
 

 

 

UCHWAŁA NR XLIII/403/09 

RADY MIASTA ZGIERZA 

z dnia 29 grudnia 2009 r. 

 
 

w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2009 w zakresie 

zadań własnych 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, 

Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, 

poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, 

poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 146, 

poz. 1055, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, 

z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) 

oraz art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, 

poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, 

poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, 

Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, 

poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, 

Nr 79, poz. 666, Nr 161, poz. 1277) Rada Miasta Zgierza 

 

 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Zwiększa się dochody o 1.963.714,28 zł 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wydział Finansowy: 

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa o 41.106,88 zł 

rozdz. 70001 zakłady gospodarki mieszkaniowej o 41.106,88 zł 

§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 

pieniężnej o 41.106,88 zł 

 

Dz. 710 Działalność usługowa o 763.551,17 zł 

rozdz. 71095 pozostała działalność o 763.551,17 zł 

§ 8545 środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu 

Finansowego o 763.551,17 zł 
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Dz. 750 Administracja publiczna o 211 zł 

rozdz. 75095 pozostała działalność o 211 zł 

§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny 

w postaci pieniężnej o 211 zł 

 

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 

i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 

oraz wydatki związane z ich poborem o 560.350 zł 

rozdz. 75601 wpływy z podatku dochodowego od osób 

fizycznych o 200 zł 

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 

i opłat o 200 zł 

 

rozdz. 75615 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 

podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat 

lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o 5.500 zł 

§ 0690 wpływy z różnych opłat o 500 zł 

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 

podatków i opłat o 5.000 zł 

 

rozdz. 75616 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 

podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności 

cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych 

od osób fizycznych o 554.650 zł 

§ 0310 podatek od nieruchomości o 500.000 zł 

§ 0320 podatek rolny o 7.000 zł 

§ 0330 podatek leśny o 100 zł 

§ 0340 podatek od środków transportowych o 22.000 zł 

§ 0430 wpływy z opłaty targowej o 20.000 zł 

§ 0560 zaległości z podatków zniesionych o 250 zł 

§ 0910odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 

podatków i opłat o 5.300 zł 
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Dz. 758 Różne rozliczenia o 138.863 zł 

rozdz. 75802 uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek 

samorządu terytorialnego o 111.863 zł 

§ 2750 środki na uzupełnienie dochodów gmin o 111.863 zł 

 

rozdz. 75814 różne rozliczenia finansowe o 27.000 zł 

§ 0920 pozostałe odsetki o 15.000 zł 

§ 2680 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach 

i opłatach lokalnych o 12.000 zł 

 

Dz. 851 Ochrona zdrowia o 300 zł 

rozdz. 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi o 300 zł 

§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 

pieniężnej o 300 zł 

 

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 3.685 zł 

rozdz. 85395 pozostała działalność o 3.685 zł 

§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 

pieniężnej o 3.685 zł 

 

 

Księgowość: 

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo o 23 zł 

rozdz. 01095 pozostała działalność o 23 zł 

§ 0920 pozostałe odsetki o 23 zł 

 

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa o 332.000 zł 

rozdz. 70001 zakłady gospodarki mieszkaniowej o 60.000 zł 

§ 0920 pozostałe odsetki o 30.000 zł 

§ 0970 wpływy z różnych dochodów o 30.000 zł 
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rozdz. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami o 272.000 zł 

§ 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie 

wieczyste nieruchomości o 70.000 zł 

§ 0690 wpływy z różnych opłat o 2.000 zł 

§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 

Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 

lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 

oraz innych umów o podobnym charakterze o 200.000 zł 

 

Dz. 750 Administracja publiczna o 24.790,23 zł 

rozdz. 75023 urzędy gmin o 24.790,23 zł 

§ 0580 grzywny i kary pieniężne od osób prawnych 

i innych jednostek organizacyjnych o 1.906,23 zł 

§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o 2.295 zł 

§ 0920 pozostałe odsetki o 500 zł 

§ 0970 wpływy z różnych dochodów o 20.089 zł 

 

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 

i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 

oraz wydatki związane z ich poborem o 33.000 zł 

rozdz. 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody 

jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o 33.000 zł 

§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 

przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o 33.000 zł 

 

Dz. 852 Pomoc społeczna o 633 zł 

rozdz. 85215 dodatki mieszkaniowe o 633 zł 

§ 0920 pozostałe odsetki o 410 zł 

§ 0970 wpływy z różnych dochodów o 223 zł 

 

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 447 zł 

rozdz. 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg o 447 zł 

§ 0970 wpływy z różnych dochodów o 447 zł 
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Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport o 14.654 zł 

rozdz. 92604 instytucje kultury fizycznej o 14.654 zł 

§ 0830 wpływy z usług o 13.000 zł 

§ 0920 pozostałe odsetki o 1.100 zł 

§ 0970 wpływy z różnych dochodów o 554 zł 

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej: 

Dz. 852 Pomoc społeczna o 39.100 zł 

rozdz. 85212 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 

i rentowe z ubezpieczenia społecznego o 19.800 zł 

§ 0970 wpływy z różnych dochodów o 6.500 zł 

§ 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane 

z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 

oraz innych zadań zleconych ustawami o 13.300 zł 

 

rozdz. 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o 500 zł 

§ 0970 wpływy z różnych dochodów o 500 zł 

 

rozdz. 85219 ośrodki pomocy społecznej o 6.600 zł 

§ 0920 pozostałe odsetki o 4.300 zł 

§ 0970 wpływy z różnych dochodów o 2.300 zł 

 

rozdz. 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze o 12.200 zł 

§ 0830 wpływy z usług o 12.200 zł 

 

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 11.000 zł 

rozdz. 85395 pozostała działalność o 11.000 zł 

§ 0830 wpływy z usług o 11.000 zł 
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§ 2. Zmniejsza się dochody o 2.026.300 zł 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Księgowość: 

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa o 25.000 zł 

rozdz. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami o 25.000 zł 

§ 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 

wieczystego przysługującego osobom fizycznym 

w prawo własności o 23.000 zł 

§ 0920 pozostałe odsetki o 2.000 zł 

 

Dz. 750 Administracja publiczna o 1.000 zł 

rozdz. 75023 urzędy gmin o 1.000 zł 

§ 0690 wpływy z różnych opłat o 1.000 zł 

 

 

Wydział Finansowy: 

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 

i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 

oraz wydatki związane z ich poborem o 2.000.300 zł 

rozdz. 75616 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 

podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności 

cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych 

od osób fizycznych o 300 zł 

§ 0370 opłata od posiadania psów o 300 zł 

 

rozdz. 75621 udziały gmin w podatkach stanowiących 

dochód budżetu państwa o 2.000.000 zł 

§ 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych o 2.000.000 zł 
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§ 3. Zmniejsza się wydatki o 1.682.915 zł 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wydział Infrastruktury Miejskiej: 

Dz. 600 Transport i łączność o 35.166 zł 

rozdz. 60016 drogi publiczne gminne o 35.166 zł 

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o 35.166 zł 

/ - Ul. Jedlicka – koncepcja studium wykonalności drogi – 15.096 zł 

  - Projekt techniczny przebudowy skrzyżowania ul. Zygmunta Sierakowskiego/Długa –  

sygnalizacja świetlna – 11.368 zł 

  - Budowa dróg dojazdowych do Parku Przemysłowego Boruta – WPI – 8.702 zł/ 

 

 

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa o 1.071 zł 

rozdz. 70001 zakłady gospodarki mieszkaniowej o 1.071 zł 

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o 1.071 zł 

/Renowacja i adaptacja poprzemysłowych budynków w dzielnicach miast 

na budownictwo mieszkaniowe w celu odnowy zdegradowanego, zabytkowego 

centrum miasta Zgierza – dz. nr 152/6, 152/7, 152/9, 152/10, 152/13, 152/14, 

152/15 – ul. Sokołowska - WPI/ 

 

 

Dz. 710 Działalność usługowa o 396 zł 

rozdz. 71095 pozostała działalność o 396 zł 

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o 396 zł 

/Dokumentacja i realizacja 3 i 4 kwartału Pl. Jana Kilińskiego – WPI/ 

 

 

Dz. 750 Administracja publiczna o 80 zł 

rozdz. 75023 urzędy gmin o 80 zł 

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o 80 zł 

/Budowa ogrodzenia USC/ 

 

 

Dz. 801 Oświata i wychowanie o 11.282 zł 

rozdz. 80195 pozostała działalność o 11.282 zł 

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o 11.282 zł 

/Kontynuacja modernizacji w SP-4/ 
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Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 717.720 zł 

rozdz. 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód o 9.600 zł 

§ 4300 zakup usług pozostałych o 9.600 zł 

 

rozdz. 90003 oczyszczanie miast i wsi o 10.500 zł 

§ 4260 zakup energii o 2.500 zł 

§ 4300 zakup usług pozostałych o 8.000 zł 

 

rozdz. 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg o 692.165 zł 

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o 692.165 zł 

/- Budowa oświetlenia ul. Kazimierza Wielkiego – 16.100 zł 

 - Oświetlenie ul. Pomorskiej – dokumentacja – 18.391 zł 

 - Budowa oświetlenia ul. Kocidłowska – 130.000 zł 

 - Budowa oświetlenia ul. Czarna – 13.000 zł 

 - Budowa oświetlenia ul. Konstantynowska – 350.000 zł 

 - Budowa oświetlenia ul. Wojciecha i Juliusza Kossaków – 99.837 zł 

 - Budowa oświetlenia u. Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej - 64.837 zł/ 

 

rozdz. 90095 pozostała działalność o 5.455 zł 

§ 4430 różne opłaty i składki o 1.800 zł 

§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 

analiz i opinii o 2.830 zł 

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o 825 zł 

/Plac zabaw/ 

 

 

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport o 198.313 zł 

rozdz. 92601 obiekty sportowe o 198.241 zł 

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o 198.241 zł 

/ - Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko 

Orlik 2012” – ul. Bolesława Leśmiana 1 – 85.777 zł 
 - Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko 

Orlik 2012” – ul. Arkadiusza Musierowicza 1/3 – 112.464 zł/ 

 

rozdz. 92695 pozostała działalność o 72 zł 

§ 4270 zakup usług remontowych o 72 zł 
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Wydział Informatyki i Telekomunikacji: 

Dz. 720 Informatyka o 143.211 zł 

rozdz. 72095 pozostała działalność o 143.211 zł 

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o 500 zł 

§ 4270 zakup usług remontowych o 8.000 zł 

§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet o 35.000 zł 

§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami 

korpusu służby cywilnej o 629 zł 

§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu 

drukarskiego i urządzeń kserograficznych o 754 zł 

§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, 

w tym programów i licencji o 90.000 zł 

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o 3.560 zł 

/Budowa sieci światłowodowej/ 

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o 4.768 zł 

/Zakup oprogramowania do systemu elektronicznej rejestracji czasu pracy/ 

 

 

Wydział Księgowości: 

Dz. 757 Obsługa długu publicznego o 63.059 zł 

rozdz. 75704 rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji 

udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu 

terytorialnego o 63.059 zł 

§ 8020 wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń o 63.059 zł 

 

 

Wydział Kultury, Sportu i Zdrowia: 

Dz. 851 Ochrona zdrowia o 77.450 zł 

rozdz. 85121 lecznictwo ambulatoryjne o 2.500 zł 

§ 6220 dotacje celowe z budżetu na finansowanie 

lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o 2.500 zł 

/Zakup sprzętu medycznego/ 
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rozdz. 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi o 14.950 zł 

§ 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie 

lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom o 14.950 zł 

 

rozdz. 85195 pozostała działalność o 60.000 zł 

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o 60.000 zł 

/ - Zakup i montaż podnośnika krzesełkowo-przyschodowego dla transportu 

osób niepełnosprawnych w Przychodni Rejonowej Nr 1 w Zgierzu – 30.000 zł 

  - Zakup sprzętu rehabilitacyjnego – 30.000 zł/ 

 

 

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 139.520 zł 

rozdz. 92195 pozostała działalność o 139.520 zł 

§ 4270 zakup usług remontowych o 134.120 zł 

§ 4300 zakup usług pozostałych o 5.400 zł 

 

 

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport o 27.850 zł 

rozdz. 92695 pozostała działalność o 27.850 zł 

§ 3040 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone 

do wynagrodzeń o 1.650 zł 

§ 3240 stypendia dla uczniów o 6.200 zł 

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o 15.000 zł 

§ 4300 zakup usług pozostałych o 5.000 zł 

 

 

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa: 

Dz. 758 Różne rozliczenia o 8.000 zł 

rozdz. 75809 rozliczenia między jednostkami samorządu 

terytorialnego o 8.000 zł 

§ 4300 zakup usług pozostałych o 8.000 zł 

 

 

 



 

 

urmz2 

 

11 

 

Wydział Oświaty: 

Dz. 801 Oświata i wychowanie o 55.136 zł 

rozdz. 80104 przedszkola o 25.000 zł 

§ 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 

systemu oświaty o 25.000 zł 

 

rozdz. 80110 gimnazja o 18.000 zł 

§ 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 

systemu oświaty o 18.000 zł 

 

rozdz. 80195 pozostała działalność o 12.136 zł 

§ 4300 zakup usług pozostałych o 12.136 zł 

 

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji: 

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport o 25.345 zł 

rozdz. 92604 instytucje kultury fizycznej o 25.345 zł 

§ 4260 zakup energii o 8.000 zł 

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o 6.610 zł 

/Zjeżdżalne wodne na O.W. „Malinka” wraz z montażem/ 

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o 10.735 zł 

/Zakup maszyny myjącej do hali sportowej/ 

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej: 

Dz. 852 Pomoc społeczna o 160.000 zł 

rozdz. 85219 ośrodki pomocy społecznej o 40.000 zł 

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o 15.000 zł 

§ 4270 zakup usług remontowych o 25.000 zł 

 

rozdz. 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze o 120.000 zł 

§ 4300 zakup usług pozostałych o 120.000 zł 
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Straż Miejska: 

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 6.268 zł 

rozdz. 75416 Straż Miejska o 6.268 zł 

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o 6.268 zł 

/- Fotoradar – zakup – 175 zł 

 - Zakup samochodu do przewozu fotoradaru – 31 zł 

 - Zakup centrali telefonicznej z oprzyrządowaniem – 39 zł 

 - Zakup sprzętu komputerowego – 23 zł 

 - Zakup przyłącza ogólnopolskiej bazy „Pesel-net” – 6.000 zł/ 

 

 

Rada Osiedla „Stare Miasto”: 

Dz. 750 Administracja publiczna o 223 zł 

rozdz. 75095 pozostała działalność o 223 zł 

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o 223 zł 

 

 

Rada Osiedla „Piaskowice-Aniołów”: 

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 803 zł 

rozdz. 92195 pozostała działalność o 803 zł 

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o 803 zł 

 

 

Rada Osiedla „650-lecia”: 

Dz., 750 Administracja publiczna o 727 zł 

rozdz. 75095 pozostała działalność o 727 zł 

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o 400 zł 

§ 4260 zakup energii o 57 zł 

§ 4300 zakup usług pozostałych o 16 zł 

§ 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, 

lokale i pomieszczenia garażowe o 254 zł 

 

 

Rada Osiedla „Nowe Miasto”: 

Dz. 750 Administracja publiczna o 82 zł 

rozdz. 75095 pozostała działalność o 82 zł 

§ 4260 zakup energii o 56 zł 

§ 4300 zakup usług pozostałych o 26 zł 
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Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 213 zł 

rozdz. 92195 pozostała działalność o 213 zł 

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o 213 zł 

 

 

Rada Osiedla „Chełmy-Adelmówek”: 

Dz. 600 Transport i łączność o 11.000 zł 

rozdz. 60016 drogi publiczne gminne o 11.000 zł 

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o 6.000 zł 

§ 4270 zakup usług remontowych o 5.000 zł 

 

 

 

§ 4. Zwiększa się wydatki o 527.715,36 zł 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wydział Infrastruktury Miejskiej: 

Dz. 600 Transport i łączność o 117.258,14 zł 

rozdz. 60004 lokalny transport zbiorowy o 73.511,14 zł 

§ 2650 dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu 

budżetowego o 43.511,14 zł 

§ 4300 zakup usług pozostałych o 30.000 zł 

 

rozdz. 60016 drogi publiczne gminne o 43.747 zł 

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o 16.000 zł 

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o 27.747 zł 

/Budowa ulicy Proboszczewice i Bocznej – WPI/ 

 

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 183.018 zł 

rozdz. 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg o 183.018 zł 

§ 4260 zakup energii o 137.518 zł 

§ 4270 zakup usług remontowych o 45.500 zł 
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Wydział Księgowości: 

Dz. 750 Administracja publiczna o 61.460 zł 

rozdz. 75023 urzędy gmin o 50.460 zł 

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o 5.000 zł 

§ 4260 zakup energii o 36.000 zł 

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 9.460 zł 

 

rozdz. 75095 pozostała działalność o 11.000 zł 

§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych o 11.000 zł 

 

 

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 

i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 

oraz wydatki związane z ich poborem o 3.500 zł 

rozdz. 75647 pobór podatków, opłat i niepodatkowych 

należności budżetowych o 3.500 zł 

§ 4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne o 3.500 zł 

 

 

Wydział Kultury, Sportu i Zdrowia: 

Dz. 851 Ochrona zdrowia o 15.250 zł 

rozdz. 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi o 15.250 zł 

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o 14.950 zł 

§ 4220 zakup środków żywności o 300 zł 

 

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 5.400 zł 

rozdz. 85395 pozostała działalność o 5.400 zł 

§ 4300 zakup usług pozostałych o 5.400 zł 

 

 

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa: 

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 15.000 zł 

rozdz. 90013 schroniska dla zwierząt o 15.000 zł 

§ 4300 zakup usług pozostałych o 15.000 zł 
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Wydział Oświaty: 

Dz. 801 Oświata i wychowanie o 55.136 zł 

rozdz. 80104 przedszkola o 55.136 zł 

§ 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 

realizowane na podstawie porozumień między jednostkami 

samorządu terytorialnego o 12.136 zł 

§ 2510 dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego o 43.000 zł 

 

 

Oświata: 

Dz. 801 Oświata i wychowanie o 5.400 zł 

rozdz. 80101 szkoły podstawowe o 3.000 zł 

§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o 3.000 zł 

 

rozdz. 80110 gimnazja o 2.400 zł 

§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, 

w tym programów i licencji o 2.400 zł 

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej: 

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 3.685 zł 

rozdz. 85395 pozostała działalność o 3.685 zł 

§ 4220 zakup środków żywności o 3.685 zł 

 

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji: 

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport o 18.693 zł 

rozdz. 92604 instytucje kultury fizycznej o 18.693 zł 

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o 8.000 zł 

/Wykonanie systemu telewizji obserwacyjnej (monitoring) hali sportowej 

oraz parkingów przy ul. Wschodniej/ 

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o 10.693 zł 

/Zakup kosiarki samobieżnej/ 
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Rada Osiedla „Stare Miasto”: 

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 223 zł 

rozdz. 92195 pozostała działalność o 223 zł 

§ 4300 zakup usług pozostałych o 223 zł 

 

 

Rada Osiedla „Piaskowice-Aniołów”: 

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 803 zł 

rozdz. 85395 pozostała działalność o 803 zł 

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o 803 zł 

 

 

Rada Osiedla „650-lecia”: 

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 727 zł 

rozdz. 92195 pozostała działalność o 727 zł 

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o 727 zł 

 

 

Rada Osiedla „Nowe Miasto”: 

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 295 zł 

rozdz. 85395 pozostała działalność o 295 zł 

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o 295 zł 

 

 

Wydział Finansowy: 

Dz. 758 Różne rozliczenia o 41.867,22 zł 

rozdz. 75818 rezerwy ogólne i celowe o 41.867,22 zł 

§ 4810 rezerwy o 41.867,22 zł 

/rezerwa ogólna/ 

 

 

 

§ 5. Zmniejsza się przychody o 1.092.613,92 zł 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wydział Finansowy: 

§ 9520 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów 

na rynku krajowym o 1.092.613,92 zł 
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§ 6. W załączniku Nr 5 do uchwały Nr XXIX/257/08 Rady Miasta Zgierza z dnia 

30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na 2009 r. dokonuje się 

zmian zgodnie z załącznikiem do uchwały. 

 

 

§ 7. W załączniku Nr 10 do uchwały Nr XXIX/257/08 Rady Miasta Zgierza z dnia 

30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na 2009 r. dokonuje się 

zmian: 

 

Zwiększa się przychody o 24.000 zł 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dz. 710 Działalność usługowa o 24.000 zł 

rozdz. 71030 Fundusz Gospodarki Zasobem  

Geodezyjnym o 24.000 zł 

§ 0830 wpływy z usług o 22.669 zł 

§ 0920 pozostałe odsetki o 1.331 zł 

 

 

Zwiększa się wydatki o 24.000 zł 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dz. 710 Działalność usługowa o 24.000 zł 

rozdz. 71030 Fundusz Gospodarki Zasobem  

Geodezyjnym o 24.000 zł 

§ 6120 wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy 

celowych o 24.000 zł 

/Wykonanie cyfrowej ortofotomapy dla miasta Zgierza/ 

 

 

§ 8. W załączniku Nr 11 do uchwały Nr XXIX/257/08 Rady Miasta Zgierza 

z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na 2009 r dokonuje 

się zmian: 

 

1) W planie finansowym Miejskich Przedszkoli: 

a) zwiększa się kwotę dotacji o 43.000 zł z przeznaczeniem na pozostałe wydatki. 

Kwota dotacji po zmianach wynosi 7.390.475 zł 
 




