
UCHWAŁA NR VII/56/l l 
RADY MIASTA Z G I E R Z A 

z dnia 28 marca 2011 r. 

w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 20l l w zakresie zadań własnych 
i zleconych 

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, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 
40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 
238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) Rada Miasta Zgierza 

uchwala, co następuje: 

§ l . Zmniejsza się dochody o 2.505.514,24 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym: 

1) dochody bieżące o 396.775,00 zł; 

2) dochody majątkowe o 2.108.739,24 zł. 

§ 2. Zwiększa się dochody o 85.229,60 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym: 

1) dochody bieżące o 7.747,00 zł; 

2) dochody majątkowe o 77.482,60 zł. 

§ 3. Zwiększa się przychody o 1.235.540,00 zł z tytułu wprowadzenia wolnych środków za 2010 r. zgodnie 
z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 4. Zmniejsza się wydatki o 2.552.869,69 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, w tym: 

1) wydatki bieżące o 137.000,00 zł; 

2) wydatki majątkowe o 2.415.869,69 zł. 

§ 5. Zwiększa się wydatki o 1.368.125,05 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, w tym: 

1) wydatki bieżące o 754.512,00 zł; 

2) wydatki majątkowe o 613.613,05 zł /w tym rezerwę celową o kwotę 384.613,05 zł na wydatki, których 
szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania 
budżetu jednostki samorządu terytorialnego - modernizacja dróg/. 

§ 6. Na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego /pismo Nr FN-L3111.L2011 z dnia 17 lutego 2011 r./ 
w przyjętych uchwałą Nr V/22/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia 
budżetu miasta Zgierza na 2011 r. do realizacji dochodów w zakresie zadań zleconych dokonuje się zmiany: 

Zmniejsza się dochody o 24.800 zł 
Dz. 852 Pomoc społeczna o 24.800 zł 
rozdz. 85212 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe z ubezpieczenia społecznego o 24.000 zł 
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§ 0980 wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń 
z funduszu alimentacyjnego 
rozdz. 85228 usługi opiekuńcze 
§ 0830 wpływy z usług o 

o 
o 

24.000 zł 
800 zł 
800 zł 

§ 7. Deficyt na dzień 28 marca 2011 r. wynosi 2.393.452,40 zł i zostanie pokryty przychodami 
pochodzącymi z wolnych środków za 2010 r. 

§ 8. W załączniku Nr 2 „Plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku i wydatków nimi 
finansowanych samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie 
o systemie oświaty" do uchwały Nr V/22/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie 
uchwalenia budżetu miasta Zgierza na 2011 r. zwiększa się dochody własne w szkołach podstawowych 
o 1.779,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 

§ 9. W załączniku Nr 1 „Dotacje" do uchwały Nr V/22/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 stycznia 2011 r. 
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na 2011 r. wprowadza się następujące zmiany zgodnie 
z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały: 

1) zwiększa się o kwotę 11.000,00 zł dotację dla instytucji kultury z przeznaczeniem dla Muzeum Miasta 

2) zmniejsza się o kwotę 12.000,00 zł dotację na zadania związane z utrzymaniem Domu Kultury; 

3) dodaje się zadanie „w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym psom z terenu miasta Zgierza" i przeznacza 
dotację w wysokości 125.000,00 zł. 

§ l0. W tabeli Nr 4 do uchwały Nr V/22/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie 
uchwalenia budżetu miasta Zgierza na 2011 r. zwiększa się dotację celową przeznaczoną na zadanie „Remont 
konserwatorski zabytkowego budynku Muzeum Miasta Zgierza" o kwotę 179.000,00 zł i dokonuje się zmian 
zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 

§ l l . Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zgierza. 

§ l2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

Zgierza; 

Przewodniczący Rady Miasta Zgierza 

Jarosław Komorowski 
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