.000,00 zł), , 
..Rekreacja przed Malinką - budżet obywatelski" (212.000,00 zł), „Miejsca integracji 
społecznej - Otwarte Strefy Aktywności na terenie Zgierza" (wykonanie 0,00 zł). 

R  O  Z  C  H O P V  

PLAN i WYKONANIE na 2019 rok 5.191.517,92 zł. 
W czerwcu Gmina Miasto Zgierz wyemitowała obligacje na kwotę 7.350.000.00 zł. 
Na 31.12.2019 roku stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji 
wynosi 35.165.523.1 
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Wykonanie dochodów za 2019 r. 

0/3 al 
rozdział 
psnpiaJ 

Nim 
Dochody ogółem 

(5*7) 

z tego 

0/3 al 
rozdział 
psnpiaJ 

Nim 
Dochody ogółem 

(5*7) dochody bieżące 
dochod> 

rogatkowe 
(*+* 10+11) 

w 

0/3 al 
rozdział 
psnpiaJ 

Nim 
Dochody ogółem 

(5*7) dochody bieżące 

i tytułu dotacji 
i trodków 

na finansowanie 
wydatków 

na realizację zadań 
finansowanych 

z udziałem środków, 
o których roown 

w art 5 ust 1 pkł 2 i 
3 

dochod> 
rogatkowe 

(*+* 10+11) 

dnehods 
ze sprzedaży 

majątku 

prnrkŁnałEcnic prawa 
użytkowania 
wieczystego 

w praw-o własności 

* tytałti dotacji 
i trodków 

na finansowanie 
wydatków 

na realizację zadań 
finansowanych 

z odziałem środków 
0 których mowa w art 

5 ust 1 pkt 213 

Środki zewnętrzne 
zbudictu 

krajowego 

1 2 1 3 4 5 6 7 I 9 10 II 

Zadnnhi własne 

010 Robactwo i łowiectwo 

pian u pociotek roku 2 500 000.00 0.00 0.00 2 500 000.00 2 500 000,00 o.oo 0,00 0.00 
010 Robactwo i łowiectwo plan po nsiiurh 2 500 000.00 0.00 0.00 2 500 000.00 2 500 600.00 0.00 0,00 0.00 010 Robactwo i łowiectwo 

wykonanie (81,41%) 2 035 28539 479.13 0.00 2 034 806*46 2 034 806,46 0.00 0.00 0.00 

0I09S pozostała dzialałnoSt 

plan na początek roku 2 500 000.00 0.00 0.00 2 500 000.00 2 500 000,00 0.00 0.00 0.00 

0I09S pozostała dzialałnoSt plan po zmianach 2 500 000.00 0.00 0.00 2 500 000,00 2 500 000.00 0.00 0.00 0,00 0I09S pozostała dzialałnoSt 

wykoname (11,41%) 2 035 285,59 479.13 0.00 2 034 806.46 2 034 806,46 0.00 0.00 0.00 

0750 

wpływy i nąjmu i doertswy składników mąpjtkcrwych 
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lob 
innych fcdnost ek zaliczanych 
do sektora finansów pubfccznych ora? innych umów o 
podobnym charakterze 

plan na początek roku 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 

0750 

wpływy i nąjmu i doertswy składników mąpjtkcrwych 
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lob 
innych fcdnost ek zaliczanych 
do sektora finansów pubfccznych ora? innych umów o 
podobnym charakterze 

plan po zmianach 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0750 

wpływy i nąjmu i doertswy składników mąpjtkcrwych 
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lob 
innych fcdnost ek zaliczanych 
do sektora finansów pubfccznych ora? innych umów o 
podobnym charakterze wykonanie (O.OOłi) 418.88 418.88 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0770 

plan na początek roku 2 500 000,00 0.00 0.00 2 500 000.00 2 500 000.00 0,00 0,00 0,00 

0770 prawa użytkowania wieczysrego nieruchomości plan po zmianach 2 500 000,00 0.00 0.00 2 500 000.00 2 500 000,00 0,00 0.00 0,00 0770 prawa użytkowania wieczysrego nieruchomości 
wykonane (II .39%) 2 034 806.46 0.00 0.00 2 034 806.46 2 034 806.46 0.00 0.00 0.00 

0920 wpływy > powstałych odsetek 

plan na początek roku 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0920 wpływy > powstałych odsetek plan po omanach 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0920 wpływy > powstałych odsetek 

wykonanie (0,00%) 6025 60^5 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 

MX) 1 rampo rt i bątrotn< 

plan na początek roku 16 108 235J1 9 120 300.00 0.00 6 987 93531 OM 0.00 6 987 93531 0.00 
MX) 1 rampo rt i bątrotn< plan po zmianach 11 131 910.49 9 259 248,00 0.00 1 872 662vl9 0,00 0.00 430 756.99 1 441 90530 MX) 1 rampo rt i bątrotn< 

wyłamanie (95,17*/.) 10 594 414.76 9 309 723.39 0.00 1 284 69137 0.00 0.00 249 051,90 1 035 639.47 

60004 lokalny transport zbiorowy 

pkn na początek roku 9 120 300.00 9 1 20 300.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 
60004 lokalny transport zbiorowy plan po zmianach 9 259 248.00 9 259 248.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 60004 lokalny transport zbiorowy 

wykonanie (100,55%) 9 309 723,39 9 309 723,39 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 

plan na poetek roku 90 000.00 90 000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



0640 »)*)«} t ijurni *<•»/u>* t(y«in |ti>v>i. n«w> 
koinomic/cj i kosztów upommen plan po zmianach 90 000.00 90 000.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0640 »)*)«} t ijurni *<•»/u>* t(y«in |ti>v>i. n«w> 
koinomic/cj i kosztów upommen 

wykonanie (87,20%) 78 477,46 78 477.46 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 

0690 wpływy / różnych opłat 

plan na początek roku 230 000,00 230 000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 
0690 wpływy / różnych opłat plan po zmianach 230 000.00 230 000.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0690 wpływy / różnych opłat 

wykonanie (89,19%) 205 135,16 205 135.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 

0130 wpływy Z UShjg 

plan na początek roku 8 751 400,00 8 751 400.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 
0130 wpływy Z UShjg pian po zmianach 8 751 400,00 8 751 400.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0130 wpływy Z UShjg 

wykonanie (101,00%) 8 838 899.20 8 838 899,20 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 

0920 wpływy z pozostałych odsetek 

plan na początek roku 23 400.00 23 400.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 
0920 wpływy z pozostałych odsetek plan po zmianach 23 400.00 23 400.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0920 wpływy z pozostałych odsetek 

wykonane (77.53%) 18 143.04 18 143.04 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 

0970 wpływy z różnych dochodów 

plan na początek roku 25 500.00 25 500,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 
0970 wpływy z różnych dochodów plan po zmianach 54 448,00 54 448.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0970 wpływy z różnych dochodów 

wykonanie {108,49%) 59 068.53 59 068,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 

2710 
dotacja celowa otrzymana * tytułu pot»ocv finansowej 
udzielanej między jednostkami samorządu tcryionahicpo 
na dofinansowanie w burych zndan bieżących 

plan na początek roku 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2710 
dotacja celowa otrzymana * tytułu pot»ocv finansowej 
udzielanej między jednostkami samorządu tcryionahicpo 
na dofinansowanie w burych zndan bieżących 

plan po zmianach 110 000.00 110000.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 2710 
dotacja celowa otrzymana * tytułu pot»ocv finansowej 
udzielanej między jednostkami samorządu tcryionahicpo 
na dofinansowanie w burych zndan bieżących 

wykonanie (100.00%) 110 000,00 110 000,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 

60016 drotfi publiczne pnmrK 

plan na początek roku 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 
60016 drotfi publiczne pnmrK plan po zmianach 1 441 905.50 0.00 0,00 1 441 905,50 0,00 0,00 0.00 1 441 905.50 60016 drotfi publiczne pnmrK 

wykoname (71.82%) 1 035 639.47 0.00 0,00 1 035 639,47 0,00 0.00 0.00 1 035 639.47 

6290 

irodki na dofinansowanie własnych mwestycji gnnn. 
powiatów (związków |tmin, zwuj/kom powialowo-
grmnnych. związków powiatów). samorządów 
województw , pozyskane z innych źródeł 

plan na początek roku 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 
6290 

irodki na dofinansowanie własnych mwestycji gnnn. 
powiatów (związków |tmin, zwuj/kom powialowo-
grmnnych. związków powiatów). samorządów 
województw , pozyskane z innych źródeł 

plan po zmianach 40 500.00 0,00 0.00 40 500,00 0.00 0,00 0,00 40 500.00 6290 

irodki na dofinansowanie własnych mwestycji gnnn. 
powiatów (związków |tmin, zwuj/kom powialowo-
grmnnych. związków powiatów). samorządów 
województw , pozyskane z innych źródeł wykonanie (100.00%) 40 500.00 0.00 0.00 40 500,00 0.00 0.00 0,00 40 500.00 

6300 

dotacja celowa oóTyinau z tytułu pomocy finansowej plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 

6300 na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 
/ak upów inwestycyjnych 

plan po zmianach 142 930.00 0.00 0.00 142 930.00 0.00 0,00 0.00 142 930.00 6300 na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 
/ak upów inwestycyjnych wykonanie (86.47%) 123 590.47 0,00 0.00 123 590.47 0,00 0,00 0,00 123 590.47 

6330 

dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na 
realizację inwestycji t zakupów inwestycyjnych 

plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 

6330 

dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na 
realizację inwestycji t zakupów inwestycyjnych 

plan po zmianach 1 258 475.50 0,00 0,00 1 258 475.50 0,00 0,00 0.00 1 258 475,50 6330 

prunnydi) wykonanie (0,00%) 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 

6350 

środki z państwowych funduszy celowych na 
fmaniowante lub dofinansowanie kosztów realizacji 
inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora 
finansów publicznych 

plan na początek roku 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 

6350 

środki z państwowych funduszy celowych na 
fmaniowante lub dofinansowanie kosztów realizacji 
inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora 
finansów publicznych 

?lan po zmianach 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 6350 

środki z państwowych funduszy celowych na 
fmaniowante lub dofinansowanie kosztów realizacji 
inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora 
finansów publicznych wykonanie (0.00%) 871 549,00 0,00 0,00 871 549.00 0.00 0.00 0.00 871 549,00 

60095 pozostała działalno^ 

plan na początek roku 6 987 935.31 0,00 0.00 6 987 935,31 0.00 0.00 6 987 935.31 0.00 
60095 pozostała działalno^ plan po zmianach 430 756.99 0.00 0.00 430 756.99 0.00 0.00 430 756.99 0.00 60095 pozostała działalno^ 

wykonanie (57,82%) 249 051.90 0.00 0.00 249 051.90 0.00 0,00 249 051.90 0.00 

dotacje celowe w lianach programów finansowanych z plan na początek roku 6 987 935.31 0.00 0.00 6 987 93531 0.00 0.00 6 987 935,31 0.00 



6257 
uanatan u»cmu>m curupc)i*u.n ora* n umai 
mowa w on 5 us! 3 pkt 5 In aib ustawy, tub płatności 
« nunach budżetu irodkow europejskich realizowanych 
przez jednostki samorządu terytorialnego 

plan po zmianach 430 756.99 0,00 0.00 430 756.99 0,00 0.00 430 756,99 0.00 6257 
uanatan u»cmu>m curupc)i*u.n ora* n umai 
mowa w on 5 us! 3 pkt 5 In aib ustawy, tub płatności 
« nunach budżetu irodkow europejskich realizowanych 
przez jednostki samorządu terytorialnego wykonanie (57.82%) 249 051.90 0.00 0.00 249 051.90 0.00 0,00 249 051,90 0.00 

700 (Gospodarka mWszkaiuima 

plan na pwaątrk roku 14 018 100.00 11518 100.00 0.00 2 500 000.00 2 500 000.00 0.00 0.00 0.00 

700 (Gospodarka mWszkaiuima plan po Muiaiurb 13 655 23132 11 133 691.52 0.00 2 521 540.00 2 474 380.00 47 IM).00 0.00 0,00 700 (Gospodarka mWszkaiuima 

wykonanie (113 42%) 15 473 *33.19 10 789 416,74 0.00 4 684 422.45 4 608 449,56 75 972.89 0.00 0.00 

70001 zakłady gospodarki mieszkaniowej 

pian na początek roku 9 777 500.00 9 777 500.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 

70001 zakłady gospodarki mieszkaniowej plan po zmianach 9 518 571.52 9 518 571.52 0.00 o.oo 0,00 0.00 0.00 0.00 70001 zakłady gospodarki mieszkaniowej 

wykonanie (95,81%) 9 119 275.44 9 119 275.44 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 

0630 

wpływy z tytułu opłat i kooińw sądowych 
oraz ornych opłat tnszczmiych iu rzecz Skarbu Państwa 
i ty tuła postępowania sadowego 
! prokuratorskiego 

plan na początek roku 20 500,00 20 500,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 

0630 

wpływy z tytułu opłat i kooińw sądowych 
oraz ornych opłat tnszczmiych iu rzecz Skarbu Państwa 
i ty tuła postępowania sadowego 
! prokuratorskiego 

plan po zmianach 3 100,00 3 100,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0630 

wpływy z tytułu opłat i kooińw sądowych 
oraz ornych opłat tnszczmiych iu rzecz Skarbu Państwa 
i ty tuła postępowania sadowego 
! prokuratorskiego wykonanie (122.54%) 3 798.79 3 798.79 o.oo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0750 

wpływy z oątnni i dzicizawy składników majątkowych 
Skisrbu Państwa, jednostek samorządu terytonahicgu lub 
mnych jefoostek zaltczanych 
•Jo sektora finansom pubłtczn vch oraz innych umów o 
podobnym charakterze 

plan ca początek roku 9 000 000,00 9 000 000,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 

0750 

wpływy z oątnni i dzicizawy składników majątkowych 
Skisrbu Państwa, jednostek samorządu terytonahicgu lub 
mnych jefoostek zaltczanych 
•Jo sektora finansom pubłtczn vch oraz innych umów o 
podobnym charakterze 

plm po zmianach 8 715451.00 8 715 451,00 0,00 0,00 o.oo 0.00 0.00 0,00 0750 

wpływy z oątnni i dzicizawy składników majątkowych 
Skisrbu Państwa, jednostek samorządu terytonahicgu lub 
mnych jefoostek zaltczanych 
•Jo sektora finansom pubłtczn vch oraz innych umów o 
podobnym charakterze wytooame (94,97%) 8 276 741.58 8 276 741.58 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 

0920 wpływy z pozostałych odsetek 

pbn na początek roku 245 000.00 245 000.00 0,00 o.oo 0.00 0.00 0.00 0,00 

0920 wpływy z pozostałych odsetek plan po zmianach 245 000.00 245 000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0920 wpływy z pozostałych odsetek 

wykonanie (112,60%) 275 874,91 275 874.91 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 

0940 wpływy z rozhczcWzwrotów z lat abjcgłych 

plan na początek roku 410 000.00 410 000.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 

0940 wpływy z rozhczcWzwrotów z lat abjcgłych plan po zmianach 459 020.52 459 020.52 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0940 wpływy z rozhczcWzwrotów z lat abjcgłych 

wykonanie (100.00%) 459 024.78 459 024,78 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 

0970 wpływy z różnych dochodów 

plan na początek roku 102 000,00 102 000,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 

0970 wpływy z różnych dochodów plan po zmianach % 000.00 96000.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0970 wpływy z różnych dochodów 

wykonanie (108.16%) 103 835,38 103 835,38 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 

70005 gospodarko p-umara i mcTuebomośctarm 

plan na początek roku 4 240 600,00 1 740 600,00 o.oo! 2 500 000.00 2 500 000,00 0.00 0.00 0.00 

70005 gospodarko p-umara i mcTuebomośctarm plan po zmianach 4 136 660.00 1 615 120,00 0,00 2 521 540.00 2 474 380,00 47 160.00 0.00 0,00 70005 gospodarko p-umara i mcTuebomośctarm 

wykonanie (153,62%) 6 354 557.75 1 670 135.30 0,00| 4 684 422.45 4 608 449.56 75 972.89 0.00 0.00 

0470 
wpływy z opl3! za trwały zarząd, użytkowanie 
i służebności 

plan na początek roku 215 000.00 215 000.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 
0470 

wpływy z opl3! za trwały zarząd, użytkowanie 
i służebności plan po zmianach 288 520,00 288 520.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0470 
wpływy z opl3! za trwały zarząd, użytkowanie 
i służebności 

wykonanie (125.54%) 362 203.27 362 203.27 0.00 0.00 0,00 0.00, 0,00 0.00 

0550 
wpływy z opłat Z tytułu uZytkowama wieczystego 
nicruchotnoici 

plan na początek roku 260 000.00 260 000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 
0550 

wpływy z opłat Z tytułu uZytkowama wieczystego 
nicruchotnoici plan po zmianach 170 000.00 170 000,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0550 
wpływy z opłat Z tytułu uZytkowama wieczystego 
nicruchotnoici 

wykonanie (93.97%) 159 752.93 159 752,93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0690 wpływy z rożnych opbt 

plan na początek roku 30 300.00 30 300,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0690 wpływy z rożnych opbt plan po zmianach 30 300,00 30 300,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0690 wpływy z rożnych opbt 

wykonanie (110.59%) 33 509,99 33 509.99 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 



0750 

pły wy z naimu i d/icrZawy składników Majątkowych 
Skarbu Państwa. jednostek samorządu ten tonalnego lub 
nuiych jednostek zaliczanych 
do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 
podobnym charakter j-ł-

plan na początek roku 1 221 000.00 1 221 000,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 

0750 

pły wy z naimu i d/icrZawy składników Majątkowych 
Skarbu Państwa. jednostek samorządu ten tonalnego lub 
nuiych jednostek zaliczanych 
do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 
podobnym charakter j-ł-

plan po zmianach 1 121 000,00 1 121 000.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0750 

pły wy z naimu i d/icrZawy składników Majątkowych 
Skarbu Państwa. jednostek samorządu ten tonalnego lub 
nuiych jednostek zaliczanych 
do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 
podobnym charakter j-ł- wykonanie (98.93%) 1 109 014.04 1 109014,04 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 

0760 
wpł>vy 7 tytułu przcksztułcetua prawi użytkowania 
w icczystego w prawo własności 

plan na początek roku 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0760 

wpł>vy 7 tytułu przcksztułcetua prawi użytkowania 
w icczystego w prawo własności pbn po zuunacb 47 160,00 0.00 0.00 47 160.00 0,00 47 160,00 0.00 0,00 0760 
wpł>vy 7 tytułu przcksztułcetua prawi użytkowania 
w icczystego w prawo własności 

wykonanie (I6l.l0%) 75 972.89 0,00 0.00 75 972.89 0.00 75 972.89 0,00 0.00 

0770 
wpłaty z tytułu odpłatnepo nabycia prawa wUmk>*ci ora/ 
prawu ubytkowania wieczystego nieruchomości 

plan na początek roku 2 350 000.00 0.00 0.00 2 350 000.00 2 350 000.00 0,00 0.00 0,00 

0770 
wpłaty z tytułu odpłatnepo nabycia prawa wUmk>*ci ora/ 
prawu ubytkowania wieczystego nieruchomości plan po zmianach 2 431 380.00 0,00 0.00 2 431 380.00 2 431 380.00 0.00 0.00 0,00 0770 
wpłaty z tytułu odpłatnepo nabycia prawa wUmk>*ci ora/ 
prawu ubytkowania wieczystego nieruchomości 

wykonane (185.26%) 4 504 327.86 0,00 0,00 4 504 327.86 4 504 327.86 0.00 0.00 0,00 

OROO 
w pływy z tytułu ods/kodow-ania za prze jęte 
nieruchomości pi xl mwcttycjc eeki publicznego 

plan na początek roku 150 000.00 0,00 0,00 150 000,00 150 000.00 0,00 0.00 0,00 

OROO 
w pływy z tytułu ods/kodow-ania za prze jęte 
nieruchomości pi xl mwcttycjc eeki publicznego 

plan po zmianach 43 000.00 0,00 0,00 43 000.00 43 000.00 0,00 0.00 0,00 OROO 
w pływy z tytułu ods/kodow-ania za prze jęte 
nieruchomości pi xl mwcttycjc eeki publicznego 

wykonanie (242.14%) 104 121.70 0,00 0,00 104 121.70 104 121,70 0.00 0,00 0.00 

0920 wpływy z pozostałych odsetek 

plan na początek roku 14 300,00 14 300,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 

0920 wpływy z pozostałych odsetek plan po zmianach 5 300.00 5 300.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0920 wpływy z pozostałych odsetek 

wykonane (106.70%) 5 655,07 5 655.07 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 

710 Działalność miot oh# 

plan na początek roku 22 503 606.13 0,00 0,00 22 503 606,13 0.00 0.00 22 503 606,13 04)0 

710 Działalność miot oh# plan pa zmianach 6 727 445.12 59 684.00 0.00 6 667 761.12 0.00 0.00 6 667 761.12 0.00 710 Działalność miot oh# 

wykonanie (12,41%) 834 785.86 82 877,86 0.00 751 908,00 0.00 0,00 751 908,00 0,00 

71004 plany zagospodarowania przestrzennej® 

plan na początek roku 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 

71004 plany zagospodarowania przestrzennej® plan po zmianach 25 000.00 25 000,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 71004 plany zagospodarowania przestrzennej® 

wykonanie (100.00%) 25 000.00 25 000.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 

0960 
wpływy * otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w 
postaci ptemęzne) 

pin n* potzjic* leku 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 
0960 

wpływy * otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w 
postaci ptemęzne) 

plan po zmianach 25 000.00 25 000,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0960 
wpływy * otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w 
postaci ptemęzne) 

wykonanie (100.00%) 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 

71095 po/zwiała działalność 

(ilan na początek roku 22 503 606,13 0.00 0.00 22 503 606.13 0.00 0,00 22 503 606.13 0,00 
71095 po/zwiała działalność płan po zmianach 6 702 445.12 34 684.00 0,00 6 667 761,12 0.00 0.00 6667 761,12 0.00 71095 po/zwiała działalność 

wykonanie (12,08%) 809 785.86 57 877.86 0,00 751 908.00 0,00 0.00 751 908.00 0,00 

0470 
wpły wy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie 
• służebności 

plan M puCZMdi rołui 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 
0470 

wpły wy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie 
• służebności 

plan po zmianach 24 770.00 24 770,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0470 
wpły wy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie 
• służebności 

wykonanie (166,93%) 41 348,48 41 348,48 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 

0750 

wpływy z, najmu i dzierżawy składników majątkowych 
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego łiib 
innych jednostek zaliczanych 
do Rektora finatuow publicznych oraz innych umnw o 
podobnym charakterze 

plan na początek roku 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 

0750 

wpływy z, najmu i dzierżawy składników majątkowych 
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego łiib 
innych jednostek zaliczanych 
do Rektora finatuow publicznych oraz innych umnw o 
podobnym charakterze 

plan po zmianach 9914.00 9914.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0750 

wpływy z, najmu i dzierżawy składników majątkowych 
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego łiib 
innych jednostek zaliczanych 
do Rektora finatuow publicznych oraz innych umnw o 
podobnym charakterze wykonanie (157.51%) 15 615.69 15 615.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0920 wpływy z pozostałych odsetek 

plan na początek roku 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 
0920 wpływy z pozostałych odsetek plan po zmianach 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 



wykonanie (0.00%) 913.69 913.69 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 

6257 

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 
udziałem środków, europejskich oraz feodków. o których 
mowa w art 5 os! 3 
pki 5 In a i b ustawy, teb płatności w ramach budżetu 
środków europejskich, realizowanych pr/e/ jednostki 
samorządu terytorialnego 

plan na początek roku 22 503 606,13 0.00 0,00 22 503 606.13 0.00 0,00 22 503 606.13 0.00 

6257 

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 
udziałem środków, europejskich oraz feodków. o których 
mowa w art 5 os! 3 
pki 5 In a i b ustawy, teb płatności w ramach budżetu 
środków europejskich, realizowanych pr/e/ jednostki 
samorządu terytorialnego 

plan po zmianach 6 667 761.12 0.00 0.00 6 667 761.12 0,00 0.00 6 667 761.12 0.00 6257 

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 
udziałem środków, europejskich oraz feodków. o których 
mowa w art 5 os! 3 
pki 5 In a i b ustawy, teb płatności w ramach budżetu 
środków europejskich, realizowanych pr/e/ jednostki 
samorządu terytorialnego wykonanie (10.72%) 714 765.56 0.00 0.00 714 765.56 0.00 0.00 714 765.56 0,00 

6259 

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 
oddaleni środków europejskich oraz Środków. o których 
mowa w art 5 nil 3 
pkt 5 fa. ą i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu 
środków europejskich realizowanych przez jednostki 
samorządu terytorialnego 

phn ca początek roku 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 

6259 

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 
oddaleni środków europejskich oraz Środków. o których 
mowa w art 5 nil 3 
pkt 5 fa. ą i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu 
środków europejskich realizowanych przez jednostki 
samorządu terytorialnego 

plan po zmianach 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 6259 

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 
oddaleni środków europejskich oraz Środków. o których 
mowa w art 5 nil 3 
pkt 5 fa. ą i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu 
środków europejskich realizowanych przez jednostki 
samorządu terytorialnego wykonanie (0.00%) 37 142.44 0.00 0,00 37 142,44 0.00 0,00 37 142,44 0.00 

720 Informatyka 

plan na początek roku 930 248.42 0.00 0.00 930 248,42 0.00 0,00 930 248.42 0.00 

720 Informatyka plan po zmianach 510 255.42 0.00 0.00 510 255,42 0,00 0,00 510 255,42 0,00 720 Informatyka 

w > konanie (92,77%) 473 3654)0 OM 0.00 473 3654)0 11.00 OM 473 365.00 0.00 

72095 pozostała działalność 

płau ca początek roku 930 248.42 0.00 0.00 930 248.42 0,00 0.00 930 248.42 0.00 

72095 pozostała działalność płan po zmianach 510 255.42 0.00 0.00 510 255.42 0.00 0.00 510 255,42 0.00 72095 pozostała działalność 

wykonanie (92.77%) 473 365.00 0.00 0.00 473 365.00 0.00 0.00 473 365.00 0.00 

6257 

dotacje celowe w ranach programów finansowanych z 
udziałem środków europejskich oraz środków, o których 
mowa w art 5 ust 3 
pki 5 bt o i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu 
środków europejskich, realizowanych prztl jednoutła 
samorządu teryionahłcpo 

pltr, na początek roku 930 248.42 0.00 0.00 930 248.42 0.00 0.00 930 248.42 0.00 

6257 

dotacje celowe w ranach programów finansowanych z 
udziałem środków europejskich oraz środków, o których 
mowa w art 5 ust 3 
pki 5 bt o i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu 
środków europejskich, realizowanych prztl jednoutła 
samorządu teryionahłcpo 

plan po zmianach 473 365,42 0.00 0,00 473 365.42 0,00 0.00 473 365.42 0.00 6257 

dotacje celowe w ranach programów finansowanych z 
udziałem środków europejskich oraz środków, o których 
mowa w art 5 ust 3 
pki 5 bt o i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu 
środków europejskich, realizowanych prztl jednoutła 
samorządu teryionahłcpo wykonanie (100,00%) 473 365.00 0.00 0.00 473 365.00 0.00 0.00 473 365.00 0,00 

6259 

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 
uftnafcm środków europejskich oraz Środków. o których 
mowa w art S utt. 3 
pit 5 bt Bib ustawy, tub płatności w ramach budzeiu 
nudków europejskich, realizowanych przez jednostki 
samorządu terytorialnego 

plan na początek roku 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 

6259 

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 
uftnafcm środków europejskich oraz Środków. o których 
mowa w art S utt. 3 
pit 5 bt Bib ustawy, tub płatności w ramach budzeiu 
nudków europejskich, realizowanych przez jednostki 
samorządu terytorialnego 

płan po zmianach 36 890.00 0.00 0.00 36 890,00 0,00 0.00 36 890.00 0,00 6259 

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 
uftnafcm środków europejskich oraz Środków. o których 
mowa w art S utt. 3 
pit 5 bt Bib ustawy, tub płatności w ramach budzeiu 
nudków europejskich, realizowanych przez jednostki 
samorządu terytorialnego wykonanie (0,00%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 

7S0 \dmomtracjs pebtiezna 

płan »« początek roku 100 163.00 100 163,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 

7S0 \dmomtracjs pebtiezna pian po rmkaaarb 134 31841! 134 318.81 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7S0 \dmomtracjs pebtiezna 

wykonanie (101,9>%) 136 910.10 136 910,10 0.00 0.00 0.00 04)0 0,00 0.00 

75011 urzędy wojewódzkie 
plan na początek tuku 163.00 163.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 

75011 urzędy wojewódzkie plan po zmianach 163,00 163.00 0.00 0.00 0.00] 0,00 0.00 0.00 75011 urzędy wojewódzkie 

wykonanie (260.55%) 424.70 424.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2360 
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z plan na początek roku 163.00 163.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 

2360 realizacją zadań z zakresu atfeninistracp rządowej oraz 
mnych zadań zleconych ustawami 

plan po zmianach 163.00 J 63.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 2360 realizacją zadań z zakresu atfeninistracp rządowej oraz 
mnych zadań zleconych ustawami wykonanie (260.55%) 424.70 424.70 0.00 0.00 o.oo 0.00 0,00 0,00 



75023 urzędy gjiim (miast i rmtul na prawach powiatu) 
plan na początek roku 100 000,00 100 000.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 

75023 urzędy gjiim (miast i rmtul na prawach powiatu) plan po zmianach 123 855.81 123 855,81 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 75023 urzędy gjiim (miast i rmtul na prawach powiatu) 

wykonanie (101. W.) 126 185.40 126 185.40 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 

0630 

wpływy z lyiulu opłat i kosztów sądowych 
oraz innych opłai uiszczanych nu rzecz Skarbu Państwa 
z tytułu poatfpowmb sądowego 
i prokuratorskiego 

plan na początek roku 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 

0630 

wpływy z lyiulu opłat i kosztów sądowych 
oraz innych opłai uiszczanych nu rzecz Skarbu Państwa 
z tytułu poatfpowmb sądowego 
i prokuratorskiego 

pian po zmianach 7 629.00 7 629.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0630 

wpływy z lyiulu opłat i kosztów sądowych 
oraz innych opłai uiszczanych nu rzecz Skarbu Państwa 
z tytułu poatfpowmb sądowego 
i prokuratorskiego wykonanie (108.26%) 8 259.00 8 259.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 

0640 
wpływy i tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 
komornicze) i kosztów upommcti 

plan na początek i oku 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0640 
wpływy i tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 
komornicze) i kosztów upommcti plan po zmianach 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0640 
wpływy i tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 
komornicze) i kosztów upommcti 

wykonanie (0.00%) 69,60 69,60 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 

0690 wpływy i rotttych opłat 

plan na początek roku 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 

0690 wpływy i rotttych opłat plan po zmianach 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0690 wpływy i rotttych opłat 

wykonanie (0.00%) 129,70 129,70 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 

0920 wpływy i pozostałych odsetek 
plan na początek roku 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0920 wpływy i pozostałych odsetek plan po zmianach 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0920 wpływy i pozostałych odsetek 

wykonanie (0,00%) 484.18 484.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0940 wpływy / tozltczeh/zwroiow t lat ubiegłych 
pian na początek roku 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 

0940 wpływy / tozltczeh/zwroiow t lat ubiegłych plan po zmianach 15 413.90 15413,90 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0940 wpływy / tozltczeh/zwroiow t lat ubiegłych 

wykonanie (100.85%) 15 545.44 15 545.44 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 

V>70 wpływy i «Ó&yeh dnchodow 
plan na początek toku 100 000,00 100 000,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 

V>70 wpływy i «Ó&yeh dnchodow plan po zmianach 100 812.91 100 812.91 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 V>70 wpływy i «Ó&yeh dnchodow 

wykonanie (100,89%) 101 697.48 101 697,48 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 

75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego 
plan na początek roku 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 

75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego plan po /nianach 10 300,00 10 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego 
wykonanie (100,00%) 10 300.00 10300,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0%0 
wpływy z otrzymanych spadków, wpisów 
i darowizn w postaci picmęZoc > 

plan na początek roku 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 

0%0 
wpływy z otrzymanych spadków, wpisów 
i darowizn w postaci picmęZoc > pian po zmianach 10 300.00 10 300,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0%0 
wpływy z otrzymanych spadków, wpisów 
i darowizn w postaci picmęZoc > 

wykonanie (100.00%) 10 300,00 10 300.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 

754 BrrpiKrr*»«« publiciiw i Mhfuni przeciw pułarwa 
plan na początek roku 120 440.00 120 440,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 

754 BrrpiKrr*»«« publiciiw i Mhfuni przeciw pułarwa plan po unłanach 139 760.50 138 100,00 0.00 1 660.50 1 660.50 0.00 0.00 0.00 754 BrrpiKrr*»«« publiciiw i Mhfuni przeciw pułarwa 
wykonanie (97,73%) 136 592,16 134 931,66 0,00 1 660.50 1 660.50 0,00 0,00 0,00 

75416 Straż gmirnia l miejska > 
pian na początek roku 120 440.00 120 440.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 

75416 Straż gmirnia l miejska > pian po zmianach 123 560,50 121 900,00 0,00 1 660.50 1 660.50 0.00 0.00 0,00 75416 Straż gmirnia l miejska > 
wykonanie (97.44%) 120 392.16 118 731.66 0.00 1 660,50 1 660,50 0.00 0,00 0.00 

0570 
wpływy z tytułu przywłen, mandatów i ttmych kat 
pieniężnych od osób fizycznych 

plan na początek roku 120 000.00 120 000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 
0570 

wpływy z tytułu przywłen, mandatów i ttmych kat 
pieniężnych od osób fizycznych plan po zmianach 120 000.00 120000.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0570 
wpływy z tytułu przywłen, mandatów i ttmych kat 
pieniężnych od osób fizycznych 

wykonanie (94.95%) 113 944,11 113944,11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 

0640 
wpływy z tytułu kosztów cg/ckiicyjnych. opłaty 
komornicze) i kosztów upommeti 

plan na początek roku 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0640 

wpływy z tytułu kosztów cg/ckiicyjnych. opłaty 
komornicze) i kosztów upommeti plon po zmianach 1 460.00 1 460,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0640 
wpływy z tytułu kosztów cg/ckiicyjnych. opłaty 
komornicze) i kosztów upommeti 

wykonanie (293,78%) 4 289.16 4 289,16 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 
plan na początek roku 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 



0* 70 wpływ> n sprzedaj oia>«tk(?wvch plan po zmianach 1 660.50 0.00 0,00 1 660.50 1 660.50 0.00 0,00 0.00 0* 70 wpływ> n sprzedaj oia>«tk(?wvch 
wykonanie (100,00%) 1 660.50 0,00 0.00 1 660.50 1 660.50 0,00 0.00 0.00 

0921) wpływy z pozostałych odsetek 

plan na począłek roku 40.00 40.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 

0921) wpływy z pozostałych odsetek plan po zmianach 40.00 40.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0921) wpływy z pozostałych odsetek 

wykooaroe (66,60%) 26.64 26.64 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 

0970 wpływy 7 rółnych dochodów 

plan na początek toku 400.00 400.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 

0970 wpływy 7 rółnych dochodów plan po zmianach 400.00 400.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0970 wpływy 7 rółnych dochodów 

wykonanie (117.94%) 471.75 471.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 

75421 Zarządzaruc kryzysowe 

plan na początek roku 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

75421 Zarządzaruc kryzysowe plan po zrotsiach 16 200.00 16 200.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 75421 Zarządzaruc kryzysowe 

wykonanie (100.00%) 16 200.00 16 200.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 

2030 
dotacje celowe przekazane z budittii pańflwa na 
realizację własnych zadań bteżacycfc gmra (związków 
grom, związków powiatow o-prrmnychj 

płan na początek roku 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 

2030 
dotacje celowe przekazane z budittii pańflwa na 
realizację własnych zadań bteżacycfc gmra (związków 
grom, związków powiatow o-prrmnychj 

plan po zmianach 16 200.00 16 200,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 2030 
dotacje celowe przekazane z budittii pańflwa na 
realizację własnych zadań bteżacycfc gmra (związków 
grom, związków powiatow o-prrmnychj wykonanie (100.00%) 16 200.00 16 200.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 

756 

Dochody od osób prawnych, od w6b fuycnmt) 
i od innych }rdnostrk Mepauadających aaobowoici 
prawnej oni wydatki nriązanr 
t kłi poborem 

plan aa początek roku 94 018 603.00 94 018 603.00 0.00 0.00 04)0 0.00 0.00 0.00 

756 

Dochody od osób prawnych, od w6b fuycnmt) 
i od innych }rdnostrk Mepauadających aaobowoici 
prawnej oni wydatki nriązanr 
t kłi poborem 

plan po zmianach 93 184 396,00 95 184 396,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 756 

Dochody od osób prawnych, od w6b fuycnmt) 
i od innych }rdnostrk Mepauadających aaobowoici 
prawnej oni wydatki nriązanr 
t kłi poborem wykonanie (101.56%) % 668 642.14 96 668 642.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 

7 Vb0l wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 

pian na początek roku 225 000.00 225 000.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 

7 Vb0l wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych plan po ntuaaach 225 000.00 225 000.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 7 Vb0l wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 

wykonanie (17.95%) 197 893.75 197 893.75 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0350 
wpływy z podatku od działałnotei pospodarc/cj osób 
fizycznych, opłacanego w fomne karty podatkowej 

plan na początek reku 220 000.00 220 000,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 

0350 
wpływy z podatku od działałnotei pospodarc/cj osób 
fizycznych, opłacanego w fomne karty podatkowej plan po zniaowti 220 000.00 220 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0350 
wpływy z podatku od działałnotei pospodarc/cj osób 
fizycznych, opłacanego w fomne karty podatkowej 

wykonanie (88.49%) 194 676.79 194 676.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 

0010 
wpływy * od&ctek od metcnmnowych wpłat 
i tytułu podatków i ojiai 

plan na począt ek reku 5 000.00 5 000,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 
0010 

wpływy * od&ctek od metcnmnowych wpłat 
i tytułu podatków i ojiai plan po zmianach 5 000.00 5 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0010 
wpływy * od&ctek od metcnmnowych wpłat 
i tytułu podatków i ojiai 

wykonanie (64.34%) 3 216.96 3 216,% 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 

7561S 

wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 
czynności cywtkioprawnych. podatków i opłat lokalnych 
od osób prawnych 
i tnnrch jednostek otgamzacyjnych 

plan na początek roku 16 859 200.00 16 859 200.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 

7561S 

wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 
czynności cywtkioprawnych. podatków i opłat lokalnych 
od osób prawnych 
i tnnrch jednostek otgamzacyjnych 

plan po zmianach 16 819 840.00 16 819 840.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 7561S 

wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 
czynności cywtkioprawnych. podatków i opłat lokalnych 
od osób prawnych 
i tnnrch jednostek otgamzacyjnych wykonanie (101.30%) 17 038 453.03 17 038 453.03 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 

0310 wpływy z podatku od wcnichomork) 

pian na początek raku 16 300 000.00 16 300 000.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 
0310 wpływy z podatku od wcnichomork) plan po zmianach 16 300 000.00 16 300 000.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0310 wpływy z podatku od wcnichomork) 

wykonanie (101.38%) 16 525 575.73 16 525 575.73 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 

0320 wpływy Z podatku rolnego 

plan na początek roku 800.00 800.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 
0320 wpływy Z podatku rolnego plan po zmianach 800.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0320 wpływy Z podatku rolnego 

wykonana (15.75%) 686.00 686.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 

0330 wpływy z podatku leśnegp 

plan na początek roku 24 000,00 24 000,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 
0330 wpływy z podatku leśnegp plan po zmianach 24 000.00 24 000.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0330 wpływy z podatku leśnegp 

wykonanie (IPO.26%) 24 062.00 24 062.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 
plan na początek roku 270 000.00 270 000,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 



0)40 wpływy z podali, u od irodków transportowych pion po zmianach 330 640.00 330 640.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0)40 wpływy z podali, u od irodków transportowych 

wykonanie (101.78%) 336 536.36 336 536.36 0.00 0,00 0,00 0.00 o.oo 0.00 

0500 wpływy z podatku od czynooici cywilnoprawnych 
plan na początek roku 250 000.00 250 000.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 

0500 wpływy z podatku od czynooici cywilnoprawnych plan po zmianach 150 000.00 150 000,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0500 wpływy z podatku od czynooici cywilnoprawnych 

wykonanie (91.54%) 137 316.39 137 316.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

OWO 
wpływy i tytułu kosztów egzekucyjnych. opłat) 
kontom tcztj i kosztów upommcn 

pian aa początek roku 400.00 400,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 
OWO 

wpływy i tytułu kosztów egzekucyjnych. opłat) 
kontom tcztj i kosztów upommcn plan po zmianach 400.00 400.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 OWO 
wpływy i tytułu kosztów egzekucyjnych. opłat) 
kontom tcztj i kosztów upommcn 

wykonanie (168.20%) 672.80 672,80 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 

0910 
wpływy z odsetek od metcnamowych wpłat 
/ tytułu podatków i opłat 

płan na początek roku 14 000.00 14 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0910 

wpływy z odsetek od metcnamowych wpłat 
/ tytułu podatków i opłat 

plan po zmianach 14 000.00 14 000,00 0.00 0.00 0.00 0,00 o.oo 0,00 0910 
wpływy z odsetek od metcnamowych wpłat 
/ tytułu podatków i opłat 

wykonanie (97.17%) 13 603.75 13 603,75 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 

75616 

wpływy z podatku rolnego. podatku leśnego, podatku od 
Judków i darowizn, podatku 
od czynnoici cywilnoprawnych ora/ podatków 
i Ł3f>łz>t lokalnych od o»ób fizycznych 

plan na początek roku 13 600 200.00 13 600 200,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 

75616 

wpływy z podatku rolnego. podatku leśnego, podatku od 
Judków i darowizn, podatku 
od czynnoici cywilnoprawnych ora/ podatków 
i Ł3f>łz>t lokalnych od o»ób fizycznych 

plan po zmianach 14 294 888.00 14 294 888.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75616 

wpływy z podatku rolnego. podatku leśnego, podatku od 
Judków i darowizn, podatku 
od czynnoici cywilnoprawnych ora/ podatków 
i Ł3f>łz>t lokalnych od o»ób fizycznych wykonanie (102.61%) 14 668 612.55 14 668 612.55 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0310 wpływy z podatku od aieruclionwłci 

[•łun na początek roku 9 725 000.00 9 725 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0310 wpływy z podatku od aieruclionwłci pian po zmianach 9 725 000.00 9 725 000.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0310 wpływy z podatku od aieruclionwłci 

wykonanie (103.12%) 10 028 855.91 10 028 855.91 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 

0320 wpływy z podatku rolnego 

plan na początek roku 90 000.00 90 000.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 
0320 wpływy z podatku rolnego plan po zmianach 100 580.00 100 580,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0320 wpływy z podatku rolnego 

wymownie (105.31%) 105 918.63 105 918,63 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 

03*0 wpływy z podatku lcsocj.ro 

plan na początek roku 2 200.00 2 200,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
03*0 wpływy z podatku lcsocj.ro plan po zmianach 2 200,00 2 200.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 03*0 wpływy z podatku lcsocj.ro 

wykonanie (103.38%) 2 274.35 2 274.35 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 

0340 wpływy z podatku od Środków transportowych 
plan na początek roku 700 000.00 700 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0340 wpływy z podatku od Środków transportowych plan po zmianach 844 840.00 844 840.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0340 wpływy z podatku od Środków transportowych 

wykonanie (101.34%) 856 158.45 856 158.45 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 

0360 wpływy z podatku od spadków i darowizn 

pUn na początek roku 300 000.00 300 000.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 
0360 wpływy z podatku od spadków i darowizn plan po zmianach 415 568.00 415 568.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0360 wpływy z podatku od spadków i darowizn 

wykonanie (99.62%) 413 975.25 413 975.25 0,00 0.00 0.00 0,00 o.oo 0.00 

0430 wpł>w) z opłaty targowej 

plan na początek roku 180 000,00 180 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0430 wpł>w) z opłaty targowej pion po zmianach 180 000,00 180 000.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0430 wpł>w) z opłaty targowej 

wykonanie (95.92%) 172 655.50 172 655,50 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 

0500 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 

plan na początek roku 2 500 000.00 2 500 000.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 
0500 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych pian po zmianach 2 920 700.00 2 920 700.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0500 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 

wykonanie (102.00%) 2 979 200,26 2 979 200,26 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 

0560 
wpływy z /aiegtotct z tytułu podatków i opłat 
zniesionych 

płan na początek toku 18 000.00 18 000.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 
0560 

wpływy z /aiegtotct z tytułu podatków i opłat 
zniesionych plan po zmianach 18 000,00 18 000,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0560 
wpływy z /aiegtotct z tytułu podatków i opłat 
zniesionych 

wykonanie (37.52%) 6 7 54.22 6 754.22 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 
plan na początek roku 20 000,00 20 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 



0640 

0910 

75611 
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Wpfv\v> z lyiutu bwsziuw «|«UKyjlQWl, uknuty 
komorniczej i kosztów tąranmen 

wykonanie (132,76%) 

23 000.00 

30 53S,63 30 533,65 0,00 

wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 
z tytułu podatków i opteu 

plan na poetek roku 65 000,00 65 000,00 0.00 
65 000,00 65 000,00 0,00 0,00 

w>fcaname(l 11,21%) 

wpływy * ireiydł opłat stanowiących dochody jednostek 
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 

plan na początek toku 1 200 000.00 0,00 0,00 
plan po zmianach 1 345 690.00 I 345 690,00 

(105,56*.) 1420 474.76 I 420474.76 

plan na pocz4tck roku 0.00 

wpływy z opłaty daubow*) 0,00 
#(107,84%) 849 309,41 0,00 

wpływy i innych lokalnych opłat pobieranych prze? 
jednostki samorządu terytorialne po 
na podstawie odrębnych ustaw 

plan tu pocŁgiek roku 450 000.00 450 000.00 0.00 
plan po zmianach 0.00 

wykonanie (J02.I7%) 568 396.06 568 396,06 0,00 

wpływy t tytułu k«aow egzekucyjnych, opłaty 
kncnorrcczej i kosztów upomnień 

plaa na początek roku 0,00 
pian po wnanarh 0.00 
wykonanie (145,83%) 

tn na początek raku 0,00 0,00 0.00 
wpływy 7 pozostałych odsetek 0.00 0.00 

217.29 217^9 0,00 
udziały pnta w podatkach stanowiących dochod budżetu 
państwa 

plan na początek roku 62 134 203,00 62 134 203,00 0,00 
62 498 978,00 0,00 
63 343 208.05 O.OO 

plan rui początek roku 

wpływ* z podatku dochodowej od osób fizycznych 0.00 0.00 
60 702 526,00 0,00 

pian na początek roku 2 000 000,00 0.00 
wpływy 7 podatku dochodowy od osób prawnych plan po zmianach 2 364 775.00 2 364 775.00 0.00 0.00 

wykonanie (111,67%) O.OO 

plan na początek roku 37 819 077,00 
Rtinc ruriirżenia plan po mianach 0.00 

wykonanie <99.99%) 0.00 

częii ośw iatowa subwencji ojsćłfccj dla jednostek 
samorządu tcrytonalnepo 

pbm na początek roku 34 529 110.00 34 529 110,00 
plan po zmianach 34 887 566.00 

34 887 566,00 34 887 566,00 

plan na początek roku 

subwencje ogólne z budżetu państwa plan po zmianach 34 887 566.00 34 887 566.00 0,00 0,00 
wykonanie (100,00%) 34 887 566,00 34 887 566.00 

płan na początek ralai 0.00 

J 



75802 
usufcummic mowcnc)! iv<iM] uh ̂ iMUMn »«ih* /*ou 
icryronalncgo plan po zmianach 324 697.00 324 697.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75802 
usufcummic mowcnc)! iv<iM] uh ̂ iMUMn »«ih* /*ou 
icryronalncgo 

wykonanie (100,00%) 324 697.00 324 697.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 

2750 trojki na uzupełnienie dociiodow gmin 

plan ru początek roku 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 

2750 trojki na uzupełnienie dociiodow gmin plan po zmianach 324 697.00 324 697.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 2750 trojki na uzupełnienie dociiodow gmin 

wykonanie (100,00%) 324 697,00 324 697,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 

75807 c/ęM wyrównawcza subwencji opołnej dla pnin 

plan aa początek roku 2 999 967.00 2 999 967.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 

75807 c/ęM wyrównawcza subwencji opołnej dla pnin pton po zmianach 2 999 967,00 2 999 967.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 75807 c/ęM wyrównawcza subwencji opołnej dla pnin 

wykonanie (100.00*.) 2 999 967.00 2 999 967,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 

plan na początek roku 2 999 967.00 2 999 967,00 O.OO 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2920 subwencje ogólne z budżetu państwa plan po zmianach 2 999 967,00 2 999 967.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 

wykonanie (100.00%) 2 999 967.00 2 999 967.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 

75814 roznc rozliczenia finansowe 

plan na początek roku 290 000.00 290 000.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 

75814 roznc rozliczenia finansowe plan po zmianach 927 466.22 358 900,00 0.00 568 566.22 0.00 0.00 0,00 568 566.22 75814 roznc rozliczenia finansowe 

wykonanie (99.76%) 925 284.52 356 718.30 0.00 568 566.22 0,00 0.00 0.00 568 566,22 

0920 wpływy 7 pozostałych odsetek 

plan na początek roku 80 000,00 80 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0920 wpływy 7 pozostałych odsetek plan po zmianach 91 000.00 91 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0920 wpływy 7 pozostałych odsetek 

wykonanie (106.53%) 96 939.88 96 939.88 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 

0950 
wpływy i tytułu kar i odszkodowań wynikających i 
umów 

plan na początek roku 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 

0950 
wpływy i tytułu kar i odszkodowań wynikających i 
umów 

płan po zmianach 42 600.00 42 600,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0950 
wpływy i tytułu kar i odszkodowań wynikających i 
umów 

wykonanie (101.57%) 43 270.25 43 270.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 

0970 wpływy z rolnych dochodów 

plan na początek roku 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 

0970 wpływy z rolnych dochodów plan po zmianach 15 300.00 15 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0970 wpływy z rolnych dochodów 

wykonanie (100,04%) 15 306,17 15 306.17 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2t>*0 rek<vu| >enjutf) otrąconych docbodfw w podatkach 
i opłatach lokalnych 

plan na początek roku 210 000,00 210000.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 

2t>*0 rek<vu| >enjutf) otrąconych docbodfw w podatkach 
i opłatach lokalnych plan po zm tanach 210 000.00 210 000,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 2t>*0 rek<vu| >enjutf) otrąconych docbodfw w podatkach 
i opłatach lokalnych 

wykonanie (95.81%) 201 202,00 201 202.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 

6680 
wpłata feodków Ba—owych 
/ niewykorzystanych w icimirnc wydatków , 
które nic wygnają z upływem roku budżetowego 

plan na początek roku 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 

6680 
wpłata feodków Ba—owych 
/ niewykorzystanych w icimirnc wydatków , 
które nic wygnają z upływem roku budżetowego 

plan po /mionach 568 566.22 O.OO 0.00 568 566.22 0.00 0.00 0.00 568 566.22 6680 
wpłata feodków Ba—owych 
/ niewykorzystanych w icimirnc wydatków , 
które nic wygnają z upływem roku budżetowego wykonanie (100,00*w 568 566.22 0.00 0.00 568 566.22 0.00 0.00 0.00 568 566.22 

ROI (h»uu i wychowanie 
plan na pociątek ruku 12 531 592.74 2 525 979,88 55 603.88 10 005 612.86 0.00 0.0(1 10 005 612X6 0.00 

ROI (h»uu i wychowanie płan pozmisurti 9 136 682,53 3 208 851.67 291 298.67 5 927 830,86 0^)0 0.00 5 927 830JW. 04)0 ROI (h»uu i wychowanie 

wy koninie (96,86%) 8 850 018.56 3 059 815.26 74 614.20 5 790 203JO 0.00 0.00 5 790 203JO 0,00 

80101 szkoły podstawowe 

plan na początek roku 90 700.00 90 700.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

80101 szkoły podstawowe plan po zmianach 74 602.00 74 602,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 80101 szkoły podstawowe 

wykonanie (106.55%) 79 489,51 79 489,51 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 

0660 
wpływy z opłat za korzy Han w z wychowania 
pr/edszkołnept-

plan na początek roku 39 200,00 39 200.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0660 

wpływy z opłat za korzy Han w z wychowania 
pr/edszkołnept- płan po zmianach 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0660 
wpływy z opłat za korzy Han w z wychowania 
pr/edszkołnept-

wykonanie (0.00%) 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 

plan aa początek roku 1 750.00 1 750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 



0920 wpływy * pozostałych odaciek plan po zmianach 1 750.00 1 750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0920 wpływy * pozostałych odaciek 

wykonanie (85.41%) 1 494.71 1 494.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 

0970 wpływy z różnych dochodów 

plan na początek raku 49 750.00 49 750.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 

0970 wpływy z różnych dochodów jłan po zn» Kinach 58 852.00 58 852.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0970 wpływy z różnych dochodów 

wykonanie (84,16%) 49 529,55 49 529.55 O.OO 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2030 
dotacje cclnwc obzymanc z budictu państwa 
na realizację własnych zadań toczących pnm (związków 
pnin, związków powialowo-gm innych) 

plan tu początek rok u 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 

2030 
dotacje cclnwc obzymanc z budictu państwa 
na realizację własnych zadań toczących pnm (związków 
pnin, związków powialowo-gm innych) 

plan po zmianach 14 000,00 14 000.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 2030 
dotacje cclnwc obzymanc z budictu państwa 
na realizację własnych zadań toczących pnm (związków 
pnin, związków powialowo-gm innych) wykonanie (100,00%) 14 000,00 14 000.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 

2400 
wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych 
gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki 
budżetowe] 

plan na począic k roku 0.00 0,00 0,00 O.OO 0,00 0.00 0,00 0,00 

2400 
wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych 
gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki 
budżetowe] 

plan po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 2400 
wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych 
gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki 
budżetowe] wykonanie (0.00%) 14 4*5,25 14 465.25 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 

80103 oddziały prodszkołne * izkołach podstawowych 

plan na początek raku 271 200.00 271 200.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 

80103 oddziały prodszkołne * izkołach podstawowych phn po zmianach 310 200.00 310 200.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 80103 oddziały prodszkołne * izkołach podstawowych 

wykonanie (96,42%) 299 108,50 299 108.50 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 

0660 
wpływy j opłat za knrzy stamc z wychowania 
przedszkolnego 

plan na początek roku 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 

0660 
wpływy j opłat za knrzy stamc z wychowania 
przedszkolnego pian po zmianach 39 000.00 39 000.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0660 
wpływy j opłat za knrzy stamc z wychowania 
przedszkolnego 

wykonanie (71.56%) 27 908.50 27 908,50 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 

2030 
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwj 
nr. realizację własnych zadań toczących grom (związków 
gram, związków powtatowo-gmutnych) 

plan na początek raku 271 200,00 271 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2030 
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwj 
nr. realizację własnych zadań toczących grom (związków 
gram, związków powtatowo-gmutnych) 

plan po zmianach 271 200,00 271 200.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 2030 
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwj 
nr. realizację własnych zadań toczących grom (związków 
gram, związków powtatowo-gmutnych) wykonanie (100.00%) 271 200.00 271 200,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 

80104 przedszkola 

plan na począłdk roku 2 107 376.00 2 107 376.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 

80104 przedszkola plan po zmianach 2 456 808.00 2 456 808.00 0.00 0.00 0,00 O.OO 0,00 0.00 80104 przedszkola 

wykonanie (103.77%.) 2 549 349.64 2 549 349,64 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0660 
wpływy z optet za korzystanie z wychowania 
prrrchzkninepo 

plan na początek roku 387 000,00 387 000,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 

0660 
wpływy z optet za korzystanie z wychowania 
prrrchzkninepo plan po zmianach 386 750,00 386 750.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0660 
wpływy z optet za korzystanie z wychowania 
prrrchzkninepo 

wykonanie (81.99%} 317 080.60 317 080.60 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 

0830 wpływy * 

plan na początek roku 24 000,00 24 000.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 

0830 wpływy * plan po zmianach 27 750.00 27 750.00 0.00 0.00 o,oo! 0.00 0.00 0,00 0830 wpływy * 

wykonanie (95.56%) 26 518.88 26 518,88 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 

0920 wpływy i pozostałych odsetek 

plan na początek roku 1 980.00 I 980.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 

0920 wpływy i pozostałych odsetek pian po zmianach 1 980.00 1 980.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0920 wpływy i pozostałych odsetek 

wykonanie (52.82%) l 045.81 1 045.81 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 

0970 wpływy z rożnych dochodów 

plan tu początek roku 12 620,00 12 620.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 
0970 wpływy z rożnych dochodów plan po zmianach 358 552,00 358 552.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0970 wpływy z rożnych dochodów 

wykonanie <14 5.83%) 522 886,25 522 886.25 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 

2030 
dotacje celowe otrzymane z boilźetu państwa 
na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 
pmn. związków powuaowo-^minnych) 

plan na początek roku 1 681 776,00 1 681 776.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2030 

dotacje celowe otrzymane z boilźetu państwa 
na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 
pmn. związków powuaowo-^minnych) 

plan po zmianach 1 681 776,00 1 681 776.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 2030 
dotacje celowe otrzymane z boilźetu państwa 
na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 
pmn. związków powuaowo-^minnych) wykonanie (100.00%) 1 681 776.00 1 681 776.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 

/ 



2400 
wplata do bud/etu pozostałości tfodkn* Imamów\ch 
gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki 
hUmtoMj 

pian na początek roku 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2400 
wplata do bud/etu pozostałości tfodkn* Imamów\ch 
gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki 
hUmtoMj 

|ilan (io zmianach 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 2400 
wplata do bud/etu pozostałości tfodkn* Imamów\ch 
gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki 
hUmtoMj wykonanie (0,00%) 42.10 42.10 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 

80120 licea ogólnokształcące 

plan na poc/jlek roku 700.00 700.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 

80120 licea ogólnokształcące plan po zmianach 760.00 760.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 80120 licea ogólnokształcące 

wykonanie (97.56%) 741.42 741,42 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 

0920 wpływy * pozostałych odsetek 

plan na początek roku 200.00 200.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0920 wpływy * pozostałych odsetek pian po zmianach 200.00 200.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0920 wpływy * pozostałych odsetek 

wykonanie (99.99%) 199.97 199.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0970 wpływy i różnych docht 

plan na początek roku 500.00 500.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 

0970 wpływy i różnych docht plan po zmianach 560.00 560.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0970 wpływy i różnych docht 
w ykonanie (96.61%) 541.00 541.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 

2400 
wpłata do budżetu poznstalasci środków finansowych 
promadzunyeli ret wydzielonym rachunku jednostki 
budżetowej 

plan na początek roku 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 

2400 
wpłata do budżetu poznstalasci środków finansowych 
promadzunyeli ret wydzielonym rachunku jednostki 
budżetowej 

plan po zmianach 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 2400 
wpłata do budżetu poznstalasci środków finansowych 
promadzunyeli ret wydzielonym rachunku jednostki 
budżetowej wykonanie (0,00%) 0.45 0,45 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 

80l*»5 pozowała dzmłałncM 

plan aa początek roku 10 061 616.74 56 003.88 55 603.88 10 005 612,86 0.00 0,00 10 005 612.86 0,00 

80l*»5 pozowała dzmłałncM plan po zmianach 6 294 312.53 366 481.67 291 298.67 5 927 830.86 0.00 0.00 5 927 830.86 0,00 80l*»5 pozowała dzmłałncM 

wykonane (94.07%) 5 921 329,49 131 126.19 74 614.20 5 790 20330 0,00 0,00 5 790 203.30 0.00 

0920 wpływy / pozostałych odsetek 

plan na początek roku 400.00 400.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 

0920 wpływy / pozostałych odsetek plan po zmianach 400.00 400.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0920 wpływy / pozostałych odsetek 

wykonanie (43.71%) 174.84 174,84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0970 wpływy 7 rolnych dochodów 

plan na początek roku 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 

0970 wpływy 7 rolnych dochodów plan po zmianach 5 000.00 5 000.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0970 wpływy 7 rolnych dochodów 

wykonanie (126.74%) 6 337.15 6 337,15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2057 

dotacje celowe w ramach programów finansowanych / 
udziałem środków europejskich oraz środków. o których 
mowa w art 5 ust 3 
pkt 5 bl a i b ustawy, lub płatności w ramach bud/et u 
środków europejskich. realizowanych prac/ jednostki 
samorządu terytorialnego 

plan na początek roku 53 514.03 53 514.03 53 514.03 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 

2057 

dotacje celowe w ramach programów finansowanych / 
udziałem środków europejskich oraz środków. o których 
mowa w art 5 ust 3 
pkt 5 bl a i b ustawy, lub płatności w ramach bud/et u 
środków europejskich. realizowanych prac/ jednostki 
samorządu terytorialnego 

plan po zmianach 289 208.82 289 208.82 289 208.82 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 2057 

dotacje celowe w ramach programów finansowanych / 
udziałem środków europejskich oraz środków. o których 
mowa w art 5 ust 3 
pkt 5 bl a i b ustawy, lub płatności w ramach bud/et u 
środków europejskich. realizowanych prac/ jednostki 
samorządu terytorialnego wykonanie (25.80%) 74 614.20 74 614.20 74 614,20 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 

2059 

dotacje celowe w ramach programów finansowanych i 
udziałem śro&ów europejskich oraz środków, o których 
mowa w art 5 ust 3 
pfct 5 bt a i b ustawy, hib płatności w ramach budżetu 
Środków europejskich. realizowanych przez jednostki 
samorządu terytottaincjto 

plan na początek roku 2 089.85 2 089.85 2 089.85 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 

2059 

dotacje celowe w ramach programów finansowanych i 
udziałem śro&ów europejskich oraz środków, o których 
mowa w art 5 ust 3 
pfct 5 bt a i b ustawy, hib płatności w ramach budżetu 
Środków europejskich. realizowanych przez jednostki 
samorządu terytottaincjto 

plan po zmianach 2 089.85 2 089.85 2 089.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 2059 

dotacje celowe w ramach programów finansowanych i 
udziałem śro&ów europejskich oraz środków, o których 
mowa w art 5 ust 3 
pfct 5 bt a i b ustawy, hib płatności w ramach budżetu 
Środków europejskich. realizowanych przez jednostki 
samorządu terytottaincjto wykonanie (0.00%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 

2440 
dotacte MUjimi z państwowych funduszy celowych na 
icalizatję zadań Uczących jednostek sektoru finansów 

IMMkuydt 

plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 

2440 
dotacte MUjimi z państwowych funduszy celowych na 
icalizatję zadań Uczących jednostek sektoru finansów 

IMMkuydt 

plan po zmianach 69 783.00 69 783.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 2440 
dotacte MUjimi z państwowych funduszy celowych na 
icalizatję zadań Uczących jednostek sektoru finansów 

IMMkuydt wykonanie (71.65%) 50 000.00 50 000.00 O.OO 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 

dotacje cclowr w ramach programów (marnowanych / 
udziałem środków europejskich oraz srodkOw. o których 

(ilan na początek roku 10 005 612.86 0.00 0.00 10 005 612.86 0.00 0.00 10 005 612.86 0.00 



6257 
mowa w art 5 ust 3 
pkt 5 to. a i b ustaw). hń> płatności w ramach bud/cU 
<rodkow europejskich, realizowanych przez jednostki 
samorządu taytonalnego 

plan po zmianach 5 927 830.86 0.00 0.00 5 927 830.86 o.oo 0,00 5 927 830.86 0.00 6257 
mowa w art 5 ust 3 
pkt 5 to. a i b ustaw). hń> płatności w ramach bud/cU 
<rodkow europejskich, realizowanych przez jednostki 
samorządu taytonalnego wykonanie (97,68%) 5 790 203,30 0,00 0,00 5 790 203.30 0.00 0.00 5 790 203,30 0,00 

851 Ochrona zdrowia 
plan na początek roku 1 343 618.11 993 845.00 04)0 349 773.11 0.00 0.00 0.00 349 773,11 

851 Ochrona zdrowia pian po mianach 1 395 298,11 1 050 845.00 0,00 344 453,11 0.00 04)0 04)0 344 453.11 851 Ochrona zdrowia 

wykonanie (100,70*/.) 1 405 062.90 1 060 609.79 0.00 344 453.11 0.00 0.00 0.00 344 453.11 

85121 fcezmetwo ambułaioryjnc 

płan na początek roku 349 773.11 0.00 0.00 349 773.11 0,00 0.00 0.00 349 773.11 
85121 fcezmetwo ambułaioryjnc płan po gromach 344 453.11 0.00 0.00 344 453.11 0.00 0,00 0.00 344 453.11 85121 fcezmetwo ambułaioryjnc 

wykonana: (100.00%) 344 453.11 0.00 0.00 344 453.11 0.00 0.00 0.00 344 453.11 

6690 
wpływ) ze zwrotów niewykorzystanych dotacji 
ora? płatności, dotyczące dochodów majątkowych 

plan na początek roku 349 773.11 0.00 0.00 349 773.11 0.00 0,00 0,00 349 773.11 
6690 

wpływ) ze zwrotów niewykorzystanych dotacji 
ora? płatności, dotyczące dochodów majątkowych pfoa po zmianach 344 453.11 0.00 0.00 344 453.11 0.00 0.00 0.00 344 453.11 6690 
wpływ) ze zwrotów niewykorzystanych dotacji 
ora? płatności, dotyczące dochodów majątkowych 

wykonanie (100.00%) 344 453,11 0.00 0.00 344 453,11 0,00 0,00 0.00 344 453,11 

85154 

pian na początek roku 993 845.00 993 845.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 
85154 płan po zmianach 1 050 845,00 1 050 845.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85154 

wykonanie (100.93%) 1 060 609.79 1 060 609.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 

04*0 
w pływ) z opta za zezwolenia na sprzeda? napojów 
alkoholowych 

plan na początek roku 993 845.00 993 845.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 
04*0 

w pływ) z opta za zezwolenia na sprzeda? napojów 
alkoholowych plan po zmianach 1 050 845,00 1 050 845,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04*0 
w pływ) z opta za zezwolenia na sprzeda? napojów 
alkoholowych 

wykonana (100.93%) 1 060 609.79 1 060 609.79 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 

852 Co moc społeczna 

pian na początek roku 5 019 142.08 5 019 142,08 103 8554)8 04)0 0.00 0,00 0.00 0.00 
852 Co moc społeczna płan po zmianach 6 927 67739 6 927 677 J9 778 589J9 0.00 0.00 0.00 0.00 04)0 852 Co moc społeczna 

wy Umie <92,10%) 6 380 419,98 6 380 419.98 324 914,06 0.00 0.00 0.00 04)0 0.00 

8520* ośrodki wsparć w 

plan na początek roku 62 000.00 62 000,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 
8520* ośrodki wsparć w plan po zmianach 62 000.00 62 000,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 8520* ośrodki wsparć w 

wykonanie (111,23%) 68 962,66 68 962.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 

0830 wpływy 7 ushif 

plan na początek niku 62 000.00 62 000,00 0,00 0.00 0,00 o.oo 0.00 0,00 
0830 wpływy 7 ushif plan po zmianach 62 000.00 62 000.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0830 wpływy 7 ushif 

wykonanie (111.23%) 68 962,66 68 962.66 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 

85213 

składki na ubczpieczctin zdrowotne optoesne 
za osoby pobierając* niektóre iwiadczcma 
i putnocy społecznej. mektóie świadczenia rodzinne 
oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrom 
integracji spółce znci 

płan na początek roku 150 663.00 150 663.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

85213 

składki na ubczpieczctin zdrowotne optoesne 
za osoby pobierając* niektóre iwiadczcma 
i putnocy społecznej. mektóie świadczenia rodzinne 
oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrom 
integracji spółce znci 

p!rm po zmianach 156 359.00 156 359.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85213 

składki na ubczpieczctin zdrowotne optoesne 
za osoby pobierając* niektóre iwiadczcma 
i putnocy społecznej. mektóie świadczenia rodzinne 
oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrom 
integracji spółce znci wykonanie (99,91 %) 156 221.56 156 221.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 

2030 
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 
na realizację własnych zadań toczących grom (związków 

plan na początek loku 150 663.00 150 663,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2030 
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 
na realizację własnych zadań toczących grom (związków plan po zmianach 156 359.00 156 359.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2030 

wykonanie (99.91%) 156 221,56 156 221,56 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 

85214 
zasiłki i putuoc w naturze waz składki 
isa ubezusecwnia emerytalne i rentowe 

plan na początek roku 1 275 565.00 1 275 565.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 
85214 

zasiłki i putuoc w naturze waz składki 
isa ubezusecwnia emerytalne i rentowe plan po amanach 1 366 767.00 1 366 767,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 



wykonanie (93.02%) 1 271 305,44 1 271 305.44 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0640 
wpływ)' z lytuhi kowtńw egzekucyjnych. opłaty 
komornico) i koMAw upomnieć 

pian na początek roku 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 
0640 

wpływ)' z lytuhi kowtńw egzekucyjnych. opłaty 
komornico) i koMAw upomnieć pUn po zmianach 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0640 
wpływ)' z lytuhi kowtńw egzekucyjnych. opłaty 
komornico) i koMAw upomnieć 

wykonanie (0.00%) 58.00 58,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 

0X30 wpływy i ustuK 

plan na początek roku 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 

0X30 wpływy i ustuK płan po zmianach 7 000.00 7 000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0X30 wpływy i ustuK 

wyk orane (12345%) 8 669.51 8 669,51 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 

0940 wpływy i ri>/jtczcń<'?wfołóvt / Ul ubiegłych 

plan na początek roku 18 300.00 18 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0940 wpływy i ri>/jtczcń<'?wfołóvt / Ul ubiegłych plan po zmianach 18 300.00 18 300.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0940 wpływy i ri>/jtczcń<'?wfołóvt / Ul ubiegłych 

wykonanie (39.14%) 7 162,11 7 J62.11 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 

0960 
wpływy z otrzymanych spadków. zapisów i darowizn v> 
postaci pientętnej 

plan na początek roku 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 

0960 
wpływy z otrzymanych spadków. zapisów i darowizn v> 
postaci pientętnej 

plan po zmianach 3 300,00 3 300.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0960 
wpływy z otrzymanych spadków. zapisów i darowizn v> 
postaci pientętnej 

wykonanie (100.00%) 3 300.00 3 300,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2030 
dotacje octowe otrzymane * budżetu państwa 
na realizację wtemych zadań bielących prań (związfa&w 
pntn związków powiak}w\>-pntnnych) 

plan na początek roku 1 257 265.00 1 257 265,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2030 
dotacje octowe otrzymane * budżetu państwa 
na realizację wtemych zadań bielących prań (związfa&w 
pntn związków powiak}w\>-pntnnych) 

plan po zmianach 1 338 167,00 1 338 167,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2030 
dotacje octowe otrzymane * budżetu państwa 
na realizację wtemych zadań bielących prań (związfa&w 
pntn związków powiak}w\>-pntnnych) 

wykonanie (93.57%) 1 252 115.82 1 252 115.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 

85216 zaułki utnie 

plan na początek roku 1 410 034,00 1 410 034.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 

85216 zaułki utnie plan po zmianach 1 936 297.00 1 936 297,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 85216 zaułki utnie 

wykonanie (99.14%) 1 919 553.53 1 919 553.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0940 wpływy z rozliczcń/zwirtow 7 bu ubiegłych 

plan na początek roku 22 400.00 22 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 
0940 wpływy z rozliczcń/zwirtow 7 bu ubiegłych plan po zmianach 22 400,00 22 400,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0940 wpływy z rozliczcń/zwirtow 7 bu ubiegłych 

wyk oname (29.K8%) 6 694,01 6 694.01 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 

2050 
dotacje celowe otrzymane r budżetu państwa 
na rratoację własnych radar bieżących gmm (związków 
entin. związków pnwiatowo-gnuntiych i 

plan na początek roku 1 387 634.00 1 387 634.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 

2050 
dotacje celowe otrzymane r budżetu państwa 
na rratoację własnych radar bieżących gmm (związków 
entin. związków pnwiatowo-gnuntiych i 

plan po zmianach. 1 913 897.00 1913 897,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 2050 
dotacje celowe otrzymane r budżetu państwa 
na rratoację własnych radar bieżących gmm (związków 
entin. związków pnwiatowo-gnuntiych i 

wykonanie (99.95%) 1 912 859.52 1 912 859.52 0.00 o.oo 0.00 0.00 0.00 0,00 

<5219 owndki pomocy społecznej 

plan na początek roku 860 600.00 860 600.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 
<5219 owndki pomocy społecznej plan po zmianach 1 044 532.00 I 044 532.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 <5219 owndki pomocy społecznej 

wykonanie (99.07%) 1 034 842.76 1 034 842.76 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0920 wpływy i. pozostałych odwicl 

plan na początek roku 5 400.00 5 400.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0920 wpływy i. pozostałych odwicl plan po omanach 5 400,00 5 400,00 0.00 0,00 0.00 0.00 o.oo 0,00 0920 wpływy i. pozostałych odwicl 

wykonanie (115.95%) 6 261,43 6 261,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 

0970 wpływy 7 fOZnyili dochodów 

plan na początek roku 2 600.00 2 600,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 
0970 wpływy 7 fOZnyili dochodów plan po zmianach 2 600,00 2 600,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0970 wpływy 7 fOZnyili dochodów 

wykoname (162.73%) 4 230.91 4 230.91 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 

2030 
dotacje celowe otmiww z bud/et u państwu 
na realizację władnych zadaft bieżących gmin (rw»q/tów 

pLtft na początek roku 852 600.00 852 600.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 

2030 
dotacje celowe otmiww z bud/et u państwu 
na realizację władnych zadaft bieżących gmin (rw»q/tów plan po zmianach 1 034 876.00 1 034 876.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 



pum. /MU/AUM ^mi«u»i>-Kiimia«uii 
wykonanie (98,12%) 1 022 694.42 1 022 694.42 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 

2690 
trodki i Funduszu Pracy otrzymane ca realizację zadań 
wynikających z odrębnych ustaw 

plan na początek roku 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2690 
trodki i Funduszu Pracy otrzymane ca realizację zadań 
wynikających z odrębnych ustaw plan po zmianach 1 656.00 1 656.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 2690 
trodki i Funduszu Pracy otrzymane ca realizację zadań 
wynikających z odrębnych ustaw 

wykonanie (100,00" • 1 1 656.00 1 656.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

«522« uiiugi optekuńczr i spccj*kstyc/3it usłtip opiek unc/e 

plan na początek roku 319 000.00 319 000.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

«522« uiiugi optekuńczr i spccj*kstyc/3it usłtip opiek unc/e plan po zmianacłi 319 000.00 319 000.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 «522« uiiugi optekuńczr i spccj*kstyc/3it usłtip opiek unc/e 

wy kucanie (102.34%) 326 452.99 326 452.99 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 

0830 wpływy i usluj: 

plan na początek roku 319 000.00 319 000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 

0830 wpływy i usluj: plan po zmianach 319 000.00 319 000.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0830 wpływy i usluj: 

wykonanie (102,34%) 326 452.99 326 452,99 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 

15230 ix«wx w zakrcsK dajywtanta 

plan na początek roku 817 025.00 817 025.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 

15230 ix«wx w zakrcsK dajywtanta plan po zmianach 1 180 268.00 1 180 268,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 15230 ix«wx w zakrcsK dajywtanta 

wykonanie (100.18*.) 1 182 350.96 1 182 350.96 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 

0640 
wpływy z tytułu kosztów epzckucyjmch opłat) 
kornorreczcj i kosztów upomnień 

plan tu początek roku 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 

0640 
wpływy z tytułu kosztów epzckucyjmch opłat) 
kornorreczcj i kosztów upomnień plan po zmianach 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0640 
wpływy z tytułu kosztów epzckucyjmch opłat) 
kornorreczcj i kosztów upomnień 

wykonanie (0,00%) 11,60 11.60 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 

0920 wpływy z pozostałych ocbsiek 

plan na początek roku 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 

0920 wpływy z pozostałych ocbsiek plan po zmianach 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0920 wpływy z pozostałych ocbsiek 

wykonanie (0.00%) 93,83 93.83 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0940 wpływy i mzbc/cł^zwrotów z bi uhicpłych 

plan ra początek roku 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 

0940 wpływy i mzbc/cł^zwrotów z bi uhicpłych plan po zmianach 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0940 

wykonanie (0.00%) 1 977,53 1 977,53 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 

2030 
drtacte celowe otrzymane z budżetu państwa 
na realizację własnych zadań bicZ^cych gmin (związków 
gram, związków powiatowo-gramnych) 

plan na poczatck roku 817 025,00 817 025.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 

2030 
drtacte celowe otrzymane z budżetu państwa 
na realizację własnych zadań bicZ^cych gmin (związków 
gram, związków powiatowo-gramnych) 

plan po amonach 1 180 268,00 1 180 268.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 2030 
drtacte celowe otrzymane z budżetu państwa 
na realizację własnych zadań bicZ^cych gmin (związków 
gram, związków powiatowo-gramnych) wykonane (100.00%) 1 180 268,00 1 180 268.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 

15295 pozostała działalność 

plan aa początek raku 124 255,08 124 255.08 103 855.08 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 

15295 pozostała działalność plan po zmianach 862 454,391 862 454.39 778 58939 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 15295 pozostała działalność 

wykonane (41,78%) 420 730.08 420 730.08 324 914,06 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 

0920 wpływy z pozostałych odsetek 

pian na początek toku 0.00 0.00 0,00 0.00 O.OO 0.00 0,00 0,00 

0920 wpływy z pozostałych odsetek plan po zmianach 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0920 wpływy z pozostałych odsetek 

wykoname (0.00%) 44,02 44.02 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 

0970 wpływy z różnych dochodów 

plan tu poczipek toku 20 400,00 20 400.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0970 wpływy z różnych dochodów plan po zmianach 20 400.00 20 400.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0970 wpływy z różnych dochodów 

wykonanie (ISS.37%) 32 307.00 32 307,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 

2030 
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 
na realizację własnych zadań b:cZ3t-yrh pmn (związków 

pLin na poczalck roku 0.00 O.OO 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 

2030 
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 
na realizację własnych zadań b:cZ3t-yrh pmn (związków plan po zmianach 63 465,00 63 465,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 2030 
pmm związków powiatow o-gmtnm eh i wykonanie (100.00%) 63 465.00 63 465,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 



2057 

dotacje celowe w ramach programem finansowanych / 
udziałem smikou europejskich mv arodkOw. o których 
mowa w ort 5 mi 3 
pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatnołci w ramach budJstu 
środków europejskich realizowanych przez jednostki 
samorządu terytorialnego 

plan rui początek roku 101 716.35 101 716.35 101 716,35 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 

2057 

dotacje celowe w ramach programem finansowanych / 
udziałem smikou europejskich mv arodkOw. o których 
mowa w ort 5 mi 3 
pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatnołci w ramach budJstu 
środków europejskich realizowanych przez jednostki 
samorządu terytorialnego 

plan po zmianach 759 762.57 759 762.57 759 762.57 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 2057 

dotacje celowe w ramach programem finansowanych / 
udziałem smikou europejskich mv arodkOw. o których 
mowa w ort 5 mi 3 
pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatnołci w ramach budJstu 
środków europejskich realizowanych przez jednostki 
samorządu terytorialnego wykonanie (40.64%) 308 751.40 308 751.40 308 751.40 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 

2059 

dotacje cckwc w ramach programów finansowanych z 
udziałem lodków europejskich oraz środków , o których 
mowa w en 5 ust. 3 
pkt 5 lit a i b ustawy, hib płatności w ranach budżetu 
środków europejskich, realizowanych przez jednostki 
samorządu terytorialnej 

plan ria początek roku 2 138.73 2 138.73 2 138.73 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 

2059 

dotacje cckwc w ramach programów finansowanych z 
udziałem lodków europejskich oraz środków , o których 
mowa w en 5 ust. 3 
pkt 5 lit a i b ustawy, hib płatności w ranach budżetu 
środków europejskich, realizowanych przez jednostki 
samorządu terytorialnej 

plan po zmianach 18 826.82 18 826.82 18 826.82 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 2059 

dotacje cckwc w ramach programów finansowanych z 
udziałem lodków europejskich oraz środków , o których 
mowa w en 5 ust. 3 
pkt 5 lit a i b ustawy, hib płatności w ranach budżetu 
środków europejskich, realizowanych przez jednostki 
samorządu terytorialnej wykonane (85,85%) 16 162.66 16 162.66 16 162.66 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 

853 1'ozostair zadania w taiu-rsie polityki społecznej 

plan na początek roku 38 300.00 38 300.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 

853 1'ozostair zadania w taiu-rsie polityki społecznej plan po zmianach 39 050.00 39 050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 853 1'ozostair zadania w taiu-rsie polityki społecznej 

wykonanie (121,63%) 47 496.33 47 496.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04)0 

K53V5 pozostał.! dnalabok 

plan t>a początek roku 38 300.00 38 300.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 

K53V5 pozostał.! dnalabok plan po zmianach 39 050.00 39 050.00 0.00 0.00 o.oo 0,00 0.00 0,00 K53V5 pozostał.! dnalabok 

wykonanie (121.63%) 47 496.33 47 496.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 

08 JO wpł>-wy z usług: 

plan na początek roku 38 300.00 38 300.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 

08 JO wpł>-wy z usług: plan po zmianach 38 300.00 38 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 08 JO wpł>-wy z usług: 

wykonanie (122.05%) 46 746,33 46 746,33 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 

09h0 
wpływy i otrzyinanytii spadków. zapisem i darowizn w 
postaci jHcmęznei 

plan na początek roku 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

09h0 
wpływy i otrzyinanytii spadków. zapisem i darowizn w 
postaci jHcmęznei 

plan po zmianac h 750.00 750.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 09h0 
wpływy i otrzyinanytii spadków. zapisem i darowizn w 
postaci jHcmęznei 

wykrmame (100.00"-.) 750.00 750.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 

tu Kdukacyjns spieka wyck®wa»cxa 

plan u początek roku 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

tu Kdukacyjns spieka wyck®wa»cxa plan po zmianach 299 800.00 299 800,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 tu Kdukacyjns spieka wyck®wa»cxa 

wykonanie (82.77%) 248 147.82 248 147.82 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 

•5415 fK»m<x materialna dla ucznrtw o charakter/r socjalnym 

plan na początek roku 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

•5415 fK»m<x materialna dla ucznrtw o charakter/r socjalnym plan po zmianach 299 800.00 299 800,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 •5415 fK»m<x materialna dla ucznrtw o charakter/r socjalnym 

wykonanie (82,77%) 248 147.82 248 147,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2030 

plan na początek roku 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2030 na realizację własnych zadań bielących gnitn (związków 
gmm. związków powiatowo-gminnych) 

plan po zmianach 273 000.00 273 000.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 2030 na realizację własnych zadań bielących gnitn (związków 
gmm. związków powiatowo-gminnych) 

wykonanie (86.83%) 237 045.19 237 045.19 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 

2040 

dotacje prrekazane z budżetu państwa na realizacje 
zadań bieżących gmm z zakresu edukacyjne) opieki 
wychowawczej finansowanych w całości pracz budżet 
państwa w ramach programów rządowych 

pian na początek roku 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 

2040 

dotacje prrekazane z budżetu państwa na realizacje 
zadań bieżących gmm z zakresu edukacyjne) opieki 
wychowawczej finansowanych w całości pracz budżet 
państwa w ramach programów rządowych 

plan po zmianach 26 800.00 26 800.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040 

dotacje prrekazane z budżetu państwa na realizacje 
zadań bieżących gmm z zakresu edukacyjne) opieki 
wychowawczej finansowanych w całości pracz budżet 
państwa w ramach programów rządowych wykonane (41,43%) 11 102.63 11 102.63 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 

855 Kadzili* 

plan aa początek roku 365 616.00 365 616.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 

855 Kadzili* plan po zmianach 770 819.00 770 819.00 220 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 



wykonani* (92,20%) 710 704.62 710 704.62 118 24336 0.00 0.00 0.00 0.00 04)0 

*5501 świadzcenm wychowawcze 

płas na początek roku 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 

*5501 świadzcenm wychowawcze plan po omanach 63 100.00 63 100,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 *5501 świadzcenm wychowawcze 

wykonanie (104.83%) 66 147.59 66 147,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 

0640 
wpływy 7 tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat) 
komorniczej i kosztów upomnień 

plan na początek roku 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 

0640 
wpływy 7 tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat) 
komorniczej i kosztów upomnień 

plan po zmianach 0,00 0.00 o.oo 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0640 
wpływy 7 tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat) 
komorniczej i kosztów upomnień 

wykonanie (0,00%) 34.80 34,80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0920 wpływy z pozostałych odsetek 

plan na początek roku 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 

0920 wpływy z pozostałych odsetek plan po zmianach 4 000,00 4 000.00 0,00 0.00 0,00 o.oo 0.00 0.00 0920 wpływy z pozostałych odsetek 

wykonanie (117.54%) 4 701.51 4 701.51 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 

0940 wpływy z fOzhcMa/zwrtflów z lat ubiegłych 

plan na początek roku 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 

0940 wpływy z fOzhcMa/zwrtflów z lat ubiegłych plan po zmianach 59 100.00 59 100.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0940 wpływy z fOzhcMa/zwrtflów z lat ubiegłych 

wykonanie (103,91%) 61 411.28 61 411.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 

•5502 
świadczona rodzinne. twiadczeme z funduszu 
3!i!ncrcac> jDepi> oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznc po 

plan na początek roku 203 416.00 203 416.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

•5502 
świadczona rodzinne. twiadczeme z funduszu 
3!i!ncrcac> jDepi> oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznc po 

pta po zmianach 251 616.00 251 616.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 •5502 
świadczona rodzinne. twiadczeme z funduszu 
3!i!ncrcac> jDepi> oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznc po wykonanie (112,49%) 283 033.90 283 033.90 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 

0640 
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 
komornicze] i kantów upomnień 

plan na początek roku 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 

0640 
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 
komornicze] i kantów upomnień plan po zmianach 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0640 
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 
komornicze] i kantów upomnień 

wykonanie (0.00%) 197,20 197.20 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 

0920 wpływy z pozostałych odsetek 

plan na początek toku 3 900.00 3 900,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 

0920 wpływy z pozostałych odsetek plan po zmianach 3 900,00 3 900.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0920 wpływy z pozostałych odsetek 

wykonanie (108.18%) 4 219,07 4 219.07 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 

0940 wpływy 7 roziic rwł/zwrotfm j bt ubiegłych 

plan na początek roku 65 000,00 65 000,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 

0940 wpływy 7 roziic rwł/zwrotfm j bt ubiegłych plan po zmianach 68 200.00 68 200.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0940 wpływy 7 roziic rwł/zwrotfm j bt ubiegłych 

wykonanie (112.8]%) 76 934.33 76 934.33 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 

2360 
d.ichoih jednostek samorządu terytomłncgD związane z 
realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz 

plan na początek roku 134 516,00 134 516.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2360 
d.ichoih jednostek samorządu terytomłncgD związane z 
realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz plan po zmianach 179 516.00 179 516.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2360 
innych zadań zleconych ustawami wykonanie (112,35%) 201 683.30 201 683.30 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 

85WM wspieranie rodźmy 

plan na początek toku 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
85WM wspieranie rodźmy plan po zmianach 269 903.00 269 903.00 220 000.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 85WM wspieranie rodźmy 

wykonanie (61.89%) 167 052.25 167 052.25 118 243,56 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 

0680 
wpływy od rodziców i tytułu opłaty za pobył doecka w 
pieczy zastępczej 

plan na początek reku 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 
0680 

wpływy od rodziców i tytułu opłaty za pobył doecka w 
pieczy zastępczej plan po zmianach 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0680 
wpływy od rodziców i tytułu opłaty za pobył doecka w 
pieczy zastępczej 

wykonanie (0,00%) 1 422,00 1 422.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 

0920 wpływy z pozostałych odsetek 

pian na początek robi 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 
0920 wpływy z pozostałych odsetek plan po zmianach 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 o.oo 0,00 0,00 0920 wpływy z pozostałych odsetek 

wykonanie (0,00%) 18.07 18.07 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 

/ 
/ 



owo wpływy * rozliczeń/zwrotów z lal ubiegłych 

plan na począi ck roku 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 

owo wpływy * rozliczeń/zwrotów z lal ubiegłych plan po zmianach 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 owo wpływy * rozliczeń/zwrotów z lal ubiegłych 

wykonanie (0,00%) 900.00 900.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 

2030 
dotacjc ccłowe otrzymane t budżetu państwa 
na realizację własnych zadać bielących grom (związków 
pntn, rvaazków powiatowo-gminnych) 

plan na początek roku 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 

2030 
dotacjc ccłowe otrzymane t budżetu państwa 
na realizację własnych zadać bielących grom (związków 
pntn, rvaazków powiatowo-gminnych) 

plan po zmianach 49 903.00 49 903.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 2030 
dotacjc ccłowe otrzymane t budżetu państwa 
na realizację własnych zadać bielących grom (związków 
pntn, rvaazków powiatowo-gminnych) wykonanie (93.12%) 46 468.62 46 468,62 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 

2057 

dotacjc cdowcw ramach programów Finansowanych z 
udziałem kodków europejskich oraz Irodków, o których 
mowa w an 5 ost . 3 
pil 5 lit a l b usuwy, lub płatności w tamach budżetu 
irodków europejskich. realizowanych przez jednostki 
samorządu tórylorialncjto 

plan na j*xzalck roku 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2057 

dotacjc cdowcw ramach programów Finansowanych z 
udziałem kodków europejskich oraz Irodków, o których 
mowa w an 5 ost . 3 
pil 5 lit a l b usuwy, lub płatności w tamach budżetu 
irodków europejskich. realizowanych przez jednostki 
samorządu tórylorialncjto 

plan po zmianach 220 000.00 220 000.00 220 000.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 2057 

dotacjc cdowcw ramach programów Finansowanych z 
udziałem kodków europejskich oraz Irodków, o których 
mowa w an 5 ost . 3 
pil 5 lit a l b usuwy, lub płatności w tamach budżetu 
irodków europejskich. realizowanych przez jednostki 
samorządu tórylorialncjto wykonanie (53,75%) 118 243.56 118 243.56 118 243.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

85505 mor»aie i funkcjonowanw zk>bkow 

plan na |<oczątek roku 162 200.00 162 200.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 

85505 mor»aie i funkcjonowanw zk>bkow plan po zmianach 186 200.00 186 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 85505 mor»aie i funkcjonowanw zk>bkow 

wykonanie (104.44%) 194 470.88 194 470.88 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 

0*30 wpływy / ushif 

plan na początek roku 162 000.00 162 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 

0*30 wpływy / ushif pian po zmianach 186 000.00 186 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0*30 wpływy / ushif 

wykonanie (104.49%) 194 359.01 194 359.01 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 

(W 20 wpływy i pozostałych odsetek 

plan na początek roku 200.00 200,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 

(W 20 wpływy i pozostałych odsetek plan po zmianach 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (W 20 wpływy i pozostałych odsetek 

wykonanie (31.22%) 62,43 62,43 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 

0970 wpływy Z różnych dochodów 

plan na początek roku 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 

0970 wpływy Z różnych dochodów plan po /mianach 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0970 wpływy Z różnych dochodów 

wykonanie (0.00%) 49.44 49,44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

900 Gospodarka komunalna i ochrona irodowiska 

plan na początek roku 7 183 325.00 6 157 155.00 0.00 1 026 170,00 0.00 0.00 0.00 1 02(i 170.00 

900 Gospodarka komunalna i ochrona irodowiska plan po zmianach 9 043 524.10 6 185 755,00 0.00 2 857 769.10 0.00 0.00 1 627 722.10 1 230 047JM) 900 Gospodarka komunalna i ochrona irodowiska 

wykonanie (93.14%) 8 422 912.09 5 808 8X0 3 S 0,00 2 614 031,74 0.00 0.00 1 638 267.85 975 763.89 

90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód 

plan na początek roku 258 000.00 0.00 0,00 258 000.00 0.00 0,00 0.00 258 000.00 

90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód plan po omanach 451 877.00 0.00 0.00 451 877.00 0.00 0.00 0.00 451 877.00 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód 

wykonanie (48.85%) 220 762.88 0,00 0.00 220 762,88 0.00 0.00 0.00 220 762.88 

6280 

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych 
do sektom finansów publiczny ch aa finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 
tnw«aycypvch jednostek zaliczanych do sektora 
finansów publicznych 

pian na początek roku 258 000.00 0.00 0,00 258 000.00 0,00 0.00 0,00 258 000,00 

6280 

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych 
do sektom finansów publiczny ch aa finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 
tnw«aycypvch jednostek zaliczanych do sektora 
finansów publicznych 

plan po zmianach 258 000.00 0,00 0.00 258 000.00 0,00 0,00 0.00 258 000.00 6280 

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych 
do sektom finansów publiczny ch aa finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 
tnw«aycypvch jednostek zaliczanych do sektora 
finansów publicznych 

wykonanie (41.42%) 106 861.44 0.00 0.00 106 861.44 0.00 0,00 0.00 106 861,44 

6290 

środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 
powiatów (związków pum. związków powiatowo-
teimtinych. związków powiatów). samorządów 

plan na początek roku 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 

6290 

środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 
powiatów (związków pum. związków powiatowo-
teimtinych. związków powiatów). samorządów plan po zmianach 193 877.00 0.00 0.00 193 877.00 0.00 0.00 0,00 193 877.00 



ysmcwodzłw. pczy&ksnc z innych tJOdc! 
wykoomte (58.75%) 113901.44 0.00 0,00 113901.44 0,00 0,00 0.00 113901.44 

90002 gospodarka odpadami komunalnymi 

plan na początek roku 5 821 000.00 5 821 000.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 

90002 gospodarka odpadami komunalnymi plan po zmianach 5 840 000.00 5 840 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90002 gospodarka odpadami komunalnymi 

w-ykonaroc (95.29%) 5 564 73834 5 564 73834 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 

0400 
wpływy i innych lokalnych opłat pobtoamcb pro 
tednosJki samorządu terytorialnego 
na podstawie odrębnych ustaw 

plan na początek roku 5 821 000.00 5 821 000.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 

0400 
wpływy i innych lokalnych opłat pobtoamcb pro 
tednosJki samorządu terytorialnego 
na podstawie odrębnych ustaw 

plan po zmianach 5 821 000.00 5 821 000.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0400 
wpływy i innych lokalnych opłat pobtoamcb pro 
tednosJki samorządu terytorialnego 
na podstawie odrębnych ustaw 

wykonanie (95,25%) 5 544 736.08 5 544 736.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 

0640 
wpływy z tytułu kaszlów egzekucyjnych. opłaty 
kofnanńcTcj i kctwtfw upomnień 

płatt na początek raku 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 

0640 
wpływy z tytułu kaszlów egzekucyjnych. opłaty 
kofnanńcTcj i kctwtfw upomnień plan po zmianach 11 000.00 11 000.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0640 
wpływy z tytułu kaszlów egzekucyjnych. opłaty 
kofnanńcTcj i kctwtfw upomnień 

wykonanie (104.64%) 11 510.45 11 510.45 0,00 0.00 o.oo 0.00 0.00 0.00 

0910 
wpływy i odsetek od ntctenntnowych wpłat 
z tytułu podatków i opłat 

pian na początek roku 0,00 0,00 0f00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 
0910 

wpływy i odsetek od ntctenntnowych wpłat 
z tytułu podatków i opłat 

plan po yrmałł-wti 8 000.00 8 000.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0910 
wpływy i odsetek od ntctenntnowych wpłat 
z tytułu podatków i opłat 

wykonane (106.15%) 8491,81 8 491,81 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 

90004 utrzymanie nekm w miastach > gramach 
ptan na początek roku 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 

90004 utrzymanie nekm w miastach > gramach plan po zmianach 697 722.10 0.00 0.00 697 722.10 0.00 0.00 697 722.10 0.00 90004 utrzymanie nekm w miastach > gramach 
wykonanie (100.10%) 698 398,35 0,00 0.00 698 398.35 0.00 0.00 698 398.35 0.00 

6257 

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 
udziałem aodfców europejskich oraz irodków. o których 
mowa w arl 5 nst 3 pkt 5 łrt aib ustawy, tub płatności 
u ramach budzeni środków europejskich, realizowanych 
przez jednostki &amor«»du terytcmalnefo 

pian ta początek roku 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 

6257 

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 
udziałem aodfców europejskich oraz irodków. o których 
mowa w arl 5 nst 3 pkt 5 łrt aib ustawy, tub płatności 
u ramach budzeni środków europejskich, realizowanych 
przez jednostki &amor«»du terytcmalnefo 

ptan po zmianach 697 722,10 0.00 0.00 697 722.10 0.00 0.00 697 722.10 0,00 6257 

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 
udziałem aodfców europejskich oraz irodków. o których 
mowa w arl 5 nst 3 pkt 5 łrt aib ustawy, tub płatności 
u ramach budzeni środków europejskich, realizowanych 
przez jednostki &amor«»du terytcmalnefo wykonane (100.10%) 698 39R.35 0,00 0.00 698 398,35 0.00 0.00 698 398.35 0.00 

90019 
wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków 7 
opbt i kur hi korzystanie zc środowiska 

plan na początek roku 302 100.00 302 100.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 
90019 

wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków 7 
opbt i kur hi korzystanie zc środowiska pU fornirach 302 100.00 302 100.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 90019 
wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków 7 
opbt i kur hi korzystanie zc środowiska 

wykonanie (63JM%) 191 356.71 191 356,71 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 

0690 wpływy z rtanych opła; 
plan na początek roku 302 100.00 302 100.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 

0690 wpływy z rtanych opła; pian po zmianach 302 100.00 302 100.00 0,00 0.00 0,00 o.oo 0,00 0.00 0690 wpływy z rtanych opła; 
wykonamc (63.34%) 191 356.71 19| 356,71 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 

90020 
wpływy i wydatki związani: * gromadzeniem środków i 
opłat produktowych 

plan na początek roku 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 
90020 

wpływy i wydatki związani: * gromadzeniem środków i 
opłat produktowych 

plan po omanach 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 90020 
wpływy i wydatki związani: * gromadzeniem środków i 
opłat produktowych 

wykoaamc (0.00%) 1 841.62 1 841.62 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0400 wpływy i opłaty produktowej 
plan na początek roku 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 

0400 wpływy i opłaty produktowej plan po zmianach 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0400 wpływy i opłaty produktowej 
wykonamc (0.00%) 1 841.62 1 841.62 0.00 0.00 0,00 o.oo 0.00 0,00 

90095 pozostała działalność 
plan na początek roku 802 225.00 34 055.00 0.00 768 170.00 0.00 0,00 0.00 768 170.00 

90095 pozostała działalność pian po zmianach 1 751 825.00 43 655.00 0.00 1 708 170.00 0.00 0.00 930 000.00 778 170.00 90095 pozostała działalność 
wykanane (99.66%) 1 745 814.19 50 943,68 0,00 1 694 870,51 0.00 0.00 939 869.50 755 001.01 

0580 
wpływy z tytułu grzywien i innych kar pseucznych od 
osób prBwnych i innych jednostek organizacyjny ch 

plan na początek roku 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 
0580 

wpływy z tytułu grzywien i innych kar pseucznych od 
osób prBwnych i innych jednostek organizacyjny ch plan po zmianach 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 o.oo 0580 
wpływy z tytułu grzywien i innych kar pseucznych od 
osób prBwnych i innych jednostek organizacyjny ch 

wykonanie (0.00*4) 10 45934 10459.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 
komorniczej i kowsów upomnień 

ptan na początek roku 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 
0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 

komorniczej i kowsów upomnień plac po zmianach 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 
komorniczej i kowsów upomnień 

wykonanie (0.00%) 11,60 11.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 



0920 wpływy z pozostałych odsetek 
plan na początek roku 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 o.oo 0,00 

0920 wpływy z pozostałych odsetek plan po zmianach 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0920 wpływy z pozostałych odsetek 
wykonanie (0,00%) 14,98 14.98 0.00 o.oo 0,00 0.00 0.00 0.00 

0970 wpływy 7. różnych dochodów 
plan na początek roku 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 o.oo 0.00 

0970 wpływy 7. różnych dochodów plan po zmianach 9 600,00 9 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0970 wpływy 7. różnych dochodów 
wykonanie (100.S l %) 9 677.40 9 677,40 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 

2440 
dotacje otrzymane z państw owych funduszy cciowych na 
realizację zadań bieżących jednostek sdciora finansów 
publicznych 

plan na początek roku 34 055.00 34 055,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 
2440 

dotacje otrzymane z państw owych funduszy cciowych na 
realizację zadań bieżących jednostek sdciora finansów 
publicznych 

plan po zmianach 34 055.00 34 055,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 2440 
dotacje otrzymane z państw owych funduszy cciowych na 
realizację zadań bieżących jednostek sdciora finansów 
publicznych wykonanie (90.38%) 30 780.36 30 78036 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 

6257 

dotacje celowe w ramach propamów (marnowanych z 
udńilcm irodkow europejskich oraz fcodków. o których 
rmma w on 5 ust 3 pil 5 lit • i b usuwy, lub pbtoofci 
v. ramach budżetu śroc&ów europejskich. realizowanych 
przez jednostki samorządu terytorialne po 

plan na początek roku 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6257 

dotacje celowe w ramach propamów (marnowanych z 
udńilcm irodkow europejskich oraz fcodków. o których 
rmma w on 5 ust 3 pil 5 lit • i b usuwy, lub pbtoofci 
v. ramach budżetu śroc&ów europejskich. realizowanych 
przez jednostki samorządu terytorialne po 

plon po zmianach 930 000.00 0.00 0.00 930 000.00 0,00 0.00 930 000.00 0.00 6257 

dotacje celowe w ramach propamów (marnowanych z 
udńilcm irodkow europejskich oraz fcodków. o których 
rmma w on 5 ust 3 pil 5 lit • i b usuwy, lub pbtoofci 
v. ramach budżetu śroc&ów europejskich. realizowanych 
przez jednostki samorządu terytorialne po 

wykonanie (101.06%) 939 869.50 0.00 0.00 939 869.50 0.00 0.00 939 869.50 0.00 

62*0 

U(x6,j otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych 
do sektom finansów publicznych na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora 
finansów publicznych 

plan na początek roku 768 170,00 0.00 0.00 768 170.00 0,00 0.00 0.00 768 170,00 

62*0 

U(x6,j otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych 
do sektom finansów publicznych na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora 
finansów publicznych 

plan po zmianach 768 170.00 0,00 0.00 768 170.00 0.00 0.00 0.00 768 170.00 62*0 

U(x6,j otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych 
do sektom finansów publicznych na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora 
finansów publicznych 

wykonanie (96.98%) 745 001,01 0,00 0.00 745 001,01 0,00 0.00 0.00 745 001.01 

6290 

środki tui dofinansowanie własnych inwestycji gmin. 
powiatów (związków pum związków powiatowo-
pnnmych. związków powiatów). samorządów 
województw, pozyskane z mnycb źródeł 

plan na początek roku 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6290 

środki tui dofinansowanie własnych inwestycji gmin. 
powiatów (związków pum związków powiatowo-
pnnmych. związków powiatów). samorządów 
województw, pozyskane z mnycb źródeł 

plan po zmianach 10 000.00 0.00 0,00 10 000,00 0.00 0,00 0,00 10 000.00 6290 

środki tui dofinansowanie własnych inwestycji gmin. 
powiatów (związków pum związków powiatowo-
pnnmych. związków powiatów). samorządów 
województw, pozyskane z mnycb źródeł 

wykonanie (100.00%) 10 000.00 0.00 0.00 10 000. (Ki 0,00 0,00 0.00 10 000,00 

921 Kultura i ochrona dimlrklsi aarndowrgn 
plan ea pooąlrk roku 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0J)0 0.00 0.00 

921 Kultura i ochrona dimlrklsi aarndowrgn pian po zmianach 16 400,00 16 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 921 Kultura i ochrona dimlrklsi aarndowrgn 
wykonanie (100.00%) 16 400.00 16 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 

92195 pozostała działalność 

pian na początek roku 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 
92195 pozostała działalność płan po zmianach 16 400.00 16 400,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 92195 pozostała działalność 

wykonanie (100.00%) 16 400,00 16 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 

0960 
wpływy z otrzymanych spadków. zapisów 
i darowizn w postaci ptcinęZnc i 

płan na początek roku 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 
0960 

wpływy z otrzymanych spadków. zapisów 
i darowizn w postaci ptcinęZnc i płan po zmianach 900,00 900.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0960 
wpływy z otrzymanych spadków. zapisów 
i darowizn w postaci ptcinęZnc i 

wykonanie (100.00%) 900.00 900,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2710 
dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 
udzielanej między jednostkami Łamorządu terytorialnego 
im dofinansowanie własnych zadań bieżących 

plan na początek roku 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 

2710 
dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 
udzielanej między jednostkami Łamorządu terytorialnego 
im dofinansowanie własnych zadań bieżących 

pion po zmianach 15 500,00 15 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2710 
dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 
udzielanej między jednostkami Łamorządu terytorialnego 
im dofinansowanie własnych zadań bieżących 

wyionanK (100.00%) 15 500.00 15 500.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 

«26 Kultura fizyczna 

plan aa początek roku J 045 500.00 725 500.00 0.00 2 320 000.00 0.00 0.00 0.00 2 320 000,00 
«26 Kultura fizyczna plan po zmianach 1 906 500.00 436 500,00 0.00 1 470 000.00 0.00 0.00 0.00 1 470 000.00 



wykonanie (130,0*%) 2 861 462*95 541 462.95 0.00 2 320 000.00 0.00 0.00 0.00 2 320 000.00 

92601 obiekty sportowe 

plan to początek roku 2 320000.00 0.00 0,00 2 320 000.00 0,00 0,00 0.00 2 320 000.00 

92601 obiekty sportowe plan po zmianach 1 320 000.00 0.00 0.00 1 320 000.00 0,00 0.00 0,00 1 320 000.00 92601 obiekty sportowe 
wykonanie (175.76%) 2 320 000.00 0.00 0,00 2 320 000.00 0,00 0.00 0,00 2 320 000.00 

6260 

dotacje otrzymane i państwowych fundusz cdowycb 
na finamowazae lub dofmansowBine kmztnw renbzacji 
inwestycji i zakupów inwestycyjnych jcdnoack sektora 
finansów publicznych 

plan ria początek roku 2 320 000.00 0.00 0.00 2 320 000.00 0.00 0.00 0,00 2 320 000.00 

6260 

dotacje otrzymane i państwowych fundusz cdowycb 
na finamowazae lub dofmansowBine kmztnw renbzacji 
inwestycji i zakupów inwestycyjnych jcdnoack sektora 
finansów publicznych 

plan po zmi anach 1 320 000.00 0.00 0.00 1 320 000.00 0.00 0.00 0,00 1 320 000,00 6260 

dotacje otrzymane i państwowych fundusz cdowycb 
na finamowazae lub dofmansowBine kmztnw renbzacji 
inwestycji i zakupów inwestycyjnych jcdnoack sektora 
finansów publicznych wykonanie (175.76%) 2 320 000,00 0.00 0.00 2 320 000.00 0.00 0.00 0.00 2 320 000,00 

92604 msTytccje kultury fizycaej 

plan na początek roku 725 500.00 725 500.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 

92604 msTytccje kultury fizycaej plan po zmianach 436 500.00 436 500.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 92604 msTytccje kultury fizycaej 

wykonanie (124.05%) 54! 462.95 541 462,95 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 

0750 

wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 
Skarbu Paftstwa. jednostek samorządu terytonalnefo bb 
maych jednostek zaliczanych 
do sektom finansów puMicznych oraz mmeh umów 
o podobnym charakterze 

plan na początek roku 680 000.00 680 000.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 

0750 

wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 
Skarbu Paftstwa. jednostek samorządu terytonalnefo bb 
maych jednostek zaliczanych 
do sektom finansów puMicznych oraz mmeh umów 
o podobnym charakterze 

plan po zmianach 380 000,00 380 000.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0750 

wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 
Skarbu Paftstwa. jednostek samorządu terytonalnefo bb 
maych jednostek zaliczanych 
do sektom finansów puMicznych oraz mmeh umów 
o podobnym charakterze wykonanie (114.86%) 436 476.24 436 476.24 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 

08 M) wpływy a ustne 

pian na początek roku 45 000.00 45 000.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 

08 M) wpływy a ustne płac po oramach 45 000.00 45 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 08 M) wpływy a ustne 

wykonanie (64.12%) 28 855.26 28 855.26 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 

0920 wpływy z pozostałych odsetek 

plan na początek roku 500.00 500.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 

0920 wpływy z pozostałych odsetek plan po zmianach 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0920 wpływy z pozostałych odsetek 

wykonanie (113.25%) 566.27 566,27 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 

0970 wpływy i różnych dochodów 

plan na początek roku 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 

0970 wpływy i różnych dochodów pbn po zmianach 11 000.00 11 000,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0970 wpływy i różnych dochodów 

wykonane (686,96%) 75 565.18 75 565,18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

92695 poamuŁi działalność 

plan na początek roku 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 

92695 poamuŁi działalność płat po zmianach 150 000.00 0,00 0.00 150 000.00 0.00 0,00 0.00 150 000.00 92695 poamuŁi działalność 

wykonanie (0.00%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 

6260 

dotacje otrzymam: z państwowych funduszy celowych na 
plan na początek foku 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6260 
fuunwwacic lub d«£inznsowaiac kosztów realizacji 
inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora 
finansów publicznych 

plan po zmianach 150 000.00 0,00 0.00 150 000.00 0.00 0,00 0.00 150 000.00 6260 
fuunwwacic lub d«£inznsowaiac kosztów realizacji 
inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora 
finansów publicznych 

wykonanie (0.00%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 

Kanna zadania »hw 
plan na początek roku 217 645 566.79 168 522 220.96 159 458.96 49 I23 345.B3 5 000 000.00 0.00 40 427 402.72 3 695 943.11 

Kanna zadania »hw plan po /mianach 198 658 765-21 173 416 266.39 1 289 888.06 25 242 498,82 4 976 040.50 47 1604H) 15 164 326.49 5 054 971.83 Kanna zadania »hw 

wykonanie (97.17%) 194 433 968.57 173 565 860.42 517 771.82 20 868 108.15 6 644 916,52 75 97Ł89 8 902 796.05 5 244 422.69 



Dział 
roj dliii 

paragraf 
Nazwa 

Dochody ogółem 
<5+7f dochody bteiątc 

z t> lutu dotacji 
IłrodUw 

na finansowanie 
wydatki* 

na realizację rad a a 
finansowanych 

z udziałem 
i rod ki w, 

o których nowa 
w art. 5 ust I pkt 2 1 

3 

dochody 
majątkowe 

(8+9+10*11) 

dochody 
u sprzedały 

majątku 

przekuta Icmir 
prawa użytkowania 

wieczystego* prawo 
własności 

z tytułu dotacji 
i irodkśw 

na finansowanie 
wydatków 

na realizację zadań 
finansowanych 

i udziałem środków, 
o których mowa w art. 

5 iml 1 pkt 2 13 

irodki 
zewnętrzne 
Z bud > ci u 
krajowego 

1 2 1 5 4 5 6 7 8 9 10 II 
Zadania / zakresu administracji rządowej zlecone gminie 

010 Rolnictwa i łowiectwo 

plan na początek roku 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 

010 Rolnictwa i łowiectwo plan po zmianach 20 701.60 20 701,60 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 010 Rolnictwa i łowiectwo 

wy kona nie (100,00%) 20 701.60 20 701.60 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 

0109* pozostała duaiahtoU 

plan na początek roku 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0109* pozostała duaiahtoU plan po zmianach 20 701.60 20 701,60 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0109* pozostała duaiahtoU 

wykonanie (100.00%) 20 701.60 20 701,60 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 

2010 

dotacjc celowe otrzymane i budżetu psnsiw a 
na rea!i/acię zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadaii zlecony ch pmnic 
(związkom gnuri. związkom pnwiaJowo-pmnnyTOi 
ustawami 

plan ru początek roku 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 

2010 

dotacjc celowe otrzymane i budżetu psnsiw a 
na rea!i/acię zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadaii zlecony ch pmnic 
(związkom gnuri. związkom pnwiaJowo-pmnnyTOi 
ustawami 

plan po zmianach 20 701.60 20 701,60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 2010 

dotacjc celowe otrzymane i budżetu psnsiw a 
na rea!i/acię zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadaii zlecony ch pmnic 
(związkom gnuri. związkom pnwiaJowo-pmnnyTOi 
ustawami wykonanie (100.00%) 20 701.60 20 701.60 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 

750 Administracja publiczna 

plan na początek roku 567 100.00 567 100,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 

750 Administracja publiczna plan po zmianach 705 126.00 705 126.00 0.00 0.00 0JM) 0,00 0.00 0.00 750 Administracja publiczna 

wykonani* (97.44%) 687 079.82 687 079.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

73011 urzędy wojewódzkie 

plan na początek roku 567 100.00 567 100,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 

73011 urzędy wojewódzkie plan po zmianach 705 126.00 705 126.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 73011 urzędy wojewódzkie 

wykonanie (97.44%) 687 079.82 687 079.82 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 

2010 

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowe) oraz innych zadań zleconych pnwic 
(związkom pnin. związkom powiat owo- gminnym i 
ustawami 

plan na początek roku 567 100.00 567 100,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2010 

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowe) oraz innych zadań zleconych pnwic 
(związkom pnin. związkom powiat owo- gminnym i 
ustawami 

plan po zmianach 705 126.00 705 126.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010 

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowe) oraz innych zadań zleconych pnwic 
(związkom pnin. związkom powiat owo- gminnym i 
ustawami wykonanie (97.44%) 687 079.82 687 079,82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

751 
I rzędł naczelnych orj;arw>w ulidri paiMwawrj, 
kontroli i ochrony prawa 
•rat sądownictwa 

plan na początek roku 12 687.00 12 687.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

751 
I rzędł naczelnych orj;arw>w ulidri paiMwawrj, 
kontroli i ochrony prawa 
•rat sądownictwa 

plan po zmianach 429 852.00 429 852.00 0.00 0.00 0.0(1 0.00 0.00 0.00 751 
I rzędł naczelnych orj;arw>w ulidri paiMwawrj, 
kontroli i ochrony prawa 
•rat sądownictwa 

wykonanie (99.15%) 426 193.79 426 193.79 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 

plan na początek roku 11 187.00 II 117.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 



75101 
tuczrmytn apmnt wtauzy panuwowc), 

kontroli i ochrony prawa 
plan po zmianach 11 187.00 11 187,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 75101 

tuczrmytn apmnt wtauzy panuwowc), 
kontroli i ochrony prawa 

wykonanie (99,99%) 11 186.00 11 186.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 

2010 

dotacje celowe otrzymane z budżetu państw a 
aa realizację zadań bielących t zakresu administracji 
rządowej oraz nmych zadań zleconych gminie 

pian na początek roku 11 187.00 II 187.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 

2010 

dotacje celowe otrzymane z budżetu państw a 
aa realizację zadań bielących t zakresu administracji 
rządowej oraz nmych zadań zleconych gminie pian po zmianach 11 187.00 11 187,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 2010 

wykonane (99,99%) 11 186.00 li 186.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 

75108 wybory do Sejmu i Senatu 

pian na początek roku 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 

75108 wybory do Sejmu i Senatu plan po znuaasdi 209 280,00 209 280.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 75108 wybory do Sejmu i Senatu 

wykonami (99.76%) 208 772.79 208 772,79 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 

2010 

dotacje celowe ogrywane z budżetu państw 3 
na realizację zadań bielących z zakresu adnomsuacjt 
rządowrj oraz mnych zadań zleconych (prane 
(związkom gmin. zwitkom powiatowo-proraiyni) 
usttwanu 

plan na początek reku 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 

2010 

dotacje celowe ogrywane z budżetu państw 3 
na realizację zadań bielących z zakresu adnomsuacjt 
rządowrj oraz mnych zadań zleconych (prane 
(związkom gmin. zwitkom powiatowo-proraiyni) 
usttwanu 

plan po zmianach 209 280.00 209 280.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 2010 

dotacje celowe ogrywane z budżetu państw 3 
na realizację zadań bielących z zakresu adnomsuacjt 
rządowrj oraz mnych zadań zleconych (prane 
(związkom gmin. zwitkom powiatowo-proraiyni) 
usttwanu wykonanie (99,76%) 208 772.79 208 772,79 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 

75109 

wvborv do rad pntn. rad powiatów i sejmików 
wojcwOdaw, wybory wójtów, burmistrzów i 
prezydentów miast ora? referenda gminne, powiatowe i 
wojewódzkie 

plan na początek roku 1 $00.00 1 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

75109 

wvborv do rad pntn. rad powiatów i sejmików 
wojcwOdaw, wybory wójtów, burmistrzów i 
prezydentów miast ora? referenda gminne, powiatowe i 
wojewódzkie 

plan po zmianach 1 500.00 1 500.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 75109 

wvborv do rad pntn. rad powiatów i sejmików 
wojcwOdaw, wybory wójtów, burmistrzów i 
prezydentów miast ora? referenda gminne, powiatowe i 
wojewódzkie wykonanie (26.67%) 400.00 400,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 

2010 

doocje celowe otrzymane z budżetu państwa 
sa realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

(związkom gmtn związkom powiatowo-gmnrayro) 
ustawami 

plan na początek reku 1 500,00 1 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2010 

doocje celowe otrzymane z budżetu państwa 
sa realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

(związkom gmtn związkom powiatowo-gmnrayro) 
ustawami 

plan po zmsnach 1 500,00 1 500.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 2010 

doocje celowe otrzymane z budżetu państwa 
sa realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

(związkom gmtn związkom powiatowo-gmnrayro) 
ustawami wykonane (26,6?%) 400.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

75113 wybory do Porisnieniu Łoropejskiegc 

plan na początek roku 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

75113 wybory do Porisnieniu Łoropejskiegc pian po zmianach 207 885.00 207 885.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 75113 wybory do Porisnieniu Łoropejskiegc 

wykonanie (99.01%) 205 835.00 205 835,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 

2010 

dotacje eekłwr otrzymane z budżetu państwa 
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom pnm. związkom powiatowo-gnurmym) 
uuwaui 

pbn na początek roku 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 

2010 

dotacje eekłwr otrzymane z budżetu państwa 
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom pnm. związkom powiatowo-gnurmym) 
uuwaui 

plan po zmianach 207 885.00 207 885.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 2010 

dotacje eekłwr otrzymane z budżetu państwa 
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom pnm. związkom powiatowo-gnurmym) 
uuwaui wykonam (99.01%) 205 835.00 205 835,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 

75* Riźae rulkirwi 

plan ca porrątri raks 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 

75* Riźae rulkirwi plan pu zmianach 347 J)0 .347.00 040 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75* Riźae rulkirwi 

wykonanie (99,77%) 346 JO 346,20 0410 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

75814 rrt/ne rozliczenia finansowe 

plan na początek roku 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 

75814 rrt/ne rozliczenia finansowe plan po zmianach 347.00 347.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 



wykonanie (99,77%) 346.20 346,20 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 

2010 

dotacje celowe otrzymane z bod/clu państwa 
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz. innych zadań zlecanych pumie 
(związkom gmin. związkom powiatowo-gmtnnyni ) 
usuwami 

plan na początek roku 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 

2010 

dotacje celowe otrzymane z bod/clu państwa 
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz. innych zadań zlecanych pumie 
(związkom gmin. związkom powiatowo-gmtnnyni ) 
usuwami 

plan po zmianach 347.00 347.00 o.oo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010 

dotacje celowe otrzymane z bod/clu państwa 
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz. innych zadań zlecanych pumie 
(związkom gmin. związkom powiatowo-gmtnnyni ) 
usuwami wykonanie (99.77%) 346.20 346,20 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 

801 Oiniili i wychowani* 

pluń aa początek roku 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 

801 Oiniili i wychowani* plan p<> zmianach 372 731.00 372 731.00 0.00 0.00 0.00 O M  0.00 0.00 801 Oiniili i wychowani* 

wykonanie (9J,61%) 348 908.97 348 908.97 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 

SOI 53 
zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnejn) doftfpo do 
podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 
ćwiczeniowych 

plan na początek roku 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 

SOI 53 
zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnejn) doftfpo do 
podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 
ćwiczeniowych 

pian po ntuanach 372 731.00 372 731.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 SOI 53 
zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnejn) doftfpo do 
podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 
ćwiczeniowych 

wykonanie <93,61%) 348 908.97 348 908.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 

2010 

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 
na realizację zadań bieżących z zakresu ackronistracn 
rządowej oraz intiycli zadań zleconych gnumc 
(związkom pnux związkom powiatowo-gmmiiyni) 
ustawami 

|>tan na początek roku 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 

2010 

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 
na realizację zadań bieżących z zakresu ackronistracn 
rządowej oraz intiycli zadań zleconych gnumc 
(związkom pnux związkom powiatowo-gmmiiyni) 
ustawami 

plan po zmianach 372 731.00 372 731.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010 

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 
na realizację zadań bieżących z zakresu ackronistracn 
rządowej oraz intiycli zadań zleconych gnumc 
(związkom pnux związkom powiatowo-gmmiiyni) 
ustawami wykonanie (93,61 %) 348 908.97 348 908.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

*31 Ochrana zdrowia 

plan aa początek roku 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0410 

*31 Ochrana zdrowia pian po mianach 2 383.00 2 383.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *31 Ochrana zdrowia 

w>konanie (100.00*/.) 2 383.00 2 383.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

85195 pozostała działalność 

plan na początek roku 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 
85195 pozostała działalność plan po zmianach 2 383.00 2 383.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 o.oo 85195 pozostała działalność 

wykoname< 100,00%) 2 383.00 2 383.00 0.00 0,00 o.oo 0.00 0.00 0,00 

2010 

dotacic celowe otrzymane z budżetu państwa 
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadan ziecooycłi gminie 
(związkom gmin. /wuAun powiatowo-Kminnym) 
ustawami 

plan na początek roku 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 

2010 

dotacic celowe otrzymane z budżetu państwa 
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadan ziecooycłi gminie 
(związkom gmin. /wuAun powiatowo-Kminnym) 
ustawami 

plan po zmianach 2 383.00 2 383.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010 

dotacic celowe otrzymane z budżetu państwa 
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadan ziecooycłi gminie 
(związkom gmin. /wuAun powiatowo-Kminnym) 
ustawami wykonanie (100,00%) 2 383.00 2 383.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

•52 Pomoc ipolrcflu 
pian na początek roku 775.00 775.00 0.00 0.00 04)0 0.00 0.00 0.00 

•52 Pomoc ipolrcflu plan po mianach 25 981.00 25 981.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 •52 Pomoc ipolrcflu 
wykonanie (95.37%) 24 778,17 24 778.17 0,00 0.00 0,00 0.00 o.oo 0.00 

*5215 dodatki mieszkaniowe 

plan na początek roku 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 
*5215 dodatki mieszkaniowe plan po zmianach 20 500.00 20 500.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 *5215 dodatki mieszkaniowe 

wykonanie (94.13%) 19297,17 19 297.17 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 

2010 

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwu 
ru realizację zadań bic2ącycb z zakresu admtntMracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

pion na początek roku 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2010 

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwu 
ru realizację zadań bic2ącycb z zakresu admtntMracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie pian po zmianach 20 500.00 20 500.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 o (Ki 



•Hawan wykonanie (94.1 3%> 19 297.17 19297.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

85219 ośrodki pomocy społecznej 

plan ca pocztgrk roku 775.00 775.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 
85219 ośrodki pomocy społecznej plan po zmianach 5 481.00 5 481.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 85219 ośrodki pomocy społecznej 

wykonacie (100.00%) 5 481.00 5 481.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2010 

dotacje celowe otrzymane z hcdzetu państwa 
na realizację zadań bicżącyeh t zakresu adracułtracj' 
rajdowej ct*7 innych zadań zleconych pranie 
(związkom gmin. związkom powiatowo-gmsnnym) 

plan ca począł ek roku 775.00 775.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 

2010 

dotacje celowe otrzymane z hcdzetu państwa 
na realizację zadań bicżącyeh t zakresu adracułtracj' 
rajdowej ct*7 innych zadań zleconych pranie 
(związkom gmin. związkom powiatowo-gmsnnym) 

pian po zmianach 5 481.00 5 481.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 2010 

dotacje celowe otrzymane z hcdzetu państwa 
na realizację zadań bicżącyeh t zakresu adracułtracj' 
rajdowej ct*7 innych zadań zleconych pranie 
(związkom gmin. związkom powiatowo-gmsnnym) 

wykonanie (100.00%) 5 481.00 5 481.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 

•S5 Rodzina 

plan na początek roku 41 259 441,00 41 259 441.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 

•S5 Rodzina plan po zmianach 58 608 785,00 58 608 7854)0 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 •S5 Rodzina 

wykonanie (99,24%) 58 161 043.49 58 161 043.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

15501 twiadzceme wychowawcze 

plan na początek foku 25 494 034.00 25 494 034.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 

15501 twiadzceme wychowawcze plan po zmianach 40 902 029.00 40 902 029.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 15501 twiadzceme wychowawcze 

wykonanie (99.17%) 40 850 671.38 40 850 67138 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 

2060 

dotacje cckłwe otrzymane z budżetu państwa na zadania 
bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone 
gramom (związkom gmin, związkom powiatowo-
pmtnnym). związane z realizacja świadczenia 
wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w 
wychowywaniu dzieci" 

plin ta początek roku 25 494 034.00 25 494 034.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 

2060 

dotacje cckłwe otrzymane z budżetu państwa na zadania 
bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone 
gramom (związkom gmin, związkom powiatowo-
pmtnnym). związane z realizacja świadczenia 
wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w 
wychowywaniu dzieci" 

pian po zmianach 40 902 029.00 40 902 029.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 2060 

dotacje cckłwe otrzymane z budżetu państwa na zadania 
bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone 
gramom (związkom gmin, związkom powiatowo-
pmtnnym). związane z realizacja świadczenia 
wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w 
wychowywaniu dzieci" wykonanie (9947%) 40 850 671.38 40 850 671.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 

15502 
twwdcZEBia rodzinne, świadczenie z fundiazu 
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

plan na początek roku 14 406 479.00 14 406 479.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 
15502 

twwdcZEBia rodzinne, świadczenie z fundiazu 
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

pian po zmianach 15 630 762.00 15 630 762,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 15502 
twwdcZEBia rodzinne, świadczenie z fundiazu 
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

wykonanie (97.66%) 15 264 720.41 15 264 720.41 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 

2010 

dotacje celowe oirzyTnane z budżetu państwa 
r.a realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz ornych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin. związkom powialowo-jsiunnyml 
Mnmi 

plan na początek roku 14 406 479.00 14 406 479.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2010 

dotacje celowe oirzyTnane z budżetu państwa 
r.a realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz ornych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin. związkom powialowo-jsiunnyml 
Mnmi 

plan po zmianach 15 630 762.00 15 630 762.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010 

dotacje celowe oirzyTnane z budżetu państwa 
r.a realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz ornych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin. związkom powialowo-jsiunnyml 
Mnmi wykonanie (97,66%) 15 264 720.41 15 264 720.41 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 

15503 karta IKizej Rodźmy 

pkn na początek roku 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

15503 karta IKizej Rodźmy plan po zmianach 1 007.00 1 007,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 15503 karta IKizej Rodźmy 

wykonanie (91,47%) 991,61 991.61 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 

2010 

dotacje edowe otrzymane z budżetu parat wa 
na realizację zadań bieżących z zakrtsu administracji 
rządowej waz. innych zadań zleconych gminie 
< związkom pmn. związkom powiałowo-gnurarytn) 
„Sl.iW.lIl! 

plan na początek roku 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 

2010 

dotacje edowe otrzymane z budżetu parat wa 
na realizację zadań bieżących z zakrtsu administracji 
rządowej waz. innych zadań zleconych gminie 
< związkom pmn. związkom powiałowo-gnurarytn) 
„Sl.iW.lIl! 

plan po zmianach 1 007.00 1 007.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010 

dotacje edowe otrzymane z budżetu parat wa 
na realizację zadań bieżących z zakrtsu administracji 
rządowej waz. innych zadań zleconych gminie 
< związkom pmn. związkom powiałowo-gnurarytn) 
„Sl.iW.lIl! wykonane (91.47%) 991.61 991.61 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 

plan na początek roku 1 223 103.00 1 223 103.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 



85504 wipKtame rodnm plan po nrownch 1 899 220,00 1 899 220.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 85504 wipKtame rodnm 

wykonanie (98.41%) 1 86<J 340.(KI 1 869 340.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 

2010 

dotacje celowe otrzymane z budżetu pansiwa 
na realizację radań b«Z»cycti z zakresu administracji 
trądowe} c*ta intrych zadań zleconych gminie 
1 związkom pniu. związkom powiatowtwpniiiiTyni) 
mmmmi 

plan nn początek roku I 223 103.00 1 223 103,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2010 

dotacje celowe otrzymane z budżetu pansiwa 
na realizację radań b«Z»cycti z zakresu administracji 
trądowe} c*ta intrych zadań zleconych gminie 
1 związkom pniu. związkom powiatowtwpniiiiTyni) 
mmmmi 

plan po zmianach 1 8¥9 220.1X1 1 899 220.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 2010 

dotacje celowe otrzymane z budżetu pansiwa 
na realizację radań b«Z»cycti z zakresu administracji 
trądowe} c*ta intrych zadań zleconych gminie 
1 związkom pniu. związkom powiatowtwpniiiiTyni) 
mmmmi wykuwane (98.43%) 1 869 340,00 1 869 340.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 

85513 

składki tu ubezpieczenie zdrowotne opłacane a osoby plan na początek roku 135 825.00 135 825.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

85513 
przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za 
osoby pobierające zasifti dla opiekunów. zgodnie z 
pizepisanu mtawy z dnia 4 kwietnia 2014 i o ustalcimi i 
wypłacie zasiłków dla opiekunów 

plan po zmianach 175 767.00 175 767.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 85513 
przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za 
osoby pobierające zasifti dla opiekunów. zgodnie z 
pizepisanu mtawy z dnia 4 kwietnia 2014 i o ustalcimi i 
wypłacie zasiłków dla opiekunów wykonanie (99.75%) 175 320.09 175 320.09 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 

2010 

dotacje cefowc otrzymane z budżetu państwa 
na realizację zadań bieżących i zakresu administracji 
rządowej oraz «mvch zadań zleconych putnie 
(związkom gmin. związkom powtatowo-gminnym) 
ustawami 

plan na początek roku 135 825.00 135 825,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2010 

dotacje cefowc otrzymane z budżetu państwa 
na realizację zadań bieżących i zakresu administracji 
rządowej oraz «mvch zadań zleconych putnie 
(związkom gmin. związkom powtatowo-gminnym) 
ustawami 

plan po zmianach 175 767.00 175 767.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010 

dotacje cefowc otrzymane z budżetu państwa 
na realizację zadań bieżących i zakresu administracji 
rządowej oraz «mvch zadań zleconych putnie 
(związkom gmin. związkom powtatowo-gminnym) 
ustawami wykonanie (99.75%) 175 320.09 175 320.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Ki/rm udania / ukrnu administracji tT^dmtj zlecone (ffliiir 

plan aa początek roku 41 *40 003.00 41 MO 003,00 0.00 0,00 o.oo' 0,00 0,00 0.00 

Ki/rm udania / ukrnu administracji tT^dmtj zlecone (ffliiir plan po zmianach 60 165 906.60 60 165 906.60 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 Ki/rm udania / ukrnu administracji tT^dmtj zlecone (ffliiir 

wykmaair (99.18%) 59 671 435.04 59 671 435.04 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 
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Zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego 



600 1 nuwport i łączaoic 

plan na początek roku 0,00 04K) 04>0 0.00 04)0 0.00 0.00 0.00 
600 1 nuwport i łączaoic plan po f mianach 330 000,00 330 000,00 0,00 0.00 0,00 0.00 04)0 0.00 600 1 nuwport i łączaoic 

wykonanie (99.47%) 328 267.33 328 267.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

60014 drogi publiczne powiatowe 

plan na początek roku 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 
60014 drogi publiczne powiatowe phn po zmianach 330 000.00 330 000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 60014 drogi publiczne powiatowe 

wykonanie (99,47%) 328 267.33 328 267.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 

2320 
dotacje cckmx otrzymane z powiatu na zadano bte/ąct 
rcahznwane na podstawie porozumień (umów ) między 
jcdnostkmu samorządu tetytoriałnego 

plan na początek toku 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2320 
dotacje cckmx otrzymane z powiatu na zadano bte/ąct 
rcahznwane na podstawie porozumień (umów ) między 
jcdnostkmu samorządu tetytoriałnego 

plan po zmianach 330 000.00 330 000.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 2320 
dotacje cckmx otrzymane z powiatu na zadano bte/ąct 
rcahznwane na podstawie porozumień (umów ) między 
jcdnostkmu samorządu tetytoriałnego 

wykonanie <99.47%) 328 267J3 328 267.33 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 

921 koitur* i ochrona dziedzictwa narodowego 

plan oa początek raku 125 000.00 125 0004)0 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 

921 koitur* i ochrona dziedzictwa narodowego plan po zmianacfc 125 000.00 125 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 921 koitur* i ochrona dziedzictwa narodowego 

wykonanie (100,00%) 1250004)0 125 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

92116 biblioteki 

plan na pocziRck toku 125 000.00 125 000.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 
92116 biblioteki plan po zmianach 125 000.00 125 000,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 92116 biblioteki 

w ykonanie (100,00%) 125 000.00 125 000.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 

2320 

plan na początck roku 125 000.00 125 000.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2320 rcaluaiwaac na podstawie porozumień (umówi między 
jednostkami saire>r/i}du terytorialnego 

plan po zmianach 125 000.00 125 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 2320 rcaluaiwaac na podstawie porozumień (umówi między 
jednostkami saire>r/i}du terytorialnego 

wykonanie (100.00%) 125 000.00 125 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

92* Kultura fuymi 

plan na początek roku 0.00 0.00 0.00 04)0 0.00 0.00 0,00 0.00 

92* Kultura fuymi pian po zmianach 44 000.00 44 000.00 0.00 0.00 0.00 04)0 04H) 0.00 92* Kultura fuymi 

wykonanie (99.9<%) 43 982.00 43 982.00 0.00 0.00 0.00 04)0 0.00 0.00 

92604 instytucje kultury fizycznej 

plan na początek roku 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 
92604 instytucje kultury fizycznej plan po zmorach 44 000.00 44 000.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 92604 instytucje kultury fizycznej 

wykonanie (99.96%) 43 982.00 43 982.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 

2320 
dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania tuczące 
realizowane na podstawie porozumień (nmów) między 
icdrsostkam samorządu terytorialnego 

plan na początek roku 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 

2320 
dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania tuczące 
realizowane na podstawie porozumień (nmów) między 
icdrsostkam samorządu terytorialnego 

plan po zmianach 44 000,00 44 000,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2320 
dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania tuczące 
realizowane na podstawie porozumień (nmów) między 
icdrsostkam samorządu terytorialnego 

wykonanie (99.96%) 43 982,00 43 982.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 

Kłirm zad 
plan na początek roku 125 000,00 125 000.00 0.00 04)0 0,00 0.00 04)0 0.00 

Kłirm zad 
plan po zmianach 499 000,00 499 000.00 0.00 0.00 0.00 04)0 0,00 0.00 

»> konamr (99.65%) 497 249.33 497 249.33 0.00 0.00 0.00 04)0 0.00 0.00 

» *?"»: I j wływ: 
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Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 

801 (Kwinta i wychowani* 
plan na początek roku 0.00 0.00 0,00 0,^0 0,00 0,00 0.00 0.00 

801 (Kwinta i wychowani* plan po zmianach 160 000.00 160 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 801 (Kwinta i wychowani* 
wy konaair (79,02%) 126 426 J2 126 42632 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 

80146 dokształcanie i doskonalenie nanc2vacH 
plan na początek roku 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

80146 dokształcanie i doskonalenie nanc2vacH plan po zmianach 160 000.00 160 000.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 80146 dokształcanie i doskonalenie nanc2vacH 
wykonane (79.02%) 126 426.32 126 426.32 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 

2020 

dotacje celowe otrrv niane ? budżetu państwa 
na zadania bielące realizowane przez pnini, 
na (KKłstawhc porozumień 7 organami administracji 
rządowej 

plan na początek roku 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 
2020 

dotacje celowe otrrv niane ? budżetu państwa 
na zadania bielące realizowane przez pnini, 
na (KKłstawhc porozumień 7 organami administracji 
rządowej 

plan po muanach 160 000,00 160 000,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 2020 

dotacje celowe otrrv niane ? budżetu państwa 
na zadania bielące realizowane przez pnini, 
na (KKłstawhc porozumień 7 organami administracji 
rządowej wykonanie (79.02%) 126 426,32 126 426,32 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 

R»rm zarianii ttłlłumiDt ii podiuim porozumień 
t ontiiuni Kłwmhtncji 

plan na początek roku 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 R»rm zarianii ttłlłumiDt ii podiuim porozumień 
t ontiiuni Kłwmhtncji plan po zmianach 160 0011.00 160 000.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 

R»rm zarianii ttłlłumiDt ii podiuim porozumień 
t ontiiuni Kłwmhtncji 

wykonanie (79,02%) 126 426 J2 126 426J2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

<>g*kni dochody w law. i Mimu administracji rtądowcj /iitiim plan na początek roku 259 610 569,79 210 487 223.96 159 458,96 49 123 3454(3 5 000 000.00 0.00 40 427 402,72 3 695 943.11 

gminie ani realizowane na pod*tawie porozumień 
łub urno* > jrdiwlktmi samorządu lery t£iri»lncj>o 

plan po zmianach 259 483 671.81 234 241 172,99 1 289 888.06 25 242 498,82 4 976 040.50 47 160.00 15 164 326,49 5 054 971,83 gminie ani realizowane na pod*tawie porozumień 
łub urno* > jrdiwlktmi samorządu lery t£iri»lncj>o 

wy konanie (98.17%) 254 729 079.26 233 860 971.11 517 771,82 20 868 108,15 6 644 916.52 75 972.89 8 902 796.05 5 244 422.69 
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••1—««*? ja*ł 2 SM HŁ» 2 521 442J9 1 4*2 *3.94 2 042 314,10 420 592*4 0*0 36 733*5 0.00 0.00 0*0 34 500*0 34 500*0 0*0 0.OC 0*0 

-
^••raowArot. 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 o.oo 0.00 0*0 0.00 0.00 0.00 

- Mgi 
•it •—i nootir.1 u 5oo,oc 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 14 500.00 14 500.00 0*0 0.00 0.00 

Tłłłl 

yUti m pni <p-i hAji 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 o.oo 0.00 0.00 0.00 O.OO 0.00 0.00 0*0 

Tłłłl hOMK^Sa*I> 
Pnomn 

Jtapoa—.t 10 000*0 10000.00 10 000.00 0.00 10000.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 20 000.00 20 000.00 0,00 0,00 0.00 Tłłłl hOMK^Sa*I> 
Pnomn »>ioa**llOO.WM 30 000,00 10000,00 10000.00 0.00 lOOOC.OO 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 20 000.00 20 000.00 0,00 0*0 0,00 

TM U 

15 650*0 15650.00 10 650.00 0.00 10 650.00 0,00 5000 00 0,00 o.oo 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0*0 

TM U ilMMiioMi 15 650*0 15 650.00 13 646.63 0.00 13 646.6J 0*0 2001.37 0.00 0.00 0.00 o.oo 0.60 o.oo 0.00 0.00 TM U 

jlHMII 1 (ttJłM I3tll.il 13*11,51 12 946.67 0.00 I3M6.63 0.00 662*6 0*0 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 

7J414 i*m*> twiku 

;>t»«»oa«a*K6» 4) 900.00 41 *500.00 41 900.00 0,00 41 900,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0*0 0.00 

7J414 i*m*> twiku 42 902.00 42 902,00 42 902.00 0.00 42 902.00 0.00 0.00 0,00 o.oo 0*0 0,00 0.00 0.00 0.00 0*0 7J414 

26 123*6 26 123*6 26 123.90 0.00 26 123.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0*0 

75414 uu^wiagAii 

2 330 000*0 2 330 000.00 2 267 000.00 2 023 950.00 263 050,00 0.00 43 000.00 0.00 o.oo 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 

75414 uu^wiagAii 2 346 500,00 2 3*6 500.00 2 346 629,00 2 062 3)6,00 266 311,00 0,00 37 671,00 0,00 0,00 o.oo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75414 uu^wiagAii 

•^tinw 2 MO 563.35 2 360 563.35 2 342 W2JS 2 062 316,10 260 376,76 0.00 37 670.47 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 o.oo O.OO 

?MJ1 

ptaa b> |ixX3 itAa 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 o.oo 

?MJ1 ••^p. 136 200*0 136200,00 136 200.00 0,00 134 200,00 0*0 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 ?MJ1 

•jfcsoni(66.»2%) 91 1-43,47 91 143,47 91 143,47 0.00 91 143.47 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 o.oo 

m ««**» *»«» 
ptatlfnMnk. 2 452 147.95 2 4$2I47*S 0*0 0*0 9.00 OJO 0*0 0*0 1 452 147.95 1 000 000*0 0*0 0*0 6*0 OM 0*0 

m ««**» *»«» 
»4— tWOPUO 690 0*6*6 0*6 0*0 4*0 0*0 0*6 6*0 ».eo ** 000,00 OM 0*0 9*0 4*0 0*0 

rno 

?Lti» jucaul ci- 1 000 000.00 1 000 000,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 000 000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 

rno -*•—'i—' pt» pp Tl-t •90 000.00 190 000.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 690000.00 0.00 0.00 0,00 o.oo 0*0 rno 

AiSKfn • kJwSn i nłaalffmi 6*3 7i,il8 IM 762.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6Sf 7W.16 0.00 0.00 0*0 0 00 °»  

nn* i prag> •łłi«ke>ck pi»pp i» II ii"* 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 o.oo 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 

fta UWBUlriBU 

pUaM|Mci*Mnfca I 469 528,10 W 526.00 909 320*0 0.00 909 526*0 0.00 0*0 0*0 6*0 0*e 5*0 000.10 560 000.10 0*0 ®*0 0*6 

fta UWBUlriBU 2 1*1 512** 5*4 679,14 594 679.14 0*0 594 679.14 0*6 0*0 0.00 0*0 6*c 1 544 433*4 1544 433,44 0*0 6*0 0*0 fta UWBUlriBU 

mtkmmkfUOH) MO 9,00 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 0*0 4*0 0.00 0*0 6*0 0*0 **« 0*0 

7M1» <canir««atat 
plaMpuadiAa 1 419 520,10 909 520*0 909 520,00 0,00 909 520,001 0,00, 0.00 0,00 0.00 0,00 5*0000.10 5*0000,10; 0.00 0.00. 0*0 

7M1» <canir««atat Fl»p»pw—rti 2 161 513,5* 5W 679,14 5*4 679, !• 0.00 5*4 679,14, 0,00 0.00 0.00 o.oo 0,00 1 506 633.44 1 566 633 44 0.00 O.Ofc 0.00 7M1» <canir««atat 

•ł4wrj» 0.00 0.00 aoo 0.001 o.oo. o.oc 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0*0 

Ml Otrau 
pMuprilMnt. 76 447 47I05 4* *<4 043*4 60 624 409,46 53 192 200*0 7 432 209.46 5 575 609*0 403 030*0 55 403** 6*0 0*0 11429 434*7 II 429 434*7 10 III 5I7.191 6*0 OM 

Ml Otrau plup.«U»> R 472 T»S.I4 44 455 mM 43 431 146.79 54 609 163*0 6 422 145.79 5116 000*0 94 430*0 291 296*7 0*0 0*0 11 734 997*6 II 734997*6 16 III 517,19 6*0 6*0 Ml Otrau 

.)>..i..i,Cjn.i 79 JM 741.41 <7 7*3 490.7] 42 555 622*2 54 143 316*1 6 422 504*1 4 920)09*9 *3 127*0 144 231 JO o*o 9*0 11455 250.70 11 455 250,70 19 052 912*1 4*0 0*6 

BICI tfkahpattawm. «4. 31 770 651,00 31 770 651.00 30 477*21.00 26 933 136.00 3 544 785,00 1 200 000.00 92 730,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 

BICI tfkahpattawm. ?kapo iwnirt 35117 020,10 35 732 OM. 10 .34 436 236.10 29 612 563.00 4 675 673.10 1 200 000.00 43 7*4,00 0.00 0.00 o.oo 65 000.00 6*000.00 0,00 0.00 0.00 BICI 

».t*rau fW,4J%l 35 612 732,05 35 597 762.05 34 36S 157.45 29 764 522.72 4 603 634.73 1 167 623.00 41 911,60 0.00 0,00 0.00 *4 070,00 •4 97U.00 0.00 0.00 0.00 

ucin 

pl«iMpx^KitRka 1 697 500,00 1697 300,00 1400 300.00 1 396 300,00 4 000.00 297 000.00 o.oo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0*0 0,00 

ucin »Uc > .* 1 670 200.00 1 670 200,00 1 369 346.00 1 365 346,00 4 000.00 .300 654.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 o.oo o.oo 



— nkwrmw.) 1 616 400.46 1 616 400.46 1 163 003,40 1 359 390.12 1612.51 273 397.06 0.00 O.OO 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 a.c»i 

KI HM 
|9«W 000,00 19 4M 000.00 16 475 200.00 14 256 100.00 2 219 100.001 2 «M 000.00 24KJO.UO 0,00 0,00 0.00 0.00 O.oo 0.00 0,00 0,00 

KI HM II 999 109.00 II 999 109.00 16 142 795,00 14 OTISII.OO 2 264 207.00 2 631 514.00 24 100.00 0.00 O.OO 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 OflO KI HM 
11214 466.64 11214460.64 15 6*6 161.60 11496 500,15 2 119 660,75 2 513 193,71 15 li UJ 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 o.oo o.oo 

łfllftK 
plMM|«Wkltt> 219 000.00 219 000.00 0,00 0,00 0.00 219 000,00 0,00 0,00 O.OO 0.00 0.00 0.00 0.00 ooo 0,00 

łfllftK pnaHAnlKf# pkircwiwk 70632.00 70 612.00 0.00 0.00 0.00 70 612.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 o.oo 0.00 0.00 łfllftK pnaHAnlKf# 
mWKMJIM 59 410,32 59 410,32 0.00 0.00 0.00 59 4*0 32 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 o.oo 0,00 

mie fOTM f 

i !
 1 i 3 717 000.00 ] 7ł7 000,00 J 124 500.00 1 124 500 00 0.00 0.00 462 500.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 o.oo 0,00 0.00 

mie fOTM f 1 905 147.00 1 905 147.00 1 901 727.00 1 901 727.00 o.oo 0.00 3 620.00 0.00 0.00 0.00 0,00 o.oo 0.00 0.00 0.00 mie fOTM f 
*ytomm <100 MV 1 904 311.97 1 905 1U.T7 1 901 719.11 1 901 7l9.lt 0.00 0.00 3 619.59 O.OO 0.00 0 00 O.OO 0.00 0.00 0,00 0.00 

taili 
IW 000.00 260 000.00 260 000.00 0.00 260 000.00 O.OO 0,00 O.OO 0.00 000 0.00 ooo 0.00 0.00 0.00 

taili Awłi* WCJtmim 
<łuuVM K1 W"* 235 000.00 235 000.00 235 000.00 0.00 235 000.00 0.00 0.00 o.oo 0.00 0 00 0,06 0,00 0.00 0,00 0,00 taili Awłi* WCJtmim 
<łuuVM 

wytraw (** <T%| 121 999.67 221 999,67 221 999.67 0,00 221 999.67 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 

«ni» 
j*M w etcofci rok.. 2 742 270.00 2 742 270.00 2 739 270.00 2 601400.00 110 170.00 0.00 3 000.00 0.00 0.00 0.00 o.oo 0.00 0.00 0.00 o.oo 

«ni» 2 950 771,00 2 950 771.00 2 941 352.00 2 7*6 201.00 162 151.00 0.00 2 426.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 ooo 0.00 0.00 «ni» 
2 *42 157,9® 2 942 157.91 2 939 741.00 2 77» 519.M 161 223,46 0.00 2 414.9» 0.00 O.OO O.OO o.oo 0.00 0.00 0,00 ooo 

ml*. 
402 137.00 402 117.00 402 117.00 9 272.00 193 565.00 0.00 0,00 O.OO O.OO 0.00 0.00 ono 0.00 0,00 000 

ml*. 
•Mk-Mdi 296 2)5.00 296 215,00 296 215.00 1 16100 294 167.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 o.oo 0.00 0,00 ml*. 
•Mk-Mdi »,*<»•»» r*t 7«ii 279 294 ,22 279 194.22 279 294.22 1 221.22 271071.00 0.00 0.00 O.OO O.OO O.OO 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 

ptaornaMf̂ . 1 637 600.00 1 617 600.00 t *17 600.00 1 617 600.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 
rfeepooaM* 1 551 560.00 1 551 560.00 1 551 560.00 1 551 560.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 o.ou 
•YŁOMW m»M 1 546 0*2 40 1 54/ OS 2,40 1 546 012.40 1 546 012.40 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 000 0.00 0,00 0.00 

"""» 
I — — '<*» 1 679 900.00 | 670 900.00 1 190 900.00 1 176 200.00 23 700.00 480000,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 °«  0.00 0.00 

• KMduiutoJ. 
dcM/iatefc i*" r» "•'—* i rr> 226.00 1 779 226 00 1 219 226 00 1 IMKK.M 24 420,00 560 000.00 000 0.00 o,ao Mi 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 

pudiuwinm* 
•Ihawnnil 1 7M39W.90 1 7#0 641.90 1 214 611.90 1 191 134.21 23 277.62 546 177.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 

»ol«e 

•rimndK P<M « puLtauk taka 2 Włt 878,00 2 04* 41S.OO 1 653 >71.00 1 515 972,00 117 906.00 195 000.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 
»ol«e 

I**.-) 4U4nmi *<lndnu> * Mketkl »>•!<»« •!»»•»<» 
2 21114*00 2 211 141,00 1 151 144.00 1 713 404.00 74 940,00 355 000.00 0.00 0.00 O.OO 000 0.00 0.00 0.00 OjOO 0.00 »ol«e 

I**.-) 4U4nmi *<lndnu> * Mketkl »>•!<»« •!»»•»<» • !%<—» {W MVI 2 IM 191.79 2 IM 191.79 1 Ml 953.79 1 772 51X5* 71 371.24 140 231,00 0,00 0.00 0.00 0.00 w 000 0.00 0,00 0.00 
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wn 

ij i! T
 

1
 1 f 150 W) 3.00 150 663.00 150 663.00 0,00 150 66100 000 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 000 Ui « 0.00 

wn •KitSW fenafelCBU 1 
p. awK > ipciMtł TOJ 

tncpacy ^nlnr KU 

156 359.00 156 359.00 156 359.00 0.00 I56IS9.00 O.OO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 wn •KitSW fenafelCBU 1 
p. awK > ipciMtł TOJ 

tncpacy ^nlnr KU 156 221.56 156 221.56 156 231.56 0.00 156 221.56 0.00 0.00 0.00 O.OO o.oo 0,00 0,00 000 0.00 000 

U2I4 
i pono 

<n/aU»ft> 

ptoapocaKtiafai 1 *25 <*>9.00 1 125 499 00 0.00 e.oo 0.00 0.00 1 S25 499.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 o.oo 000 

U2I4 
i pono 

<n/aU»ft> ptapomMck 1 929 4*5.50 1 920 4*5.50 0.00 O.OO 0.00 0.00 1 *36 545,50 92 040,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 

mnutacoUK 

pto-po^iuT" 615 000.00 615 000.00 0,00 O.OO 0.00 0.00 615 000.00 O.OO 0.00 0,00 o.oo 0.00 0.00 o.oo o.oo 

piw pe »*<•*> 628 161.00 62* 162.00 0,00 O.OO 0.00 O.OO 62* 162.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

]• -- - - (iao.ooM 621 161.51 628 161.58 0,00 0.00 0.00 0,00 628 161,5* 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

»»U.nlr PL* n. p^Mrl K*x 1 3*7 634.00 1 317 634.00 0,00 e.oo 0.00 0.00 1 3*7 634.00 0,00 0,00 0.00 0,00 o.oo 0.00 0.00 0.00 

»»U.nlr Pl»p,n—ck 191) 197,00 1 913 197.00 0.00 O.OO O.OO 0,00 1 913*97.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

•HMIM fW.Wt) 1 912*59.52 1 912 159.52 O.OO 0.00 0,00 0.00 1 912*59.52 0,00 0,00 0.00 o.oo 0.00 0.00 0.00 0.00 

- poMutt 
pl«. m poaiut kAii 4 406605,00 4 406 605,00 4 393 665.00 4 161 575.00 232 090.00 0.00 J2 940,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 o.oo o.otl 0.00 

-
•)bw iv'.®r.. 4 444 4*0.68 4 444 4*0.68 4 431 333JO 4 142 399.14 28* 933.*6 0.00 11312.76 1 *34.72 0.00 O.OO 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 

»52*» 

plan «• |«.aw« rt*« 1 607 9*4.20 1 607 9*4.20 0,00 0.00 0.00 1 607 9*4.20 0,00 0,00 0.00 o.oo 0.00 0.00 o.oo 0,00 0,00 

»52*» i nmalul)UK mlu,- |rlnpi«uwk 1 607 9M.20 t 607 984.20 0.00 0.00 0.06 1 607 9*4.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ooo »52*» 

1 Ml 3J7.2» 1 5*1 J37.20 O.OO O.OO 0.00 1 581 337.20 0.00 0.00 O.OO o.oo 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 

*»»P plan po nB*.l 1 4*« 5*11.00 1 4*9 588.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 4*0 5*4.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 *»»P 
»»Lona«ut 
piK«.p1U»9lC»» 

1 4*0 067.67 
t 040.00 

1 480 067.67 

1040.00 

0.00 
1 040.00 

0.00 
0.00 

0,00 
1 090.00 

0.00 
0.00 

1 4*9 067,67 
0.00 

0,00 
0.00 

0.00 
0,00 

0,00 
0.00 

0.00 
0,00 

0.00 
0.00 

o.oo 
0.00 

0.00 
0.00 

ŁOO 
0.00 

t52J2 amwmpKf l! IWO,00 
1 040,00 

1040.00 
1 040.00 

1040.00 
I 040.00 

0.00 
0.00 

1040.00 
1 040.00 

0,00 
0.00 

0.00 
0.00 

O.OO 
o.oo 

0.00 
0.00 

0,00 
0.00 

0.00 
0.00 

0,00 
0.00 

0.00 
0.00 

0,00 
O.OCr 

0.00 
0.00 

pur m piad K4ii 314 142,0# 214 142.01 4 047.00 0.00 4 047,00 0.00 106 240.00 103 *55.0* O.OO 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 

mkuoł«*«*l.*VNl 5M 720,83 584 720.13 66 951.92 24 4*5,00 42 456.92 0,00 91 131.50 426 630.41 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 

RU 
rvaulra4uU 
» Ufe«*p*t>U 

li i 
i
 

ł i 
1 1 3» 90030 

3 M* 75030 

2 IM MMMMI 

3 SM 75<1.0e 

2 091 990.09 

J SM 75036 

JO 006.00 

8175.00 

2 Ml 000.00 

3 527 *75.00 

45 OOO.UO 

0.00 : i
 

i 
l 

S 
I 

i
 
i
 

i 
i 

i
 
i
 

i
 
i
 

I
i . 

i 
i 

*JJM 

•)U«k 

pl..pxwŁKi. 

3 4*3*7539 

3 000.00 

3 *93 67 539 

3 000.00 

3 4*3 *754* 

3 000.00 

1*75.00 

O.OO 

3 474 *0039 

3 000.001 

0.00 

0,00 

e.oo 

0.00 

039 

0.00 

e.oo 

0.00 

030 

0.00 

0.00 

o.oo 

030 

0,00 

030 

0.00 

039 

0.00 

039 

0.00 

*JJM 3 000.00 3 000.00 3 000.00 O.OQ 3 000.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 o.oo 0.00 0.00 0.00 0,00 *JJM 
w>Vommt (56 44%i 1 M3.lt 1 693.lt 1 693.18 0,00 1 603.18 0,00 0.00 O.OO O.OO o.oo 0.00 0,00 0.00 o.oo 0.00 

KO»? 
»te»l«nułrłv 2 133 000.00 2 133 000.00 2 0*8 000,00 10000,00 2 07*000.00 45 000,00 0.001 OjDO 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 o.oo 0.00 

KO»? 

•ylnmiif WMM 3 481 9*2.71 3 4*1 982.71 3 481 9*2.71 1 *75,00 3 473 107.71 O.OO 0.00 0.00 0.00 030 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 

1 »90 24730 l *90 24739 I 750 847.00 1 *72 247.00 78 *00.00 0.00 139 400.60 0.09 e.oo 030 030 030 039 •30 •30 
plo po 2 211 *33.00 2 ZlltUJW 1 772 633.00 1 *99 747.00 71 8*4,00 0.90 439 200.00 0,00 030 030 030 •.00 0.00 •3C •30 

r>Ł74K) 2*51 IM.4J IM1 15*.4J ł 711 54* JO 1 648 *99.35 71 M9.95 0.00 329 *09.11 030 030 o.oo 0.00 030 •30 6.90 030 



-— 
p» ***** 1 J7* 047.00 1 57* 047.0C 1 57* 047.001 1 57* 047.00 O.OO 0,00 0.00 0.00 0.00 O.OO 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 

-— 
«qti—i <9MI»> 1 Ml 629,12 1 5» 1629,12 1 5*1 629,12 1 511629.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00] O.OO 0.00 0,00 0.00| o.oe 

tMW 

pi» » icłw 111 190.00 III 100,00 Ul *00.00 94 200.00 17600.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 o.oc 0,00 0.00 0.00 O.OO 
tMW J&mpOOBSK* 111100.00 111 *00,00 III 100.00, $4 200.00 17 600. CC 0,00 0.00, 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
tMW 

••tkasta (73.70%) MW.II t4 6HI*| *4 634.1* 67 07021 17 563.95 0.00 0.00 0.0G 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 o.oo 

-
ri»" - pajati «u* 61 000.00 61 000.00 61000,00 O.OO 61000.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 o.oo 

- » ii 216.00 55 2*6.00 55 2*6,00 0.00 55 2*6,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 aoo aoo aoo aoo -
— 1 1 IM 1 1 55 2*6.00 45 2*6.00 55 2*6.00 O.OO 55 2*6,00 0,00 0.00 0.00 o.oo 0.00 0.00 O.r* 0.00 OM) 0.00 

Wit 

IW 400.00 W 400.00 0,00 0J» 0.00 0.00 139 400.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Wit *»«*• 4)9 200.00 439 200,00 o.oc 0.00 0.00 0.00 439 200.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 aoo 0.00 Wit 

i fint mu i ir i u •*oKmwi 329 609.12 329 609.12 0.00 OjK O.OO1 0.00 329 609.12 0.00 O.OO 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 

, _ , L  

n*» 2 Ml *54.00 2 lii *54.00 2 140 477 JtO 1 297 K34JD0 *4.2 *43.00 OjOO 1 177.60 0,00 6.00 OM 6.00 aoe MO 64» aoo 
, _ , L  pU.p.nUaKi. 2 SIS *59,00 2 5OT 799,00 2 2** 532,00 1 J92 721.06 *95 *11.00 OJK 1 177*) 226 000.09 0*0 OM 4 156,00 4 150,00 000 aoo M0 

<9I.74%> lKI5M4ł 2 302 403,4* 2 1*3 121.90 1334 2*0.43 *4* *41.27 9.00 1 03*02 11(243.54 0,00 MO 4 150.00 4 150.00 MO 0JKJ 6*0 

-
* — -

•7 221.00 *? 221,00 *7 22* 00 64 17*00 2) 050.00 0.00 0.00 0.00 O.OO 0.00 0.00 0,00 0 00 aoo 0.00 

-
I1T)IMIB« 1 WMW 

»i>—nc.iito 92 4V4.II 92 434.11 92 434,11 *4 540.CM 7 M5.07 0.00 0.00 O.OO 0.00 O.OO 0.00 0,00 Ml aoo 

MJOJ Una Uoat) IUa4n»« 

t I • _
Ł

 

5 000,00 5 000.00 5 000.00 0.09 5 000,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 
MJOJ Una Uoat) IUa4n»« pfc.pciiw.rti 5 000.00 5 000,00 3 OOO.0O 0.00 5 000.001 0,00 0.00 0.00 0.00 0J» 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 MJOJ Una Uoat) IUa4n»« 

•ntoMM (11.11^1 4 3 5*.95 4 35*, ®5 4 351,95 0,00 4 )5*,95 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 

MłW Bt9w«ut uism 

T 1 1 J TtO 216.00 7*0 2*6,00 779 109.00 1*5 716.00 393 393,00 0.00 1 177,00 0.00 0,00 0.00 0,00 O.OO 0.00 0,00 0.00 

MłW Bt9w«ut uism P*"»° " "* 1 0*0 119,00 1 0*0 1*9.00 *59 012.00 232 651.00 626 361.00 0.00 1 177,00 220 000,00 0,00 0,00 0.00 0.00 o.oo 0.00 0,00 MłW Bt9w«ut uism 

(Łł97Sł 92« 661,55 92* 663.33 *09 3*1.77 1*4 700.40 624 6*1,37 0.00 1 031.22 11*243.56 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 

UJM 

pi» — I-nC-*«i !«*» 12*9)40,00 | Z»i M0.00 1 2*9 340.00 | 047 940.00 241 400.OO 0.00 O.OO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.0* 0.00 

UJM J 1319 490.00 ł 313 340,00 1 31) 340.00 1 071 940,00 241 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 6 150,00 4 150.00 aoo 0.00 aoo UJM 

<n4MMP7JAl 1 2*ł 097.07 l 276 947.07 1276 947.07 1065 03! 19 211915,** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 150,00 6 150.00 0,00 0.00 aoo 

-
plK a. |«4M nfea. 14 725 TMSJtO 13 679 615,60 13 479 415,06 454 437,06 Ił 222 97*,60 0.4C MO 9*06 w MC 1 644 170.00 1 644 170.00 0.00 0JX aoo 

-
«)>..MI| t»U*Vt Ił 474 196.77 12 2*4 1*2,41 12 2*4 1*2.41 J97*4«L32 U **4*42,69 6,90 •JO ŁC9 0.00 6.00 1 192 014,16 1 192 614.14 MO I

i
 

l
i
i
 

WOI "SIT- ł*"*" 

(J»J«6fc, 

677 000,00 

620 107,00 

244 196,12 

419 000,00 

l« 2)0.00 

2)433.24 

419 000.00 

16* 2)0,00 

23 433.24 

0,00 

0,00 

0,00 

419 000.00 

16*230,00 

23 433,24 

0.00 

0.00 

O.OO 

0.00 

0.00 

0,00 

0,00 

0.00 

0,00 

0,00 

0,00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

25*000.00 

451 *77,00 

220 762.** 

251000.00 

451 *77.00 

220 762,(1 

0.00 

0.00 

0,00 

aoo 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

9000.1 

pkMłfiainh 

lh>(ia«a 

»<«•«••• |9I.Hfa> 

5 121 000.00 

6069 245.00 

5 S6I 977.H 

5*21000.00 

6 069 245.00 

5 561 9 77 .*4 

5 *21 000.00 

6 069 245,00 

f 561 977.44 

416 637,00 

416 6J7.00 

397 340,52 

5 404 363.00 

3 652 60*.0W 

5 164 637.32 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0,00 

o.oo 

0,00 

0.00 

0.00 

0,00 

0.00 

0.00 

0.00 

0,00 

0,00 

0.00 

0,00 

0.00 

0,00 

0.00 

0,00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0,00 

0,00 

aoo 

0.09 

0.00 

9B0C0 t • • — 1 472 000,00 1 472 000.00 1 472 000.00 40000.00 1 4)2 000.00 0.00 0.00 0.00 0,00 000 0.00 0,00 0.00 0,00 a» 
9B0C0 

«*aom (*u_24V *70967.50 *70 967.5® *70967.59 0.00 *70 967.59 0.00 O.OO 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 aoo 
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niw 

Ił Ił pUo M min 1 500,00 1 500.00 1 500.00 0.00 1 500.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 O.OO 0.00 0.00 

niw 

om irfiiiMi (nwn> 

„Uop. «»«.»> 1 500.00 1 500,00 1 500.00 0.00 1 500.00 0.00 0,00 0.00 0*0 0,00 0,00 0,00 0*0 0,00 o.oo niw 

om irfiiiMi (nwn> 

400.00 400.00 400.00 0.00 400.00 0,00 000 0.00 O.OO 0.00 0.00 0.00 9,00 0,00 o.oo 

wm 
•>Nc*> eo harta***-'-

plm — t*xi*r\ n*H 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 O.OO 0,00 0,00 0.00 o.oo 0.00 0,00 0*0 0,00 o.oo 

wm 
•>Nc*> eo harta***-'-

l<U>pinwKi 207115,00 207 M5.00 74 144.25 44 237.95 29 006.30 0,00 133 740.75 0.00 0.00 0.00 0.00 o.oo O.OO 0.00 0.00 wm 
•>Nc*> eo harta***-'-

ntWKft.inti 205 1)5.00 205 135.00 72 >94,25 44 237.05 21 556JO 0.00 133 040.75 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0*0 0.00 0.00 

rm 

Mu o. ni> 1*0 MO 9*9 0*0 9*0 9.90 9.00 1.10 0*1 •.90 ®*9 9.00 9.90 0*0 9*9 

rm pl»p.a-—» 34"*« *47*9 27IJO 9*9 272J9 74,59 0.01 1.90 a *4 •,00 •.90 9,10 9*9 0.09 MO rm 

yliMwW fW.Tł*) ł4*J0 UK20 271*4 0.00 272*4 74.11 9.0» •.00 M* •.90 9*9 MO •*9 1*0 •.99 

» 
0,00 0.00 0.00 0,00 o.oo O.OO 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 ono O.OO o.oo 0.00 

» ta"W 
<^W«Mc(n.T7tit 346,20 146.20 272,04 0.00 272.04 74.16 0.00 o.oo 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 o.oo 0.00 

- OitiaU 1 o^hmadi 

Mm u (wculrt nka UW M9 9*9 e.oo Ml 1*0 9.00 •-•0 0*0 6.90 fl*0 0,90 9.90 9*0 9*9 

- OitiaU 1 o^hmadi pUo po nuut 572 731*9 r2 7JIJ» 352 4 22-20 o.oo 352 41120 2130*JU) 0*9 •.90 0.M 9.10 9.90 9.09 9*9 9*0 9*0 - OitiaU 1 o^hmadi 

•)MW HUIHJ MIWW Ił* *52.* 1 9.00 321152*1 21254.11 0.90 •*0 0.00 •.00 •*0 9*0 9.99 0.99 •*o 

Uli) 
f—* A* tiiyl—tii 

rl»' Mf>«m "4* 0.00 o.oo 0.00 0.00 o.oo 0.00 0.00 o.oo 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 
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Wykonanie przychodów i rozchodów w budżecie miasta Zgierza za 

2019 r. 

/w złotych' 

§ Nazwa Rodzaj Plan na 
początek 

Plan po 
zmianach 

Wykonanie 

Przychody 
19.214.463,21 35.038.094,21 22.300.021,25 

9310 przychody ze 
sprzedaży innych 
papierów 
wartościowych 

papiery 
wartościowe 

5.800.000,00 21.623.631,00 7.350.000,00 

9500 wolne środki o których 
mowa w art. 217 ust. 2 
pkt 6 ustawy 

wolne 
środki 13.414.463.21 13.414.463,21 14.950.021.25 

Rozchody 
3.640.078,92 5.191.517,92 5.191.517,92 

9920 spłaty otrzymanych 
krajowych 
pożyczek i kredytów 

pożyczka, 
kredyty 5.191.517,92 5.191.517,92 5.191.517,92 



Wykaz wydatków majątkowych realizowanych w roku 2019 

ZADANIA WŁASNE - realizowane » okresie rocznym / w złotych / 

Itaial 

Rozdział 

Paragraf 

Narwa Zadania hmcstycyjnc Phi a po zmianach Wykoaaoir 

J 2 3 4 1 

600 Transport 1 łączność 2 893 447,00 2 662 268.66 

60004 lokalny transport zbiorowy 88 950.00 88 550.00 

6050 
wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 88 950,00 88 550,00 

Ocena stanu technicznego dla mostka w torowisku 
tramwajowym na rzece Wrzącej w lesie Chełmy w Zgierzu 13 950,00 13 950.00 
Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Kurak wraz ze 
zjazdem u drodze krajowej 91 - Plac Jana Kilińskiego 75 000.00 74 600.00 

60016 drogi publiczne gminne 2 698 017,00 2 493 718,66 

6050 
wy datki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 2 698 017.00 2 493 718,66 

Budowa aktywnych przejść dla pieszych w wybranych 
lokalizacjach miasta Zgierza 38 770.00 38 770,00 
Budowa drogi dojazdowej do terenów Łódzkiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej w dzielnicy Rudunki w Zgierzu 0.00 0.00 
Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy ks. Jerzego 
Kowalczyka w Zgierzu 250 000.00 175 919.44 

Budowa odcinka ulicy Żytniej od ulicy Konstantego Ildefonsa 
Gałczyńskiego do ulicy Potnej ze skrzyżowaniem z ulicą 
Juliana Tuwima 61 500,00 61 500.00 
Budowa przegrody akustycznej od strony boisk przy Szkole 
Podstawowej Sr 5 w Zgierzu 0.00 0,00 

Budowa ulicy Orzechowej w Zgierzu 10 000.00 9 594.00 1 
Modernizacja drogi ul. Jedlicka jako dojazdowej do gruntów 
rolnych 296 000.00 220 974,10 

Przebudowa chodnika ulicy Henryka Dąbrowskiego w Zgierzu 160 000.00 148 000,00 2 

Przebudowa dróg gruntowych i bitumicznych na terenie Gminy 
Miasto Zgierz 150 000,00 149 837,12 
Przebudowa ulicy Janusza Korczaka i ulicy Józefa 
Chełmońskiego M' Zgierzu 35 000.00 28 290.00 

Przebudowa ulicy Łąkowej w Zgierzu 1645 087.00 1 609 174.00 

Rozbudowa ulicy Podgórnej i Tatrzańskiej w Zgierzu 51 660.00 51 660.00 3 

60095 pozostała działalność 106 480.00 80 000.00 

6050 wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 106 480,00 80 000,00 



Utwardzony teren pod miejsce postojowe • budżet obywatelski 106 480.00 80 000.00 

700 Gospodarka mieszkaniowa 525 000,00 68 516,98 

70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami 525 000.00 68 516,y8 

6060 wydatki na zakupy inwestycyjne 
jednostek budżetowych 525 000.00 68 516.98 

Zakup działek gruntu położonych w 132 obrębie miasta 
Zgierza, oznaczonych nr ew id.: 8/5, -8/7. 8/8 65 000.00 61 240.09 
Zakup działki gruntu położonej H' 123 obrębie miasta Zgierza, 
oznaczonej numerem ewidencyjnym 632 'W 10 000.00 4 577,83 
Zakup nieruchomości na cele komunikacyjne przez Gminę 
Miasto Zgierz 450 000.00 2 699.06 

710 D/.ialalnoś( usługowa 145 000,00 135 960,01 

71035 cmentarze 145 000.00 135 960.01 

6050 
wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 145 000.00 135 960.01 

Budowa alejek na cmentarzu komunalnym w Zgierzu 145 000.00 135 960,01 

720 Informatyka 36 000,00 35 11630 

72095 pozostała działalność 36 000.00 35 116.50 

6060 
wydatki na zakupy inwestycyjne 
jednostek budżetowych 36 000,00 35 116.50 

Zakup wielofunkcyjnego urządzenia drukującego wraz z 
oprogramowaniem 36 000.00 35 116.50 

754 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 34 500,00 34 500,00 

75405 komendy powiatowe Policji 14 500.00 14 500.00 

6170 
wpłaty jednostek na państwowy fundusz 
celowy na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań inwestycyjnych 14 500.00 14 500.00 

Dofinansowanie zadania pn "Zakup radiowozu 
meoziwkowanego m ramach 'Sponsoring 2019" dla Komendy 
Powiatowej Policji w Zgierzu" 14 500.00 14 500,00 

75411 
komendy powiatowe Państwowej Straży 
Pożarnej 20 000.00 20 000.00 

6170 
wpłaty jednostek na państwowy fundusz 
celowy na finansowanie łub 
dofinansowanie zadań inwestycyjnych 20 000.00 20 000.00 

Modernizacja obiektu strażnicy Państwowej Straty Pożarnej w 
Zgierzu ulica Łąkowa 6/8 20 000.00 20 000.00 

801 (Kwiat* i wychowanie 311 000,00 303 55330 

KO 101 szkoły podstawowe 85 000.00 84 970.00 



6050 
w> datki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 85 000.00 84 970.00 

Modernizacja instalacji c. o. w budynku Szkoły Podstawowej 
Ar / ; Udziałami Integracyjm-mi w Zgierzu 85 000.00 84 970.00 

80195 pozostała działalność 226 000.00 218 58330 

6050 
wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 146 000.00 141 462.30 

Boisko do piłki koszykowej i siatkowej przy Szkole 
Podstawowej Sr 12 - budżet obywatelski 146 000,00 141 46230 

6060 
wydatki na zakup} inwestycyjne 
jednostek budżetowych 80 000,00 77 121,00 

Zakup urządzeń wielofunkcyjnych 80 000,00 77 121.00 

851 Ochrona zdrowia 444 453,11 435 070,06 

85121 lecznictwo ambulatoryjne 444 453.11 435 070,06 

6220 

dotacje celowe z budżetu na 
finansowanie lub dofinansowanie 
kosztów realizacji inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych innych jednostek sektora 
finansów publicznych 444 453.11 435 070,06 

Wdrożenie elektronicznej dokumentacji pacjenta, e-rejestracja, 
ucyfrow lenie RTC 344 453.11 335 070,06 

Zakup aparatu l/SG 100 000.00 100 000,00 

855 Rodzina 6 150,00 6 150,00 

85505 tworzenie i funkcjonowanie żłobków 6 150.00 6 150,00 

6050 
wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 6 150,00 6 150,00 

Adaptacja budynku przy ulicy Romualda Mielczarskiego 1 w 
Zgierzu, na potrzeby prowadzenia Miejskiego Żłobka 6 150.00 6 150,00 

900 
Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 

766 877,00 466 677,16 

90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód 451 877,00 220 762,88 

6050 
wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 451 877.00 220 762,88 

Wsparcie budowy podłączeń budynków do zbiorczego systemu 
kanalizacyjnego na terenie Gmłnv> Miasto Zgierz 451 877.00 220 762.88 

90015 oświetlenie ulic, placów i dróg 275 000.00 206 586.26 

6050 
wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 275 000,00 206 586,26 

Budowa oświetlenia ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego w 
Zgierzu 120 000,00 89 125.80 

Budowa oświetlenia ulicy Świętojańskiej i Róianej w Zgierzu 142 000.00 105 974,46 
Rozbudowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta 
Zgierza 13 000,00 11 486.00 



90019 
wpływy i wyda lici związane z 
gromadzeniem środków z opłat i kar za 
korzystanie zc Środowiska 20 000.00 19 664.01 

6060 wydatki na zakupy inwestycyjne 
jednostek budżetowych 20 000,00 19 664.01 

Segregacja odpadów u pleneru - edukacja ekologiczna 
mieszkańców Zgierza 20 000,00 19 664.01 

90095 pozostała działalność 20 000.00 19 664,01 

6050 
wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych (1 00 0.00 

Budowa przegrody akustyxznej od strony boisk przy Szkole 
Podstaw ow ej Sr 5 k Zgierzu 0.00 0,00 

Wykonanie geotermalnego otworu badawczego 0.00 0.00 

6060 
wydatki na zakupy inwestycyjne 
jednostek budżetowych 20 000,00 19 664.01 

Segregacja odpadów w plenerze • edukacja ekologiczna 
mieszkańców Zgierza 20 000.00 19 664.01 

921 
Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 

150 000.00 150 000.00 

92195 pozostała działalność 150 000.00 150 000.00 

6570 

dotacje celowe przekazane z budżetu na 
finansowanie lub dofinansowanie zadań 
inwestycyjnych obiektów zabytkowych 
jednostkom niezaliczanym do sektora 
finansów publicznych 150 000.00 150 000.00 

Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich budynku 
dawnej szkoły parafialnej, obecnie budynek usługowo-
handlowy przy ulicy Długiej 33 w Zgierzu 50 000.00 50 000.00 
Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich Kościoła 
Fornego pw. Świętej Katarzyny A leksamiryfsk iej w Zgierzu -
elewacja etap U 0.00 0.00 
Zabezpieczenie i wymiana części zabytkowego muru ceglanego 
wokół Kościoła Farnego pw. Świętej Katarzyny 
Aleksandryjskiej w Zgierzu - prace ratownicze etap 1 0.00 0.00 
Zabezpieczenie i wymiana części zabytkowego muru ceglanego 
wokół Kościoła Farnego pw Świętej Katarzyny 
Aleksandryjskiej w Zgierzu • prace ratownicze etap 1 - zakup 
materiałów 100 000.00 100 000,00 

926 kultura fizyczna 988 500,00 686 220,24 
92604 instytucje kultury fizycznej 105 500.00 103 232.92 

6050 
wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 105 500,00 103 232,92 



l Rażenie kostki brukowej na parkingu i chodniku przy ulicy 
Bolesława Leimiana 1 105 500,00 103 232.92 

92695 pozostała działalność 883 000,00 582 98732 

6050 
wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 883 000.00 582 987.32 

Budowa ogrodzenia boiska piłkarskiego przy ulicy Podleśnej 1-
budżet obywatelski 87 000.00 87 000.00 

Doposażenie boiska na Kasztanmej • budżet obywatelski 43 000,00 42 988.50 

Miejsce ćwiczeń i wypoczynku dla mieszkańcÓM Zgierza i 
Osiedla Krzywie-Chełmy- budżet obywatelski 241 000.00 240 998.82 

Miejsce integracji społecznej - Otwarte Strefy Aktywności na 
terenie Zgierza 300 000,00 0.00 

Rekreacja przed Malinką - budżet obywatelski 212 000.00 212 000.00 

Ogółem zadania własne - realizowane w okresie rocznym 6 300 927,11 4 984 032,91 

Rezerwa majątkowa dotycząca wydatków majątkowych realizowanych w okresie rocznym w 2019 r. 

ZADANIA WŁASNE / w złotych / I 
Dział 

Rozdział Nazwa Zadania inwestycyjne Plan po zmianach Wykonań te 

Paragraf 

Nazwa Zadania inwestycyjne Plan po zmianach Wykonań te 

I 2 3 4 

758 Różne rozliczenia 1 566 633,44 0.00 

75818 rezerwy ogólne i celowe 1 566 633,44 0.00 

6800 
rezerwy oa inwestycje i zakupy 
inwestycyjne 1 566 633.44 0.00 

Rezerwa celowa na wydatki, których szczegółowy ftodział na 
pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w 
okresie opracowania budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego. 1 566 633.44 0,00 

Og6łem zadania własne - rezerwy 1 566 633,44 0,00 

Ogółem zadania własne- realizowane w okresie rocznym i rezerwa | 7 867 S60.5Sj 4 984 032,91 j 



WPF / w złotych / 

Dział 

H.i/d/UI 

Paragraf 

Nazwa Zadania inwestycyjne Plan po zmianach Wykonanie 

1 2 3 4 

600 Transport i łączność 4 447 398,03 2 296 15142 

60016 drogi publiczne gminne 1 776 778.00 1 007 217.92 

6050 
wydatki inwestycyjno jednostek 
budżetowych 1 776 778.00 1 007 217.92 

Przebudowa ulicy Czereśniowej w Zgierzu • WPF 690 000.00 689 393.93 

Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul 
Grotnicka - WPF 488 027.00 312 923.99 

Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. 
Jagiełły - WPF 598 751.00 4 900.00 

60095 po/ostała działalność 2 670 620,03 1 288 933.30 

6050 
wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 15 000.00 14 154.08 

Poprawa jakości, funkcjonowania i rozwój oferty systemu 
transportowego na terenie Gminy Miasto Zgierz - WPF 15 000.00 14 154.08 

6057 
wy datki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 1 825 133.99 843 220.37 

Integracja róinych systemów trans/x>rtu zbiorowego poprze: 
rozbudowę węzłów przesiadkowych w wojewódzruie łódzkim -
WPF 9 909.65 9 909.65 

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

i 815 224.34 833 310.72 

6059 
wy datki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 830 486.04 431 558.85 

Integracja róinych systemów transportu zbiorowego poprzez 
rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim -
WPF 29 323.98 27 012.85 

Poprawa jakości, funkcjonowania i rozwój oferty systemu 
transportowego na terenie Gminy Miasto Zgierz • WPF 801 162.06 404 546,00 

710 Działalność usługowa 23 137 01933 6 456 517*20 

71095 pozostała działalność 23 137 019.83 6 456 517.20 

6050 
wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 190 311.53 81 110,74 

Modernizacja energetyczna budynków zasobu komunalnego 
oraz użyteczności publicznej 
na terenie miasta Zgierza - WPI 319.00 0,00 



Szlakiem architektury włókienniczej - rewitalizacja miasta 
Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz 
rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM -
WPF 189 992,53 81 110,74 

6057 
wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 15 232 233.12 4 076 030.70 

Modernizacja energetyczna budynków zasobu komunalnego 
oraz uiyiecznoict publicznej 
na terenie miasta Zgierza - WPF 5 103 190.95 1 660 724.11 

Szlakiem architektury włókienniczej - rewitalizacja miasta 
Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz 
rewitalizacji zdegradowanych terenem na obszarze ŁOM -
WPF 10 129 042,17 2 415 306.59 

6059 
wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 7 714 475,18 2 299 375,76 

Modernizacja energetyczna budynków zasobu komunalnego 
oraz użyteczności publicznej 
na terenie miasta Zgierza - WPF 2 267 480.18 856 868,52 

Szlakiem architektury włókienniczej - rewitalizacja miasta 
Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz 
rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM -
WPF 5 446 995.00 1 442 507.24 

720 Informatyka 1 346 124,19 1 336 528,41 

72095 pozostała działalność 1 346 124,19 1 336 528.41 

6067 
wydatki na zakupy inwestycyjne 
jednostek budżetowych 930 248.42 923 617.20 

Wdrożenie i rozbudowa technologii informacyjno-
komunikacyjnych h gminie Miasto Zgierz-WPF 930 248.42 923 617.20 

6069 wydatki na zakupy inwestycyjne 
jednostek budżetowy ch 415 875.77 412 911,21 

Wdroieme i rozbudowa technologii informacyjno-
komunikacyjnych w gminie Miasto Zgierz-WPF 415 875.77 412 911,21 

801 Oświata i wychowanie 11 425 997,68 11 351 697,40 

80195 pozostała działalność 11 425 997.68 II 351 697.40 

6050 
wy datki inwestycyjne jednostek 
budżetowych ł 314 480.49 1 298 784,49 

Kompleksowa termomodernizacja budynków 
na terenie miasta Zgierza •WPF 1 314 480,49 1 298 784.49 

6057 
wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 10 005 612.86 10 005 612.83 

Kompleksowa termomodernizacja budynków 
na terenie miasta Zgierza - WPF 10 005 612,86 10 005 612.83 

6059 
wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 105 904.33 47 300.08 

Kompleksowa termomodernizacja budynków 
na terenie miasta Zgierza - WPF 105 904.33 47 300.08 



900 
Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 768 170,00 725 337,00 

90095 pozostała działalność 768 170.00 725 337.00 

6050 
wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 20 000.00 0,00 

Budowa przegrody akustycznej od strony boisk przy Szkole 
Podstawowej Sr 5 w Zgierzu - WPF 20 000,00 0.00 

6230 

dotacje celowe z budżetu na 
finansowanie lub dofinansowanie 
kosztów realizacji inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych jednostek niezaliczanych 
do sektora finansów publicznych 748 170,00 725 337.00 

Zgierz walczy ze smogiem dofinansowanie do wymiany 
źródeł ciepła - edycja II - WPF 748 170,00 725 337.00 

926 Kultura fizyczna 6 203 127,18 3 982 697.58 

92601 obiekty sportowe 6 203 127.18 3 982 697,58 

6050 
wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 6 203 127.18 3 982 697.58 

Modernizacja obiektów sportowych Miejskiego Ośrodka 
Sfwrtu i Rekreacji w Zgierzu przy ulicy Wschodniej 2 w celu 
/wprawy warunków treningów zapaśników i łuczników • 
rozbudowa istniejącej hali o nową lwię wielofunkcyjną - WPF 3 418 261.84 1 283 582.24 
Modernizacja zapleczu sanitarno - tzalniowego hali sportowej 
MOSiR przy ul. Wschodniej oraz boiska piłkarskiego i 
wielofunkcyjnego przy Szkole Podshrwowej Sr 5 w Zgierzu -
WPF 1 934 865.34 1 934 865,34 

Przebudowa instalacji wewnętrznych hali wielofunkcyjnej 
MOSiR przy ul. Wschodniej 2 H' Zgierzu WPF 850 000,00 764 250.00 

Ogółem WPF 47 327 836,91 26 148 928,81 

Ogółem zadania własne - realizowane w okresie rocznym, rezerwa i WPF 

v tym wydatki mcwygasaisee z upływem roku budżetowego w zl 

/!/ 9.594.00 

m 148.001.00 

/Al 51 660.00 

55 195 397,46 
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Środki wydzielone w budżecie miasta na wydatki jednostek pomocniczych za 2019 

Rada Osiedla Rudunki 
Plan zmianach Wykonanie 

Dz.750 Administracja publiczna 200,00 zł lSO.OOzł 
rozdz. 75095 pozostała działalność 200,00 zł 150,00 zł 
Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,00 zł 0.00 zł 
rozdz. 85395 pozostała działalność 0,00 zł 0.00 zl 
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 8 800,00 zł 8 788,30 zł 
rozdz- 92195 pozostała działalność 8 800,00 zł 8 788.30 zl 
Ogółem 9 000,00 zł 8 938,30 zł 

Rada Osiedla Proboszczewicc • Lućmierz 
Plan zmianach Wykonanie 

Dz.750 Administracja publiczna 0,00 zł 0,00 zł 
rozdz. 75095 pozostała działalność 0,00 zł 0,00 zł 
Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,00 zł 0,00 zł 
rozdz. 85395 pozostała działalność 0,00 zł 0,00 zł 
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10 400,00 zł 10 397,06 zł 
rozdz. 92195 pozostała działalność 10 400,00 zł 10 397,06 zł 
Ogółem 10 400.00 zł 10 397.06 zł 

Rada Osiedla Pizybyłów 
Plan zmianach Wykonanie 

Dz.750 Administracja publiczna 500,00 zł 137,72 zl 
rozdz. 75095 pozostała działalność 500,00 zł 137,72 zl 
Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,00 zł 0,00 zł 
rozdz. 85395 pozostała działalność 0,00 zł 0,00 zł 
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 8 500,00 zł 8 353,43 zł 
rozdz. 92195 pozostała działalność 8 500,00 zł 8 353,43 zł 
Ogółem 9 000,00 zł 8 491,15 zl 

Rada Osiedla Podleśna 
Plan zmianach Wykonanie 

Dz.750 Administracja publiczna 0,00 zł 0,00 zł 
rozdz. 75095 pozostała działalność 0,00 zł 0,00 zł 
Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,00 zł 0,00 zł 
rozdz. 85395 pozostała działalność 0,00 zł 0,00 zł 
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 9 000,00 zł 8 989,33 zł 
rozdz. 92195 pozostała działalność 9 000,00 zł 8 989,33 zł 
Ogółem 9 000,00 zł 8 989,33 zł 

Rada Osiedla Nowe Miasto 
Plan zmianach Wykonanie 

Dz.750 Administracja publiczna 700,00 zł 481,26 zl 
rozdz. 75095 pozostała działalność 700,00 zł 481,26 zl 
Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,00 zł 0,00 zl 
rozdz. 85395 pozostała działalność 0,00 zł 0,00 zł 
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 8 300,00 id 8 061,84 zł 
rozdz. 92195 pozostała działalność 8 300,00 zł 8 061.84 zl 
Ogółem 9 000,00 zł 8 543,10 zl 
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Rada Osiedla Chełmy - Adelmówck 
Plan zmianach Wykonanie 

Dz.750 Administracja publiczna 100,00 zł 62,64 zł 
rozdz. 75095 pozostała działalność 100,00 zł 62,64 zł 
Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0.00 zł 0,00 zł 
rozdIz. 85395 pozostała działalność 0,00 zł 0,00 zł 
Dz 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 8 900,00 zł 8 897,99 zł 
rozdz. 92195 pozostała działalność 8 900.00 zł 8 897,99 zł 
Ogółem 9 000.00 zł 8 960,63 zł 

Rada Osiedla 650-lecia 
Plan zmianach Wykonanie 

Dz.750 Administracja publiczna 2 450.42 zł 2 077.80 zł 
rozdz. 75095 pozostała działalność 2 450,42 zł 2 077,80 zł 
Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0.00 zł 0,00 zł 
rozdz. 85395 pozostała działalność 0,00 zł 0,00 zł 
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 7 000.00 zł 6 999.22 zł 
rozdz. 92195 pozostała działalność 7 000.00 zł 6 999,22 zł 
Ogółem 9 450,42 zł 9 077.02 zł 

Rada Osiedla Krzywic - Chełmy 
Plan zmianach Wykonanie 

Dz.750 Administracja publiczna 150,00 zł 147,60 zł 
rozdz. 75095 pozostała działalność 150.00 zł 147,60 zł 
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 7 000,00 zł 8 755.00 zł 
rozdz. 92195 pozostała działalność 7 000,00 zł 8 755.00 zł 
Ogółem 7 150,00 zł 8 902.60 zł 

Rada Osiedla Stare Miasto 
Plan zmianach Wykonanie 

Dz.750 Administracja publiczna 500.00 zł 496,49 zł 
rozdz. 75095 pozostała działalność 500,00 zł 496,49 zł 
Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej I 000,00 zł 0.00 zł 
rozdz. 85395 pozostała działalność I 000.00 zł 0,00 zł 
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 7 500,00 zł 8 500,00 zł 
rozdz. 92195 pozostała działalność 7 500,00 zł 8 500.00 zł 
Ogółem 9 000.00 zł 8 996,49 zł 

Rada Osiodła Piaskowce - Aniołów 
Plan zmianach Wykonanie 

Dz.750 Administracja publiczna 1 000.00 zł 570.00 zł 
rozdz. 75095 pozostała działalność 1 000,00 zł 570,00 zl 
Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 000.00 zł 0.00 zł 
rozdz. 85395 pozostała działalność 2 000,00 zł 0,00 zł 
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6 000,00 zł 8 425,15 zł 
rozdz. 92195 ność 6 000,00 zł 8 425,15 zł 
Ogółem 9 000.00 zł 8 995,15 zł 

\ 

nik Miasie 

e/a 



Rada Osiedlu Kurak 
Plan zmianach Wykonanie 

Dz.750 Administracja publiczna 3 000,00 zł 999,88 zł 
rozdz. 75095 pozostała działalność 3 000,00 zł 999,88 zł 
Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 500,00 zł 0,00 zł 
rozdz. 85395 pozostała działalność 2 500,00 z! 0,00 zł 
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 500,00 zł 7 999,92 zł 
rozdz. 92195 pozostała działalność 3 500,00 zł 7 999,92 zł 
Ogółem 9 000.00 zl 8 999,80 zł 
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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 ZA 2019 R. 

DOCHODY / w złotych/ 

DZ ROZDZ 6 TRKŚĆ PLAN PO 
ZMIANACH 

WYKONANIE 

851 OCHRONA ZDROWIA 1.050.845,00 1.060.609,79 

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1.050.845.00 1.060.609.79 

0480 wpływy z opłat za zezwolenia na 
sprzedaż napojów alkoholowych 

1.050.845,00 1.060.609,79 

OGOLEM 1.050.845,00 1.060.609,79 

WYDATKI 
851 OCHRONA ZDROWIA 1.050.845,00 1.045.277,17 

85153 Zwalczanie narkomanii 40.000,00 39.450.48 

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1,010,845.00 1.005.826.69 

OGÓŁEM 1.050.845,00 1.045.277,17 



PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH 
Z USTAWY O UTRZYMANIU PORZĄDKU 1 CZYSTOŚCI W GMINACH 

ZA 2019 R. 

DOCHODY /złotych/ 

DZ ROZ 1)7. § TRI-.ŚĆ PIAN PO 
ZMIANACH 

WYKONAM IE 

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I 
OCHRONA ŚRODOWISKA 

5.821.000,00 5.544.736,08 

90002 Gospodarka odpadami 5.821.000,00 5.544.736.08 

0490 Wpływ y z innych lokalnych opłat 
pobieranych przez jednostki samorządu 
terytorialnego na podstawie odrębnych 
przepisów 

5.821.000,00 5.544.736,08 

OGÓŁEM 5.821.000.00 5.544.736,08 

WYDATKI 
900 GOSPODARKA KOMUNALNA 1 

OCHRONA ŚRODOWISKA 
6.069.245,00 5.561.97734 

90002 Gospodarka odpadami 6.069.245,00 5.561.977.84 

OGÓŁEM 6.069.245,00 5.561.971,84 



PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH W ZAKRESIE 
OCHRONY ŚRODOWISKA ZA 2019 R. 

DOCHODY /złotych/ 

DZ. ROZDZ § TREŚĆ PLAN PO 
ZMIANACH 

WYKONANIE 

900 GOSPODARKA KOMUNALNA 
I OCHRONA ŚRODOWISKA 

302.100,00 191.356.71 

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

302.100.00 191.356,71 

0690 Wpływy z różnych opłat 302.100.00 191.356,71 
OGÓŁEM 302.100,00 191.356,71 

WYDATKI 
900 GOSPODARKA KOMUNALNA 

I OCHRONA ŚRODOWISKA 
302.100,00 191.356,71 

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i 
gminach 

100.000,00 13.937,63 

4300 Utrzymanie terenów zielonych 100.000.00 13.937,63 

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

202.100.00 177.419,08 

4190 1 Nagrody konkursowe 6.000,00 2.746,40 
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 32.100,00 19.503,07 
4270 Naprawa i konserwacja: kanalizacji 

deszczowej, rowów melioracyjnych 
0.00 0,00 

4300 Utrzymanie terenów zielonych, 
utylizacja przeterminowanych 
leków, 
działania ekologiczne 

139.000,00 130.998.60 

4700 Dofinansowanie szkoleń 5.000,00 4.507,00 
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 

jednostek budżetowych 
20.000.00 19.664,01 

OGÓŁEM 302.100,00 191.356,71 



Dotacje 
Dotacje podmiotowe: 

Dotacje dla instytucji kultur) miasta Zgierza w 2019 roku 
L.p. Dział Rozdział Nazwa Plan po zmianach Wykonanie 

1. 921 92109 Miejski Ośrodek Kultury 1 589 000,00 1 589 000,00 
2. 921 92116 Miejsko - Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Bolesława Prusa 1 474 000,00 1 474 000.00 
3. 921 92118 Muzeum Miasta Zgierza 759 200.00 759 200,00 

Ogółem dotacje: 3 822 200,00 3 822 200,00 

Dotacje na zadania realizowane na podstaw ie porozumień lub umów z jednostkami samorządu 

I 

łTN 
\ 

Dotacje dla niepublicznych placówek oświat)' miasta Zgierza w 2019 roku 
L.p. Dział Rozdzii Nazwa Plan po zmianach Wykonanie 

1. 801 80101 1 Społeczna Szkoła Podstawowa TPZ 730 000,00 720 821,00 
2. 801 80101 1 Prywatna Szkoła Podstawowa "Edukacja przyjazna dziecku" 470 000,00 466 802,00 
3. 801 80103 I Prywatna Szkoła Podstawowa "Edukacja przyjazna dziecku" -

oddział przedszkolny 
210 000,00 201 604.00 

4. 801 80103 I Społeczna Szkoła Podstawowa TPZ klasa - oddział przedszkolny 53 854.00 53 854,00 
5. 801 80104 Przedszkole Niepubliczne „Promyczek" 611 000,00 603 794,00 
6. 801 80104 Niepubliczne Przedszkole „Bim Barn Bom" 233 000,00 231 740.00 
7. 801 80104 Niepubliczne Przedszkole „Kurczaczek" 224 000.00 223 886,00 
8. 801 80104 Niepubliczne Przedszkole „U Aniołów" 299 000.00 294 274.00 

terytorialnego w 2019 roku 
L.p. Dział Rozdzi: Nazwa Plan po zmianach Wykonanie 
2. 921 92116 Miejsko - Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Bolesława Prusa 125 000,00 125 000.00 

Ogółem dotacje: 125 000,00 125 000,00 



9. 801 80104 Przedszkole Niepubliczne „Akademia Uśmiechu" 401 000,00 396 395,00 
10. 801 80104 Przedszkole Niepubliczne „Maty Domek" 356 000,00 354 860.00 
11. 801 80106 Punkt przedszkolny „Bąbel" 0,00 0.00 
12. 801 80106 Punkt przedszkolny Akademia Malucha "Skrzat" 22 821.00 22 821,00 
13. 801 80106 Punkt przedszkolny „Słoniątko" 34 811,00 34 811,00 
14. 801 80149 Niepubliczne Przedszkole „Bim Bam Bom" 455 000,00 450410,00 
15. 801 80149 Niepubliczne Przedszkole „U Aniołów" 70 000,00 68 354,00 
16. 801 80149 Przedszkole Niepubliczne „Akademia Uśmiechu" 35 000,00 27 613,00 
17. 801 80150 I Społeczna Szkoła Podstawowa TPZ 226 000,00 218 281,00 
18. 801 80150 1 Pierwsza Prywatna Szkoła Podstawowa "Edukacja przyjazna 

dziecku" 
129 000.00 121 957,00 

Ogółem dotacje: 4 560 486,00 4 492 277,00 

Dotacje celowe: I 

Dotacja na zadaniu bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami "V 
samorządu terytorialnego w 2019 roku 
L.p. Dział Rozdział Nazwa Plan po zmianach Wykonanie 

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

37 000,00 17 939,06 

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

507 514,00 408 244,71 

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

13 000.00 1 848.32 

Opolem dotacje: 557 514,00 428 032,09 



Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań w drodze konkursu ofert miasta Zgierza w 2019 
roku 
L.p. Dział Rozdział Nazw a zadania Plan po zmianach Wykonanie 

1. 710 71095 w zakresie ochrony oraz promocji dóbr kultury i tradycji regionu 60 000.00 60 000.00 

2. 851 85153 zadania wynikające z programu przeciwdziałania narkomanii 5 000.00 5 000,00 
3. 851 85154 zadania wynikające z programu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych 
236 000,00 234 960.00 

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

63 000.00 61 466.70 

5. 852 85228 w zakresie pomocy społecznej na świadczenia usług opiekuńczych i 
specjalistycznych usług opiekuńczych 

1 607 984,20 1 581 337.20 

6. 853 85395 pomoc żywnościowa w zakresie pozostałych zadań w zakresie 
polityki społecznej 

0.00 0.00 

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

21 400,00 21 400.00 

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

37 000.00 37 000,00 

9. 921 92195 w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami 10 000.00 10 000.00 
10. 926 92605 w zakresie sportu dzieci i młodzieży 505 000.00 501 536.50 

Ogółem dotacje: 2 545 384,20 2 512 700,40 



Dotacja dla Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Zgierzu w 2019 roku 
L.p. Dział Rozdział Nazwa Plan po zmianach Wykonanie 

1. 851 85121 Wdrożenie elektronicznej dokumentacji pacjenta, e-rcjestracja. 
ucyfrowienie RTG 

344 453.11 335 070.06 

2. 851 85121 Zakup aparatu USG 100 000,00 100 000,00 
Ogółem dotacje: 444 453,11 435 070,06 

Dotacja na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów 
publicznych w 2019 roku 

L.p. Dział Rozdział Nazwa Plan po zmianach Wykonanie 
1. 900 90095 Zgierz walczy ze smogiem - dofinansowanie do wymiany źródeł 

ciepła - edycja U - WPF 
748 170,00 725 337.00 

Ogółem dotacje: 748 170,00 725 337,00 

Dotacja na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostek niczaliczanym do sektora finansów 
publicznych w 2019 roku 

L.p. Dział Rozdział Nazwa Plan po zmianach Wykonanie 
1. 921 92195 

Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich Kościoła Parnego pw. 
Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu - elewacja etap 11 

0,00 0,00 

2 ,  921 92195 Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich budynku dawnej 
szkoły parafialnej, obecnie budynek uslugowo-handlowy przy ulicy 
Długiej 33 w Zgierzu 

50 000.00 50 000.00 



3. 921 92195 Zabezpieczenie i wymiana części zabytkowego muru ceglanego 
wokół Kościoła Farnego pw. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w 
Zgierzu - prace ratownicze etap 1 

0.00 0,00 

4. 921 92195 Zabezpieczenie i wymiana części zabytkowego muru ceglanego 
wokół Kościoła Famego pw. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w 
Zgierzu - prace ratownicze etap I - zakup materiałów 

100000,00 100 000.00 

Ogółem dotacje: 150 000,00 150 000,00 

Dotacja z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów 
publicznych w 2019 roku 

L.p Dział Rozdział Nazwa zadania Plan po zmianach Wykonanie 
1. 758 75814 w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i 

materiały ćwiczeniowe 
74,50 74.16 

2. 80! 80153 w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i 
materiały ćwiczeniowe 

20 308.80 20 256.16 

Ogółem dotacje: 20 383,30 20 330,32 

Łączna kwota dotacji: 12 973 590,61 zł 12 710 946,87 zł 

I: 
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Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań w drodze 
konkursu ofert miasta Zgierza za 2019 rok 

Dział/ 
Rozdzi 

al 

Nazwa 
działu/ 

rozdziału/ 
podmiotu realizującego 

zadanie 

Plan 
po zmianach Wykonanie Przeznaczenie 

710 Działalność usługowa 60 000,00 60 000,00 

71095 pozostała działalność 60 000,00 60 000,00 działania w zakresie ochrony oraz 
promocji dóbr kultury i tradycji 
regionu 

851 Ochrona zdrowia 304 000,00 301 426,70 

85153 zwalczanie narkomani 5 000,00 5 000.00 organizowanie działań 
terapeutycznych 
i wspierających dla osób 
uzaletnionych i ich rodzin, ofiar 
sprawców przemocy 
w ramach wspierania rodzin 
w kryzysie (małe granty) 

85154 przeciwdziałanie 
alkoholizmowi 

236 000,00 234 960,00 prowadzenie świetlic opiekuńczo-
wychowawczych i działań 
terapeutycznych wynikających 
z profilaktyki i rozwiązywaniu 
problemów alkoholowych 

Klub "STOP" 76 000,00 76 000.00 prowadzenie działań 
terapeutycznych 

Parafialny Oddział Akcji 
Katolickiej 
Drży parafii MBDR 

55 000.00 55 000,00 prowadzenie świetlic opiekuńczo-
wychowawczych 

Stowarzyszenie Wspierania 
Edukacji i Rodziny "Źródła" 

26 400,00 25 400,00 prowadzenie poradnictwa 
psychologicznego, zawodowego 
dla uzależnionych 
i współuzależnionych 
oraz osób przeżywających kryzys 
emocjonalny w ramach wspierania 
rodzin 

Liga Kobiet Polskich 

10 600.00 10 560,00 prowadzenie poradnictwa 
psychologicznego, zawodowego dla 
uzależnionych i 
współuzależnionych oraz osób 
przeżywających kryzys 
emocjonalny, w ramach wspierania 
rodzin 

Fundacja "Arka" 68 000.00 68 000.00 prowadzenie placówki wsparcia 
dzienneeo 

85195 pozostała działalność 63 000,00 61 466,70 

d 

Polskie Stowarzyszenie Na 
Rzecz Osób 
źTJpośledzeniem 
Umysławym-Koło 
w Zgieriu 

-y , | 

52 000.00 52 000.00 prowadzenie dziennego ośrodka 
wsparcia dla osób 
z niepełnosprawnością intelektualną 
/zespołu terapeutyczno-
rehabilitacyjnego/ wraz 
z dowozem dzieci na zajęcia 
rehabilitacyjne 

52 000.00 52 000.00 prowadzenie dziennego ośrodka 
wsparcia dla osób 
z niepełnosprawnością intelektualną 
/zespołu terapeutyczno-
rehabilitacyjnego/ wraz 
z dowozem dzieci na zajęcia 
rehabilitacyjne 

Polski Związek \ 
Niewidomych Koło\ 
w Zeierzu 

5 100,00 5 078,20 działania na rzecz osób 
niepełnosprawnych (małe granty) 
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Stowarzyszenie Zgierski 
Uniwersytet III Wieku 

5 900.00 4 388.50 aktywność seniorów 
(małe granty) 

852 Pomoc społeczne 1 607 984,20 1 581 337,20 

85228 Usługi opiekuńcze i 
specjalistyczne usługi 
ooiekuńcze 

1 607 984,20 1 581 337,20 

MOPS w Zgierzu 1 607 984,20 1 581 337,20 organizowanie i świadczenie usług 
opiekuńczych w miejscu 
zamieszkania 

921 Kultura i ochrona 
dziedzictwa narodowego 

68 400.00 68 400,00 

92195 pozostała działalność 68 400,00 68 400,00 

21 400,00 21 400,00 wspieranie lokalnych inicjatyw 
kulturalnych, imprez edukacyjnych 
nawiązujących do historii i tradycji 
miasta 

37 000.00 37 000.00 wspieranie inicjatyw na rzecz 
srodowiska osób trzeciego wieku 

10 000.00 10 000,00 (małe granty) Towarzystwo 
Przyjaciół Zgierza 

926 Kultura fizyczna 505 000,00 501 536,50 

92605 pozostała działalność 505 000,00 501 536,50 upowszechnianie kultury 
fizycznej i sportu wśród dzieci 
i młodzieży 

Międzyszkolny Klub 
Sportowy 
Zeierz, ul. Wschodnia 2 

18 000,00 18 000,00 sekcja piłki ręcznej dziewcząt 

Miejski Klub Piłkarski 
"Boruta" 
Zsierz, ul. Wschodnia 2 

191 200.00 191 200,00 sekcja piłki nożnej chłopców 

Zgierski Klub Sportowy 
"Włókniarz" 
Zgierz, ul Arkadiusza 
Musierowicza 3/5 

80 000,00 80 000,00 sekcja piłki nożnej chłopców 

Zgierskie Towarzystwo 
Atletyczne Zgierz, 
ul Wschodnia 2 

70 000,00 70 000,00 sekcja zapaśnicza 

Stowarzyszenie 
Koszykówki „MAG-RYS" 
Zgierz, 
ul. Wschodnia 2 

17 000,00 17 000,00 sekcja koszykówki 

Międzyszkolny Uczniowski 
Klub Sportowy „MUKS" 
Zgierz, ul. Bolesława 
Leśmiana 1 

10 000,00 10 000,00 sekcja pływania 

Uczniowski Klub Sportowy 
"Lisy" Zgierz, 
ul. Parzeczewska 46 

10 000,00 10 000,00 sekcja lekkoatletyczna 

Uczniowski Klub Sportowy 
"Piątka" Zgierz, ul. 1 Maja 
63 

32 236.50 32 236,50 sekcja łucznicza 

Uczniowski Międzyszkolny 
Klub Sportowy „Zgierz" 
Zeierz, ul. Wschodnia 2 

18 000,00 18 000,00 sekcja piłki nożnej dziewcząt 

Klub Aportowy „Boruta" 
Zgierz, \ 
ul. Wschodnia 2 

31 000.00 31 000,00 sekcja łucznicza 

WCSTiowsti Khłb ̂ portowy 
"Siatka Zgierz" ZgierX ul. 
Witolda Gombrowicza! 2 

15 000.00 15 000,00 sekcja siatki 
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Miejski Klub Hokejow\ 
"Boruta" 
Zgierz, ui. Wschodnia 2 

3 000,00 0.00 sekcja hokeja 

Towarzystwo Gimnastyczne 
"Sokół" Zgierz, Plac Jana 
Pawia 11 19 

9 100.00 9 100.00 sekcja tenisa ziemnego, stołowego 

Ogółem dotacje 2 545 384,20 2 512 700,40 
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Wykonanie dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku i wydatków nimi 
finansow anych samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność 

określoną w ustawie o systemie oświaty za 2019 rok. 

DOCHODY 

Nazwa Dziat/Rozdzial Plan po zmianach Wykonanie 

1 2 4 5 

Szkol) podstawowe 801/80101 2 030 919,00 1 703 882.83 

0610 200.00 0,00 

0670 118 100,00 107 914.50 

0690 8 200,00 1 347,80 

0750 268 169,00 213 753.33 

0830 1 559 000,00 1 334 000,30 

0920 1 550,00 427,26 

0950 3 600.00 1 887,34 

0960 51 000,00 32 765.30 

0970 21 100.00 11 787,00 

Miejskie przedszkola 801/80104 1 342 303,00 1 193 790,97 

0670 1 237 510,00 I 116 906,25 

0750 21 333,00 16 033.95 

0830 41 750,00 29 854,85 

0920 1 350.00 346.89 

0960 32 350,00 26 441,13 

0970 8 010,00 4 207.90 

ogólnokształcące 801/80120 32 100,00 27 182,55 

0690 500.00 380,00 

0750 30 500,00 23 787,50 

0920 100,00 15.05 

0960 1 000.00 3 000,00 

Ogółem dochody 3 405 322.00 2 924 856.35 
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WYDATKI 

Nszwa Dzial/Kozdział Plan po zmianach Wykonanie 

1 2 A 5 
Szkoły podstawowe 801/80101 2 030 919,00 I 703 882,83 

2400 3 870,00 14 465,25 

3020 1 000.00 957,34 

4170 4 000,00 0,00 
4210 244 432,00 209 653.67 

4220 1 563 900,00 1 343 070,21 
4240 21 070.00 14 566,91 

4260 2 000,00 785.10 

4270 55 400,00 29 280,00 

4300 70 599,00 51 239,90 
4360 5 500,00 1 924,67 
4410 3 848,00 1 640,96 

4530 51 000,00 35 968,82 

4700 4 300,00 330,00 

Miejskie przedszkola 801/80104 1 342 303,00 1 193 790,97 

2400 2 310,00 42,10 

4210 48 900,00 34 152,50 

4220 1 259 900,00 1 139 849,54 

4240 18 300,00 12 689.44 

4270 2 250,00 768,75 

4300 6 180,00 3 506.15 

4360 300,00 0,00 

4390 185,00 184,50 

4430 265,00 250.00 

4530 2 463,00 1 802,99 

4700 1 250,00 545,00 
ogólnokształcące 801/80120 32 100,00 27 182,55 

2400 100,00 0,45 
4210 13 000.00 12 683,74 
4240 1 000,00 895,00 

4270 6 000,00 5 370,03 
4300 4 000,00 3 785,17 
4360 1 000,00 0,00 
4530 7 000,00 4 448,16 

Ogółem wydatki 3 405 322,00 2 924 856,35 
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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. 



INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ 
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA ROK 2019 

h złotych 

•-P- Wyszczególnienie plan na początek 
roku 

plan po 
zmianach wykonanie 

1 Dochody ojtólem 259 610 569,79 259 483 671,81 254 729 079,26 
1.1 Dochody bieżące, w tym: 210 487 223,96 234 241 172.99 233 860 971,11 

1 I I  dochody z t>1ulu udziału we wpływach z podatku 
dochodowego od osób fizycznych 60 134 203,00 60 134 203,00 60 702 526,00 

1 1 2  dochody z tytułu udziału wc wpływach z podatku 
dęchodoweeo od osób Dtawnych 2 000 000,00 2 364 775,00 2 640 682.05 

1 1.3 podatki i opłaty , w tym 40 189 345,00 41 057 892,00 41 289 864,25 
1 1 3  1  z podatku od nieruchomości 26 025 000,00 26025 000,00 26 554 431,64 
1 14 z subwencji ogólnej 37 529077,00 38 212 230,00 38 212 230,00 

1 15 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele 
bieżące , _ 

48 576 679,96 70 365 699,66 68 8 86 235.63 

1.2 Dochody majątkowe, w tym: 49 123 345,83 25 242 498.82 20 868 108,15 
12 1 ze sprzedaż) majątku 5 000 000.00 4 976 040.50 6 644 916,52 

1 2 2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na 
inwestycje 43 773 572,72 19 874 845,21 13 802 765,63 

2 Wydatki ogółem 275 184 954,08 289 330 248,10 257 393 821,66 
2.1 Wydatki bielące,» tym: 208 579 252.53 234 134 850,64 226 260 859.94 
2 1 I z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym 1 652 147,95 0,00 0,00 

2 1 11 
gwarancje t poręczenia podlegające wyłączeniu z 
limitu spłaty zobowiązań, o których mowa 
vY,nrt 24"! ustawy 

0,00 0.00 0,00 

2 1.2 

na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego 
publicznego zakładu opieki zdrowotnej 
przekształconego na zasadach określonych w 
przepisach o działalności leczniczej, w wysokości 
w jakiej me podlegają sfinansowaniu dotacją z. 

O.OO 0.00 0,00 

2 1.3 wydatki na obshigę długu, w rym 1 000 000.00 890000,00 888 762,18 
2 1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art 243 ust I 1 000 000.00 840 000,00 838 762,18 

2.1.3 1 1 

odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 
spłaty zobowiązań, o którym mowa 
w art 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż. 90 
dni po zakończeniu programu, projektu 
lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków 

0,00 0,00 0,00 

2 1.3.1 2 
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 
spłaty zobowiązań, o którym mowa 
w sn. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań 
Z&siasniCtYSh na wkład fcmiowv 

0.00 0,00 0,00 

2.2 Wydatki majątkowe 66 605 701.55 55 195397,46 31 132 961,72 
3 Wynik budżetu -15 574 384.29 -29 846 576,29 -2 664 742,40 
4 Przychody budżetu 19 214 463.21 35 038 094,21 22 300 021,25 
4 I Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym 0,00 0,00 0,00 
4 1.1 na pokrycie deficytu budżetu 0,00 0,00 0,00 

4.2 Wolne środki, o których mowa w art 217 ust 2 pkt 
6 ustawy, w lyrr. 13 414 463.21 13414463,21 14 950 021,25 

42.1 na pokrycie deficytu budżetu 9 774 384,29 8 222 945.29 0,00 

43 Kredyty, pożyczki, emisja papierów 
wartościowych, w tym 

5 800 000.00 21 623 631,00 7 350 000,00 

43 1 na pokrycie deficytu budżetu 5 800 000.00 21 623 631.00 2 664 742,40 

44 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 
długu, w tvm 

0,00 0,00 0,00 

4 4 !  na pokrycie deficytu budżetu 0,00 0,00 0,00 
5 Rozchody budżetu 3 640 078,92 5 191 517,92 5 191 517,92 

5 1 Spłat)' rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz 
wykup oanierów wartościowych, w tym 3 640 078.92 5 191 517,92 5 191 517,92 

5.1 1 
łączna kwota przypadających na dany rok kwot 
ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań . 

V o którym mowa w art.243 ustawy 
0,00 0,00 0,00 

51 1.1 \ kwota przypadających na dany rok kwot 
\ ustawowych wyłączeń określonych w art 243 ust 

0,00 0,00 0.00 

5 1 12 f 
/ 

\ kwota przypadających na dany rok kwot 
\ ustawowych wyłączeń określonych w art 243 ust 0.00 0,00 0,00 
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5  1  1 3  
kwota przypadających na dany rok kwol 
ustawowych wyłączeń innych ni? określone 
w an 243 ustawy 

0,00 0,00 0,00 

5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 0,00 0,00 0,00 

6 Knota długu 35 166 962,19 49 439 154,19 35 165 523,19 

7 
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostką samorządu 
terytorialnego zobowiązać po likwidowanych i przekształcanych jednostkach 
zaliczanych do sektom finansów publicznych 

0,00 0,00 0,00 

8 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa * art. 242 ustan y X X X 

8 1 
Różnica między dochodami bieżącymi a 
wydatkami bieżącymi 

1 907 971.43 106 322,35 7600 111,17 

8 2 
Różnica między dochodami bieżącymi, 
skorygowanymi o irodki a wydatkami bieżącymi, 
Ptfmpteiszonvms o wydatki 

15 322 434.64 13 520 785,56 22 550 132,42 

9 Wskaźnik spłaty zobowiązać % i a 

91 

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o 
której mowa w an 243 ust l ustawy 
do dochodow, bez uwzględnienia zobowiązań związku 
w spółtworzonego przez jednostkę samorządu 
terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń 
jsrrjpadających na dany rok 

2,42% 2r32% 2J7% 

9.2 

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o 
której mowa w an 243 ust 1 ustawy 
do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku 
współtworzonego przez jednostkę samorządu 
terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 
przypadających na dany rok 

2,42% 2,32% 2.37% 

93 

Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez 
jednostkę samorządu tery torialnego przypadających do 
spłaty w danym raku budżetowym, podlegająca doliczeniu 
zgodnie z art 244 ustawy 

0.00% 0.00% 0.00% 

*4 

Wskaźnik planowane] łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o 
której mowa w art 243 ust 1 ustawy 
do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku 
współtworzonego (rzez jednostkę samorządu 
terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 
wyłączeń przypadający ch na dam rok 

2.42% 2.32% 2.37% 

95 

Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochod) 
ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych 
o wy datki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla 
danego roku (wskaźnik jednoroczny ) 

2,66% 1.96% 5,5 9° 4 

96 

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w 
art 243 ustawy , po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń . 
obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku 
poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik 
ustalony w oparciu o średnią arytmetyczny z 3 

6,09% 6,09% 6,09% 

96 1 

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w 
an 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 
obliczom w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego 
pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o 
średni^arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 

6.80% 7.00% 7,00% 

97 

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań 
określonego w art- 243 ustawy. po uwzględnieniu 
zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 
samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 
ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 
kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy 

Spełniona Spełniona Spełniona 

9.7 1 

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań 
określonego w an 243 ustawy, po uwzględnieniu 
zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 
samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 
ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 
wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 

Spełniona Spełniona Spełniona 

10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w lym na: 0,00 0,00 0,00 

10 1 
Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów 
wartościowych 

0,00 0,00 0.00 

11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych X s X 

11 1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich 82 381 765,00 84 940 486,23 83 692 267.35 

11.2 
Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki 
samorządu terytorialnego 

15 474 274,00 15 742 682.50 15 459 943,83 

11.3 — W y d a t k i  o b j ę t e  l i m i t e m  a r t  2 2 6  u s t  3  u s t a w y .  z  t e g o .  64 834 403,58 48 962 610,13 27 258 217.25 

Wjrf bieżące 451 955,24 1 634 773,22 1 109 288,44 

łl 3.2 \ majątkowe 64 382 448.34 47 327 836,91 26 148 928.81 

114 \ Wydatki inwesty cyjne kontynuowane 63 634 278.34 44 622 888.91 24 341 517,82 

11.5 _ p 0 t « >  " " "  — ^ N o w e  w y d a t k i  i n w e s t y c y j n e  1 723 480,10 9 229 885,44 5 481 036.84 

11.6 ^ Wydatki majątkowe w formie dotacji 1 247 943.11 1 342 623,11 1 310 407.06 

U 
Finansowanie programów, pro\kfśw lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których 
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawi 

X i X 
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12.1 
Dochody biedce na programy. projekty lub zadania 
finansowane r udziałem środków, o których mowa 
w art . 5 ust 1 pkl 2 i 3 ustawy, W tvm: 

159 458,96 1 289 888,06 517 771.82 

12 1 t środki określone w art 5 ust 1 pkt 2 ustawy, w tyra 155 230M 1 268 971.39 501 609,16 

12 11 I 
środki określone w art 5 ust 1 pkt 2 ustawy wynikaj acc 
wyłącznie z zawartych umow na realizację programu, 
projektu tub zadania 

155 230,38 1 268 971,39 501 609.16 

12 2 
Dochody majątkowe na programy, projekty łub zadania 
finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 
3 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym 

40 427 402,72 15 164 326,49 8 902 796,05 

12 2 1 środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy, w rym 40 427 402.72 15 127 436,49 8 865 653,61 

12.2 1 1 
środki określone w art 3 ufl l pkt 2 ustawy wynikające 
wyłącznie z zawartych umow na realizację programu, 
projektu lub zadania 

40 427 402.72 15 127 436.49 8 865 653.61 

12 3 
Wydatki bieżące na programy, projekty' tub zadania 
finansowane z udziałem środków, o których mowa 
w art. 3 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy 

159 458,% \ 384 675,06 782 440,49 

12 3 1 w tym finansowane środkami określonymi w art 5 ust 1 
gkt 2 ustawy 

155 230,38 l 268 971,39 672 746.20 

1 2 3 2  

Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub 
zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów 
z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w 
art, 3 ust 1 pkt 2 ustawy 

155 230,38 1 268 971,39 672 746.20 

1 2 4  
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania 
finansowane z udziałem środków, o których mowa w arl 
5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy 

56 077 817,86 37 059 969,7! I9 039 627.00 

1 2 4  1  w tym finansowane środkami określonymi w art 5 ust 1 
pkt 2 ustawy 

40 427 402,72 27 993 228,39 15 848 481.10 

1 2 4 2  

Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub 
zadania wynikające wyłącznie * zawartych umów z 
podmiotem dysponującym środkami, o kiórych mowa w 
art 5 ust 1 pkt 2 ustaw\ 

40 427 402.72 27 993 228.39 15 848 481,10 

12 5 

Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na 
realizację programu, projektu lub zadania finansowanego 
z udnałem środków , o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 
ustawy bez względu na stopień finansowania tvmi 

15 654 643,72 9 182 444,99 3 300 840.19 

12 5 1 
w tym w związku z już zawartą umową na realizację 
programu, projektu lub zadania 

15 654 643.72 9 182 444,99 3 300 840,19 

12 6 

Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 
stycznia 2013 r umową na realizację programu, projektu 
lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami 
o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 ustawy 

0.00 0.00 0.00 

12 6 1 
w tym w związku z już zawarta umową na realizacje 
programu, projektu lub zadania 

0.00 0,00 0.00 

1 2 ?  

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów 
wartościowych powstające w związku 
z umową na realizację programu, projektu lub zadania 
finansowanego z udziałem środków, o których mowa w 
art 5 ust 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień 
finansowania tymi środkami 

0.00 0,00 0.00 

12.7.1 w tym w związku z już zawartą umow ą na realizację 
programu, projektu lub zadania 

0,00 0.00 0,00 

12 S 

Przychod> z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów 
wartościowych powstające w związku 
z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r umową na realizację 
programu, projektu lub zadania finansowanego 
w co najmniej 60% środkami, o kióry ch mowa w art 5 
ust 1 pkt 2 ustawy 

0.00 0.00 0.00 

12.8.1 
w tym w związku z już zawartą umową na realizację 
programu, projektu lub zadania 

0,00 0,00 0,00 

13 
Kwoty dotyczące przejęcia i spłat} zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach 
opieki zdrowotne] oraz pokrycia ujemnego wyniku 

l & \ 

13 1 

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 
jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań 
po likwidowany ch i przekształcanych samodzielnych 
zakładach opieki zdrowotnej 

0,00 0,00 0,00 

1 3 2  

Dochody- budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu 
państwa, o której mowa w art 196 ustawy z dnia 15 
kwietnia 2011 r o działalności leczniczej (Dz U. Nr 112. 
£oz 654, z póżn zm } 

0,00 0.00 0,00 

13,3 
Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o 
którym mowa w art 190 ustawy o działalności leczniczej 

0,00 0,00 0,00 

13.4 ^ 
Wydatki rui spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego 
publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego 

\ na zasadach określonych w przepisach o działalności 
0.00 0.00 0,00 

/ \ Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego 
\ publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na 
\ zasadach określonych w przepisach o działalności 

0.00 0,00 0,00 

13.6 
Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego 

T - publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do 
\ końca 2011 r na podstawie przepisów o zakładach opreki 

0.00 0,00 0,00 
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13 1 Wydatki bieżące na pokrycie i^emnego wyytiku 
finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki 

0,00 0,00 0,00 

14 Uanr uzupełniające o długu 1 jego spłacie 1 i X 

14 1 
Spłat) nit kapitałowych oraz wykup papierów 
wartościowych, o których roswa w pkt 3 1-. wynikające 
wyl^cauc i tytułu sobowtązań już zaciągniętych 

3 MO 078.92 5 191 517,92 5 191 517,92 

1 4 2  
Kwota długu którego planowana splata dokona się z 
wydatków budżetu 

0,00 0,00 0.00 

14 3 Wydatki zmniejszające dług, w tym 0,00 0.00 0,00 

14 3 1 
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, 
innych mz w pkt 14 33 

0,00 0,00 0,00 

14 32 
związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych 
wliczanych w państwowy dług publiczny 

0.00 0,00 0.00 

1 4 3  3  wy|>łaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 0,00 0,00 0.00 

14 4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę 
długu !,tr: m umorzenia. różnice kursowej 

0,00 0,00 0,00 

15 Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 0,00 0,00 0,00 

15 1 
Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku 
bankowym. wtvm: 

0,00 0,00 0.00 

IS 1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy 0,00 0,00 0,00 

1 5 3  
Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego 
óbligaianu&zom, nicuwzględnianc w limicie spłaty 
zobowiazań, o którym mowa w art 243 ustawy 

0.00 0,00 O.OO 

'j^rj^Miasta 

^Grażyna Mele 



REALIZACJA WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ 
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ ZA ROK 2019 

*• słutyth 

L. p. Nazwa i cel 
rok 2019 

L. p. Nazwa i cel plan na początek roku pUn po (mianach wykonanie 

1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogólem (1.1+1.2+1.3) 64 834 403,58 48 962 610,13 27 258 217,25 
l.a - wydatki biedce 451 955.24 1 634 773.22 1 109 288,44 

l.b - wydatki majątkowe 64 382 448,34 47 327 836,91 26 148 928,81 

l.l 

Wydatki na program), projekty lub zadania związane z 
programami realizowanymi z udziałem środków, o któr>ch 
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych ( Dz. 1'. Nr 157, poz_ 1240, 
z późn. rm.) z tego: 

45 966 300,67 28 068 656,67 9 688 119.46 

1.1.1 - wydatki biedce 0,00 1 120 204,15 701 405M 

l.l 1 1 

ERASMUS+ w Szkole Podstawowej Nr 5 
Cel: Wzmocnienie kompetencji zawodowych i kluczowych 
osób z wykorzystaniem programów mobilności 
ponadnarodowej (80195) 

0.00 66 016.13 49 515.91 

1.1.1.2 

Podaruj nadzieję, wsparcie i rozwój 
Cel: Poprawa dostępu do realizowanych w regionie usług 
społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne 
oraz usług zdrowotnych odpowiadających na zdiagnozowane 
potrzeby w regionie (85295) 

58 089.28 57 560.79 

11 1.3 

Centrum Usług Środowiskowych w Powiecie Zgierskim 
Cel: Poprawa dostępu do realizowanych w regionie usług 
społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne 
oraz usług zdrowotnych odpowiadających na zdiagnozowane 
potrzeby w regionie (85214,85295) 

0,00 304 318.64 249 356.84 

1 1 1 4  

DLA RODZINY, 
Cel. Rozwój usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej 
(85214.85219,85504) 

0,00 249 610.00 147 619.06 

1  1 I S  

AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA DROGĄ DO SUKCESU. 
Cel: Podniesienie aktywności społeczno • zawodowej osób 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 
(85214,85219,85295) 

0.00 265 177.00 117 766.77 

1.1.16 

Ponadnarodowa mobilność uczniów 
Cel: Wzmocnienie przekrojów kompetencji kluczowych w tym 
m in: nauka języków obcych, rozwijanie umiejętności uczenia 
się, nabycie nowych kompetencji niezbędnych do rozwoju 
osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa 
europejskiego (80195) 

0,00 176 993.10 79 586.00 

1.1.2 -wydatki majątkowe 45 966 300,67 26 948 452.52 8 986 714,09 

1.1.2.1 

Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez 
rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim 
Cel: Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności systemu 
transportu publicznego (60095) 

39 233,63 39 233,63 36922,50 
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1122 

Modernizacja energetyczna budynków zasobu komunalnego 
oraz użyteczności publicznej na terenie miasta Zgierza 
Cd: Poprawa efektywności energetycznej w wybranych 
obiektach użyteczności publiczną oraz wybranego zasobu 
komunalnego na terenie miasta Zgierza (71095) 

8 125 928.00 7 370 671,13 2 517 592,63 

1 123 

Poprawa jakości, funkcjonow ania i rozw ój oferty systemu 
transportowego na terenie Gminy Miasto Zgierz 
Cd: Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności systemu 
transportu publicznego (60095) 

10 086 113.60 2 616 386.40 1 237 856,72 

1124 

Szlakiem architektury włókienniczej • rewitalizacja Miasta 
Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz 
rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze LOM 
Cd: Rewitalizacja zdegradowanych przestrzeni miejskich 
(71095) 

26 368 901.25 15 576 037.17 3 857 813,83 

1125 

Wdrożenie i rozbudowa technologii informacyjno -
komunikacyjnych w Gminie Miasto Zgierz. 
Cd: Popiwa komunikacji z UMZ i obsługa klienta (72095) 1 346 124.19 1 346 124.19 1 336 528.41 

1.2 
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z 
umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z lego: II 512 31835 II 452 315,17 11 378 014.89 

1.2.1 - wydatki bieżące 28 683,48 26 317,49 26 317,49 

12 11 
Kompleksowa lermomodemizacja budynków na terenie miasta 
Zgierza Cet Poprawa efektywności energetycznej w wybranych 
obiektach oświatowych na terenie miasta Zgierza (80195) 

28 683.48 16 756.37 16 75637 

12 11 
Kompleksowa lermomodemizacja budynków na terenie miasta 
Zgierza Cel Poprawia efektywności energetycznej w wybranych 
obiektach oświatowych na terenie miasta Zgierza (80195) 

0.00 9 561,12 9561,12 

1.2.2 - wydatki majątkowe II 483634,87 11 425 997,68 11 351 697,40 

1.2.2.1 

Kompleksowa lermomodemizacja budynków na terenie miasta 
Zgierza Cd. Poprawa efektywności energetycznej w 
wybranych obiektach oświatowych na terenie miasta Zgierza 
(80195) 

11 483 634.87 11 425 997,68 II 351 697.40 

13 
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe ( 
inne nil wymienione w pkt 1 i 2) z tego: 7 355 784,56 9 441 638,29 6 192 082,90 

1J.I - wydatki bieżące 423 271.76 488 25138 381 56538 

13 1 1 291 203.76 291 203,76 291 203,76 

1.3.12 

N 
Plan miejscowy Miasto Tkaczy 

_ 35 868.00 35 868,00 0,00 

f. 

\ ) 
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1 3 13 
Tlan miejscowy rejon ulicy Konstantynowska- Zachód 
Cel Skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego (71004) 51 200.00 51 200.00 0,00 

13 14 

Program profilaktyki i korekcji wzroku " Ratujmy wzrok 
dzieciom" 
Cel: Zapobieganie wadom wzroku u dzieci i jednoczesna 
korekcja (85195) 

40 000,00 40 000.00 39 970.00 

1.3 1 5 

Program profilaktyki.wykrywania i przeciwdziałania łagodnym 
zaburzeniom poznawczym u mieszkańców Zgierza w wieku 
60+ Cel; Zwiększenie świadomości u mieszkańców Zgierza 
60+ znacznego wczesnego wykrywania zaburzeń poznawczych 
i zapobiegania im poprzez styl życia, sposób odżywiania, 
środowisko życia i czynniki psychospołeczne (85195) 

5 000.00 5 000.00 0.00 

1.3.1.6 
Utrzymanie i konserwacja fontanny na placu K ilińskiego oraz 3 
szt zdrojów wody pilnej Cel Konserwacja fontanny oraz 
zdrojów wody pitnej na terenie miasta Zgierza (90095) 

0.00 27 224.82 27 224.82 

1.3.1 7 
Plan miejscowy rejon ulicy Łódzkiej Cel Skrócenie i 
ułatwienie procesu inwestycyjnego (71004) 0,00 12 300,00 0.00 

1.3 1 8 

Utworzenie punktu dydaktycznego pn „ Cztery pory roku w 
ogrodzie" przy Szkole Podstawowej Nr 6 im. Jana 
Kochanowskiego w Zgierzu z Oddziałami Dwujęzycznymi i 
Oddziałami Sportowymi Cel Wprowadzenie edukacji 
ekologicznej i przyrodniczej (80101) 

0,00 11 909,00 11 909.00 

1.3 19 

Program Edukacji Ekologicznej pn „Woda źródłem życia" 
realizowany w Szkole Podstawowej Nr 6 im Jana 
Kochanowskiego w Zgierzu z Oddziałami Dwujęzy cznymi i 
Oddziałami Sportowymi Cel Edukacja ekologiczna 
obejmująca problematykę zanieczyszczeń powietrza, 
racjonalizacji gospodarki odpadami oraz zrównoważone 
korzystanie z zasobów naturalnych, ze szczególnym 
uwzględnieniem ochrony wód i gospodarki wodnej (80195) 

0.00 13 546,00 11 258,00 

1 3 MO 

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię i 
paliwa gazowe dla obszaru Gminy Miasto Zgierz wraz z 
prognozą oddziaływ ania na środowisko Cel: Ograniczenie 
negatywnego wpływu zanieczyszczeń na środowisko, a także 
racjonalne gospodarowanie odpadami (90095) 

0.00 0,00 0,00 

13 1 II 
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Cel Poprawa stanu 
powietrza (90095) 0,00 0.00 0.00 

1J.2 -wydatki majątkowe 6 932 SI230 8 953 386.71 5 810 517.32 

1.3.2.1 

Modernizacja energetyczna budynków zasobu komunalnego 
oraz użyteczności publicznej na terenie Miasta Zgierza 
Cel: Poprawa efektywności energetycznej w wybranych 
obiektach użyteczności publicznej oraz wybranego zasobu 
komunalnego na terenie miasta Zgierza (71095) 

319.00 319.00 0.00 

\ 
\ j  



1322 

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 
Cel Rozwój infrastruktury- sportowej na terenie miasta Zgierza 
(92601) 

3 422 013.67 3418261.84 1 283 582.24 

1,3.2.3 

Modernizacja zaplecza sanitarno - szatmowego hali sportowej 
MOSiR przy ul Wschodniej oraz boiska piłkarskiego i 
wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Zgierzu 
Cel: Rozwój infrastruktury sportowej na terenie miasta Zgierza 
(92601) 

1 998 210.13 1 934 865,34 1 934 86534 

1 3 24 
Przebudowa ulicy Czereśniowej w Zgierzu 
Cel. Poprawa jakości nawierzchni i wykonanie kanalizacji 
deszczowej w ulicy Czereśniowej (60016) 

700000,00 690 000,00 689 393.93 

1 3,2 5 

Szlakiem architektury włókienniczej - rewitalizacja Miasta 
Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz 
rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM 
Cel: Rewitalizacja zdegradowanych przestrzeni miejskich 
(71095) 

63 800,00 189 992,53 81 110,74 

1 3 26 
Zgierz w alczy ze smogiem • dofinansowanie do wymiany 
źródeł ciepła- edycja II 
Cel: Ograniczenie niskiej emisji (90095) 

748 170,00 748 170.00 725 337.00 

1.3.2 7 

Poprawa jakości, funkcjonowania i rozwój oferty systemu 
transportowego na terenie Gminy Miasto Zgierz 
Cd: Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności systemu 
transportu publicznego (60095) 

0,00 15 000.00 14 154.08 

1 3.2 8 

Przebudowa instalacji wewnętrznych hali wielofunkcyjnej 
MOSiR przy ul Wschodniej 2 w Zgierzu 
Cel: Poprawa stanu technicznego instalacji wewnętrznych hali 
sportowej MOSiR (92601) 

0,00 850 000,00 764 250.00 

1329 

Budowa przegrody akustycznej od strony boisk przy Szkole 
Podstawowej Nr 5 w Zgierzu 
Cel: Ochrona akustyczna prywatnych posesji przed 
nadmiernym hałasem (90095) 

0,00 20 000.00 0,00 

1 32 10 

Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul 
Gromicka 
Cd: Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz 
(60016) 

0,00 488 027.00 312 923,99 

1 32 II 
Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz • ul Jagiełły 
Cel Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz 
(60016) 

0,00 598 751.00 4 900.00 

1,3.2.12 
Wykonanie geotermalnego odwiertu badawczego 
Cel Poprawa jakości środowiska poprzez wykorzystanie 
energii z geotermii (90095) 

0.00 0,00 0.00 



Budowa drogi dojazdowej do terenów Łódzkiej Specjalnej 

1.3.2 13 Strefy Hkonomicznej w dzielnicy Rudunki w Zgierzu 0.00 0,00 0,00 1.3.2 13 Cel: Rozwój infrastruktury drogowej na terenie miasta Zgierza 
(60016) 

0.00 0,00 0,00 
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INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ 
W ROKU 2019 

Przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej uchwalone na 2019 rok 

w wysokości 64,834.403,58 zł na dzień 31 grudnia 2019 r. zamknęły się kwotą 

48.962.610,13 zł. Wykonane zostały w wysokości: 27.258.217,25 zł (55,67 %). 

wykonanie 

Wydatki bieżące: 1.109.288,44 zl 

1. Nazwa: ERASMUS+ w Szkole Podstawowej Nr 5. 
Cel: Wzmocnienie kompetencji zawodowych i kluczowych osób 
z wykorzy staniem programów mobilności ponadnarodowej. 
Oświata 
Dz. 801 Oświata i wychowanie 
rozdz. 80195 pozostała działalność 
wydatki w kwocie 49.515,91 zł, w tym: 
§ 4217 - zakup materiałów i wyposażenia 5.893,75 zł 
§ 4307 - zakup usług pozostałych 3.592,90 zł 
§ 4427 - podróże służbowe zagraniczne 40.029,26 zł 

W roku 2019 środki wydatkowane iv ramach ,, Wsparcia 
organizacyjnego" programu przeznaczone zostały na zakup polis 
ubezpieczeniowych, mobilnego parawanu, gabloty 
z podświetleniem, laptopa dla nauczycieli, projektora, wycieczki 
oraz podróży. 

2. Nazwa: Podaruj nadzieję, wsparcie i rozwój. 
Cel: Poprawa dostępu do realizowanych w regionie usług społecznych 
ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne oraz usług zdrowotnych 
odpowiadających na zdiagnozowane potrzeby w regionie. 
Miejski Ośrodek Pomocy i Społecznej 
Dz. 852 Pomoc społeczna 
rozdz. 85295 pozostała działalność 
wydatki w kwocie 57.560,79 zł, w tym: 
§ 4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników 4.484,24 zł 
§ 4019 - wynagrodzenia osobowe pracowników 523.76 zł 
§ 4117 - składki na ubezpieczenia społeczne 4.243,83 zł 
§ 4119 - składki na ubezpieczenia społeczne 495,69 zł 
§ 4127 - składki na Fundusz Pracy 599,61 zł 
§ 4129 - składki na Fundusz Pracy 70,04 zł 
§ 4177 - wynagrodzenia bezosobowe 19.985,85 zł 

wynagrodzenia bezosobowe 2.334,41 zł 
§ 4217 - ikup materiałów i wyposażenia 790,97 zł 
§4219- tkup materiałów i wyposażenia 92,39 zł 

usług pozostałych 21.436,18 zł 
Hg pozostały ch 2.503,82 zł 



Projekt "Podaruj nadzieję - wsparcie i rozwój" realizowany jest przez 
Stowarzyszenie Profilaktyki i Resocjalizacji AD REM w partnerstwie z Gminą 
Miasto Zgierz - Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej im. bl o. Rafała 
Chylińskiego w Zgierzu oraz Gminą Aleksandrów Łódzki - Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim. Projekt realizowany jest w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 
2014-2020 Oś IX Włączenie społeczne; Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Poddziałanie LX. 2.2. Usługi 
Społeczne i zdrowotne - ZIT. Całkowita wartość projektu to kwota 2 757 925,75 zł. 
vi' tym dofinansowanie zadań MOPS Zgierz (partnera projektu) wynosi 95 830.00 
zł. 
Okres realizacji projektu: od 01.01.2018 r do 30.06.2020 r. 
Adresatami działań zaplanowanych w projekcie są dzieci i młodzież w wieku 10-18 
lat oraz osoby z ich otoczenia - rodziny kwalifikujące się lub objęte wsparciem 
OPS. MOPS w Zgierzu w ramach realizacji projektu dla osób z otoczenia 
młodzieży objętej wsparciem projektu organizuje cykl warsztatów w ramach 
„Szkoły dla rodziców i wychowawców" w toku sześciu edycji. Głównym celem 
programu jest wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w 
codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą po to, by zbudować głębszą relację o 
więzi oparte na wzajemnym szacunku. W okresie 07-12.20/9 roku odbyły się dwie 
edycje warsztatów, których wzięło udział 13 rodzin. Rodzice i dzieci biorący 
udział w warsztatach mogli również skorzystać z dodatkowego wsparcia 
świadczonego przez psychologa i pedagoga udzielanego w formie indywidualnych 
konsultacji. 

Nazwa: Centrum Usług Środowiskowych w Powiecie Zgierskim. 

Cel: Poprawa dostępu do realizowanych w regionie usług społecznych 
ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne oraz usług zdrowotnych 
odpowiadających na zdiagnozowane potrzeby w regionie. 
Miejski Ośrodek Pomocy i Społecznej 
Dz. 852 Pomoc społeczna 
rozdz. 85214 zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
§ 3119 świadczenia społeczne- wydatki w kwocie 39.117.00 zł 
rozdz. 85295 pozostała działalność 
wydatki w kwocie 210.239,84 zł, w tym: 
§ 4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników 57.247,14 zł 
§ 4019 - wynagrodzenia osobowe pracowników 2.901,75 zł 
§ 4117 - składki na ubezpieczenia społeczne 27.294,08 zł 
§ 4119 - składki na ubezpieczenia społeczne 1.383,37 zł 
§ 4127 - składki na Fundusz Pracy 3.855,56 zł 
§ 4129 - składki na Fundusz Pracy 195,49 zł 
§ 4177 - wynagrodzenia bezosobowe 100.147,01 zł 
§4179 - wynagrodzenia bezosobowe 5.077,17 zł 
§ 4217- zakup materiałów i wyposażenia 1.263,19 zł 
§ 4219 - zakup materiałów i wyposażenia 64,03 zł 

4307 - zakup usług pozostałych 10.290,32 zł 
*09 - zakup usług pozostałych 520,73 zł 
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Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś IX Włączenie społeczne; Działanie 
IX. 2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 
Poddziałanie 1X 2.1. Usługi Społeczne i zdrowotne. Całkowita wartość projektu to 
kwota 6 318 904.33 zł, w tym dofinansowanie zadań MOPS Zgierz wynosi 
958 577,28 z, w tym wkład własny 165 000 zł (zasiłki i pomoc w naturze). Projekt 
realizowany jest w partnerstwie. Liderem projektu jest Starostwo Powiatowe 
w Zgierzu/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Zgierzu przy współudziale pięciu partnerów realizacji projektu: 
1. Gmina Miasto Zgierz/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgierzu. 
2. Gmina Miasto Głowno/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie, 
3. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną 
Kolo 
w Zgierzu, 
4. Stowarzyszenie Hospicjum im. Jana Pawła 11 prz)> Parafii N.M.P. Różańcowej 
w Zgierzu 
5. Fundacja Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A. w Rąbieniu. 
Okres realizacji projektu: od 01.03.2019 r. do 28.02.2022 r. 
W okresie 07-12.2019 r. w projekcie brało udział 26 osób z 
niepełnosprawnościami. Uczestnicy projektu korzystali z pracy socjalnej oraz 
wsparcia asystentek osobistych osób niepełnosprawnych W ramach zadania 
świadczona była również usługa transportowa dla uczestników projektu w 
przemieszczaniu się do miejsc użyteczności publicznej (urzędów, podmiotów 
aktywizujących zawodowo, placówek oświatowych, kulturalnych i sportowych). 
Dodatkowo, dla opiekunów faktycznych osób niepełnosprawnych realizowane było 
indywidualne poradnictwo psychologiczne oraz prawne. Ze wsparcia w okresie 
07-12.2019 r. korzystało 8 opiekunów. 

Nazwa: DLA RODZINY. 
Cel: Rozwój usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej. 
Miejski Ośrodek Pomocy i Społecznej 
Dz. 852 Pomoc społeczna 
rozdz. 85214 zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
§ 3119 świadczenia społeczne- wydatki w kwocie 28.465,50 zł 
rozdz. 85219 ośrodki pomocy społecznej 
§ 4179 wy nagrodzenia bezosobowe - wydatki w kwocie 910,00 zł 
Dz. 855 Rodzina 
rozdz. 85504 wspieranie rodziny 
wydatki w kwocie 118.243,56 zł, w tym: 
§ 4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników 41.640,04 zł 
§ 4117 - składki na ubezpieczenia społeczne 7.064,33 zł 
§ 4127 - składki na Fundusz Pracy 983,49 zł 
§ 4177 - wy nagrodzenia bezosobowe 21.518,00 zł 
§ 4217 - zakup materiałów i wyposażenia 7.482,16 zł 
§ 4307 - zakup usług pozostałych 39.245,54 zł 

różne opłaty i składki 60,00 zł 
§ 4707 -.szkolenia pracowników niebędących członkami 
korpusu śiużby cywilnej 250,00 zł 
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Gmina Miasto Zgierz - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej im. bl. o. Rafała 
Chylińskiego iv Zgierzu 15 maja 2019 r. podpisał umowę z Wojewódzkim Urzędem 
Pracy w Lodzi dotyczącą realizacji projektu pod nazwą ,. DLA RODZINY". Projekt 
realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś IX Włączenie społeczne; Poddziałanie LX.2.1 
Usługi Społeczne i Zdrowotne. Całkowita wartość projektu to kwota 640 3fil,50 zł. 
w tym wkład własny 96 090,00 zł. Wkład własny projektu stanowią zasiłki celowe 
w ramach projektu oraz wynagrodzenie moderatora grupy wsparcia. 
Okres realizacji projektu: od 01.05.2019 r. do 30.04.2021 r. 
Celem głównym projektu jest rozwój usług wspierania rodziny. W projekcie 
realizowano szeregu działań, które miały poprawić funkcjonowanie rodzin 
będących uczestnikami projektu. W okresie od 07.-12.2019r odbiorcami działań 
było narastająco 13 rodzin w tym 54 osoby w tych rodzinach z terenu gminy 
miasto Zgierz zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 
korzystających lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem przez Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgierzu. Wszystkie rodziny zostały objęte opiekij 
asystenta rodziny, którego zadaniem było towarzyszenie w całym procesie 
uczestnictwa w projekcie. Rodziny zostały objęte również kompleksowym, 
wsparciem szeregu specjalistów: terapeuty rodzinnego, terapeuty indywidualnego, 
terapeuty uzależnień, pedagoga, logopedy, fizjoterapeuty, prawnika. 
Zrealizowano dla wszystkich uczestników projektu rekreacyjny; rodzinny wyjazd 
do Uniejowa oraz warsztaty edukacyjne, warsztaty rodzinne z okazji Świąt Bożego 
Narodzenia. Celem podejmowanych działań było wzmocnienie roli i funkcji 
rodziny, rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, podniesienie 
świadomości w zakresie planowania i funkcjonowania rodziny, budowania relacji 
rodzinnych z dziećmi i partnerami, zwiększenie poczuciu wartości rodziny 
i rodzicielstwa. 

5. Nazwa: AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA DROGĄ DO SUKCESU. 
Cel: Podniesienie aktywności społeczno - zawodowej osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. 
Miejski Ośrodek Pomocy i Społecznej 
Dz. 852 Pomoc społeczna 
rozdz. 85214 zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
wydatki w kwocie 23.918.00 zł 
rozdz. 85219 ośrodki pomocy społecznej 
wydatki w kwocie 924.72 zł 
rozdz. 85295 pozostała działalność 
wydatki w kwocie 92.924.05 zł 

Projekt realizowany jest samodzielnie przez MOPS Zgierz w ramach Działania 
IX. 1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, Podziałanie IX. 1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego 
programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020. Całkowita 
^ąrtość projektu wynosi 711 414,10, w tym 106 994,10 zł stanowi wkład własny 
(za\i/ki dla uczestników projektu oraz koszt użytkowania pomieszczeń MOPS na 
organizację warsztatów i spotkań indywidualnych). 
Okras realizacji projektu: 01,06.2019r do 30.04.2021r. 

T) 
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Celem głównym projektu jest podniesienie aktywności społeczno-zawodowej osób 
korzystających ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujących się do objęcia 
wsparciem pomocy społecznej, zamieszkałych na terenie miasta Zgierza 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności 
wymagają aktywizacji społecznej, poprzez realizację indywidualnej ścieżki 
reintegracji obejmującej program aktywizacji społecznej, edukacyjnej 
i zawodowej. W ramach wsparcia dla uczestników projektu realizowano 
indywidualną ścieżkę reintegracji obejmującą warsztaty umiejętności 
interpersonalnych, warsztaty prawne, warsztaty z profilaktyki zdrowotnej 
i uzależnień, indywidualne poradnictwo specjalistyczne, racjonalną terapię 
zachowań, konsultacje specjalistyczne, a także szkolenie z podstaw obsługi 
komputera. 
W okresie 07-J 2.2019r ze wsparcia skorzystało łącznie l O uczestników projektu. 

6. Nazwa: Ponadnarodowa mobilność uczniów. 
Cel: Wzmocnienie przekrojów kompetencji kluczowych w tym m.in.: nauka 
języków obcych, rozwijanie umiejętności uczenia się, nabycie nowych 
kompetencji niezbędnych do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia 
i aktywnego obywatelstwa europejskiego. 
Oświata 
Dz. 801 Oświata i wychowanie 
rozdz. 80195 pozostała działalność 
wydatki w kwocie 79.586,00 zł, w tym: 
§ 4307 - zakup usług pozostałych 79.586,00 zł 

Projekt realizowany w Szkole Podstawowej Nr 6 im. Jana 
Kochanowskiego w Zgierzu z Oddziałami Dwujęzycznymi 
i Oddziałami Sportowymi. 
W roku 2019 środki przeznaczono na przygotowanie uczniów 
do wyjazdu, koszty wyjazdu i pobyt uczniów i opiekunów 
na Łotwie. 

7. Nazwa: Kompleksowa termomodernizacja budynków na terenie miasta Zgierza. 
Cel: Poprawa efektywności energetycznej w wybranych obiektach oświatowych 
na terenie miasta Zgierza. 
Wydział Rozwoju i Pozyskiwania Środków 
Dz. 801 Oświata i wychowanie 
rozdz. 80195 pozostała działalność 
§ 4300 zakup usług pozostałych - wydatki w kwocie 16.756,37 zł 
Wydział Edukacji i Młodzieży 
Dz. 801 Oświata i wychowanie 
rozdz. 80195 pozostała działalność 
§ 4300 zakup usług pozostałych - wydatki w kwocie 9.561,12 zł 

Poniesione nakłady wydatkowano na wynagrodzenie dla Partnera 
Prywatnego za etap utrzymania i zarządzania placówkami 
oświatowymi po przeprowadzonej kompleksowej 
ermomodernizacji. zgodnie z zawartą umową PPP. 



8. Nazwa: Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę 
węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim. 
Cel: Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności systemu transportu 
publicznego. 

Wydział Rozwoju i Pozyskiwania Środków 
Dz. 600 Transport i łączność 
rozdz. 60095 pozostała działalność 
§ 4300 zakup usług pozostałych - wydatki w kwocie 291.203,76 zł 

Poniesione nakłady wydatkowano na bieżące utrzymanie 
systemu roweru miejskiego wytworzonego ir ramach 
projektu. 

9. Nazwa: Plan miejscowy Miasto Tkaczy. 
Cel: Skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego. 
Wydział Urbanistyki. Gospodarki Przestrzennej i Geodezji 
Dz. 710 Działalność usługowa 
rozdz. 71004 plany zagospodarowania przestrzennego 
§ 4300 zakup usług pozostałych - wydatki w kwocie 0,00 zł 

Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umową zawartą z wykonawcą 
projektu planu oraz szczegółową kartą programową realizacji 
umowy - do chwili obecnej zrealizowano pierwszy etap 
przedsięwzięcia, w skład którego wchodzi: 

1. Zebranie i analiza materiałów wejściowych 
2. Opracowanie zbiorczego zestawienia wniosków do planu. 
3. Opracowanie koncepcji planu do zaopiniowania 

wewnętrznego. 
4. Uzyskanie opinii dla koncepcji planu przez Zamawiającego. 
5. Opracowanie projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego (rysunek planu i tekst 
planu) 

6. Opracowanie prognozy wpływu ustaleń miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego na środowisko. 

7. Przedstawienie projektu planu wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko do uzgodnień i opiniowania, 
w tym przygotowanie odpowiedniej ilości kopii projektu 
planu i prognoz w celu rozesłania do uzgodnień i instytucji 
opiniujących. 

0,00 zł 

Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umową zawartą z wykonawcą 
projektu planu oraz szczegółową kartą programową realizacji 

10. Nazwa: Plan miejscowy rejon ulicy Konstantynowska-Zachód. 
Cel: Skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego. 
Wydział Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej i Geodezji 
Dz. 710 Działalność usługowa 
rozdz. 71004 plany zagospodarowania przestrzennego 

4300 zakup usług pozostałych - wydatki w kwocie 
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umowy - do chwili obecnej zrealizowano drugi etap 
przedsięwzięcia, skład którego wchodzi: 

1. Zebranie i analiza materiałów wejściowych, 
2. Opracowanie zbiorczego zestaw ienia wniosków do planu 
3. Opracowanie koncepcji planu do zaopiniowania 

wewnętrznego. 
4. Uzyskanie opinii dla koncepcji planu przez Zamawiającego. 
5. Opracowanie projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego (rysunek planu i tekst 
planu). 

6. Opracowanie prognozy wpływu ustaleń miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego na środowisko. 

7. Przedstawienie projektu planu wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko do uzgodnień. 

8. Opracowanie prognozy skutków finansowych uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

9. Wprowadzenie zmian wynikających z uzyskanych opinii 
i uzgodnień oraz przedstawienie projektu planu do 
wyłożenia. 

10. Przygotowanie projektu planu do wyłożenia do publicznego 
wglądu 

11. Uczestnictwo w dyskusji publicznej nad przyjętymi M' 
projekcie planu rozwiązaniami oraz obsługa wyłożenia w 
zakresie uzgodnionym z Zamawiającym. 

12. Zebranie i opracowanie wykazu uwag oraz przygotowanie 
planszy zawierającej rysunek planu i oznaczenie działek lub 
terenów, których uwagi dotyczyły, celem przekazania do 
ponownych uzgodnień. 

11. Nazwa: Program profilaktyki i korekcji wzroku "Ratujmy Wzrok Dzieciom". 
Cel: Zapobieganie wadom wzroku u dzieci i jednoczesna korekcja. 
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 
Dz. 851 Ochrona zdrowia 
rozdz. 85195 pozostała działalność 
§ 4300 zakup usług pozostałych - wydatki w kwocie 39.970,00 zł 

Program „Ratujmy Wzrok Dzieciom" jako program profilaktyki 
i korekcji wzroku skierowany jest do uczniów I i V klas zgierskich 
szkól podstawowych oraz / klas samorządowego liceum 
ogólnokształcącego w Zgierzu. Program polega na prowadzeniu 
badań ostrości widzenia i komputerowej refrakcji bezpośrednio na 
terenie placówek oświatowych a następnie na zaopatrzeniu 
uczniów, u których stw>ierdzono wadę wzroku, recepty 
umożliwiające wykupienie wysokiej jakości soczewek okularowych 
W 2019 roku przebadano 1142 dzieci. 

12. Nazwa: v.Program profilaktyki, wykrywania i przeciwdziałania łagodnym 
zaburzeniom poznawczym u mieszkańców Zgierza w wieku 60+''. 
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Cel: Zwiększenie świadomości u mieszkańców Zgierza 60+ znacznego wczesnego 
wykrywania zaburzeń poznawczych i zapobiegania im poprzez styl życia, sposób 
odżywiania, środowisko życia i czynniki psychospołeczne. 
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 
Dz. 851 Ochrona zdrowia 
rozdz. 85195 pozostała działalność 
§ 4300 zakup usług pozostałych - wydatki w kwocie 0,00 zł 

Program zakłada zwiększenie świadomości u mieszkańców Zgierza 
60+ znaczenia wczesnego wykrywania zaburzeń poznawczych 
i zapobiegania im poprzez styl życia, sposób odżywiania, 
środowisko życia i czynniki psychospołeczne. Kompletny udział 
w programie obejmuje cykl badań diagnostycznych oraz 
korzystanie z działań profilaktyczno-edukacyjnych Osoby 
zakwalifikowane do programu będą korzystać ze świadczeń 
bezpłatnie. W 2019 roku mieszkańcy nie skorzystali z lej formy 
pomocy. 

13. Nazwa: Utrzymanie i konserwacja fontanny na placu Kilińskiego oraz 3 szt. zdrojów 
wody pitnej. 

Cel: Konserwacja fontanny oraz zdrojów wody pitnej na terenie miasta Zgierza. 
Wydział Infrastruktury Technicznej 
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
rozdz. 90095 pozostała działalność 
§ 4270 zakup usług remontowych - wydatki w kwocie 27.224,82 zł 

Poniesione nakłady wydatkowano na konserwację kanalizacji 
deszczowej, systemów nawadniających, fontanny i poidełek na 
placu Kilińskiego. 

14.Nazwa: Plan miejscowy rejon ulicy Łódzkiej. 
Cel: Cel Skrócenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego. 
Wydział Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej i Geodezji 
Dz. 710 Działalność usługowa 
rozdz. 71004 plany zagospodarowania przestrzennego 
§ 4300 zakup usług pozostałych - wydatki w kwocie / 0,00 zł 

y 

Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umową zawartą z wykonawcą 
projektu planu oraz szczegółową kartą programową realizacji 
umowy - w chwili obecnej trwa realizacja pierwszego etapu 
przedsięwzięcia, w skład którego wchodzi: 

1. Opracowanie wykazu organów i instytucji do opiniowania i 
uzgadniania projektu planu. 

2. Zebranie i analiza materiałów warunkujących rozwiązania 
planu. 

3. Opracowanie projektu planu, prognozy oddziaływania na 
środowisko oraz prognozy skutków finansowych uchwalenia 
planu. 
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4. Przygotowanie odpowiedniej ilości kopii projektu planu i 
prognozy w celu rozesłania do uzgodnień i instytucji 
opiniujących. 

15. Nazwa: Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Cztery pory roku w ogrodzie" 
przy Szkole Podstawowej Nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Zgierzu z Oddziałami 
Dwujęzycznymi i Oddziałami Sportowymi 

Cel: Wprowadzenie edukacji ekologicznej i przyrodniczej. 
Oświata 
Dz. 801 Oświata i wychowanie 
rozdz. 80195 pozostała działalność 
wydatki w kwocie 11.909,00 zł, w tym: 
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.950,00 zł 
§ 4300 zakup usług pozostałych 9.959,00 zł 

Projekt jest realizowany w Szkole Podstawowej Nr 6 im. Jana 
Kochanowskiego w Zgierzu z Oddziałami Dwujęzycznymi 
i Oddziałami Sportowymi i jako laureat konkursu pn. „ Nasze 
ekologiczne pracownie "uzyska! dofinansowanie z WFOŚiGW 
w Lodzi. 
W roku 2019 środki przeznaczono na zakup roślin, zakup 
pergoli oraz usługę ogrodniczą - przygotowanie gruntu pod 
nasadzenia i sianie trawy. 

16. Nazwa: Program Edukacji Ekologicznej pn. „Woda źródłem życia" realizowany w 
Szkole Podstawowej Nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Zgierzu z Oddziałami 
Dwujęzycznymi i Oddziałami Sportowymi. 

Cel: Edukacja ekologiczna obejmująca problematykę zanieczyszczeń 
powietrza, racjonalizacji gospodarki odpadami oraz zrównoważone 
korzystanie z zasobów naturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony 
wód i gospodarki wodnej. 
Oświata 
Dz. 801 Oświata i wychowanie 
rozdz. 80195 pozostała działalność 
wydatki w kwocie 11.258.00 zł, w tym: 
§ 4240 zakup materiałów i wyposażenia 11.258,00 zł 

Projekt wyłoniony w konkursie pn „Edukacja Ekologiczna 
w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2019/2020" 
o dofinansowanie z WFOŚiGW. 
IV roku 2019 środki przeznaczono na zakup pomocy 
dydaktycznych do pracowni chemicznej, geograficznej, 
biologicznej, matematycznej klas 1-111. 

17. \ N 
azwa: Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię i paliwa gazowe dla 
obszaru Gminy Miasto Zgierz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 

Cel: Ograniczenie negatywnego wpływu zanieczyszczeń na środowisko, a także 
racjonalne gospodarowanie odpadami. 

\ 



Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
rozdz. 90095 pozostała działalność 
§ 4300 zakup usług pozostałych - wydatki w kwocie 0,00 zł 

Inwestycja w trakcie realizacji, płatność M' przyszłym roku. ok) es realizacji 
przedsięwzięcia 2019 r - 2020 r. 

18. Nazwa: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej. 
Cel: Poprawa stanu powietrza. 
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
rozdz. 90095 pozostała działalność 
§ 4300 zakup usług pozostałych - wydatki w kwocie 0,00 zł 

Inwestycja w trakcie realizacji, płatność w przyszłym roku. okres realizacji 
przedsięwzięcia 2019 r - 2020 r. 

Wydatki majątkowe: 26.148.928.81 zł 

1. Nazwa: Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę 
węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim. 
Cel: Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności systemu transportu 
publicznego. 
Wydział Rozwoju i Pozyskiwania Środków 
Dz. 600 Transport i łączność 
rozdz. 60095 pozostała działalność 
wydatki w kwocie 36.922,50 zł. w tym: 
§ 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9.909,65 - zł 
§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 27.012,85 zł 

Wydatki poniesiono na wynagrodzenie dla Wykonawcy 
zajmującego się zarządzaniem realizacji) projektu dla wszystkich 
gmin partnerskich. 

2. Nazwa: Modernizacja energetyczna budynków zasobu komunalnego 
oraz użyteczności publicznej na terenie miasta Zgierza. 
Cel: Poprawa efektywności energetycznej w wybranych obiektach użyteczności 
publicznej oraz wybranego zasobu komunalnego na terenie miasta Zgierza. 
Wydział Rozwoju i Pozyskiwania Środków 
Dz. 710 Działalność usługowa 
rozdz. 71095 pozostała działalność 
wydatki w kwocie 2.517.592,63 zł, w tym: 
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 zł 

6057 wy datki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.660.724,11 zł 
59 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 856.868,52 zł 

Wydatki poniesiono na wypłatę dodatków specjalnych dla 
racowników Urzędu. W ramach niniejszego zadania wykonano 



również prace na hali MOSiR związane min. z demontażem 
instalacji przewidzianych w audycie energetycznym oraz podjęto 
prace związane z instalacją elektryczną, co i wentylacją Nakłady 
obejmowały także wynagrodzenie inspektora nadzoru. Ponadto 
wykonano prace termomodernizacyjne kamienic przy ulicy Długiej: 
16.18 i 19. 

3. Nazwa: Poprawa jakości, funkcjonowania i rozwój ofert) systemu transportowego 
na terenie Gminy Miasto Zgierz. 
Cel: Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności systemu transportu 
publicznego. 
Wydział Rozwoju i Pozyskiwania Środków 
Dz. 600 Transport i łączność 
rozdz. 60095 pozostała działalność 
wydatki w kwocie 1.252.010,80 zł, w tym: 
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 14.154,08 zł 
§ 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 833.310.72 zł 
§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 404.546,00 zł 

Nakłady poniesiono na wykonanie ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy 
I-go Maja. wynagrodzenie inspektora nadzoru oraz dodatków 
specjalnych dla pracowników Urzędu z powodu zwiększenia ich 
obowiązków na realizację zadań objętych projektem. 

4. Nazwa: Przebudowa instalacji wewnętrznych Hali wielofunkcyjnej MOSiR przy 
ul. Wschodniej 2 w Zgierzu. 
Cel: Poprawa stanu technicznego instalacji wewnętrznych hali sportowej MOSiR. 
Wydział Rozwoju i Pozyskiwania Środków 
Dz. 926 Kultura fizyczna 
rozdz. 92601 obiekty sportowe 
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wydatki w kwocie 
764.250,00 zł 

W ramach niniejszego zadania wykonano sieci c.o. o długości 
53 m. z wykonaniem 4 rozdzielaczy wraz z usunięciem kolizji 
kanału ciepłowniczego 

5. Nazwa: Szlakiem architektur) włókienniczej - rew italizacja Miasta Zgierza w celu 
rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na 
obszarze ŁOM. 
Cel: Rewitalizacja zdegradowanych przestrzeni miejskich. 
Wydział Rozwoju i Pozyskiwania Środków 
Dz. 710 Działalność usługowa 
rozdz. 71095 pozostała działalność 
wydatki w kwocie 3.938.924,57 zł, w tym: 
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 81.110,74 zł 



Wydatki poniesiono na wykonanie analizy wody na kąpielisku na 
Malince oraz na podatek VAT za wykonywanie usługi inspektora 
nadzoru dla projektu 
Wydatki poniesiono na wypłatę dodatków specjalnych dla 
pracowników Urzędu z powodu zwiększenia ich obowiązków na 
realizację zadań objętych projektem. 
W ramach zadania wykonywano pracy rewitalizacyjne na Malince 
oraz u* drugiej części Parku Miejskiego, powstało m in. oświetlenia 
Parku i Malinki wraz z monitoringiem, na Malince rozpoczęto 
budowę wodnego placu zabaw, boisk, pumptracku, placu zabaw, 
ścianek wspinaczkowych, tyrolki. Planowane zakończenie projektu 
nastąpi w 2021 r. 

6. Nazwa: Wdrożenie i rozbudowa technologii informacyjno - komunikacyjnych 
w Gminie Miasto Zgierz 
Cel: Poprawa komunikacji z UMZ i obsługa klienta. 
Wydział Informatyki i Telekomunikacji 
Dz. 720 Informatyka 
rozdz. 72095 pozostała działalność 
wydatki w kwocie 1.336.528.41 zł, w tym: 
§ 6067 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 923.617,20 zł 
§ 6069 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 412.911,21 zł 

Część II projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Łódzkiego na lata 20/4-2020 - W ramach II części projektu zostały 
zakupione i wdrożone technologie informacyjno-komunikacyjne w tym 
e-usługi wraz z systemem elektronicznym zarządzania dokumentami 
(EZD) i Platformą Usług Publicznych (portal internetowy) oraz 
System Informacji Przestrzennej (SIP) wraz z portalem mapowym oraz 
oprogramowaniem bazodanowym. 

7. Nazwa: Kompleksowa termomodemizacja budynków na terenie miasta Zgierza. 
Cel: Poprawa efektywności energetycznej w wybranych obiektach oświatowych na 
terenie miasta Zgierza 
Wydział Rozwoju i Pozyskiwania Środków 
Dz. 801 Oświata i wychowanie 
rozdz, 80195 pozostała działalność 
wydatki w kwocie 11.351.697,40 zł, w tym: 
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.298.784,49 zł 
§ 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10.005.612,83 zł 
§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 47.300,08 zł 

Wydatki poniesiono na rzecz Partnera Prywatnego jako spłatę rat 
i jako wynagrodzenie częściowe za etap inwestycyjny po 
przeprowadzonej kompleksowej termomodernizacji, zgodnie z 
zawartą umową PPP oraz na montaż systemu zarządzania energią 
w Miejskich Przedszkolach H,N i 15. 

J) 
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8. Nazwa: 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. 
Cel: Rozwój infrastruktury sportowej na terenie miasta Zgierza. 
Wydział Rozwoju i Pozyskiwania Środków 
Dz. 926 Kultura fizyczna 
rozdz. 92601 obiekty sportowe 
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wydatki w kwocie 
1.283.582.24 zł 

Inwestycja obejmuje wykonanie robót budowlanych vr ramach 
kolejnego etapu realizacji zadania, polegającego na wybudowaniu 
i pierwszym wyposażeniu nowej hali wielofunkcyjnej MOSiR oraz 
termomodernizacji hali zapaśniczo-luczniczej. Planowane 
zakończenie budowy nastąpi w 2020 r. 

9. Nazwa: Modernizacja zaplecza sanitarno - szatniowego hali sportowej MOSiR 
przy ul. Wschodniej oraz boiska piłkarskiego i wielofunkcyjnego przy Szkole 
Podstawowej Nr 5 w Zgierzu. 
Cel: Rozwój infrastruktur)' sportowej na terenie miasta Zgierza. 
Wydział Rozwoju i Pozyskiwania Środków 
Dz. 926 Kultura fizyczna 
rozdz. 92601 obiekty sportowe 
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wydatki w kwocie 
1.934.865.34 zł 

W ramach niniejszego zadania wykonywano prace na hali MOSiR, 
polegające na modernizacji zaplecza sanitarno-szatniowego wraz z 
modernizacją instalacji elektrycznej, wod-kan, c.o. oraz wentylacji 
w szatniach. 

10. Nazwa: Przebudowa ulicy Czereśniowej w Zgierzu. 
Cel: Poprawa jakości nawierzchni i wykonanie kanalizacji deszczowej w ulicy 
Czereśniowej. 
Wydział Rozwoju i Pozyskiwania Środków 
Dz. 600 Transport i łączność 
rozdz. 60016 drogi publiczne gminne 
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- wydatki w kwocie 
689.393,93 zł 

Nakład)' poniesiono na wykonanie nawierzchni ulicy z kostki brukowej 
o długości 441 m wraz z kanalizacja deszczową. 

11. Nazwa: Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Jagiełły. 
CeKPoprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz. 
Wydział Rozwoju i Pozyskiwania Środków 
D^6(l0 Transport i łączność 
rozdzToOOTB^dęęgi publiczne gminne 
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§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- wydatki w kwocie 
4.900,00 zł 

W ramach zadania wykonano aktualizację dokumentacji projektowej. 
Przebudowa ulicy nastąpi w 2020 roku. 

12. Nazwa: Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Grotnicka. 
Cel: Poprawa stanu dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz. 
Wydział Rozwoju i Pozyskiwania Środków 
Dz. 600 Transport i łączność 
rozdz. 60016 drogi publiczne gminne 
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- wydatki w kwocie 
312.923,99 zł 

W ramach zadania wykonano chodnik w ulicy Grotnickiej o długości 918 m, 
z kostki betonowej pomiędzy ulico Supraską a Obrońców Warszawy. 

13. Nazwa: Budowa przegrody akustycznej od strony boisk przy Szkole Podstawowej 
Nr 5 w Zgierzu. 
Cel: Ochrona akustyczna prywatnych posesji przed nadmiernym hałasem. 
Wydział Rozwoju i Pozyskiwania Środków 
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
rozdz. 90095 pozostała działalność 
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- wydatki w kwocie 0,00 zł. 

Inwestycja w trakcie realizacji, płatność iv przyszłym roku. okres realizacji 
przedsięwzięcia 2019 r - 2020 r 

14. Nazwa: Zgierz walczy ze smogiem - dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła-
edycja 11. 
Cel: Ograniczenie niskiej emisji. 
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
rozdz. 90095 pozostała działalność 
§ 6230 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora 
finansów publicznych - wydatki w kwocie 725.337,00 zł 

2019 roku dotacju została wypłacona 84 osobom. 

15. Nazwa: Wykonanie geotermalnego odwiertu badawczego. 
Cel: Poprawa jakości środowiska poprzez wykorzystanie energii z geotermii. 
Wydział Ochrony Środowiska , Rolnictwa i Gospodarki Odpadami Komunalnymi 
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

-^rożtte. 90095 pozostała działalność 
§ 605^ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- wydatki w kwocie 0.00 zł. 

f  
i  
\  

vestycja w trakcie realizacji, płatność w przyszłym roku. okres realizacji 
siecią 2019 r-2020 r. 
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16. Nazwa: Budowa drogi dojazdowej do terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej w dzielnicy Rudunki w Zgierzu. 
Cel: Rozwój infrastruktur)' drogowej na terenie miasta Zgierza. 
Wydział Infrastruktury Technicznej 
Dz. 600 Transport i łączność 
rozdz. 60016 drogi publiczne gminne 
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- wydatki w kwocie 0.00 zl. 

Inwestycja w trakcie realizacji, płatność w przyszłym roku, okres realizacji 
przedsięwzięcia 2019 r - 2020 r. 

Grażyna Mela 
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Informacja o stanie mienia Gminy Miasto Zgierz 

na dzień 31 grudnia 2019 roku 

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miasto Zgierz obejmuje zbiór danych 

dotyczących majątku według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. i przygotowana została zgodnie 

z wymogami określonymi w art. 267 ustęp I pkt, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm). 

Założeniem niniejszego opracowania jest publikacja danych o przysługujących Gminie Miasto 

Zgierz: 

• prawach własności, 

• innych niż własność prawach majątkowych (w tym w szczególności o ograniczonych prawach 

rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, udziałach w spółkach, akcjach), 

a ponadto przedstawienie danych dotyczących: 

• posiadania składników majątkowych - w formie dzierżawy, najmu, użyczenia, 

• zmian w stanie mienia komunalnego, w stosunku do danych wykazanych w złożonej 

informacji według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r., 

• dochodów uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych 

oraz. wykonywania posiadania. 

• innych zdarzeń mających wpływ na stan mienia komunalnego. 

Pełna i rzetelna informacja może stanowić podstawę do podejmowania trafnych decyzji 

o przeznaczeniu i sposobie wy korzystania składników majątkowych oraz kreowania optymalnej 

polityki gospodarczej miasta. 

Gmina Miasto Zgierz realizuje swoje zadania określone przepisami ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.). 

Gospodarowanie majątkiem Gminy Miasto Zgierz określają również przepisy: 

• ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351), 

• ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712 z późn. 

zm.), 

• ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 

z późn. zm.), 

• rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji 

Środków Trwałych (Dz. U. z 2016 r. poz.1864). 

• rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie 

rachunko vości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu 

terytoriali ego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych. 

państwov ych "funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających 

siedzibę poza granicbmi Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911 z późn. zm.). 
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Odnosząc się do art. 43 ustawy o samorządzie gminnym mienie komunalne stanowi własność 

i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych 

gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw . 

Na mienie komunalne Gminy Miasto Zgierz składają się aktywa trwałe i obrotowe, czyli 

kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe 

w wyniku przeszłych zdarzeń. 

Zgodnie z przytoczoną wyżej ustawą o rachunkowości oraz przepisami rozporządzenia 

Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, 

budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów 

budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających 

siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej aktywa trwałe stanowią: 

1. wartości niematerialne i prawne, 

2. rzeczowe aktywa trwałe, w tym: 

- środki trwałe (m. in. grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budynki i budowle, 

maszyny i urządzenia, ulepszenia w obcych środkach trwałych, inwentarz żywy), 

- środki trwałe w budowie (inwestycje), 

- zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje), 

3. należności długoterminowe. 

4. długoterminowe aktywa finansowe, 

5. wartość mienia zlikwidowanych jednostek. 

Sporządzona informacja w celu zachowania pełnego obrazu stanu majątkowego obejmuje 

również dane o aktywach obrotowych. Ich znaczenie w strukturze majątku jednostki samorządu 

terytorialnego jest zdecydowanie mniejsze niż aktywów trwałych, jednak stanowią one również 

mienie komunalne. 

Do grupy aktywów obrotowych zalicza się: 

1. należności krótkoterminowe, 

2. krótkoterminowe aktywa finansowe. 

Informację o stanie mienia komunalnego sporządzono w oparciu o aktualne dane opracowane 

przez Wydział Księgowości i Wydział Finansowo-Budżetowy oraz na bazie danych przekazanych 

przez jednostki organizacyjne Gminy Miasto Zgierz. 

Dane zamieszczone są w układzie tabelarycznym. Zestawienia zawierają informację o stanie 

ilościowym i wartościowym. W ramach wskazania zmian w zakresie mienia komunalnego uzyskane 

dane według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. zostały porównane do danych z 31 grudnia 2018 r. 

V 



I. Dane o majątku komunalnym i jego zmianach oraz porównanie stanu na dzień 31.12.2019 r. 

ze stanem na dzień 31.12.2018 r. 

Tabela I. Składniki majątkowe według grup środków trwałych w wartości brutto (Urząd Miasta Zgierza) 

lp Treść Grupa 31 122018 Zwiększenia Zmniejszenia 31 12.2019 

1 Rzeczowe składniki majątku trwałego 212 414 16051 70 196 363,11 65 286 014.74 217 324 608,88 

1 Grunty 0 33 817 750.45 138 015.42 1 247 102,55 32 708 663J2 

2 Budynki i lokale I 68 005 965.99 64 230 694.18 62 778 656.75 69 458 003.42 

3 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 11 99 900 297.22 4 743 398,29 571 901.68 104 071 793.83 

4 Kotły, maszyny energetyczne III 555 785.84 21 130.00 16 021.70 560 894.14 

5 Maszyny, urządzenia, aparaty IV 4 547 849.68 700 502,19 231 668.11 5 016 683.76 

6 Specjalistyczne maszyny, urządzenia, aparaty V 35 139.00 0.00 0,00 35 139.00 

7 Urządzenia techniczne VI 3 019 147.27 90 524,03 358 948.06 2 750 723.24 

8 .Środki transportu VII 849 167.19 194 978,00 19 643.90 1 024 501.29 

9 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie VIII I 683 157,87 77 121.00 62 071.99 1 698 206.88 

II Pozostałe środki trwale (013) 1 732 224J4 149 432.08 47 924.54 1 833 731.88 

III Środki trwale w budowie. 60 157 995.82 25 587 803.88 71 542 807J3 14 202 992J7 

w tym współfinansowane ze środków Unii nuropejskicj 32 585 883.87 9 967 469.99 38 008 877,85 4 544 476,01 

IV Pozostałe mienie: 0.00 0.00 0.00 0,00 

księgozbiór 0.00 0,00 0.00 0,00 

pomoce naukowe 0.00 0,00 0.00 0.00 

eksponaty muzealne 0.00 0.00 0.00 0.00 

V Wartości niematerialne i prawne 1 874 356,71 1 402 425.07 471 949J9 2 804 832.39 

VI Długotrwale aktywa finansowe 19 231 335.27 0.00 0.00 19 231 335,27 

Razem 295 410 172,65 97 336 024,14 137 348 696,00 255 397 500.79 



Tabela la. Składniki majątkowe według grup środków trwałych w wartości brutto (jednostki organizacyjne). 

fp Treść Grupa 31 122018 Zwiększenia Zmniejszenia 31 12.2019 

1 Rzeczowe składniki majątku trwałego 36 881 114.78 54 164 567.24 520 804.10 90 524 877.92 

1 Grunty 0 0.00 0,00 0.00 0.00 

2 Budynki i lokak 1 23 285 685.56 53 816 972.68 70 811,36 77 031 846.88 

3 Obiekt) inżynierii lądowej i wodnej II 9 893 580.72 244 695.38 208 675.60 9 929 600.50 

4 Kotły , maszyny energetyczne III 1 I78%5.87 0.36 13 118,36 1 165 847.87 

5 Maszyny, urządzenia, aparaty IV 463 839.84 9 181.62 44 232.51 428 788,95 

6 Specjalistyczne maszyny, urządzenia, 
aparaty 

V 326 951.06 0.00 0,42 326 950.64 

7 Urządzenia techniczne VI 575 222.52 0.00 17 303.49 557 919.03 

8 Środki transportu VII 131 913.14 0,00 0,00 131 913.14 

9 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i 
wyposażenie VIII 1 024 956.07 93 717.20 166 662.36 952 010.91 

II Pozostałe 4 md ki trw ale (013) 10 934 518.13 960 651,60 286 112.80 11 609 057.13 

III Środki trwale w budowie. 154 497,60 4 667,40 17 850,00 141 315.00 

w tym współfinansowane ze środków Unii 
Europejskiej 

0.00 0,00 0,00 0.00 

IV Pozostałe mienie: 3 101 166.52 186 109,29 36 256.69 3 251 019.12 

księgozbiór 2 045 834.35 139 632,69 36 256,69 2 149 210.35 

pomoce naukowe 876 299.17 1 421.60 0.00 877 720,77 

eksponaty muzealne 179 033.00 45 055.00 0.00 224 088.00 

V WartoSci niematerialne i prawne 572 163.78 15 254,48 28 791,27 558 626.99 

VI Długotrwale aktywa finansowe 0.00 0,00 0,00 0,00 

Razem 51 643 461X11 55 331 250,01 889 81436 106 084 896.16 
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Tabela I b. Składniki majątkowe Gminy Miasto /.gier/ według grup środków trwałych w waności brutto na 31 12 2019 r 

Ip Treść Grupa Urząd Miasta Zgierza Jednostki organizacyjne Razem 

1 R/fc/o«r składniki majątku trwałego 217 324 608.88 90 524 877.92 307 849 486.80 

1 Granty 0 32 708 663.32 0.00 32 708 663.32 

2 Budynki i lokale 1 69 458 003.42 77 031 846.88 146 489 850.30 

3 Obiekt) inżynierii lądowej i wodnej II 104 071 793,83 9 929 600.50 114 001 394.33 

4 Kotły , maszyny energety czne III 560 894.14 1 165 847.87 1 726 742.01 

5 Maszyny. urządzenia. aparaty IV 5 016 683.76 428 788.95 5 445 472.71 

6 Specjalistyczne maszyny, urządzenia, aparaty V 35 139.00 326 950,64 362 089.6*1 

7 Urządzenia techniczne VI 2 750 723.24 557 919.03 3 308 642.27 

8 Środki transportu VII 1 024 501,29 131 913.14 1 156414,43 

9 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie VIII 1 698 206.88 952 010.91 2 650217.79 

II Pozostałe środki trwale (013) 1 833 731.88 II 609 057.13 13 442 789.01 

III Środki trwałe w budowie 14 202 992J7 141 315.00 14 344 307 J7 

w tym współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 4 544 476.01 0.00 4 544 476.01 

IV Pozostałe mienie: 0.00 3 251 019,12 3 251 019.12 

księgozbiór 0.00 2 149 210,35 2 149 210.35 

pomoce naukowe 0.00 877 720,77 877 720.77 

eksponaty muzealne 0.00 224 088.00 224 088.00 

V Wartości niematerialne i praw ne 2 804 832J9 558 626,99 3 363 459,38 

VI Długotrwale akty wa finansowe 19 231 335.27 0,00 19 231 335 J7 

Razem 255 397 500,79 106 084 896,16 361 482 396.95 

W mieniu komunalnym Gminy Miasto Zgierz w 2019 r największy udział miały rzeczowe 

składniki majątku trwałego i stanowiły 85,16%. W ramach rzeczowych składników majątku trwałego 

znaczącą pozycję zajęły budynki - 47,59%. obiekty inżynierii lądowej i wodnej - 37,03% i grunty -

10.62%. 

Strukturę wartościową mienia komunalnego wg poszczególnych grup klasyfikacji środków trwałych 

w wartości brutto przedstawia wykres nr 1, a strukturę wg poszczególnych składników majątkowych 

przedstawia wykres nr 2. 
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Wykres 1 Idział poszczególnych gitip środkon tnrrtycfc w lieczowycb składnikach majątku 
Inratcgo 

Uradzenia techniczne 
Specjalistyczne j 07% 

maszyny urządzenia 
aparaty 
0 12% 

Środlu transportu 
Narzędzia- przyrządy 

mchomości i 
wyposażenie 

Gram 
10,62% 

Maszyny urządzenia 
aparatv 
1 mi 

Kotły, maszyny 
energetyczne 

0,56% 

Obiekty inżynierii 
lądowej i wodnej 

37 0394 

Budynki i lokale 
47,59% 

Wykres 1.I dział poszczególnych składników majątkowy ch w wartości 
uiienla komunalnego 

Wartości niematerialne Długotrwale aktyw 
finansowe 

5,32% 

Rzeczowe składniki 
majątku trwał eeo 

85,16% 

Pozostałe mienie 
0,90% 

Środki trwale w 
budowie 
3,97% 

Pozostałe 
trwałe (013) 

3,72% 
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Wartość rzeczowych składników majątku trwałego według cen ewidencyjnych brutto Gminy 

Miasto Zgierz na dzień 31 grudnia 2019 r wynosiła 307 849 486.80 zl, w tym gruntów 

32 708 663,32 zł, których formę dysponowania oraz. strukturę własności przedstaw ia tabela nr 2. 

Tabela 2. Struktura własności gruntów Gmin> Miasto Zgierz. 

L.p. Struktura własności gruntów Ilość na 31.12.2018 r. Ilość na 31.12.2019 r. 

1 Grunty stanowiące własność Gminy Miasto Zgierz 599 ha 598 ha 

2 Grunty stanowiące własność Gminy Miasto Zgierz 
oddane w użytkowanie 

1 ha 1 ha 

3 Grunty stanowiące własność Gminy Miasto Zgierz 
oddane w użytkowanie wieczy ste 

70 ha 39 ha • 

| 
4 Grunty stanowiące własność Gminy Miasto Zgierz 

oddane w administrowanie jednostkom 
organizacyjnym miasta 

117 ha 
1 

117 ha 

* Zmniejszenie powierzchni gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste wynika z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 
w prawo własności grantów zabudowanych na cele mieszkaniowe, o których mowa w art I ust 2 ustawy z dnia 20 lipca 20l8r 
o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własnoSci tych gruntów 
(Dz lJ z 2020 r poz 139) 

Oprócz środków sklasyfikowanych w powyższych grupach Gmina Miasto Zgierz posiadała: 

• środki trwałe w budowie na kwotę 14 344 307,37 zł. w tym środki trwałe w budowie 

współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w wysokości 4 544 476,01 zl. 

• długotrwałe aktywa finansowe na kwotę 19 231 335,27 zl. 

ł ączna wartość mienia komunalnego Gminy Miasto Zgierz na dzień 31 grudnia 2019 r. 

w wartości ewidencyjnej brutto wyniosła 361 482 396,95 zł i wzrosła w porównaniu ze stanem 

nadzień 31.12.2018 r. o 14 428 763,29 zł, co jest przede wszystkim efektem realizacji inwestycji 

z udziałem środków unijnych. 

Nakłady finansowe na środki trwałe w budowie poniesione w okresie od 01.01.2019 r. 

do 3 i. 12.2019 r. wyniosły 25 587 803.88 zł. 

Szczegółowy wykaz realizowanych zadań inwestycyjnych w roku 2019 zaewidencjonowanych 

na koncie 080 „Środki trwale w budowie (inwestycje)" przedstawia tabela nr 3. 

Tabela 3. Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2019. 

nazwa zadania inwestycyjnego 
nr zadania 

nakłady 
inwestycyjne 

Przebudowa dróg gruntowych i bitumicznych na terenie Gminy Miasto Zgierz 0186820 269 734.36 

Przebudowa ulicy Janusza Korczaka i ulicy Józefa Chełmońskiego w Zgierzu 0186850 28 290.00 

PrzcbimłłWll Trtki Długiej 0187240 23 878,25 

/Budowa odcinka ulicy Żytniej od ulicy Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego do ulicy 
Polnej ze sk|-z\ żowliniem z ulica Juliana Tuwima 

0187900 62 607,00 
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Przebudowa ulicy Czereśniowej 0188000 689 393,93 

Budowa ulicy Orzechowej 0188270 8 634.60 

Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy ks. Jerzego Kowalczyka w Zgierzu 0188310 175 919.44 

Przebudowa ulicy łukowej w Zgierzu 0188320 1 609 174.00 

Modernizacja drogi ul. Jedlicka jako dojazdowej do gruntów rolnych 0188380 220 974.10 

Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Grotnicka - WPF 0188460 312 923.99 

Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz • ul. Jagiełły - WPF 0188470 4 900.00 

Przebudowa chodnika ulicy Henry ka Dąbrowskiego w Zgierzu 0188490 140 600,00 

Poprawa jakości, funkcjonowania i rozwój ofert)' systemu transportowego na terenie 
Gminy Miasto Zgierz - WPF 

0188090 1 252 010.80 

Utwardzony teren pod miejsce postojowe - budżet obywatelski 0188130 80 000.00 

Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów 
przesiadkowych w województwie łódzkim - WPF 

0187890 36 922,50 

Szlakiem architektur)' włókienniczej - rewitalizacja miasta Zgierza w celu rozwoju 
produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze l.OM -
WPF 

0187160 4 118 924.57 

Modernizacja energetyczna budynków zasobu komunalnego oraz użyteczności publicznej 
na terenie Miasta Zgierza 

0186580 2 517 592.63 

Kompleksowa termomodernizacja budynków na terenie miasta Zgierza - WPF 187150 6 822 528,51 

Boisko do piłki koszykowej i siatkowej przy SP 12 - budżet obywatelski 0188100 141 462.30 

Adaptacja budynku przy ulicy Romualda Mielczarskiego 1 w Zgierzu, na potrzeby 
prowadzenia Miejskiego Żłobka 

0188430 6 150,00 

Rozbudowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta Zgierza 0187020 11 486,00 

Budowa oświetlenia ulicy Świętojańskiej i Różanej w Zgierzu 0188290 105 974.46 

Budowa oświetlenia ulic)' Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zgierzu 0188410 89 125.80 

Przebudowa Targowiska Miejskiego w Zgierzu 0187170 22 777,94 

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 

0187670 1 249 634.24 

Módemizacjataplecza sanitarno - szatniowego hali sportowej MOSiR przy ulicy 
Wschodniej orAboiska piłkarskiego i wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 5 
w Zgierzu - WPf\ 

0187680 1 934 865.34 

Przebudowa instalacji wewnętrłswch hali wielofunkcyjnej MOSiR przy ul. Wschodniej 2 
w Zgierzu - WPF \ 

0188420 764 250.00 
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Modernizacja hali sportowej MOSiR w Zgierzu przy ulicy Wschodniej 2 Przebudowa 
niezbędnej infrastruktur) 

0187870 350 000.00 

Miejsce ćwiczeń i wypoczynku dla mieszkańców Zgierza i osiedla Krzywic - Chełmy * 
budżet obywatelski 

0188120 240 998.82 

Doposażenie boiska na Kasztanowej - budżet oby watelski 0188140 42 988,50 

Budowa ogrodzenia boiska piłkarskiego przy ul. Podleśnej 1 - budZei obywatelski 0188150 87 000.00 

Rekreacja przed Malinką - budżet obywatelski 0188210 212 000.00 

Zakup działki gruntu położonej w 123 obrębie miasta Zgierza, oznaczonej numerem 
ewidencyjnym 632'10 

0188220 4 577,83 

Zakup nieruchomości na cele komunikacyjne przez Gminę Miasto Zgierz 0188240 2 699.06 

Zakup działek gruntu położonych w 132 obrębie miasta Zgierza, oznaczonych nr ewid 
8/5, 8'7. 88 

0188390 61 240.09 

Zakup wielofunkcyjnego urządzenia drukującego wraz z oprogramowaniem 0188300 35 116.50 

Wdrożenie i rozbudowa technologii informacyjno - komunikacyjnych w Ominie Miasto 
Zgierz - WPF 

0187810 1 336 528.41 

Budowa Pomnika Wolności i Niepodległości 0187970 1 978.00 

Zakup urządzeń w ielofunkcyjnych 0187730 77 121.00 

Wsparcie budowy podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na 
terenie Gminy Miasto Zgierz 

0188200 220 762.88 

Segregacja odpadów w plenerze - edukacja ekologiczna mieszkańców Zgierza 0188190 39 328,02 

Budowa aktywnych przejść dla pieszych w wybranych lokalizacjach miasta Zgierza 0188260 38 770,00 

Budowa alejek na cmentarzu komunalnym w Zgierzu 0188400 135 960.01 

Razem 25 587 803.88 

Szczegóły o strukturze zwiększeń i zmniejszeń w wartości majątku gminy przedstawiają poniższe 
tabele nr 4 i 4a oraz wykresy nr 3,4, 5 i 6. 

Tabela 4. Zestawienie /.mian w wartości brutto środków trwałych w Urzędzie Miasta Zgierza w okresie od 01.01.2019 r. 

do3l.12.20IM r. 

lp 
Tytuł Grupa 0 Grupa 1 Grupa II Grupa tli Grupa IV Grupa V Grupa VI Grupa VII 

Grupa 
VIII 

1 wartości, 
w ty m: \ 

138 015,42 64 230 694,18 4 743 398,29 21 130,00 700 502,19 0.00 90 524.03 194 978.00 77 121,00 

l Zakup \ 3 813,JO 36 323,71 44 681 49 

Przyjęcie z inwestycji \ 68 516.98 63 851 S27.13 4 743 398.29 21 130.00 659 161.83 33 442.54 194 978.00 77 121,00 
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3 Inwentaryzacja 24 530.0fi 24 682,30 100.00 12 400.00 

4 Darowizn) 

5 Modernizacja 

6 Przyjęcie od innych 
jednostek 

41 154,91 '51 484,15 4 916,65 

II Zmniejszenie 
Hartołci, w tym: 

t 247 102,55 62 778 656,75 571 901,68 16 021,70 231 668,11 0,00 358 948,06 19 643.90 62 071,99 

1 Sprzeda? 142 853.63 9 032 300.31 423 555.98 

2 Darowizna 

3 Przekazanie do innych 
jednostek 

570.34 5.3 719 957,44 141 462.30 124 246.65 4 082,38 51 414.00 

4 Likwidacja fizyczna 1 101 423.18 16 021,70 107 421.46 354 865.68 19643,90 10657,99 

5 Inwentaryzacja 2 255,40 26 399.00 6 883.40 

Wykres 3- Źródła pozyskiwania SradUolmlycb w Unfddc Miasta Zglena 

inwestycji 
99 22V, 

Analizując dane zawarte w tabeli nr 4 i wykresie nr 3 można stwierdzić, iż podstawowym źródłem 
pozyskiwania majątku przez jednostkę budżetową - Urząd Miasta Zgierza - było przyjęcie 
z inwestycji 99.22%. 
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Wytues 4. Tytuły imuitjsłtd Środków imah tli w l uedzle Miasto Zgieiza 

Przekazanie do innych 

l ikwidacja fizvczna 
2.47% ' 

W przypadku zmniejszeń wartości majątku największy udziai miało przekazanie do innych jednostek 
organizacyjnych Gminy Miasto Zgierz - 82,78% oraz sprzedaż - 14,70 %. 

I abela 4a. Zestawienie zmian w wartości brutto środków trwałych jednostek organizacyjnych Miasta Zgierza w okresie od 01.01 2019 r 

do 31 12 2019r 

lp 
Tytuł Grupa 0 Grupa 1 Grupa II Grupa 111 Grupa IV Grupa V Grupa VI Grupa VII Gnipa VIII 

1 Zwiększenie 
wartoSei, » 
tym: 0.00 53 920 205,60 141 462.46 0J6 9 181,62 0.00 0.00 0,00 93 717.20 

1 Zakup 9 181,62 

2 Przyjęcie z 
inwestycji 115 277.92 42 303,20 

3 Inwentaryzacja 0.24 0.16 0.36 

4 Darowizny 

5 Modernizacja 84 970.00 

6 Przyjęcie od 
innych 
jednostek 53 719 957.44 141 462.30 51 414.00 

II Zmniejszenie 
wartości, w 
tym: 0.00 70 8IIJ6 208 675.60 13 118,36 44 232.51 0,42 17 3(13,49 0.00 166 662J6 

1 Sprzeda? 

2 Darowizna 

3 Przekazanie do 
innych 
ledKoslełr^. 14 085.47 159 820.00 

4 Likwidacja \ 
fizyczna 

L 
70 811.36 208 675.60 13 118.36 44 232.51 3 218.02 6 842.36 

5 inwentaryzacja N 0,42 



Wykres 5. Zrodla 

Przy jęcie od innych _ 
jednostek 
99 53% 

Podstawowym źródłem pozyskiwania majątku przez jednostki organizacyjne było przyjęcie od innych 
jednostek - 99.53% (przekazania między jednostkami organizacyjnymi GMZ). 

Wykres 6, Tytuły tmniejsxeó śi odko« Inmhch w Jednostkach organizacyjni cb 

33,39% 

Zmniejszenia środków trwałych nastąpiły głównie w wyniku likwidacji fizycznej - 66.61%. 

poiyskiuaoia środków tnsahcb przej jednostki organizacyjne 

Zakup Przyjęcie/ 
imvestvcji 

0 29% 

0 16% " 



II. Analiza udziałów Gminy Miasto Zgierz w spółkach prawa handlowego. 

Gmina Miasto Zgierz posiada udział) w następujących spółkach prawa handlowego: 

1. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zgierzu; 
2. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Zgierzu; 
3. Zgierskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „MARKAB'' Spółka z o.o. w Zgierzu; 
4. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Zgierzu; 
5. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Zgierzu: 
6. „Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" Spółka i o.o. w Zgierzu. 

Wartość udziałów Gminy Miasto Zgierz w spółkach prawa handlowego według stanu na dzień 
31 grudnia 2019 r. wynosiła 19 211 264,07 zł przy kapitale zakładowym 150 787 486,07 zł. 
Ponadto Gmina Miasto Zgierz jest członkiem Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polskiego 
Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych i posiada jeden udzia) o wartości 100 z) w kapitale rezerwowym 
TU W PZU W. 

Tabela 5. Wartość udziałów w poszczególnych spółkach prawa handlowego 

lp nazwa spółki wysokość 
kapitału 

zakładowego 

liczba 
udziałów 

wartość udziału wartość udziałów 
ua dziefi 

J1.I2.20IV 

procentowy udział 
Gminy w kapitale 

zakładowym 

1 Miejskie 
Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunainei 
Spółka 7 o o w Zgierzu 

2 048 000.00 1 024 2 000.00 2 048 000.00 100.00 

2 Miejskie 
Przedsiębiorstwo 
Gospodarki 
Mieszkaniowej 
Spółka z o o w Zgierzu 

1 464 050.00 28 621 50.00 1 431 050.00 100.00 

3 Miejskie 
Przedsiębiorstwo 
Komunikacyjne 
MARKAB Spółko zoo 
» Zgierzu 

79 800.00 66 600.00 39 600.00 49.62 

4 Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej 
Spółka z o o w Zgierzu 

14 958 000.00 7 338 1 000.00 7 338 000.00 49.02 

5 Towarzystwo 
Budownictwa 
Społecznego Spółka z 
o o w Zgierzu 

70 948 88Ó.07 1 3 764 614.0? 3 764 614.07 5.31 

6 Wodociągi i Kanalizacja 
• Zgierz Spółka z o.o. w 
Zgierzu 

61 278 750.00 3 672 1 250.00 4 590 000.00 7.49 

ft&zem 150 787 486,07 X X 19 211 264,07 X 
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III, Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności. 

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych 
oraz wykonywania posiadania w okresie sprawozdawczym ilustruje tabela nr 6. 

I abela 6. Dochód} i majątku Uminy Miasto /gier/ vv okresie od 01 01 2019 r do 31 12 2019 r 

lp Rodzaj dochodu Dochody uzyskane w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 

1 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 
własności nieruchomości, w tym; 6 539 134,32 

grunty 2 034 806.46 

lokale 4 504 327,86 

2 Użytkowanie wieczyste gruntu 159 752,93 

3 Dzierżawa 962 639.14 

4 Najem lokali 161 990.59 

5 Opłaty za najem mieszkań (czynsze i odsetki) 8 552 616.49 

6 Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa 
użytkowania wieczystego przysługującego 
osobom fizycznym w prawo własności 75 972.89 

7 Odszkodowania za przejęte nieruchomości pod 
inwestycje celu publicznego 104 121.70 

8 Wpły wy z dywidend 0.00 

9 Odsetki od środków na rachunkach 
bankowych, tym: 97 424.06 

Wydział Księgowości 484.18 

Wydział Hnansowo-Budżetowy 96 939,88 

10 Odszkodowania wynikające z polisy 
ubezpieczenia majątku, w tym: 

Urząd Miasta Zgierza 

jednostki organizacyjne 

103 350.56 

62 452.77 

40 897,79 

11 Dochody jednostek organizacyjnych (najem 
lokali i inne) 989 096.75 

Razem 17 746 099.43 

W roku 2uh© Gmina Miasto Zgierz wraz z jednostkami organizacyjnymi z tytułów wymienionych 
powyżej uzy skała dochody w wysokości 17 746 099,43 zł. 
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Wykres 7. śnukiui a dochodów tvedhigsposobu Ich pozyskiwania n okresieod 01,01.2019do31.12.2019 

Odszkodowania za 
przejęte nieruchomości 

pod inwestycje celu 
publicznego 0,59% 

Wpłaty z tytułu 
przekształcenia prawa 

użytkowania wieczystego 
w prawo własności; 

0,43% 

Odsetki od środków na Odszkodowania 
rachunkach bankowych, l polisy 

q 5 ę®q ubezpieczenia majątku 
.0,58% 

Opłaty za najem mieszkać 
(czvnsze i odsetki) 

48 19% 

Dochody jednostek 
organizacyjnych (najem 

lokali i inne). 5,57% 

Dzierżawa 
5,43% 

Wpłaty z tytułu 
odpłatnego nabycia prawa 
w łasności nieruchomości 

36,85% 

. Użytkowanie wieczyste 
gruntu , 0,90% 

Najem lokali 
0,91% 

Z powyższego wykresu wynika, iż w strukturze dochodów z mienia komunalnego Gminy 
Miasto Zgierz uzyskanych w okresie 01.01.2019 do 31.12,2019 największy udział miały wpłaty 
z tytułu czynszów, które stanowiły 48.19% ogółu dochodów oraz wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia 
prawa własności nieruchomości, które stanowiły 36,85% ogółu dochodów. 

IV. Informacje o innych zdarzeniach, które miały wpływ na stan mienia komunalnego. 

Istotny wpływ na majątek Gminy Miasto Zgierz mają zaciągnięte kredyty i obligacje. 
Stan zobowiązań długoterminowych w ujęciu rzeczowo - finansowym na dzień 31.12.2018 r. 
i 31.12.2019 r. przedstawia tabela nr 7. 

I u lu la 7. Zobowiązania długoterminowe 

lp Zobowiązania wg tytułów dłużnych Stan zobow iązań na dzień 31.12.2018 
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2019 

1 Kredyty bankowe 17297 041.11 12 105 523.19 

2 Papiery wartościowe (obligacje) 15 710 000.00 23 060 000.00 

Razem 
33 007 041. II 35 165 523,19 

Zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych na dzień 31.12.2019 r. 
w .porównaniu do stanu na dzień 31.12.2018 r. zmniejszyły się o kwotę 5 191 517,92 zł. 
Zadłużenikz Mułu wyemitowanych obligacji wzrosło o kwotę 7 350 000,00 zł 



Stan zobowiązań krótkoterminowych przedstawia tabela nr 8. 

Tabela 8. Stan zobowiązań krótkoterminowych 

Jednostka Na 31.12.2018 Na 31.12.2019 

UM 
8 419 746,24 2 643 418,73 

MOPS 10 382,28 42 487.10 

JEDNOSTKI OŚWIATOWI-: 74 135,32 42 667,66 

SM 6 649,38 3 509,48 

MOSIR 40 434,83 24 236.47 

MUK 17 768,94 12 338,42 

ŻŁOBEK 2 776,45 129,10 

INSTYTUCJE KULTURY 16 806,76 18 429,41 

OGÓŁEM 8 588 700,20 2 787 216,37 

Gmina Miasto Zgierz na dzień 31.12.2019 r, posiadała zobowiązania krótkoterminowe z tytułu zakupu 
towarów i usług w wysokości 2 787 216,37 zł. 
Zobowiązania długoterminowe Gminy Miasto Zgierz przypadające do spłaty w latach 2021-2034 
z tytułu realizacji inwestycji „Termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Zgierza" w formule 
PPP wyniosły 17 735 475,34 zł. 
Gmina Miasto Zgierz na dzień 31.12.2019 r. nie miała zobowiązań wymagalnych. 

V. Wierzytelności przysługujące Gminie Miasto Zgierz według stanu na dzień 31.12.2019 r. 

Informacją niniejszą objęto dane dotyczące wierzytelności w zakresie podatków i opłat 
lokalnych oraz innych przy sługujących Gminie Miasto Zgierz. 



I abcla 9. Należności krótkoterminowe Gminy Miasto Zgierz i jednostek organizacyjnych z wybranych zrodeł dochodów według stanu na 
31 12 2018 r i 31 12 2019 r 

Lp Źródło dochodów 

Należności pozostałe do zapłaty 
na 31.12.2018 r. 

Należności pozostałe do zapłaty 
na 31.12.2019 r. Lp Źródło dochodów 

Ogółem Zaległości 
Ogółem Zaległości 

1 Podatek od nieruchomości osób prawnych 
2 853 645.02 

2 853 644.40 3 014 734,77 3 014 734.15 

2 Podatek od nieruchomości osób fizycznych 2 812 336.08 2 727 308.07 2 941 066,59 2 898 185.58 

3 Podatek rolny - osoby fizy czne 12 052.47 12 039.48 10 968,85 10 964.46 

4 Podatek leśny - osoby prawne 0.00 0.00 23.54 15.30 

5 Podatek od środków transportu - os. prawne 113 891.03 113 891,03 129 196,67 129 196.67 

6 Podatek od środków transportu - os. fizyczne 479 484.66 477 652.76 506 156.27 506 156.27 

7 Mandaty Straży Miejskiej 132 314.47 132 314.47 87 512.54 87 512,54 

8 Użytkowanie wieczyste - opłata roczna 156 103,05 156 103.05 137 548.29 137 548.29 

9 Dzierżawa i najem - os, prawne 38 717.33 38 717.33 48 130.23 48 130.23 

10 Dzierżawa i najem os. fizyczne 125 098.92 125 098.92 131 738.04 131 738.04 

II Opłata adiacencka 0.00 0.00 0.00 0.00 

12 Przekształcenie prawa użytkowania 
wieczystego 

11.53 11.53 121 942.44 121 942.44 

13 Odpłatne nabycie prawa własności - gruntu 0.00 0.00 0.00 0.00 

14 Odpłatne nabycie prawa własności • lokalu 127 253.27 127 253.27 131 594.75 131 594.75 

15 Należności Urzędów Skarbowych 628 828.97 454 721.07 64 3 890,58 501 994.35 

16 Zaliczki alimentacyjne MOPS 2 286 357.20 2 286 357.20 1 672 494.84 1 672 494.84 

17 Mandaty MUK 2 236 755.85 2 006 101,34 2 790 705.68 2 142 214.17 

IX Wynajem lokali (czynsze i odsetki) 12 964 541.58 12 964 541.58 12 895 150,51 12 895 150.51 

Razem 24 967 391,43 24 475 755.50 25 262 854,59 24 429 572.59 

Z powyższej tabeli wynika, iż w strukturze należności z mienia komunalnego Gminy Miasto 
Zgierz na 31.12.2019 r. największy udział mają wierzytelności z tytułu czynszów, które stanowią 
51,04%, podatek od nieruchomości - 23,57%, mandaty MUK - 11,05% oraz zaliczki alimentacyjne 
MOPS, które stanowią 6,62% ogółu należności. 



VI. Charakterystyka dróg publicznych Gminy Miasto Zgierz. 

Drogi publiczne ze względu na funkcje dzielą się na następujące kategorie: 

• drogi krajowe, 
• drogi wojewódzkie, 
• drogi gminne, 
• drogi powiatowe. 
Drogi krajowe stanowią własność Skarbu Państwa, z kolei pozostałe z wyżej wymienionych 

kategorii dróg są własnością samorządu województwa, gminy i powiatu. 
Szczegółowe dane dotyczące rodzajów i podziału dróg określa ustawa z dnia 21 marca 1985 r. 
o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm ). 

Poniżej przedstawiona tabela nr 10 zawiera dane o drogach, drogowych obiektach 
inżynierskich w rozumieniu w/w ustawy oraz inne informacje związane z drogami publicznymi 
na terenie miasta uzyskane z Wydziału Infrastruktury Technicznej Urzędu Miasta Zgierza. 

Tabela 10. Charakterystyka dróg publicznych wraz / informacją dodatkową 

Lp. Wyszczególnienie 
Drogi wojewódzkie Drogi krajowe Drogi gminne Drogi powiatowe 

31,12.2018 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 

1 Ilość dróg (sn) 1 1 2 2 370 372 16 15 

2 Długość dróg 
(km) 

2,9 2.9 14.54 14.26 166.6 167.79 20.8 20.7 

3 Powierzchnia 
dróg (tys m!) 

20 23 116 116 837 842,5 126 125 

4 Ilość obiektów 
inżynierskich 

1 1 3 3 10 10 1 1 

5 Ilość parkingów 
mestr/e/onych 

1 0 0 0 5 5 0 0 

6 Ilość skrzyżowań 
z sygnalizacją 

1 1 9 9 2 4 5 5 

Infonnacja o stanie mienia komunalnego według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku przedstawia 
stan majątku, jakim dysponuje Gmina Miasto Zgierz dla potrzeb realizacji swoich zadań statutowych. 



. . i ł»-*.i'jł0235EI 
" 2 ' 11 SPRAWOZDANIE FINANSOWE 

I SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ 
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY PROWADZĄCEJ W SZCZEGÓLNOŚCI 

DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY 
ZA 2019 ROK 

Instytucja: Miejski Ośrodek Kultury w Zgierzu 

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO 

Lp-
~F 

: 
TREŚĆ 

Plan po 
zmianach na 
2019r. 

Wykonanie za Wydatki pokryte 
2019r. ^dotacją 

1 Środki pieniężne na 01.01.2019r. 139 254,84 
2 Należności na 01.01,2019r Ogółem 2 357,10i 

w tym: wymagalne 1 527,10 
3 Zobowiązania na 01.01.2019r Ogółem 9 429,03 

w tym: wymagalne 0,00 
I PRZYCHODY OGÓŁEM 1 838 955,94 1 838 955,94 

1 Dotacja podmiotowa z budżetu miasta 1 589 000,00 1 589 000,00 
2 Przychody z budżetu państwa 30 000.00 30 000,00 
3 Przychody z budżetu innych jednostek 14 000,00 14 000,00 
4 Inne przychody (nagrody) 0,00 

5 Dochody własne, w tym ze sprzedaży 
usług własnych, w tym. 205 955,94 205 955,94 

za bilety wstępu 7 390,00 
za wynajem pomieszczeń 54 510,00 
za sprzedaż własnych imprez i 
przedsięwzięć kulturalnych 117 554,00 
za umieszczenie reklam 8 800,00 
środki pozyskane (darowizny) 2 500,00 
za wynajem terenu 90,00 
inne (zwrot za energię, odsetki bankowe, 
inne) 

I 
15 111,94 

li KOSZTY DZIAŁALNOŚCI 1 838 955,94 1 817 689,73 1 589 000,00 
1 Zużycie materiałów 87 000,00 86 584,89 50 000,00 
2 Zużycie energii i wody 102 000,00 101 521,30 85 500,00 
3 Usługi remontowe 16 000,00 8 470,24 8 000,00 
4 Usługi pozostałe 268 000,00 257 308,19 181 100,00 
5 ZFŚS 17 500,00; 17 454,68 17 400,00 
6 Wynagrodzenia ogółem 1 120 000,00 1 118 093,75 1 082 000,00 

w tym: osobowe 781 650,00 781 622,75 720 000,00 
7 Składki ZUS, FP 158 400,00 158 304,01 140 000,00 
8 Inne 70 055,94 69 952,67 25 000,00 
III Inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 
IV Należności na 31.12.2019r. ogółem 1 048,90 

w tym: wymagalne 1 018,90 
V Zobowiązania na 31.12.2019r. ogółem 15 253,25 

w tym: wymagalne 0,00 
I VI Środki pieniężne na 31.12.2019r. 154 824,50 

VII WYNIK FINANSOWY 21 266,21 
; VIII Zatrudnienie na 31.12.2019r. 

Liczba etatów 14 14 
4łczbą^ pracowników 14 14 

\ IX Przeciętne wynagrodzenie brutto/miesiąc 4 500,00 / 

Zgierz, dn. 13.02.2020r. 

GŁÓWNA KSIĘGOWA 
JL 

Aleksandra Łoś 

":iv y. 
Mlejbks 

miale 
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Załącznik do sprawozdania finansowego za 2019r -CKD 

PRZYCHODY OÓŁEM 
Dotacja UM 
Dotacja NCK 
Dochody własne 

zajęcia 106 359,00 
wynajem sal 31 931,00 
pozostałe (odszkodowania) 140,50 

KOSZTY OGÓŁEM 
Materiały 

biurowe 367,57 
gospodarcze 2 835,56 
wyposażenie 2 250,89 

Energia 
Woda,prąd, ciepło 19 794,78 

Usługi remontowe 
Przegląd, konserwacja urządzeń 2 986,32 

Usługi pozostałe 
pocztowe, telekomunikacyjne 2 845,09 
komunalne 2 108,16 
sprzątanie 11 540,00 
monitoring 873,30 
przegląd budynku 799,50 
inne 731,15 

Działalność statutowa 
zaj. plastyczne 6 838,62 
zaj.z tańca Rock&Roll 10 811,50 
za.z tańca Hip-Hop 4 425,00 
zaj.z tańca dla Seniorów 8 570,00 
zaj.teatralne 1 436,47 
pracownia ceramiczna/ materiały 2 145,62 
pracownia stolarska/ materiały 1 257,45 
Bajkobranie 15 465,50 
zaj dla grup zorganizowanych „Arty-
Party" 1 000,00 
Dzień Dziecka 2 730,55 
Artystyczna Kuźnia 6 454,46 
Kulinarna Podróż Dookoła Świata 3 680,00 
A KuKultura -Jęz Angielski 1 353,00 
zaj.podczas ferii 5 524,34 
zaj .wakacyjne 16 936,39 
Jesienny Turniej Bajkowych Strof 1 073,17 
Konkurs Kolęd i Pastorałek 8 185,32 
Koszty zw. Z wynajęciem sal/imprezy 
urodzinowe 22 185,78 
Program "Domy Kultury+" 31 776,70 
Inne zajęcia i imprezy 3 345,56 
Promocja CKD 1 750,00 

Wynagrodzenia osobowe 
Składki ZUS i FP 
ZFŚS 

/iadczenia pracownicze 
i służbowe 

i koszty (amortyzacja ŚT) 

O^AJgOOW, 

Aleksandra Łoś 

518 430,50 
350 000,00 

30 000,00 
138 430,50 

5 454,02 

19 794,78 

2 986,32 

18 897,20 

498 663,72 

156 945,43 

230 188,91 
48 912,15 
6 233,82 
3 205,55 
1 529,: 
4 516, 

Ml3! 

\ /U > 

tur  
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Zśtysmtk tiC)spraw6£idania finansowego za 2019r - MOK 

PRZYCHODY OÓŁEM 
Dotacja UM 
Dotacja ZAIKS 
Dotacja STOART 
Dochody własne 

zajęcia 
bilety wstępu 
występy zespołów 
wynajem sal 
wynajem terenu 
zwrot za energię 
reklama 
darowizny 
Pozostałe (rozl dot inwest 
odsetki, różne) 

KOSZTY OGÓŁEM 
Materiały 

biurowe 
gospodarcze 
remontowe 
wyposażenie 

Energia 
Woda, energia, ciepło 

Usługi remontowe 

konserwacja i naprawa 
urządzeń 

Usługi pozostałe 
pocztowe, telekomunikacyjne 
komunalne 
nadzór nad programami 
nadzór bhp 
monitoring 
nadzór RODO 
Inne (dozór, in.) 

Działalność statutowa 
Koncerty 

10 795,00 
7 390,00 

400,00 
22 580,00 

90,00 
9 092,87 
8 800,00 
2 500,00 

5 877,57 

8 423,70 
5 531,74 
1 125,27 
5 203,83 

81 726,52 

7 683,92 

5 414,36 
6 143,04 
7 453,80 
1 476,00 

836,40 
7 380,00 

10 187,97 

wakacyjne/letnie 3 735,82 
kameralne W Dobrym Tonie/ 17 939,12 
koncerty dla Seniora 5 829,70 
KAZIUKI 12 500,00 
y 
Złota Wiosna 6 270,27 
Ośmiu Wspaniałych 540,00 
Barwy Wielkanocy 793,60 
Imprezy okolicznościowe 
(Dzień Kobiet, Walentynki itp.) 19 028,21 
Finał Sezonu Kulturalnego 4 124,90 
Kino Letnie 5 836,50 
Pożegnanie Lata 6 150,00 
Przegłąd Teatrów 
Słodkobłękity 19 562,42 
Przegląd filmów amatorskich 
,OgieńXgłowie" 13 948,83 

239 000,00 
8 000,00 
6 000,00 

67 525,44 

1 320 525,44 

1 319 025,77 
20 284,54 

81 726,52 

7 683,92 

38 891,57 

468 585,14 
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Zespoły 

Zajęcia 

Festiwal poetycki .Stachura 
pozostałym" 16 187,09 
Festiwal Gitary Basowej 
„GrajmidóT 15 328,79 
Imprezy różne (Kartofiada itp. .) 7 279,69 
Konkurs Szopki 
Bożonarodzeniowej 1 122,26 

ZPiT Boruta 97 063,60 
Teatr ART 51 796,93 
Galeria 14 418,71 

muzyczne 9 623,90 
taneczne 9 928,64 
plastyczne dla dzieci 5 325,55 
plastyczne dla dorosłych 12 484,89 
rytmika dla przedszkolaka 3 830,00 
zajęcia Fitness 4 274,85 
zajęcia fotograficzne 
Studio Nagrań /Płyta MuZgi 12 003,72 
Kino MOK 2 331,80 
Czasopismo „Zgierz - Moja 
Przestrzeń" 129 529,63 
Promocja MOK 10 316,43 
inne 479,29 

Wynagrodzenia osobowe 
Składki ZUS i FP 
ZFŚS 
Inne świadczenia pracownicze 
Podróże służbowe 
Pozostałe koszty (amortyzacja ŚT) 

'ŁÓWNA KSIĘGOWA 

Alekadwtf&Łoś 

551 433,84 
109 391,86 

11 220,86 
1 256,00 

728,82 
27 822,70 



MIŁISRO-POW1ATOWA BIBLIOTEKA PUBUCZNA -
IM BOLESLAWA PRUSA 

9S1D0 Zgierz, ul Łódzka 5 
teiyiax 716-3412,- IbI.715-31-95 

REGON:0O4335708,NIP-.73M0-77-553 SPRAWOZDANIE FINANSOWE 
Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ 

SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY PROWADZĄCEJ W SZCZEGÓLNOŚCI 
DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY 

za 2019 rok 

MIEJSKO-POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 
IM. B. PRUSA W ZGIERZU 

I. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO 

PRZYCHODY OGÓŁEM 
w tym : 

Dotacja podmiotowa z budżetu miasta 

Przychody z budżetu państwa ( dotacja 
MKiDN) na zakup nowości wydawniczych 

1.658.050,15 1.658.050,15 

1.474.000,00 1.474.000,00 

30.000,00 30.000,00 

Inne celowe przychody z budżetu innych 
jednostek samorządowych (dotacja ze 
Starostwa Powiatowego) 

• Dochody własne, w tym : 

- za umieszczanie reklam 

Zobowiązania na dzień 01.01.19r. ogółem 

w tym : zobowiązania wymagalne 

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.19r. 

I 

125.000,00 

29.050,15 

125.000,00 

- dobrowolne wpłaty czytelników, sprzedaż 
kart czytelnika, kary za przetrzymywanie 
książek, usługi ksero, kiermasz książek 

- odsetki bankowe, wynajem pomieszczeń 
sdarowizna, pozostałe przychody 

lansowe 

Środki pieniężne na początku roku (01.01.19r.) 

Należności na dzień 01.01.19r. ogółem 

w tym : należności wymagalne 

Plan 
po zmianach 

na dzień 
31.12.2019 

Wykonanie Wydatki 
na dzień pokryte 

31.12.2019 z dotacji 
podmiot. 

5.923,44 

957,45 

0,00 

1.233,16 

29.050,15 

11.474,30 

6.000,00 

11.575,85 

Treść 

5.647,73 

0,00 

1.233,16 
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lu KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM 1.646.479,70 1.646.479,70 1.474.000,00 j  

• Wynagrodzenia osobowe 982.427,23 982.427,23 982.427,23 

• Pochodne od wynagrodzeń 172.847,00 172.847,00 172.847,00 

• Wynagrodzenia bezosobowe 17.760,00 17.760,00 17.760,00 

• Amortyzacja jednorazowa 99.736,80 99.736,80 99.736,80 

- zbiory biblioteczne 45.233.31 | 45.233,31 

- wyposażenie 54.503,49 54.503,49 

• Zużycie materiałów i energii 114.501,13 114.501,13 108.529,54 

- energia elektryczna 16.380,77 16.380,77 

- energia cieplna - centralne ogrzewanie 46.759,89 46.759,89 

- woda i ścieki 1.628,29 1.628,29 

- prenumerata prasy 8.299,56 8.299,56 

- materiały biurowe, druki biblioteczne 5.402,33 5.304,36 

. . 
- środki czystości 3.710,04 3.665,07 

- wyposażenie 8.735,67 8.439,63 

- materiały remontowe 2.568,03 2.279,07 

- organizacja ferii zimowych 2019 
i imprez kulturalno - oświatowych 11.124,99 6.979,26 

pozostałe koszty 9.891,56 8.793,64 

• Usługi obce 58.987,54 58.987,54 56.888,24 

- przeglądy, naprawy i konserwacje 2.721,83 2.721,83 
- czynsze 11.736,92 11.736,92 
- usługi komunalne - wywóz nieczystości 3.996,24 3.403,76 
- opłaty pocztowe i bankowe 3.731,74 3.704,92 

- usługi związane z obsługą imprez 
kulturalno - oświatowych 5.362,95 3.882,95 

- usługi telekomunikacyjne - opłaty za 
rozmowy telefoniczne 3.450,97 3.450,97 

- opłaty związane z komputeryzacją 14.419,79 14.419,79 
nadzór BHP i usługi związane z RODO 11.070,00 11.070,00 

- pozostałe koszty usług 2.497,10 2.497,10 

• Podróże służbowe 215,20 215,20 215,20 

X 
Nakładowy Fundusz Świadczeń 
Socjalnych 29.626,22 29.626,22 29.626,22 

7" * Szkolenia, badania lekarskie i inne 
świadczenia pracownicze 5.969,77 5.969,77 5.969,77 

* Szkolenia, t 
śwpdczeni; 

O 
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• Zakup księgozbioru z dotacji celowej 
MKiDN w Warszawie 30.000,00 30.000,00 

i I 
• Zadania powierzone 125.000,00 125.000,00 

wynagrodzenia osobowe 88.180,22 88.180,22 

pochodne od wynagrodzeń 16.188,05 16.188,05 

Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.493,52 2.493,52 

zużycie materiałów 8.400,89 8.400,89 

usługi obce 6.854,65 6.854,65 

szkolenia, badania lekarskie i inne 
świadczenia pracownicze 825,00 825,00 

przejazdy służbowe - delegacje 2.057,67 2.057,67 

Pozostałe koszty operacyjne 9.408,81 9.408,81 

lii Należności na dzień 31.12.2019 2.478,62 

w tym: należności wymagalne 0,00 

IV Zobowiązania na dzień 31.12.2019 5.737,02 

w tym: zobowiązania wymagalne 0,00 

V Środki pieniężne na dzień 31.12.2019 6.062,01 

VI WYNIK FINANSOWY (I)-(II) 11.570,45 1 

VII Zatrudnienie na dzień 31.12.2019r.* 
Liczba etatów* 23,83 

Liczba pracowników* 26 

VIII Przeciętne wynagrodzenie (brutto -
miesięcznie) wypłacone z budżetu miasta 1 

"1 

3.485,33 
* w tym 2 etaty (2 osoby) instruktorów flnansowane z budżetu Starostwa Powiatowego w Zgierzu 

Główny Księgowy 

GŁÓWNY KSIĘGOWY 
flócar) 

Urszula Obcotyska 

Dyrektor 

D Ylłj: KTOR 

Jo rota Abramczyk J 
staruy kustosz ~ 

Zgierz, dnia 13 lutego 2020 r. 
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SPRAWOZDANIE OPISOWE 

Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ 

SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY PROWADZĄCEJ 

W SZCZEGÓLNOŚCI DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY 

ZA 2019 R. 

* Dotacja z budżetu miasta n 

na zadania własne - 1.474.000,00 

* Dotacja z budżetu miasta 

na zadania powierzone - 125.000,00 

• Dochody własne - 29.050,15 

• Dotacja z Ministerstwa Kultury - 30.000,00 

* Stan środków obrotowych 

na początek roku 2019 - 1.233,16 

Razem przychody - 1.659.283,31 

KOSZTY PONIESIONE Z POTACH MIASTA 

• Wynagrodzenia osobowe - 982.427,23 

(w tym 5 osób nagrody jubileuszowe i 2 nagrody 
roczne - 69.408,77 zł) 

• Pochodne od wynagrodzeń - 172.847,00 

• Wynagrodzenia bezosobowe - 17.760,00 

s Koncerty i recitale ( 4) 

^ Spotkanie autorskie z autorką książek Agnieszką Frączek 

S Utrzymanie systemu komputerowego - bibliotecznego 

s Usługi transportowe w zakresie załadunku, rozładunku i przewiezienia 

makulatury ze wszystkich placówek bibliotecznych do skupu oraz 

przewiezienie własnym transportem zbędnych mebli bibliotecznych ze 

wszystkich placówek do Biblioteki Głównej. Naprawa i przygotowanie 

rmuru łączącego budynek Filii Nr 2 z budynkiem węzła cieplnego w celu 

wykohania muralu. 

\ 
\ 
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Naprawa elewacji i malowanie budynku węzła cieplnego. Wymiana 

półrynien na budynku węzła cieplnego Filii Nr 2. Pomalowanie wiatrołapu, 

klatki schodowej i sali konferencyjno - widowiskowej w budynku Filii Nr 2. 

^ Prowadzenie punktów bibliotecznych w Domu Pomocy Społecznej, 

Miejskim Przedszkolu Integracyjnym Nr 3 i Miejskim Przedszkolu 

Nr 7 w Zgierzu 

Amortyzacja jednorazowa - 99.736,80 

^ zakup zbiorów bibliotecznych - 45.233,31 

S zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo: - 54.503,49 
• szafy na akta 
• regałów bibliotecznych 
• stanowiska biurowego dwuosobowego 
• półek nad stanowisko biurowe 
• komputera dla działu księgowości 
• regałów bibliotecznych dwustronnych 
• drukarek 
• telewizora 

Zużycie materiałów i energii: - 108.529,54 

J energia elektryczna - 16.380,77 

J energia cieplna - centralne ogrzewanie - 46.759,89 

woda i ścieki - 1.628,29 

S prenumerata prasy - 8.299,56 

^ zakup materiałów remontowych - 2.279,07 
(prowadnice kulkowe do szuflad, lejek sedesowy, dolnopłuk i zawór do 
do spłuczki WC, wkładka bębenkowa do furtki, klamka i zamek do drzwi, 
zamek meblowy hakowy, listwa maskująca przewody, rura elastyczne sedesowa, 
klej do siatki zbrojeniowej i styropianu, pianka PCV, farby, uni grunt, zaprawa 
tynkarska, lakier, pasta pigmentowa i przybory do malowania, taśma papierowa, 
folia malarska, izobau dach/podłoga) 

s wyposażenie - 8.439,63 
• instrukcja przeciwpożarowa, obsługi apteczki i udzielania 

pierwszej pomocy 
• stoły okrągłe i prostokątne 
• krzesła dla czytelników i krzesła obrotowe dla pracowników 
• żelazka 
• mikrofalówki 
• telefon stacjonarny 
• rolety materiałowe dla Filii Nr 4 
• wazon, donice + podstawki 
• drabina - taboret 3 stopniowa 
• listwy naścienne 
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S materiały biurowe - 5.304,36 
• koperty i korektory 
• długopisy i wkłady do nich, markery, cienkopisy, foliopisy 
• segregatory 
• kalkulatory 
• taśmy samoprzylepne 
• papier biały i kolorowy do drukarek i ksero, plakaty 
• segregatory 
• kwitariusze przychodowe, druki - roczne karty ewidencji obecności 
• druki biblioteczne 
• tonery i tusze do drukarek i ksero 
• koszulki, ofertówki i klipsy 
• nożyczki, farby, kredki, kleje 
• teczki wiązane tekturowe i z gumką, okładki i teczki na dyplomy 
• pieczątki i magnesy 
• rozszywacze 
• kartridże 

środki czystości - 3.665,07 
• mleczka do mycia umywalek, zlewów itp. 
• mopy -zapasy, ścierki i gąbki - zmywaki 
• proszek do prania 
• pronto do mebli 
• worki na śmieci 
• szczotki do zamiatania i kije 
• pasty samopołyskowe 
• rękawice gospodarcze 
• ręczniki papierowe 
• papier toaletowy 
• płyny do mycia naczyń i uniwersalne 
• płyny do okien i WC, kostki do WC 
• mydło w płynie 

materiały na organizację ferii zimowych 2019 - 6.979,26 
i imprez kulturalno - oświatowych 
(naczynia jednorazowe, napoje, bułki słodkie i puzlle dla dzieci na ferie, 
kwiaty dla artystów, kwiaty na dekoracje, art. spożywcze dla czytelników 
na spotkania kulturalno - oświatowe, zaproszenia, dyplomy i plakaty, 
chusty i tunele animacyjne, siatka na motyle, haczyki do zawieszania obrazów 
balony i serwetki na dekoracje, kubki, filiżanki i łyżeczki do kawy, cukiernice) 

S pozostałe koszty - 8.793,64 
• książki dla działu księgowości 
• kwiaty na uroczystości państwowe i samorządowe 
• przedłużacze elektryczne 
• stojaki - potykacze z napisem: Uwaga śliska podłoga 
• skrzynka narzędziowa 
• pieczątka dla Biblioteki Głównej 
• plan miasta Zgierza wraz z naniesioną lokalizacją placówek bibliotecznych 
• kora i ziemia do drzew i kwiatów 
• pendrive i dysk twardy do laptopa, akumulatorki 
• wycieraczki 
• lampka biurowa + baterie 
• dywaniki łazienkowe 
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• książki na nagrody dla uczestników konkursów organizowanych przez 
placówki biblioteczne 

• baterie do myszek i klawiatur komputerowych 
• instrukcja bezpieczeństwa pożarowego 
• znaki informujące o miejscu ustawienia gaśnicy i zbiórki na wypadek ewakuacji 
• antyramy, formatki plastikowe i haczyki 
• świetlówki, plafon, zapłonniki i żarówki 

Usługi obce - 56.888,24 

^ Przeglądy, naprawy i konserwacje - 2.721,83 
• przegląd, legalizacja i ładowanie gaśnic 
• badanie sieci i węży hydrantowych 
• kontrola przewodów kominowych w budynku Filii Nr 2 
• utylizacja proszku gaśniczego 
• przegląd okresowy techniczno - budowlany budynku Biblioteki Głównej 

*' Usługi związane z obsługą imprez 
kulturalno - oświatowych - 3.882,95 
• usługa cateringowa dostarczenia tortu na obchody 

Zgierskiego Dnia Bibliotekarza 
• usługa katarynkowa - Narodowe Czytanie 
• koncert „Muzyczna ruletka" 
• koncert „Gdzie są kwiaty z tamtych lat" 
• opłata ZAIKS 

s czynsze - 11.736,92 

S opłaty za rozmowy telefoniczne - 3.450,97 

S usługi komunalne - wywóz odpadów stałych - 3.403,76 

s opłaty pocztowe i bankowe - 3.704,92 
• roczna opłata za korzystanie z kluczy do usługi NET - BANK 
• usługi kurierskie i pocztowe 
• znaczki pocztowe 

S koszty związane z komputeryzacją - 14.419,79 
• licencje programów bibliotecznych i antywirusowych 
• utrzymanie domeny i strony www 
• konfiguracja baz danych w pakiecie „MAK" 

• obsługa informatyczna wszystkich stanowisk komputerowych 
w całej sieci placówek bibliotecznych 
serwis i nadzór nad programami księgowymi - „Kaclry-Płace"i„FK" 

S nadzór BHP i usługi związane z RODO - 11.070,00 
• szkolenia pracowników wstępne i okresowe 
• realizacja zadań Inspektora Ochrony Danych Osobowych 

S pozostałe koszty usług - 2.497,10 
• opłata za używanie odbiorników RTV 
• instalacja programu „Druki" 
• montaż i obróbka drzwi przeciw pożarowych w Bibliotece Głównej 

f 
i 
\ 
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• Podróże służbowe - 215,20 

• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 29.626,22 

• Szkolenia, badania lekarskie 
i inne świadczenia pracownicze - 5.969,77 
• badania okresowe i kontrolne pracowników 
• ekwiwalent za pranie własnej odzieży 
• woda, herbata, ręczniki i mydło dla pracowników 
• szkolenie zawodowe pracownika administracji 
• częściowa refundacja kosztów okularów do pracy przy komputerze 

RAZEM - 1.474.000,00 

KOSZTY PONIESIONE Z POCHODÓW WŁASNYCH 

Z dochodów własnych wykonanych w 2019 roku oraz środków obrotowych pozostałych 

z 2018 roku wydatkowano środki w kwocie 8.070,89 zł na następujące zadania: 

• Zużycie materiałów - 5.971,59 

s materiały biurowe - 97,97 
• toner do drukarki 
• arkusze spisu z natury 

S środki czystości - 44,97 
• uchwyt na papier toaletowy 
• szczotka do WC 

S drobne wyposażenie - 296,04 
• płyty meblowe na ekrany wystawowe 
• elementy metalowe do ekranów wystawowych 
• płyty meblowe na tablice wystawowe 
• tkanina na obrusy 

S materiały remontowe - 288,96 
• narożnik aluminiowy 
• zaprawa ATLAS 
• farby, barwniki i pędzle 

S zakupy rzeczowe związane z organizacją ferii zimowych i imprez 
kulturalno-oświatowych - 4.145,73 
• naczynia jednorazowe 
• art spożywcze i napoje w celu przygotowania poczęstunku dla 

dzieci w czasie ferii zimowych, czytelników i zaproszonych gości 
• kwiaty dla występujących artystów 

woda dla występujących artystów 
materiały papiernicze i kwiaty na dekoracje 
Jiterki samoprzylepne i ramki do zdjęć 

na nagrody dla dzieci 
jodarstwa domowego: talerzyki, kieliszki do wina, noże i tace 

cerata wtelu ochrony stołów w czasie zajęć plastycznych z dziećmi 
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s pozostałe koszty 1.097,92 
• książki na nagrody dla dzieci 
• kartki świąteczne 
• kora do osadzenia drzew i krzewów przy Bibliotece Głównej 
• miski dla czworonogów 
• uchwyt ścienny i kabel HDMI do telewizora 
• lampa zewnętrzna zmierzchowa 
• kwiaty na jubileusze 
• choinki 

• Usługi obce - 2,099,30 

S usługi komunalne - wywóz odpadów stałych - 592,48 

S usługi związane z organizacją imprez kulturalnych - 1.480,00 
• koncert Patryka Pawlaka pt. „To, co minęło..." 
• usługa gastronomiczna upieczenia ciasta 

S usługi pocztowe - 26,82 
• usługi kurierskie 

RAZEM 8.070,89 

KOSZTY ZADAŃ POWIERZONYCH 

• Wynagrodzenia osobowe 88.180,22 

• Pochodne od wynagrodzeń 16.188,05 

• Zużycie materiałów 8.400,89 

J organizacja imprez kulturalnych 1.566,72 

( zakup art. spożywczych i napojów dla czytelników i zaproszonych 
gości, kwiatów dla bibliotekarek z powiatu z okazji Dnia Bibliotekarza, 
art spożywczych na szkolenie z dyrektorami i kierownikami bibliotek 
powiatowych, puzzli i pasteli olejnych) 

s materiały biurowe 
(tusze i tonery do drukarek, o/ertówki, teczki na dyplomy, koszulki, 
druki biblioteczne - dzienniki, zeszyty, długopisy, wkłady do teczek 
akt osobowych, bibuła, gilotyna) 

4.159,88 

środki czystości i materiały gospodarcze 

S drobne wyposażenie 
oznakowanie regałów bibliotecznych, czajnik elektryczny, 
Warnik do wody) 

270,01 

1.286,99 



S pozostałe materiały - 1.117,29 
( art spożywcze na szkolenie z dyrektorami i kierownikami bibliotek 

powiatowych, kwiaty i grafika dla bibliotek w powiecie z okazji jubileuszy, 
książki dla dzieci na nagrody, świetlówki, żarówki i zapłonniki) 

• Usługi obce - 6.854,65 

S opłaty za używanie telefonu komórkowego i faksu - 1.514,65 

S usługi pocztowe (wysyłanie korespondencji - znaczki poczt.) - 783,00 

s przewóz pracowników bibliotek powiatowych na szkolenie 
wyjazdowe - 2.295,00 

S organizacja imprez kulturalnych 
- koncert tang 
- koncert „Podróż" z poezją Zbigniewa Herberta - 2.262,00 

• Przejazdy służbowe - delegacje 2.057,67 

(dojazdy dyrektora i instruktorek do 27 bibliotek gminnych w powiecie zgierskim) 

• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 

(2 pracowników) - 2.493,52 

• Szkolenia, badania lekarskie 
i inne świadczenia pracownicze - 825,00 

RAZEM KOSZTY ZADAŃ POWIERZONYCH 125.000,00 

KOSZTY Z POTACH MKiDN 

• Zakup zbiorów bibliotecznych - 30.000,00 

POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYINE 

• Refakturowanie kosztów mediów - 9.408,81 

• Zobowiązania niewymagalne - 5.737,02 

S Elektrociepłownia - 1.002,48 
S PGE Zakład Energetyczny - 593,33 
S Zgierska Spółdzielnia Mieszkaniowa - 668,41 
S Lodman - 98,40 
•/ Miejski Zespół Przychodni Rejonowych - 1.038,81 
s Przedsiębiorstwo Usługowe RS II - 148,50 

ZUS - 1.592,63 
S Słowosfera - 594,46 

\ 
\ 
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• Należności niewymagalne: - 2.478,62 

J AMS - opłata za reklamę - 500,00 
S Izba Pracodawców - 1.369,76 
S Klub Mundurowy - 108,86 
• ZSM - 500,00 

• Środki pieniężne: - 6.062,01 

• bank - 6.062,01 

• Zatrudnienie na dzień 31.12.2018 r. 

S Liczba etatów* - 23,83 

S Liczba pracowników* - 26 

• w tym 2 etaty (2 osoby) instruktorów finansowane z zadań powierzonych 
(z budżetu Starostwa Powiatowego). 

• Średnie wynagrodzenie brutto wypłacane z budżetu miasta za 2019 rok 
wyniosło 3.485,33 zł. 

(SŁÓWNYKSIĘGOWY 
(JpCCL& /jotola Abrarnczyk̂  

Urszula Obcowska ' starsty kuitosz 



SPRAWOZDANIE FINANSOWE 
1 SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ 

SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY PROWADZĄCEJ W SZCZEGÓLNOŚCI 
DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY 

za okres 01.01.2019 - 31.12.2019 roku 

MUZEUM MIASTA ZGIERZA 

I. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO 

L.p. Treść 
Plan 

>0 zmianach 
na 2019rok 

Wykonanie 

za 2019rok 

Wydatki 
pokryte 
z dotacji 

1 Środki pieniężne na początku roku - 10.739,94 -

2 Należności na dzień 01.01. ogółem - 0,00 -

w tym: należności wymagalne - - -

3 Zobowiązania na dzień 01.01. ogółem - 4.294,41 -

w tym: zobowiązania wymagalne - 0,00 -

4 Środki obrotowe na dzień 01.01.2019 r. 6.445,53 

I PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym: 795.450,00 795.430,93 -

1 Dotacja podmiotowa z budżetu miasta 759.200,00 759.200,00 -

2 Dotacja celowa z budżetu miasta 0,00 0,00 -

3 Przychody z budżetu państwa 
(dotacja MKiDN) 

50,00 50,00 -

4 Inne przychody - dotacja z Muzeum Historii 
Polski 

25.000,00 25.000,00 -

5 Dochody własne, w tym ze sprzedaży usług 
własnych, z tego: 

11.200,00 11.180,93 -

Za bilety - 4.704,00 -

Lekcje muzealne - 2.000,00 -

Sprzedaż prac i mat. MMZ, albumów, książek - 3.312,00 -

Za umieszczanie reklam - 0,00 -

Środki pozyskiwane (darowizny, sponsorzy) - 0,00 -

Inne \ wynajem pomieszczeń, refundacje, 
wizeiiunek muzealny, foto, odsetki 

- 1.164,93 -
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II KOSZTY DZIAŁALNOŚCI, wg pozycji 
planu finansowego przyjętego na dany rok 
budżetowy, 
(w tym m.in.: wynagrodzenia, koszty stałe 
utrzymania instytucji, koszty działalności 
statutowej) 

776.845,00 763.837,55 759.200,00 

1. Nagr. i wyd. osob. nie zaliczane do wynagr. 845,00 600,00 600,00 

2. Wynagrodzenia bezosobowe 3.500,00 3.135,83 3.135,83 

3. Wynagrodzenia osobowe 420.500,00 418.410,22 418.410,22 

4. Składki ZUS 71.200,00 71.186,31 71.186,31 

5. Fundusz pracy 10.000,00 8.658,16 8.658,16 

6. Materiały i wyposażenie 58.000,00 56.295,46 56.295,46 

7. Zakup energii 32.200,00 31.737,14 31.737,14 

8. Usługi remontowe 21.500,00 21.495,00 21.495,00 

9. Usługi pozostałe 79.100,00 79.087,37 74.449,82 

10. Opłaty z tyt. usług tele. telef. stacjo, i kom 3.000,00 2.035,16 2.035,16 

11. Podróże służbowe 4.000,00 3.726,78 3.726,78 

12. ZFŚS 11.000,00 10.752,27 10.752,27 

13. Koszty organizacji wystaw 62.000,00 56.717,85 56.717,85 

III Inwestycje i zakupy inwestycyjne - - -

IV Dotacja z MKiDN 50,00 50,00 

V Dotacja z Muzeum Historii Polski 25.000,00 25.000,00 

VI Należności na dzień 31.12 - -

w tym: należności wymagalne - - -

VII Obowiązania na dzień 31.12 - 3.93439 -

w tym: zobowiązania wymagalne - -
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VIII Środki pieniężne na dzień 31.12 - 16.9233 -

IX WYNIK FINANSOWY - 6.54338 -

X Zatrudnienie na dzień 31.12 

Liczba etatów - 8,50 -

Liczba pracowników - 10,00 -

Xl Przeciętne wynagrodzenie (brutto -
miesięcznie) 1 etat 

- 3.486,75 -

Zgierz, dnia 12.02.2020 r. 

Główny Księgowy' 

GŁÓWNY KSIĘGOWY 
MUZEUM MIASTA ZGIERZA 
9S-1 CO Zgierz, cl. gen. J. H. Debromkiego 21 
NIP. 732-10 77 607; REG: 004335714 

Dyrektor 

DYREKTOR MUZEUM MIASTA ZGIERZA 

Roben rc. śfWfB/ński 
KUSTOSZ 



CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO 
ZA OKRES 01.01. - 31.12.2019 ROK 

WYDATKI WYKONANIE 

Nagrody i wydatki osob. nie zalicz, do wynagrodzeń 600,00 

Wynagrodzenia bezosobowe 3.135,83 

Wynagrodzenia osobowe 418.410,22 

Składki ZUS 71.186,31 

FP 8.658,16 

Materiały i wyposażenie 56.295,46 
eksponaty i książki 5.728,35 
mat. biurowe i art. papiernicze 2.971,62 
zakup wyposażenia 32.243,27 
środki czystości 2.754,74 
zakup tonerów 3.075,40 
mat. do remontu i napraw bieżących 1.858,76 
art. elektryczne ] .896,08 
prenumerata 541,00 
aparat telefoniczny 99,00 
tkanina do gablot 221,40 
art. spoż. na spotk. muz, radę muzeum, gości, woda 1.225,12 
pleksi 660,08 
kosze do segregacji odpadów 604,46 
ramki foto. 139,00 
czytnik kart do podpisu kwalifikowanego 97,17 
rękawice robocze 52,20 
przepływowy ogrzewacz wody 240,00 
art. przemysłowe 613,77 
art. foto. do digitalizacji eksponatów 422,00 
art. spoż. na zak. projektu „Zakładowe opowieści" 500,00 
materiały na bożonarodzeniowe lekcje muzealne 197,79 

154,25 
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Zakup energii 31.737,14 
energia 6.540,34 
woda 803,59 
energia cieplna 24.393,21 

Usługi remontowe 21.495,00 
wymiana drzwi wraz z montażem budynku głównym i mag.-gosp. 7.337,00 
wymiana podłogi w pokoju pracowników merytorycznych 14.158,00 

Usługi pozostałe 74.449,82 
szkolenie 2.689,70 
usługi pocztowe 2.335,65 
śmieci 1.288,56 
przeglądy: przewodów kom. i wentylacji, sprzętu p. poż., inst. alarmowej, 4.322,22 
monitoring 5.904,00 / , 
druk 1.760,04 W 

domeny i konta pocztowe 453,86 
certyfikaty, licencje usł. bankowe 10.338,47 
usługi transportowe 1.637,73 
badania lekarskie 452,00 
kwiaty na uroczystości muzealne 322,00 
usługa serwisowa 2.500,59 
naprawa kosiarki 30,00 
podatek od umowy kupna PCC-3 60,00 
obsługa prawna 9.471,00 
usługa elektryczna 4.291,47 
konserwacja zabytków 13.038,78 
obsługa lODO 7.380,00 
usługa szklarska, wyk. gabloty na wydawnictwa muzeum 3.177,09 
montaż videodomofonu 2.511,66 
usługa hydrauliczna 200,00 
naprawa eksponatów 246,00 
inne (przegranie kaset VHS, dorobienie kluczy) 39,00 

Opłat)' z tyt. usług tele. telef. stacj. i kom 2.035,16 

Podróże służbowe 3.726,78 

ZFŚS 10.752,27 

Koszty i&ęganizacji wystaw 56.717,85 
1. Wystawi „Polskie drogi do niepodległości" 158,80 
2. Narodowi Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 3.244,40 
3. Wystawa IW szkolnych ławach. Szkolnictwo powszechne 

) 
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w międzywojennym Zgierzu" 1.635,96 
4. XIII Zgierska Noc Muzeów -wystawa „Szadkowscy", wystawa 

„Od Galla Anonima do współczesności - Polska piórem wiecznym opisana" 18.594,95 
5. Wystawa „Z dziejów Zgierza" 7.500,00 
6. Wystawa „VI Międzynarodowe Biennale Obrazu Quadro Art.2018" 658,83 
7. Wystawa „Zerwany splot. Wojenne losy zgierzan" 15.005,82 
8. Wystawa plenerowa „Zgierzanie w Powstaniu Warszawskim" 5.555,20 
9. 100 lecie zaprzysiężenia J. Świercza na burmistrza Zgierza 1.452,36 
10. Wystawa Jerzego Grzywacza „Wyjście z chaosu" 2.479,91 
12. Wystawa „Podlasie według Wiktora Wołkowa" 431,62 

OGÓŁEM 759.200,00 

Zgierz, dnia 12.02.2020 r. 

Główny Księgowy Dyrektor 

GŁÓWNY KSIĘGOWY 
MUZEUM MIASTA ZGIERZA 
95-100 Zgicri. cl. pa. J. H. DjbrDWslitgc ?l 
NIP: 732 10-77-607; REG: 004335714 

DYREKTOR MUZEUM MIASTA ZGIEEZA 

Robert Sprzyński 
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Wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2019 r. 
Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych w Zgierzu SP ZOZ ul. Łęczycka 24a 

1 
L.p. Wyszczególnienie 

Realizacja Wskaźnik 

Plan na 2019 r. planu po kor. ivykonania 

po kor. Nr 2 Nr 1 na dzień '? "f, 
w zl. 31.12.2019 r. 2019^fnu 

1. PRZYCHODY OGÓŁEM 10 087 000,00 10 125 873,57 100,39 

1-
Przychody ze sprzedaży i zrównane z 
nimi, w tym: 

9 140 000,00 9 153 617,65 100,15 

i 1 1  
Sprzedaż usług medycznych 

w tym: 9 140 000,00 9 153 617,65 100,15 

1 1.1.1 przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia 8 290 000,00 8 314 909.31 100,30 

1.1.2 pozostałe usługi medyczne 850 000,00 838 708,34 98,67 

2. Pozostałe przychody operacyjne 
wtym; 947 000,00 972 255,92 102,67 

1 i 
2.1 dotacje podmiotowe z budżetu 0,00 0,00 0,00 

2.2 pozostałe dotacje, dotacje rozliczane do wys. 
odpisu amon. śr. trwałych, 811 900,00 837 939,11 103,21 

2.3 czynsze 119 100,00 118 271,57 99,30 

2.4 zyski nadzwyczajne 12 870,00 12 870,00 100,00 

3. Przychody finansowe 0,00 0,00 0,00 

II KOSZTY OGÓŁEM 10 001 000,00 9 842 985,54 98,42 

1. 
Koszty działalności operacyjnej, 

wtym: 9 944 730,00 9 794 164,18 98,49 

1 1  
amortyzacja 455 500,00 455 457,73 99,99 

1.2 materiały i energia 1 200 000,00 1 186 452,85 98,87 

1.3 usługi obce 2 020 750.00 1 918 213,60 94,93 

1.4 podatki i opłaty 4 580.00 4 576,00 99,91 

1.5 wynagrodzenia 5 345 000,00 5 315 474,37 99,45 

1.6 ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 870 000,00 866 140,00 99,56 

1.7 pozostałe koszty rodzajowe 48 900,00 47 849,63 97,85 

1.6 wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 0,00 0,00 

2. Pozostałe koszty operacyjne w tym: 56 000,00 48 561,23 86,72 

2.1 straty nadzwyczajne 330,00 150,00 45,45 

3. Koszty finansowe j 270,00 260,13 96,34 

III. WYNIK BRUTTO 86 000,00 282 888,03 | 
IV. WYNIK NETTO 84 941,00 

I -
281 829,03 

u. "n zespól przychodni 
K.,' )V/YCH W ZGIERZU 

SPZOZ 
95-1G gisrz, u! Łęcz>-c! a 2 la 

U i. 042 710-4 I-i? 1 
NIP:732-17-88-755 RfiG:470871759 

mgr 

GŁÓWNY KŚIĘGOWY 

OerofaW^b/ewska 

\ 

DYRI 
Mle jikltgo Za 

Reicnowyc 
KXDR 

Przychodni 
lerzu 

Jadwigo WojtowMft-i o itsszewslco 
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Załącznik Nr 2 

CZĘŚĆ OPISOWA WYJAŚNIAJĄCA POZYCJE ZAWARTE W TABELI 

na dzień 31.12.2019 r. 

/ Przychody 

Jednostka zrealizowała planowane przychody ogółem na dzień 31.12.2019 roku w kwocie 

10.125.873,57 zł. tj. w 100,39% . 

1 1. Głównym źródłem przychodów placówki jest zawarty kontrakt z NFZ. który został 

wykonany w kwocie 8.314.909,31 zł. tj. w 100,30 %. 

Pozostałe usługi medyczne został)' wykonane w 98.67% w kwocie 838.708.34 zł. w tym: 

- odpłatne świadczenia medyczne od osób nieubezpieczonych w zakresie badań 

laboratoryjnych. RTG, IJSG, stomatologicznych i itp. - 569.182.01 zł., 

- świadczenia medyczne dla NZOZ - 139.268,33 zł., 

- świadczenia medyczne pracodawcom (Medycyna Pracy) - 21.857,00 zł., 

- dotacja z Urzędu Miasta Zgierza w zakresie medycyny sportowej dla dzieci i młodzieży 

uczęszczających do zgierskich klubów sportowych - 12.295.00 zł., 

- dotacja z Urzędu Miasta Zgierza w zakresie rehabilitacji i fizjoterapii ambulatoryjnej dla 

osób w wieku 60+ posiadających Zgierską Kartę Seniora i skierowanie lekarskie na 

zabiegi fizjoterapeutyczne - 85.599,00 zł., 

- dotacja z Województwa Łódzkiego w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 

z zakresu medycyny pracy - prowadzenie ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej, 

uzasadnionej stwierdzoną patologią zawodową - w kwocie 3.958.00 zł.. 

- dotacja z Urzędu Miasta Zgierza w zakresie wzmocnienia profilaktyki szczepień 

przeciwko grypie u mieszkańców w wieku 60+ w kwocie 6.549,00 zł. 

1 2. Pozostałe przychody operacyjne w kwocie 972.255,92 zł stanowią 102.67% wykonania 

planu na dzień 31.12.2019 roku na które składają się: 

- odpis okresowy przychodów w wysokości miesięcznej amortyzacji środków trwałych 

zakupionych z dotacji - 429.906,93 zł., 

- wydatkowane dotacje zaksięgowane na rozliczenia międzyokresowe przychodów -

408.032,18 zł.. 

- przychody z tytułu wynajmu lokali - 118.271,57 zł.. 

- usługi ksero, pozostałe - 2.522,00 zł., 

- nadwy żki inwentaryzacyjne - 603,24 zł., 

- darowizna zal. do aktywów obrotowych - 50,00 zł 

- zyski nadzwyczajne - odszkodowanie - 12.870.00 zł. z tytułu: 

* zalania, piwnicy budynku Przychodni Nr 3 - 12.870.00 zł., 
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I 3. Przychody finansowe na dzień 31.12.2019 r. nie wystąpiły. 

II Koszti• 

Jednostka zrealizowała planowane koszty na dzień 31.12.2019 roku w kwocie 

9.842.985,54 zł tj. 98,42%. 

Głównymi kosztami jednostki są koszty działalności operacyjnej w kwocie 9.794.164,18 zł. 

które stanowią 98,49 % wykonania planu w tym: 

1. amortyzacja - 455.457,73zl wykonanie w 99,99% 

2. zużycie materiałów i energii - 1.186.452,85 zł., wykonanie w 98,87 % w tym: 

* zużycie materiałów - 977.098.39 zł.. 

* zużycie energii - 209.354.46 zł. w tym: 

- energia elektryczna - 70.104,37 zł. 

- energia cieplna - 93.046.83 zł. 

- gaz - 34.263.68 zł. 

- woda i ścieki - 11.939.58 zł. 

3. usługi obce - 1.918.213,60 zł wykonanie w 94,93% w tym: 

* usługi transportowe-41.401.22 zł. 

* usługi medyczne - 1.520.119,28 zł. w tym: kontrakty lekarskie - 1.332.653.08 zł. 

* czynsze i dzierżawa - 47.802,27 zł., 

* usługi bankowe, telekomunikacyjne, obsługi strony internetowej - 53.910.13zł., 

* naprawy, konserwacje -45.273.38 zł.. 

* usługi nie zaliczane do inwestycji - 26.475.00 zł., 

* usługi zlecane na zewnątrz - 183.232.32 zł. w tym: 

- utylizacja odpadów - 18.778.99 zł, 

- usługi ochrony - 2.487,06 zł, 

- odbiór odpadów komunalnych - 19.075.75 zł, 

- usługi informatyczne - 33.945,20 zł. 

- pomiary dozymetryczne - 3.204,75 zł, 

- sprzątanie terenów - 8.872.00 zł., 

- ISO audyt nadzoru - 4.774,00 zł., 

- pranie parawanów, zasłon - 511,00 zł. 

- usługi Projektu UE (opracowanie studium wykonalności, zarządzanie projektem. 

wdrożenie oprogramowania) - 69.700,00 zł. 

pozostałe - 21.883.57 zł. w tym: 

- zarządzanie projektem z EEFR (dotacja U.M.) - 7.600,00 zł., 

wdrożenie oprogramowania, szkolenie (dotacja IJ.M.)- 7.500.00 zł. 



usługi stolarskie (meble) - 3.150.00 zł., 

dorabianie kluczy, pozostałe 3.633.57 zl. 

4. podatki i opłaty - 4.576,00 zł. wykonanie w 99,91 % w tym: 

* opłaty sadowe, notarialne - 207.00 zł, 

* wpisy do rejestrów - 829.50 zł., 

* podatek od nieruchomości - 3.540,00 zł. 

5. wynagrodzenia 5.315.474,37 zl., wykonanie w 99,45 % w tym: 

* wynagrodzenie z umowy o pracę - 3.755.303.97 zł, 

* wynagrodzenie z umowy zlecenia - 1.244.839.54 zł. 

* wynagrodzenie pozostałe - 315.330.86 zł w tym: 

- nagrody jubileuszowe - 180.024.00 zł. 

- ekwiwalent za niewykorzystany urlop - 18.497.66 zł., 

- odprawy emerytalne - 116.809.20 zł.. 

6. ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia wobec pracowników - 866.140,60 zł 

wykonanie w 99,56 % w tym: 

* składki na ubezpieczenie społeczne - 798.840,30 zl w tym: emerytalne 447.152,15 zł., 

* składki na Fundusz Pracy - 43.018.18 zl. 

* świadczenie BHP - 10.499.00 zł. 

* zakup odzieży ochronnej - 4.361,57 zl., 

* szkolenia pracowników - 2.593.70 zł. 

* woda mineralna -2.014,48 zł, 

* art. spożywcze - 529.27 zł, 

* pranie fartuchów dla pracowników - 2.083,50 zł., 

• dofinansowanie do okularów - 2.200,00 zl. 

7. pozostałe koszty rodzajowe w kwocie 47.849,63 zł., wykonanie w 97,85 % w tym: 

* ryczałt za korzystanie z pnwatnego samochodu do celów służbowych - 38.978.69 zł, 

* OC ZOZ. majątku MZPR - 8.870.94 zł. 

II 2 Pozostałe koszty operacyjne w wysokości 48.561,23zł. wykonanie w 86.72% na które 

złożyły się: 

- koszty wynajmu lokali - 38.618.32 zł, 

- koszty lat wcześniejszych - 3.077.56 zł, 

; materiałów - 1.398,60 zł.. 

- kary twa NFZ za dokumentacje medyczną - 5.316,75 zł.. 

- stratj nadzwyczajne - 150,00 zł. (środki grzybobójcze.wapno budowlane). 
/ 

3 
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ii 3 Koszty finansowe w kwocie 260,13 zł wykonanie w 96.34 % z tytułu: 

- odsetek od dostaw i usług - 1.04 zł. (opóźnienie Poczty polskiej w dostarczeniu 

korespondencji tj. faktur od kontrahenta). 

- odsetki od zwróconej kwoty korekty finansowej dotacji do U. Marszałkowskiego - 237 zł., 

- odsetki dla NFZ z tytułu weryfikacji międzyfazowej rekordów - 22.09 zł. 

III Wynik finansowy 

Wynik finansowy jednostki na dzień 31.12.2019 roku kształtuje się na poziomie : 

- zysk brutto 282. XXX. 03 zl, 

- zysk netto 2X1 ,X29.03 zl 

I\ Dotacje 

I. Miejski Zespól Przychodni Rejonowych w Zgierzu zawarł w dniu 08.02.2019 roku 

umowę Nr ZS.8030.43.182.2019 wraz z Aneksem nr 1 z dnia 31.10. 2019 r. z Gminą Miasto 

Zgierz, reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Zgierza, w zakresie ochrony zdrowia, 

obejmujące świadczenia i usługi zdrowotne nie objęte kontraktem z ł.O NFZ w zakresie 

medycyny sportowej dla dzieci i młodzieży uczęszczających do zgierskich klubów 

sportowych. Maksymalna wartość umowy wynosiła 14.000.00 zł. Świadczenia zdrowotne 

stanowiące przedmiot umowy w Poradni Medycyny Sportowej MZPR zlokalizowanej 

w Przychodni Rejonowej Nr 3 przy ulicy Łęczyckiej 24A w Zgierzu, zostały zrealizowane 

w kwocie 12.295,00 zł. 

2. Miejski Zespół Przychodni Rejonowych w Zgierzu zawarł w dniu 04.01.2019 roku 

umowę Nr ZS.8030.27.103.2019 wraz z aneksem Nr 1 z dnia 31.10.2019 r. z Gminą Miasto 

Zgierz, reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Zgierza, w zakresie ochrony zdrowia, 

obejmujące świadczenia i usługi zdrowotne nie objęte kontraktem z ł.O NFZ w zakresie 

rehabilitacji i fizjoterapii ambulatoryjnej dla osób w wieku 60+ posiadających Zgierską Kartę 

Seniora i aktualne skierowanie lekarskie na zabiegi fizjoterapeutyczne. Wartość całkowita 

umowy wynosiła 86.000,00 zł. Świadczenia zdrowotne stanowiące przedmiot umowy zostały 

zrealizowane w kwocie 85.599,00 zł. 

3. Miejski Zespół Przychodni Rejonowych w Zgierzu zawarł w dniu 20.09.2019 roku 

umowę Nr ZS.8030.102.1236.2019 z Gminą Miasto Zgierz, reprezentowaną przez Prezydenta 

Miasta Zgierza, w zakresie ochrony zdrowia, obejmujące świadczenia i usługi zdrowotne nie 

objęte kontraktem z LO NFZ w zakresie wzmocnienia profilaktyki szczepień przeciwko 

grypie, polegających na wykonaniu nieodpłatnych szczepień przeciwko grypie 

u rtneszkańćiąw Zgierza w wieku 60+, którzy posiadają Zgierską Kartę Seniora. Maksymalna 

wartość umowy wynosiła 8.510,00 zł (tj. 230 szczepionek x 37.00 zł). Świadczenia zdrowotne 

dmiot umowy zostały zrealizowane w kwocie 6.549,00 zł. 

4 
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4. Miejski Zespól Przychodni Rejonowych w Zgierzu zawarł w dniu 19.07.2019 roku 

umowę Nr 163/Z^R/20! 9 z Województwem Łódzkim, reprezentowanym przez Zarząd 

Województwa Łódzkiego, w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny 

pracy - prowadzenie ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej, uzasadnionej stwierdzoną 

patologią zawodową dla pacjentów z terenu województwa łódzkiego. 

Świadczenia zdrowotne stanowiące przedmiot umowy został) zrealizowane w kwocie 

3.958.00 zł. w Przychodni Rejonowej Nr 1 w Zgierzu przy ul. Fijałkowskiego 2. 

5. Miejski Zespól Przychodni Rejonowych u Zgierzu zawarł w dniu 30.08.2019 roku 

umowę Nr ZS.8030.84.1104.2019 z Gminą Miasto Zgierz, reprezentowaną przez Prezydenta 

Miasta Zgierza, w zakresie dotacji celowej w wysokości 100.000.00 zł. na zakup aparatu 

USG. Zakup aparatu USG został sfinansowany z dotacji w kwocie 100.000.00 zł oraz ze 

środków własnych MZPR w kwocie 40.000,00 zł. 

6. Miejski Zespół Przychodni Rejonowych w Zgierzu zawarł w dniu 19.02.2019 roku 

umowę Nr ZS.8030.50.222.2019 z Gminą Miasto Zgierz, reprezentowaną przez Prezydenta 

Miasta Zgierza, w zakresie dotacji celowej w wysokości 344.453.11 zł. na realizację projektu 

pt:"Wdrożenie elektronicznej dokumentacji pacjenta, e-rejestracja. ucyfrowienie RTG" 

Nr WND-RPLD.07.01.02-10-0040/17 (aktualny numer umowy o dofinansowanie projektu 

UDA-RPLD.07.01.02-10-0040/17). Dotacja celowa została zrealizowana w kwocie 

335.070,06 zł. 

7. Miejski Zespól Przychodni Rejonowych u Zgierzu zawarł Aneks Nr UDA-

RPLD.07.01. 02-10-0040/17-01 7, dnia 17 stycznia 2019 roku do umowy z dnia 17.07.2018 

roku z Województwem Łódzkim, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Łódzkiego, 

o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPLD.07.01.02-10-0040/17. pt:"Wdrożenie 

elektronicznej dokumentacji pacjenta, e-rejestracja. ucyfrowienie RTG" w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lala 2014-2020. 

Dotacja celowa została zrealizowana w 2019 roku w kwocie 836.548,45 zł., a w roku 2018 

tylko w kwocie 1.700.00 zł ponieważ późny termin podpisania umowy jak również przepisy 

dotyczące procedur przetargowych wymusiły konieczność zmiany daty zakończenia Projektu 

czego potwierdzeniem jest Aneks Nr UDA-RPLD.07.01.02-10-0040/17-01 z dnia 17 stycznia 

2019 roku do umowy o dofinansowanie w/w Projektu. 

Dofinansowanie UE za 2018 i 2019 r. w kwocie 838.248.45 zł. stanowi 85% wydatków 

kwalifikowalnych Projektu z kwoty 986.174.65 zł. Całkowita wartość Projektu wyniosła 

lJ88J524>K)zŁ 

MZPR wydatkował środki własne przy realizacji w/w projektu w kwocie 9.885.59 zl. 



V Darowizny 

W dniu 03.12.2019 roku MZPR otrzyma! darowiznę pieniężną na cele statutowe 

w wysokości 50,00 zł od osoby prywatnej Pani Danuty Ooiinowskiej zamieszkałej u Zgierzu 

przy ul. Cichej 1. na podstawie umowy darowizny z dnia 2.12.2019 r. 

GŁÓWNY KSIĘGOWY 

mgr Dorota ^fóblewska 

DYR 
Mla|tkiego Z«jłp 

R«|onow^fch 

tOR 
Priychodnl 

lerzu 

Jadwigo WojlołicJ Bdnosiewsko 

/ 
/ 
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ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM NA DZIEŃ 31.12.2019 r.  w zł .  

I Zobowiązania ogółem w tym: 723 793,04 zł 

I. Zobowiązania długoterminowe 0,00 zł 

2. Zobowiązania krótkoterminowe 723 793,04 zł 

w tym: 

a) z tytułu dostaw i usług 122 702,25 zł 

b) z tytułu rozrachunków pubiiczno-prawnych 325 950,75 zł 

* podatków w tym: 59 645.00 zł 

podatek od umowy o pracę 52 802.00 zł 

- podatek od umowy zlecenie 6 843,00 zł 

* ubezpieczeń społecznych w tym: 266 305.75 zł 

składki na ubezpieczenie społeczne 200 580.20 zł 

składki na ubezpieczenie zdrowotne NFZ 59 242,01 zł 

składki na Fundusz Pracy 6 483.54 zł 

c) z tjtułu wynagrodzeń 258 407,04 zł 

d) inne zobowiązania w tym: 16 622.52 zł 

- potracenia pracownicze (KZP. Izby Lek., PZU) 16 296.78 zł 

pozostałe rozrachunki z pracownikami 117.00 zł 

ryczałt samochodowy 208,74 

e) ZFŚS 110,48 zł 

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2019 roku nie wystąpiły. 

II . Należności krótkoterminowe na dzień 31.12.2019 roku wynoszą 765.574,07 zł 

w tym: 

a) należności niewymagalne 765.341.37 zł w tym: 

- z tytułu dostaw i usług - 764.908.32 zł w tym: NFZ 751.304.47 zł 

- rozrachunki z pracownikami - 323,05 zł, 

- kaucja za opakowania - 110,00 zł. 

b) należności wymagalne wynoszą: 232,70 zł z tytułu dostaw towarów i usług 
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c) Środki pieniężne na dzień 31.12.2019 roku wynoszą 843.049.36 zł w tym: 

-KASA 31.780,88 zł 

-BANKI 811.268.48 zł w tym: BANK 811.158,00 zł 

BANK ZFŚS 110,48 zł 

DYRI 
M!«jik l e g o  l e j  

Rejonowy^ 

fOR 
(Przychodni 
talerzu 

GŁÓWNY KSIĘGOWY 

mgr Dorota Wróblewska 

Jodwigo Wojtowiti-Bjnoszewska 



Informacja o stanie mienia Gminy Miasto Zgierz 

na dzień 31 grudnia 2019 roku 

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miasto Zgierz obejmuje zbiór danych 

dotyczących majątku według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. i przygotowana została zgodnie 

z wymogami określonymi w art. 267 ustęp 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.). 

Założeniem niniejszego opracowania jest publikacja danych o przysługujących Gminie Miasto 

Zgierz: 

• prawach własności, 

• innych niż własność prawach majątkowych (w tym w szczególności o ograniczonych prawach 

rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, udziałach w spółkach, akcjach), 

a ponadto przedstawienie danych dotyczących: 

• posiadania składników majątkowych - w formie dzierżawy, najmu, użyczenia, 

• zmian w stanie mienia komunalnego, w stosunku do danych wykazanych w złożonej 

informacji według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r., 

• dochodów uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych 

oraz wykonywania posiadania, 

• innych zdarzeń mających wpływ na stan mienia komunalnego. 

Pełna i rzetelna informacja może stanowić podstawę do podejmowania trafnych decyzji 

o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składników majątkowych oraz kreowania optymalnej 

polityki gospodarczej miasta. 

Gmina Miasto Zgierz realizuje swoje zadania określone przepisami ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.). 

Gospodarowanie majątkiem Gminy Miasto Zgierz określają również przepisy: 

• ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351), 

• ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712 z późn. 

zm.), 

• ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 

z późn. zm.), 

• rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji 

Środków Trwałych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1864), 

• rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie 

rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu 

10, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, 

państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających 

siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911 z późn. zm.). 



Odnosząc się do art. 43 ustawy o samorządzie gminnym mienie komunalne stanowi własność 

i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych 

gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. 

Na mienie komunalne Gminy Miasto Zgierz składają się aktywa trwałe i obrotowe, czyli 

kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe 

w wyniku przeszłych zdarzeń. 

Zgodnie z przytoczoną wyżej ustawą o rachunkowości oraz przepisami rozporządzenia 

Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, 

budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów 

budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających 

siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej aktywa trwałe stanowią: 

1. wartości niematerialne i prawne, 

2. rzeczowe aktywa trwałe, w tym: 

- środki trwałe (m. in. grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budynki i budowle, 

maszyny i urządzenia, ulepszenia w obcych środkach trwałych, inwentarz żywy), 

- środki trwałe w budowie (inwestycje), 

- zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje), 

3. należności długoterminowe, 

4. długoterminowe aktywa finansowe, 

5. wartość mienia zlikwidowanych jednostek. 

Sporządzona informacja w celu zachowania pełnego obrazu stanu majątkowego obejmuje 

również dane o aktywach obrotowych. Ich znaczenie w strukturze majątku jednostki samorządu 

terytorialnego jest zdecydowanie mniejsze niż aktywów trwałych, jednak stanowią one również 

mienie komunalne. 

Do grupy aktywów obrotowych zalicza się: 

1. należności krótkoterminowe, 

2. krótkoterminowe aktywa finansowe. 

Informację o stanie mienia komunalnego sporządzono w oparciu o aktualne dane opracowane 

przez Wydział Księgowości i Wydział Finansowo-Budżetowy oraz na bazie danych przekazanych 

przez jednostki organizacyjne Gminy Miasto Zgierz. 

Dane zamieszczone są w układzie tabelarycznym. Zestawienia zawierają informację o stanie 

ilościowym i wartościowym. W ramach wskazania zmian w zakresie mienia komunalnego uzyskane 

dane według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. zostały porównane do danych z 31 grudnia 2018 r. 



I. Dane o majątku komunalnym i jego zmianach oraz porównanie stanu na dzień 31.12.2019 r. 

ze stanem na dzień 31.12.2018 r. 

Tabela 1. Składniki majątkowe według grup środków trwałych w wartości brutto (Urząd Miasta Zgierza). 

lp 
Treść Grupa 31.12.2018 Zwiększenia Zmniejszenia 31 12.2019 

1 Rzeczowe składniki majątku trwałego 212 414 260,51 70 196 363,11 65 286 014,74 217 324 608,88 

] Grunty 0 33 817 750,45 138015,42 1 247 102,55 32 708 663,32 

2 Budynki i lokale I 68 005 965,99 64 230 694,18 62 778 656,75 69 458 003,42 

3 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 11 99 900 297,22 4 743 398,29 571 901,68 104 071 793,83 

4 Kotły, maszyny energetyczne III 555 785,84 21 130,00 16 021,70 560 894,14 

5 Maszyny, urządzenia, aparaty IV 4 547 849,68 700 502,19 231 668,11 5 016 683,76 

6 Specjalistyczne maszyny, urządzenia, aparaty V 35 139,00 0,00 0,00 35 139,00 

7 Urządzenia techniczne VI 3 019 147,27 90 524,03 358 948,06 2 750 723,24 

8 Środki transportu VII 849 167,19 194 978,00 19 643,90 1 024 501,29 

9 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie VIII 1 683 157,87 77 121,00 62 071,99 1 698 206,88 

II Pozostałe środki trwałe (013) 1 732 224.34 149 432,08 47 924,54 1 833 731,88 

III Środki trwałe w budowie, 60 157 995.82 25 587 803,88 71 542 807,33 14 202 992,37 

w tym współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 32 585 883,87 9 967 469,99 38 008 877,85 4 544 476,01 

IV Pozostałe mienie: 0,00 0,00 0,00 0,00 

księgozbiór 0,00 0,00 0,00 0,00 

pomoce naukowe 0,00 0,00 0,00 0,00 

eksponaty muzealne 0,00 0,00 0,00 0,00 

V Wartości niematerialne i prawne I 874 356,71 1 402 425,07 471 949,39 2 804 832,39 

VI Długotrwale aktywa finansowe 19 231 335,27 0,00 0,00 19 231 335,27 

Razem 295 410 172,65 97 336 024,14 137 348 696,00 255 397 500,79 



Tabela la. Składniki majątkowe według grup środków trwałych w wartości brutto (jednostki organizacyjne). 

lp 
Treść Grupa 31.12.2018 Zwiększenia Zmniejszenia 31.12.2019 

1 Rzeczowe składniki majątku trwałego 36 881 114,78 54 164 567,24 520 804,10 90 524 877,92 

1 Grunty 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Budynki i lokale I 23 285 685,56 53 816 972,68 70 811,36 77 031 846,88 

3 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej II 9 893 580,72 244 695,38 208 675,60 9 929 600,50 

4 Kotły, maszyny energetyczne III 1 178 965,87 0,36 13 118,36 1 165 847,87 

5 Maszyny, urządzenia, aparaty IV 463 839,84 9 181,62 44 232,51 428 788,95 

6 
Specjalistyczne maszyny, urządzenia, 
aparaty 

V 326 951,06 0,00 0,42 326 950,64 

7 Urządzenia techniczne VI 575 222,52 0,00 17 303,49 557 919,03 

8 Środki transportu VII 131 913,14 0,00 0,00 131 913,14 

9 
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i 
wyposażenie 

VIII 1 024 956,07 93 717,20 166 662,36 952 010,91 

II Pozostałe środki trwale (013) 10 934 518,33 960 651,60 286 112,80 11609 057,13 

III Środki trwałe w budowie. 154 497,60 4 667,40 17 850,00 141 315,00 

w tym współfinansowane ze środków Unii 
Europejskiej 

0,00 0,00 0,00 0,00 

IV Pozostałe mienie: 3 101 166,52 186 109,29 36 256,69 3 251 019,12 

księgozbiór 2 045 834,35 139 632,69 36 256,69 2 149 210,35 

pomoce naukowe 876 299,17 1 421,60 0,00 877 720,77 

eksponaty muzealne 179 033,00 45 055,00 0,00 224 088,00 

V Wartości niematerialne i prawne 572 163,78 15 254,48 28 791,27 558 626,99 

VI Długotrwale aktywa finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 

Razem 51 643 461,01 55 331 250,01 889 814,86 106 084 896,16 

\ \ 



Tabela lb. Składniki majątkowe Gminy Miasto Zgierz według grup środków trwałych w wartości brutto na 31.12.2019 r. 

lp 
Treść Grupa Urząd Miasta Zgierza Jednostki organizacyjne Razem 

I Rzeczowe składniki majątku trwałego 217 324 608.88 90 524 877,92 307 849 486,80 

1 Grunty 0 32 708 663,32 0,00 32 708 663,32 

2 Budynki i lokale I 69 458 003,42 77 031 846,88 146 489 850,30 

3 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej II 104 071 793,83 9 929 600,50 114 001 394,33 

4 Kotły, maszyny energetyczne III 560 894,14 1 165 847,87 1 726 742,01 

5 Maszyny, urządzenia, aparaty IV 5 016 683,76 428 788,95 5 445 472,71 

6 Specjalistyczne maszyny, urządzenia, aparaty V 35 139,00 326 950,64 362 089,64 

7 Urządzenia techniczne VI 2 750 723,24 557 919,03 3 308 642,27 

8 Środki transportu VII 1 024 501,29 131 913,14 1 156 414,43 

9 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie VIII 1 698 206,88 952010,91 2 650 217,79 

II Pozostałe środki trwałe (013) 1 833 731,88 11 609 057,13 13 442 789,01 

III Środki trwałe w budowie, 14 202 992,37 141 315,00 14 344 307,37 

w tym współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 4 544 476,01 0,00 4 544 476,01 

IV Pozostałe mienie: 0,00 3 251 019,12 3 251 019,12 

księgozbiór 0,00 2 149 210,35 2 149 210,35 

pomoce naukowe 0,00 877 720,77 877 720,77 

eksponaty muzealne 0,00 224 088,00 224 088,00 

V Wartości niematerialne i prawne 2 804 832,39 558 626,99 3 363 459,38 

VI Długotrwale aktywa finansowe 19 231 335,27 0,00 19 231 335,27 

Razem 255 397 500,79 106 084 896,16 361 482 396,95 

W mieniu komunalnym Gminy Miasto Zgierz w 2019 r. największy udział miały rzeczowe 

składniki majątku trwałego i stanowiły 85,16%. W ramach rzeczowych składników majątku trwałego 

znaczącą pozycję zajęły budynki - 47,59%, obiekty inżynierii lądowej i wodnej - 37,03% i grunty -

10,62%. 

Strukturę wartościową mienia komunalnego wg poszczególnych grup klasyfikacji środków trwałych 

w wartości brutto przedstawia wykres nr 1, a strukturę wg poszczególnych składników majątkowych 

przedstawia wykres nr 2. 



Wykres 1. Udział poszczególnych grup środków trwałych w rzeczowych składnikach majątku 

Urządzenia techniczne 
Specjalistyczne | q7% 

maszyny, urządzenia, 
aparaty 
0.12% 

trwałego 

Środki transportu 
Narzędzia, przyrządy, 

ruchomości i 
wyposażenie 

Grunty 
10.62% 

Obiekty inżynierii 
lądowej i wodnej 

37,03% 

Maszyny, urządzenia, 
aparaty 
1,77% 

Kotły, maszyny 
enereetvczne 

0~56% 

Budynki i lokale 
47,59% 

Wykres 2. Udział poszczególnych składników majątkowych w wartości 
mienia komunalnego 

Pozostałe 
trwałe (013) 

3.72% 

Wartości niematerialne 
Długotrwałe aktywa 

finansowe 
5,32% 

Pozostałe mienie: 
0,90% 

Środki trwałe w 
budowie. 
3,97%' 

Rzeczowe składniki 
maiatku trwałego 

" 85,16% 



Wartość rzeczowych składników majątku trwałego według cen ewidencyjnych brutto Gminy 

Miasto Zgierz na dzień 31 grudnia 2019 r, wynosiła 307 849 486,80 zł, w tym gruntów 

32 708 663,32 zł, których formę dysponowania oraz strukturę własności przedstawia tabela nr 2. 

Tabela 2. Struktura własności gruntów Gminy Miasto Zgierz. 

L.p. Struktura własności gruntów Ilość na 31.12.2018 r. Ilość na 31.12.2019 r. 

1 Grunty stanowiące własność Gminy Miasto Zgierz 599 ha 598 ha 

2 Grunty stanowiące własność Gminy Miasto Zgierz 
oddane w użytkowanie 

1 ha 1 ha 

3 Grunty stanowiące własność Gminy Miasto Zgierz 
oddane w użytkowanie wieczyste 

70 ha 39 ha* 

4 Grunty stanowiące własność Gminy Miasto Zgierz 
oddane w administrowanie jednostkom 
organizacyjnym miasta 

117 ha 117 ha 

* Zmniejszenie powierzchni gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste wynika z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 
wprawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. 
o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 139). 

Oprócz środków sklasyfikowanych w powyższych grupach Gmina Miasto Zgierz posiadała: 

• środki trwałe w budowie na kwotę 14 344 307,37 zł, w tym środki trwałe w budowie 

współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w wysokości 4 544 476,01 zł. 

• długotrwałe aktywa finansowe na kwotę 19 231 335,27 zł. 

Łączna wartość mienia komunalnego Gminy Miasto Zgierz na dzień 31 grudnia 2019 r. 

w wartości ewidencyjnej brutto wyniosła 361 482 396,95 zł i wzrosła w porównaniu ze stanem 

nadzień 31.12.2018 r. o 14 428 763,29 zł, co jest przede wszystkim efektem realizacji inwestycji 

z udziałem środków unijnych. 

Nakłady finansowe na środki trwałe w budowie poniesione w okresie od 01.01.2019 r. 

do 31.12.2019 r. wyniosły 25 587 803,88 zł. 

Szczegółowy wykaz realizowanych zadań inwestycyjnych w roku 2019 zaewidencjonowanych 

na koncie 080 „Środki trwałe w budowie (inwestycje)" przedstawia tabela nr 3. 

Tabela 3. Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2019. 

nazwa zadania inwestycyjnego 
nr zadania 

nakłady 
inwestycyjne 

Przebudowa dróg gruntowych i bitumicznych na terenie Gminy Miasto Zgierz 0186820 269 734,36 

Przebudowa ulicy Janusza Korczaka i ulicy Józefa Chełmońskiego w Zgierzu 0186850 28 290.00 

Przebudowa ulicyl Długiej 0187240 23 878,25 

Bi^ckwa odcmka-klici: Żytniej od ulicy Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego do ulicy 
Polnej ze skrzyżowaniem z ulicą Juliana Tuwima 

• 

0187900 62 607,00 



Przebudowa ulicy Czereśniowej 0188000 689 393,93 

Budowa ulicy Orzechowej 0188270 8 634,60 

Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy ks. Jerzego Kowalczyka w Zgierzu 0188310 175 919,44 

Przebudowa ulicy Łąkowej w Zgierzu 0188320 1 609 174,00 

Modernizacja drogi ul. Jedlicka jako dojazdowej do gruntów rolnych 0188380 220 974,10 

Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Grotnicka - WPF 0188460 312 923,99 

Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Jagiełły - WPF 0188470 4 900,00 

Przebudowa chodnika ulicy Henryka Dąbrowskiego w Zgierzu 0188490 140 600,00 

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

0188090 1 252 010,80 

Utwardzony teren pod miejsce postojowe - budżet obywatelski 0188130 80 000.00 

Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów 
przesiadkowych w województwie łódzkim - WPF 

0187890 36 922.50 

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

0187160 4 118 924.57 

Modernizacja energetyczna budynków zasobu komunalnego oraz użyteczności publicznej 
na terenie Miasta Zgierza 

0186580 2 517 592,63 

Kompleksowa termomodernizacja budynków na terenie miasta Zgierza - WPF 187150 6 822 528.51 

Boisko do piłki koszykowej i siatkowej przy SP 12 - budżet obywatelski 0188100 141 462,30 

Adaptacja budynku przy ulicy Romualda Mielczarskiego 1 w Zgierzu, na potrzeby 
prowadzenia Miejskiego Żłobka 

0188430 6 150,00 

Rozbudowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta Zgierza 0187020 11 486,00 

Budowa oświetlenia ulicy Świętojańskiej i Różanej w Zgierzu 0188290 105 974.46 

Budowa oświetlenia ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zgierzu 0188410 89 125,80 

Przebudowa Targowiska Miejskiego w Zgierzu 0187170 22 777,94 

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 

0187670 1 249 634,24 

Modernizacjazaplecza sanitarno - szatniowego hali sportowej MOSiR przy ulicy 
Wschodniej oraz boiska piłkarskiego i wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 5 
wjigiemr- WFP— 

0187680 1 934 865.34 

Przebudowa instalacji wewnętrznych hali wielofunkcyjnej MOSiR przy ul. Wschodniej 2 
w Zgierzu - WPF | 
\ / 

0188420 764 250,00 



Modernizacja hali sportowej MOSiR w Zgierzu przy ulicy Wschodniej 2 - Przebudowa 
niezbędnej infrastruktury 

0187870 350 000.00 

Miejsce ćwiczeń i wypoczynku dla mieszkańców Zgierza i osiedla Krzywię - Chełmy -
budżet obywatelski 

0188120 240 998,82 

Doposażenie boiska na Kasztanowej - budżet obywatelski 0188140 42 988.50 

Budowa ogrodzenia boiska piłkarskiego przy ul. Podleśnej 1 - budżet obywatelski 0188150 87 000.00 

Rekreacja przed Malinką - budżet obywatelski 0188210 212 000,00 

Zakup działki gruntu położonej w 123 obrębie miasta Zgierza, oznaczonej numerem 
ewidencyjnym 632/10 

0188220 4 577.83 

Zakup nieruchomości na cele komunikacyjne przez Gminę Miasto Zgierz 0188240 2 699,06 

Zakup działek gruntu położonych w 132 obrębie miasta Zgierza, oznaczonych nr ewid.: 
8/5, 8/7, 8/8 

0188390 61 240.09 

Zakup wielofunkcyjnego urządzenia drukującego wraz z oprogramowaniem 0188300 35 116,50 

Wdrożenie i rozbudowa technologii informacyjno - komunikacyjnych w Gminie Miasto 
Zgierz - WPF 

0187810 1 336 528.41 

Budowa Pomnika Wolności i Niepodległości 0187970 1 978,00 

Zakup urządzeń wielofunkcyjnych 0187730 77 121,00 

Wsparcie budowy podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na 
terenie Gminy Miasto Zgierz 

0188200 220 762,88 

Segregacja odpadów w plenerze - edukacja ekologiczna mieszkańców Zgierza 0188190 39 328,02 

Budowa aktywnych przejść dla pieszych w wybranych lokalizacjach miasta Zgierza 0188260 38 770.00 

Budowa alejek na cmentarzu komunalnym w Zgierzu 0188400 135 960,01 

Razem 25 587 803,88 

Szczegóły o strukturze zwiększeń i zmniejszeń w wartości majątku gminy przedstawiają poniższe 

tabele nr 4 i 4a oraz wykresy nr 3, 4, 5 i 6. 

Tabela 4. Zestawienie zmian w wartości brutto środków trwałych w Urzędzie Miasta Zgierza w okresie od 01.01.2019 r. 

do 31.12.2019 r. 

lp 
T ytuł Grupa 0 Grupa I Grupa II Grupa III Grupa IV Grupa V Grupa VI Grupa VII 

Grupa 
VIII 

1 Zwiększenie wartości, 
w tym: 

138015,42 64 230 694,18 4 743 398,29 21 130,00 700 502,19 0,00 90 524,03 194 978,00 77 121,00 

ł~ Zakup 3 813,50 

X 

36 323,71 44 681,49 

2 Przyjęcie z inwestycji 

/ 
68 516,98 63 851 527,73 4 743 398,29 21 130,00 659 161,83 33 442,54 194 978,00 77 121,00 



3 Inwentaryzacja 24 530,00 24 682,30 100,00 12 400,00 

4 Darowizny 

5 Modernizacja 

6 Przyjęcie od innych 
jednostek 

41 154,94 354 484,15 4 916.65 

II Zmniejszenie 
wartości, w tym: 

1 247 102,55 62 778 656,75 571 901,68 16 021,70 231 668,11 0,00 358 948,06 19 643,90 62 071,99 

I Sprzedaż 142 853,63 9 032 300,31 423 555,98 

2 Darowizna 

3 Przekazanie do innych 
jednostek 

570,34 53 719 957,44 141 462,30 124 246,65 4 082,38 51 414,00 

4 Likwidacja fizyczna 1 101 423,18 16 021,70 107 421,46 354 865,68 19 643,90 10 657,99 

5 Inwentaryzacja 2 255,40 26 399,00 6 883,40 

Wykres 3. Źródła pozyskiwania irodków trwałych w Urzędzie Miasta Zgierza 

inwestycji 
99,22% 

Analizując dane zawarte w tabeli nr 4 i wykresie nr 3 można stwierdzić, iż podstawowym źródłem 

pozyskiwania majątku przez jednostkę budżetową - Urząd Miasta Zgierza - było przyjęcie 

z inwestycji 99,22%. 



Wykres 4. Iytuły zmniejszeń środków trwałych iv Urzędzie Miasta Zgieiza 

Przekazanie do innych 

Likwidacja fizyczna 
2,47% ' 

W przypadku zmniejszeń wartości majątku największy udział miało przekazanie do innych jednostek 

organizacyjnych Gminy Miasto Zgierz - 82,78% oraz sprzedaż - 14,70 %. 

Tabela 4a. Zestawienie zmian w wartości brutto środków trwałych jednostek organizacyjnych Miasta Zgierza w okresie od 01.01.2019 r. 

do 31.12.2019 r. 

Ip 
Tytuł Grupa 0 Grupa I Grupa II Grupa III Grupa IV Grupa V Grupa VI Grupa VII Grupa VIII 

Zwiększenie 
wartości, w 
tym: 0,00 53 920 205,60 141 462,46 036 9 181,62 0,00 0,00 0,00 93 717,20 

1 Zakup 9 181,62 

2 Przyjęcie z 
inwestycji 115 277,92 42 303,20 

3 Inwentaryzacja 0,24 0,16 0,36 

4 Darowizny 

5 Modernizacja 84 970,00 

6 Przyjęcie od 
innych 
jednostek 53 719 957,44 141 462,30 51 414,00 

II Zmniejszenie 
wartości, w 
tym: 0,00 70 811,36 208 675,60 13 118,36 44 232,51 0,42 17 303,49 0,00 166 662,36 

1 Sprzedaż 

2 Darowizna 

3 Przekazanie do 
trntycK "•s. 
jednostek \ 

L_ 

14 085,47 159 820,00 

4 Likwidacja 
fizyczna 70 811,36 208 675,60 13 118,36 44 232,51 3 218,02 6 842,36 

5 Inwentaryzacja \ 

/ 

0,42 



Przyjęcie od innych 
jednostek 
99,53% 

Wykres 5. Źródła pozyskiwania środków trwałych pi-zez jednostki organizacyjne 

Zakup Przyjęcie* 

0.29% 

Modernizacja 
0,16% 

Podstawowym źródłem pozyskiwania majątku przez jednostki organizacyjne było przyjęcie od innych 
jednostek - 99,53% (przekazania między jednostkami organizacyjnymi GMZ). 

Wvkres 6. Tytuły zmniejszeń środków trwałych w jednostkach organizacyjnych 

innych jednostek 
' 33,39% 

Zmniejszenia środków trwałych nastąpiły głównie w wyniku likwidacji fizycznej - 66,61%. 



II. Analiza udziałów Gminy Miasto Zgierz w spółkach prawa handlowego. 

Gmina Miasto Zgierz posiada udziały w następujących spółkach prawa handlowego: 

1. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zgierzu; 

2. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Zgierzu; 

3. Zgierskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „MARKAB" Spółka z o.o. w Zgierzu; 

4. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Zgierzu; 

5. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Zgierzu; 

6. „Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" Spółka z o.o. w Zgierzu. 

Wartość udziałów Gminy Miasto Zgierz w spółkach prawa handlowego według stanu na dzień 

31 grudnia 2019 r. wynosiła 19 211 264,07 zł przy kapitale zakładowym 150 787 486,07 zł. 

Ponadto Gmina Miasto Zgierz jest członkiem Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polskiego 

Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych i posiada jeden udział o wartości 100 zł w kapitale rezerwowym 

TUW PZUW. 

Tabela 5. Wartość udziałów w poszczególnych spółkach prawa handlowego. 

lp nazwa spółki wysokość 
kapitału 

zakładowego 

liczba 
udziałów 

wartość udziału wartość udziałów 
na dzień 

31.12.2019 

procentowy udział 
Gminy w kapitale 

zakładowym 

1 Miejskie 
Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej 
Spółka z o.o. w Zgierzu 

2 048 000,00 1 024 2 000,00 2 048 000,00 100,00 

2 Miejskie 
Przedsiębiorstwo 
Gospodarki 
Mieszkaniowej 
Spółka z o.o. w Zgierzu 

1 464 050,00 28 621 50,00 1 431 050,00 100,00 

3 Miejskie 
Przedsiębiorstwo 
Komunikacyjne 
MARKAB Spółka z o.o. 
w Zgierzu 

79 800,00 66 600,00 39 600,00 49,62 

4 Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej 
Spółka z o.o. w Zgierzu 

14 968 000,00 7 338 1 000,00 7 338 000,00 49,02 

5 Towarzystwo 
Budownictwa 
Społecznego Spółka z 
o.o. w Zgierzu 

70 948 886,07 1 3 764 614,07 3 764 614,07 5,31 

6 Wodociągi i Kanalizacja 
- Zgierz Spółka z o.o. w 
Zgierzu 

61 278 750,00 3 672 1 250,00 4 590 000,00 7.49 

Razem 150 787 486,07 X X 19 211 264,07 X 

) 
y 



III. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności. 

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych 

oraz wykonywania posiadania w okresie sprawozdawczym ilustruje tabela nr 6. 

Tabela 6. Dochody z majątku Gminy Miasto Zgierz w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. 

Ip Rodzaj dochodu Dochody uzyskane w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 

1 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 
własności nieruchomości, w tym: 6 539 134,32 

grunty 2 034 806,46 

lokale 4 504 327,86 

2 Użytkowanie wieczyste gruntu 159 752,93 

3 Dzierżawa 962 639,14 

4 Najem lokali 161 990.59 

5 Opłaty za najem mieszkań (czynsze i odsetki) 8 552 616,49 

6 Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa 
użytkowania wieczystego przysługującego 
osobom fizycznym w prawo własności 75 972,89 

7 Odszkodowania za przejęte nieruchomości pod 
inwestycje celu publicznego 104 121,70 

8 Wpływy z dywidend 0.00 

9 Odsetki od środków na rachunkach 
bankowych, tym: 97 424,06 

Wydział Księgowości 484,18 

Wydział F inansowo-Budżetowy 96 939,88 

10 Odszkodowania wynikające z polisy 
ubezpieczenia majątku, w tym: 

Urząd Miasta Zgierza 

jednostki organizacyjne 

103 350.56 

62 452,77 

40 897,79 

11 Dochody jednostek organizacyjnych (najem 
lokali i inne) 

989 096,75 

Razem 17 746 099,43 

W roku 2(119 Gmina Miasto Zgierz wraz z jednostkami organizacyjnymi z tytułów wymienionych 

powyżej uzyskała dochody w wysokości 17 746 099,43 zł. 



Wykres 7. Struktura dochodów według sposobu ich pozyskiwania w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 

Odsetki od środków na Odszkodowania 
rachunkach bankowych; wnikające z polisy 

Odszkodowania za 0,55%_ * ' ubezpieczenia majątku 
przej ęte nieruchomości 

pod inwestycje celu 
publicznego: 0,59%. 

Wpłaty z tytułu 
przekształcenia prawa 

użytkowania wieczystego 
w prawo własności; 

0,43% 

Dochody jednostek 
organizacyjnych (najem 

lokali i inne); 5,57% 

Opłaty za najem mieszkań 
(czynsze i odsetki) 

48,19% Dzierżawa 
5.43% 

Wpłaty z tytułu 
odpłatnego nabycia prawa 
własności nieruchomości 

36.85% 

Użytkowanie wieczyste 
gruntu; 0,90% 

Najem lokali 
0,91% 

Z powyższego wykresu wynika, iż w strukturze dochodów z mienia komunalnego Gminy 

Miasto Zgierz uzyskanych w okresie 01.01.2019 do 31.12.2019 największy udział miaty wpłaty 

z tytułu czynszów, które stanowiły 48,19% ogółu dochodów oraz wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia 

prawa własności nieruchomości, które stanowiły 36,85% ogółu dochodów. 

IV. Informacje o innych zdarzeniach, które miały wpływ na stan mienia komunalnego. 

Istotny wpływ na majątek Gminy Miasto Zgierz mają zaciągnięte kredyty i obligacje. 

Stan zobowiązań długoterminowych w ujęciu rzeczowo - finansowym na dzień 31.12.2018 r. 

i 31.12.2019 r. przedstawia tabela nr 7. 

Tabela 7. Zobowiązania długoterminowe 

•p Zobowiązania wg tytułów dłużnych Stan zobowiązań na dzień 31.12.201$ 
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2019 

1 Kredyty bankowe 17 297 041.11 12 105 523.19 

2 Papiery wartościowe (obligacje) 15 710 000,00 23 060 000,00 

Razem 
33 007 041,11 35 165 523,19 

Zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych na dzień 31.12.2019 r. 

w porównaniii do stanu na dzień 31.12.2018 r. zmniejszyły się o kwotę 5 191 517,92 zł. 

Zadłużenie z tytułu wyemitowanych obligacji wzrosło o kwotę 7 350 000,00 zł. 



Stan zobowiązań krótkoterminowych przedstawia tabela nr 8. 

Tabela 8. Stan zobowiązań krótkoterminowych 

Jednostka 
Na 31.12.2018 Na 31.12.2019 

UM 
8 419 746,24 2 643 418,73 

MOPS 10 382,28 42 487,10 

JEDNOSTKI OŚWIATOWE 74 135,32 42 667,66 

SM 6 649,38 3 509,48 

MOS1R 40 434,83 24 236,47 

MUK 17 768,94 12 338,42 

ŻŁOBEK 2 776,45 129,10 

INSTYTUCJE KULTURY 16 806,76 18 429,41 

OGOŁEM 8 588 700,20 2 787 216,37 

Gmina Miasto Zgierz na dzień 31.12.2019 r. posiadała zobowiązania krótkoterminowe z tytułu zakupu 

towarów i usług w wysokości 2 787 216,37 zł. 

Zobowiązania długoterminowe Gminy Miasto Zgierz przypadające do spłaty w latach 2021-2034 

z tytułu realizacji inwestycji „Termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Zgierza" w formule 

PPP wyniosły 17 735 475,34 zł. 

Gmina Miasto Zgierz na dzień 31.12.2019 r. nie miała zobowiązań wymagalnych. 

V. Wierzytelności przysługujące Gminie Miasto Zgierz według stanu na dzień 31.12.2019 r. 

Informacją niniejszą objęto dane dotyczące wierzytelności w zakresie podatków i opłat 

lokalnych oraz innych przysługujących Gminie Miasto Zgierz. 



Tabela 9. Należności krótkoterminowe Gminy Miasto Zgierz i jednostek organizacyjnych z wybranych źródeł dochodów według stanu na 

31.12.2018 r. i 31.12.2019 r. 

Lp Źródło dochodów 

Należności pozostałe do zapłaty 
na 31.12.2018 r. 

Należności pozostałe do zapłaty 
na 31.12.2019 r. 

Lp Źródło dochodów 
Ogółem 

Zaległości 
Ogółem Zaległości 

1 Podatek od nieruchomości osób prawnych 
2 853 645,02 

2 853 644.40 3 014 734,77 3 014 734.15 

2 Podatek od nieruchomości osób fizycznych 2 812 336,08 2 727 308.07 2 941 066.59 2 898 185.58 

3 Podatek rolny - osoby fizyczne 12 052,47 12 039,48 10 968.85 10 964,46 

4 Podatek leśny - osoby prawne 0.00 0.00 23.54 15,30 

5 Podatek od środków transportu - os. prawne 113 891.03 113 891,03 129 196,67 129 196,67 

6 Podatek od środków transportu - os. fizyczne 479 484.66 477 652,76 506 156,27 506 156,27 

7 Mandaty Straży Miejskiej 132 314.47 132 314,47 87 512,54 87 512,54 

8 Użytkowanie wieczyste - oplata roczna 156 103,05 156 103,05 137 548,29 137 548,29 

9 Dzierżawa i najem - os. prawne 38 717,33 38 717.33 48 130.23 48 130,23 

10 Dzierżawa i najem - os. fizyczne 125 098,92 125 098.92 131 738,04 131 738,04 

11 Opłata adiacencka 0,00 0.00 0,00 0,00 

12 Przekształcenie prawa użytkowania 
wieczystego 

11,53 11.53 121 942,44 121 942.44 

13 Odpłatne nabycie prawa własności - gruntu 0,00 0,00 0,00 0,00 

14 Odpłatne nabycie prawa własności - lokalu 127 253,27 127 253,27 131 594,75 131 594.75 

15 Należności Urzędów Skarbowych 628 828,97 454 721.07 643 890.58 501 994,35 

16 Zaliczki alimentacyjne MOPS 2 286 357,20 2 286 357,20 1 672 494,84 1 672 494.84 

17 Mandaty MUK 2 236 755,85 2 006 101,34 2 790 705,68 2 142214.17 

18 Wynajem lokali (czynsze i odsetki) 12 964 541.58 12 964 541,58 12 895 150,51 12 895 150,51 

Razem 24 967 391,43 24 475 755,50 25 262 854,59 24 429 572,59 

Z powyższej tabeli wynika, iż w strukturze należności z mienia komunalnego Gminy Miasto 

Zgierz na 31.12.2019 r. największy udział mają wierzytelności z tytułu czynszów, które stanowią 

51,04%, podatek od nieruchomości - 23,57%, mandaty MUK - 11,05% oraz zaliczki alimentacyjne 

MOPS, które stanowią 6,62% ogółu należności. 



VI. Charakterystyka dróg publicznych Gminy Miasto Zgierz. 

Drogi publiczne ze względu na funkcje dzielą się na następujące kategorie: 

• drogi krajowe, 

• drogi wojewódzkie, 

• drogi gminne, 

• drogi powiatowe. 

Drogi krajowe stanowią własność Skarbu Państwa, z kolei pozostałe z wyżej wymienionych 

kategorii dróg są własnością samorządu województwa, gminy i powiatu. 

Szczegółowe dane dotyczące rodzajów i podziału dróg określa ustawa z dnia 21 marca 1985 r. 

o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.). 

Poniżej przedstawiona tabela nr 10 zawiera dane o drogach, drogowych obiektach 

inżynierskich w rozumieniu w/w ustawy oraz inne informacje związane z drogami publicznymi 

na terenie miasta uzyskane z Wydziału Infrastruktury Technicznej Urzędu Miasta Zgierza. 

Tabela 10. Charakterystyka dróg publicznych wraz z informacją dodatkową. 

Lp. Wyszczególnienie 
Drogi wojewódzkie Drogi krajowe Drogi gminne Drogi powiatowe 

31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 

1 Ilość dróg (szt.) 1 1 2 2 370 372 16 15 

2 Długość dróg 
(km) 

2,9 2,9 14,54 14,26 166,6 167,79 20,8 20,7 

3 Powierzchnia 
dróg (tys.m2) 

20 23 116 116 837 842,5 126 125 

4 Ilość obiektów 
inżynierskich 

1 1 3 3 10 10 1 1 

5 Ilość parkingów 
niestrzeżonych 

1 0 0 0 5 5 0 0 

6 Ilość skrzyżowań 
z sygnalizacją 

1 1 9 9 2 4 5 5 

Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku przedstawia 

stan majątku, jakim dysponuje Gmina Miasto Zgierz dla potrzeb realizacji swoich zadań statutowych. 


