
UCHWAŁA NR X/101/11 
RADY MIASTA Z G I E R Z A 

z dnia 30 czerwca 2011 r. 

w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2011 w zakresie zadań własnych 
i powierzonych 

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, z 2011 r. Nr 117, poz. 679) 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: 

§ 1. Zmniejsza się dochody ogółem o 332.100,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, 
w tym: 

1) dochody bieżące zadań własnych o 208.100,00 zł; 

2) dochody bieżące zadań powierzonych o 124.000,00 zł w związku z wypowiedzeniem przez Powiat Zgierski 
porozumienia w sprawie administrowania drogami powiatowymi na terenie miasta Zgierza. 

§ 2. Zwiększa się dochody ogółem o 440.465,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, 
w tym: 

1) dochody bieżące zadań własnych o 349.700,00 zł, w tym z tytułu niewykorzystanych wydatków 
niewygasających na zadanie pn."Wykonanie dokumentacji fotograficznej dróg dla potrzeb ewidencji" 
w kwocie 4.984 zł; 

2) dochody majątkowe zadań własnych o 90.765,70 zł, w tym z tytułu niewykorzystanych wydatków 
niewygasajacych za zadania pn."Budowa ulicy Piotra Bardowskiego i ulicy Szarych Szeregów" w kwocie 
67.936,18 zł i "Budowa ulicy Bazylijskiej na odcinku od ulicy Gałczyńskiego do torów PKP" w kwocie 
10.709,52 zł. 

§ 3. Zmniejsza się przychody o 632.836,00 zł z tytułu wprowadzonych wolnych środków za 2010 r. zgodnie 
z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 4. Zmniejsza się wydatki ogółem o 1.041.581,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, 
w tym: 

1) wydatki bieżące zadań własnych o 917.581,00 zł /w tym rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe o kwotę 
95.012,00 zł /; 

2) wydatki bieżące zadań powierzonych o 124.000,00 zł. 

§ 5. Zwiększa się wydatki ogółem o 517.110,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, 
w tym: 

1) wydatki bieżące zadań własnych o 232.029,70 zł /w tym rezerwę ogólną o kwotę 23.629,70 zł/; 

2) wydatki majątkowe zadań własnych o 285.081,00 zł. 

§ 6. Deficyt na dzień 30 czerwca 2011 r. wynosi 2.848.353,40 zł i zostanie pokryty przychodami 
pochodzącymi z wolnych środków za 2010 r. 
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§ 7. W tabeli Nr 4 „Wykaz wydatków majątkowych na 2011 rok realizowanych w okresie rocznym" do 
uchwały Nr V/22/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta 
Zgierza na 2011 r. dokonuje się zmian w związku z wprowadzeniem czterech nowych zadań: 

1) „Zakup i montaż elektronicznych syren alarmowych" w kwocie 91.512,00 zł, 

2) „Zaprojektowanie i wykonanie węzła cieplnego c.o. dla budynku przy ulicy Sokołowskiej 2" w kwocie 

40.000,00 zł, 

3) „Parking przy ulicy 1 Maja (dz. 61) - roboty drogowe" w kwocie 33.569,00 zł, 

4) „Zakup i montaż wymiennika ciepła do kolektorów słonecznych" w kwocie 25.000,00 zł, 
oraz zwiększa się środki na zadanie " Remont konserwatorski zabytkowego budynku Muzeum Miasta 

Zgierza" o kwotę 35.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 

§ 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 miejskich przedszkolach 
0 5.320,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 

§ 9. W uchwale Nr VIII/75/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany budżetu 
1 zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2011 w zakresie zadań własnych: 

1) w § 2 pkt 2 po kwocie 811.000,00 zł dopisuje się: „w tym dotacje celowe w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz 
ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w kwocie 561.000,00 zł na 
nowe zadanie inwestycyjne pn. Rewitalizacja historycznego centrum miasta Zgierza - WPF." 

2) w § 6 pkt 2 po kwocie 1.053.000,00 zł dopisuje się: „w tym wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
na nowe zadanie inwestycyjne pn. Rewitalizacja historycznego centrum miasta Zgierza - WPF, w kwocie 
561.000,00 zł - dofinansowanie 85% i w kwocie 99.000,00 zł - wkład własny 15%." 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zgierza. 

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

Przewodniczący Rady Miasta Zgierza 

Jarosław Komorowski 
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