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Szanowni Państwo,
W związku z obowiązkiem wynikającym z art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym w załączeniu przekazuję Raport o stanie Gminy Miasto Zgierz za rok
2020 wraz z załącznikami. Jednocześnie informuję, że przedmiotowy materiał zostanie
przesłany drogą elektroniczną do Biura Rady Miasta Zgierza

Z wyrazami szacunku
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RAPORT O STANIE
GMINY MIASTO Z G I E R Z
ZA R O K 2020

Spis treści
raportu o stanie gminy za rok 2020

I.

Wstęp

DL

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.
2. Informacje dotyczące Urzędu Miasta Zgierza:
1) struktura organizacyjna;
2) wielkość zatrudnienia;
3) koszty działalności;
4) wykorzystywany majątek wraz z podstawą prawną jego wykorzystywania.
3. Informacje dotyczące samorządowych jednostek organizacyjnych:
1) imiona i nazwiska kierowników i zastępców kierowników;
2) zakres wykonywania zadań;
3) wielkość zatrudnienia;
4) koszty działalności;
5) wykorzystywany majątek wraz z podstawą prawną jego wykorzystywania.
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;
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;
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.
IV.

Realizacja polityk, strategii, programów i planów.
1. Akty planowania ustanawiane przez Radę Miasta Zgierza;
s

2.—AJ^vj3lanowania ustanawiane przez organy administracji rządowej;
3. Inne akty planowania.
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V.

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
realizację wybranych w ramach budżetu obywatelskiego;
3. Kwoty wydatków poniesionych na realizację zadań wybranych w ramach
budżetu obywatelskiego;
4. Działania podjęte w procesie realizacji zadań wybranych w ramach budżetu
obywatelskiego.
VI.

Podsumowanie.
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I.

WSTĘP

Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U . z 2020r. poz. 713, poz. 1378) 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 podjętą w dniu 28 listopada 2019
roku przedłożony przeze mnie raport zawiera podsumowanie działalności Prezydenta Miasta
Zgierza w roku 2020, 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).
Pragnę również podkreślić, że Gmina Miasto Zgierz jako jedna z dwunastu gmin w Polsce
podczas przygotowywania tegorocznego raportu brała udział w programie pn. „Raport o stanie
gminy = narzędzie dialogu z mieszkańcami" organizowanym przez Stowarzyszenie Sieć
Obywatelska Watchdog.

II.

Prezydent Miasta Zgierza, Urząd
i samorządowe jednostki organizacyjne.

Miasta

Zgierza

1. Informacje dotyczące obsady personalnej stanowiska Prezydenta Miasta
Zgierza, jego zastępców, sekretarza oraz skarbnika Gminy Miasto
Zgierz.
Urząd Miasta Zgierza w roku 2020 rozpoczął funkcjonowanie na podstawie

regulaminu

organizacyjnego z dnia 31 stycznia 2019 roku przyjętego na podstawie Zarządzenia Prezydenta
Miasta Zgierza nr 46/VIII/2019 z późn. zm. W dniu 2 listopada 2020 roku zostało podjęte
Zarządzenie Prezydenta Miasta Zgierza nr 484/VIII/2020 ustanawiające nowy Regulamin
Organizacyjny Urzędu Miasta Zgierza. Biorąc powyższe pod uwagę w 2020 roku obsada
personalna szczebla kierowniczego kształtowała się w następujący sposób:
1) Funkcję Prezydenta Miasta Zgierza V I I I 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;

^ ^ r e ^ z a c j a 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 Infrastruktury Technicznej

•

Wydział Rozwoju i Pozyskiwania Środków;

•

Wydział Promocji i Kultury;

•

Inspektora Ochrony Danych Osobowych;

•

Biuro Prawno - Administracyjne;

•

Biuro Funduszy i Rozwoju Lokalnego

•

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 Miej skiej Biblioteki Powiatowo - Gminnej;

•

Dyrektorem Zespołu Miejskich Przychodni Rejonowych;

•

Dyrektorem Muzeum Miasta Zgierza;

•

Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;

•

Kierownikiem Miejskich Usług Komunikacyjnych;
Komendantem Straży Miejskiej.
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2) Funkcję Pierwszego Zastępcy Prezydenta Miasta Zgierza na podstawie zarządzenia
nr 49/VIIJ72019 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 31 stycznia 2019r., pełni Bohdan
Bączak.
Do zadań Pierwszego Zastępcy Prezydenta Miasta Zgierza 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 Zarządzenia
nr 50/Vffl/2019 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 31 stycznia 2019r. pełni Tomasz
Dziedzic,
Do zadań Drugiego Zastępcy Prezydenta Miasta Zgierza należała realizacja spraw z
zakresu:
a)

działalności gospodarczej;

b)

związanych z zagospodarowaniem przestrzennym;

c)

związanych ze sportem i propagowaniem aktywnego stylu życia;

d)

związanych z ewidencją 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, pełni Grażyna Mela.
Do zadań Skarbnika Miasta 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/Nkompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych
realizacją budżetu Miasta;
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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 od dnia 3
lutego 2015r. Robert Chocholski.
Do zadań Sekretarza Miasta należała realizacja spraw z zakresu:
a) zapewnienia sprawnego funkcjonowania urzędu, warunków jego działania,
organizowania pracy, a w szczególności;
b) nadzorowania organizacji pracy w Urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych
z doskonaleniem kadr;
c) opracowywania

projektu

Regulaminu,

zmian

Regulaminu

oraz

podziału

wydziałów na stanowiska pracy;
d) przedkładania Prezydentowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu;
e) koordynacji i nadzoru nad pracami remontowymi w Urzędzie i zakupem środków
trwałych;
f) prowadzenia

w

zakresie

zleconym

spraw

związanych

z

wyborami

i referendami;
g) koordynacji spraw związanych z realizacją umów z miastami i rejonami
partnerskimi;
h) koordynacji spraw związanych z uroczystościami z okazji świąt, rocznic oraz
innych imprez o charakterze ogólnomiejskim;
i)

rozpatrywania skarg;

j)

realizacji spraw z zakresu zdrowia;

k) realizacji spraw z zakresu spraw społecznych;
1) realizacji 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. Do dnia 2 listopada 2020 roku obwiązywał regulamin organizacyjny
przyjęty zarządzeniem Prezydenta Miasta Zgierza nr 46/VIII/2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku
W dniu 2 listopada 2020 roku zostało podjęte Zarządzenie Prezydenta Miasta Zgierza nr
484/VIII/2020 ustanawiające nowy Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Zgierza.
Powyższy dokument dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Zgierza:
https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaZgierza/document/673158/Zarz%C4%85dzenie
-484_VIII_2020
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 2020 roku w Urzędzie Miasta
Zgierza zatrudnionych

było 214 pracowników, co stanowiło 209,60 etatu. Liczba

zatrudnionych pracowników porównując do roku poprzedniego nie zmieniła się.

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 2020 roku
wydątkowan^wotę 15.806.235.94 zł (plan -16.045.122,33 zł). Środki te zostały przeznaczone
wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 13.174.665.01 zł, na zadania statutowe .114763^91 złomzlwmdczenia na rzecz osób fizycznych - 516.807,02 zł.

Szczegółowy opis wydatków zawiera sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza oraz
wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2020 rok - Rozdział
75022 i 75023, str. 34-35 (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 Tabeli 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).
Jedną z czynności wartą wyszczególnienia związanych ze zmianą majątku była sprzedaż
udziałów w Spółce Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.. Transakcja miała miejsce
w dniu 18 grudnia 2020 roku, a czynność ta została dokonana w ślad za podjętą uchwałą Rady
Miasta Zgierza podjętą w dniu 29 października 2020 roku (uchwała nr XXVII/338/2020).

3. Informacje dotyczące samorządowych jednostek organizacyjnych.
1) Imiona i nazwiska kierowników i zastępców kierowników.
Żłobek miejski im. Koziołka Matołka:
•

Annapuczek-Dyrektor

b) Przedszkola Miejskie:
^-Mierski^Kais^o

nr 2:
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Mirosława Ostrowska - Dyrektor
Aleksandra Świderska - V-ce Dyrektor
•

Miejskie Przedszkole nr 3 Integracyjne z oddziałami specjalnymi:
Zofia Owczarczyk - Dyrektor

•

Miej skie Przedszkole nr 6;
Małgorzata Tomczak - Dyrektor
Elżbieta Cłapa - V-ce Dyrektor

•

Miejskie Przedszkole nr 7
Agnieszka Szadkowska - Dyrektor
Małgorzata Zieleń - Wicedyrektor

•

Miejskie Przedszkole nr 8
Elżbieta Michalska - Dyrektor

•

Miej skie Przedszkole nr 9 " Słoneczny Dom"
Anna Adamczewska-Walczak - Dyrektor

•

Miej skie Przedszkole nr 10
Monika Pawlak - Dyrektor

•

Miejskie Przedszkole nr 12
Dorota Andrzej ewska-Tworek - Dyrektor
Kamila Marciniak - Wicedyrektor

•

Miejskie Przedszkole nr 13 im. "Bajkowe Przedszkole"
Anna Gębicka-Dyrektor
Joanna Świder - Wicedyrektor

•

Miejskie Przedszkole nr 14
Krzysztofa Kantyka - Dyrektor

•

Miej skie Przedszkole nr 15
Małgorzata Bartosik - Dyrektor

c) Szkoły Podstawowe:
•

Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi
Dorota Korczak - Dyrektor
Mariola Małachowska-Kosiorek - V-ce Dyrektor
^Teresa Gębicka - V-ce Dyrektor
Szkolą Podstawowa nr 3
•ewnicz - Kaczmarek - Dyrektor
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Joanna Garstka - Wicedyrektor
•

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Niepokoją;
Piotr Pawlak-Dyrektor
Marzena 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
Ewa Grabowska - Dyrektor
Piotr Bekrycht - Wicedyrektor

•

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
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Robert Starzyński - Dyrektor
f) Pozostałe jednostki organizacyjne:
•

Miejskie Usługi Komunikacyjne
Iwona Boberska - Kierownik

•

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

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.zL-ierz.pl/bip/fdes/File/uchwalv/f065.pdf
b) Przedszkola Miejskie:
•

Miejskie Przedszkole nr 2 httns://mp2zuierz.bip.wikom.pl/strona/status-prawnv

•

Miejskie Przedszkole nr 3 Integracyjne z oddziałami specjalnymi http://mp3bip.e-ratusz.pl/bip//?bip umz did=514

.

•

Miej skie Przedszkole nr 6 https://mp6zaierz.bip.wikom.pl/strona/status-prawnv

*

Miejskie Przedszkole nr 7 http://mp7-bip.e-ratusz.pI/bip//7bip

•

Miej skie Przedszkole nr 8 https://mp8zaierz.bip.wikom.pl/strona/status-prawnv

umz did=511
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•

Miejskie Przedszkole nr 1 https://mplOzgierz.bip.wikom.pl/strona/statusprawny

.

Miejskie Przedszkole nr 12 https://mpl2zgierz.bip.wikom.pl/strona/statusprawny

•

Miejskie Przedszkole nr 13 im. "Bajkowe Przedszkole"
https://mpl3zBierz.bip.wikom.pl/strona/status-prawnv

.

Miej skie Przedszkole nr 14 https://mp 14zgierz.bip.wikom.pl/strona/statusprawny

•

Miej skie Przedszkole nr 15 https://mp 15zgierz.bip.wikom.pl/strona/statusprawny

c) Szkoły Podstawowe:
•

Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi
http://spl .miasto.zgierz.pl/wpcontent/uploads/2020/03/statut spl od inteeracvine.pdf

•

Szkoła Podstawowa nr 3
http://www.sp3.miasto.zgierz.pl/dokumentv/statut2018.pdf

•

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Niepokoją
http://www.sp4.miasto.zgierz.pl/czworka/pliki/statut SP4 lipiec 19.pdf

•

Szkoła Podstawowa nr 5 http://www.sp5.miasto.zgierz.pl/index.php/dokumentv

•

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/wpcontent/uploads/2019/10/STATUT-30.09.2019.pdf

•

Szkoła Podstawowa nr 10
http://www.splO.miasto.zgierz.pl/dokumeniv/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.eratusz.pl/bip//?bip umz did=3533&bip umz id=408

d) Sekoły ponadpodstawowe:
] .

Samorządowe Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta łm^/slozgierz.bip.^
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e) Jednostki kultury:
•

Miejsko - Powiatowa Biblioteka Publiczna http://biblioteka-bip.eratusz.pl/bip/?bip umz did=4576

•

Miejski Ośrodek Kultury http://mok-bip.e-ratusz.pl/bip/7bip

•

Muzeum Miasta Zgierza http://muzeum-bip.e-

umz did=3732

ratusz.pl/bip/7bip umz did=2615&bip umz id=331
f)

Pozostałe jednostki organizacyjne
•

Miej skie Usługi Komunikacyjne http://muk-bip.eratusz.pl/bip/7bip umz did=4053&bip umz id=202

•

Miej ski Ośrodek Sportu i Rekreacji http://www.mosir.zuierz.pl/mosir/status

•

Miej ski Ośrodek Pomocy Społecznej
htlps://mopszderz.ssdip.bip.»ov.pl/statut/statut.html

•

Zespół Miejskich Przychodni Rejonowych w Zgierzu
https://pm chodnie.zuierz.pl/wp-content/uploads/2018/08/MZPR-Statut-l.pdf

•

Straż Miejska http://sm-bip.eratusz.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.
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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 2020 roku na funkcjonowanie

miejskich

jednostek

organizacyjnych przedstawiają się następująco:
a) żłobek miejski - 1.207.838,26 zł;
b) przedszkola miejskie - 17.350.677.90 zł
c) szkoły podstawowe - 46.735.981.99 zł, (w tym zadania własne: - 46.271.139.43 zł;
zadania powierzone: - 14.594,66 zł, zadania zlecone: - 450.247,90 zł)
d) szkoły ponadpodstawowe - 4.189.993.93 zł
e) Miejsko - Powiatowa Biblioteka Publiczna - 1.580.300,00 zł.
f)

Miejski Ośrodek Kultury - 1.440.000,00 zł.

g) Muzeum Miasta Zgierza - 790.000,00 zł.
h) Miejskie Usługi Komunikacyjne - 22.304.686,99 zł.
i)

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - 5.065.476,97 zł.

j)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - 89.571.630,46zł.

k) Straż Miejska-2.391.456,65 zł;.
Szczegółowe informacje o wydatkach są zawarte w sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta
Zgierza oraz wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2020 rok
(załącznik nr 1 do raportu).

5) Wykorzystywany majątek wraz z podstawą prawną jego wykorzystywania.
Jednostki organizacyjne wymienione w rozdziale I I 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
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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, posiadam m.in. następujące kompetencje:
1) kierowanie bieżącymi sprawami gminy;
2) wyłączne 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 min.:
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;
D) zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego;
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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;
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
organizacyjny ch miasta, ale także miejskich spółek z udziałem Gminy Miasto Zgierz.
Odnosząc się d\) zadań realizowanych z 2020 roku pragnę poinformować, że wszystkie zadania
znalazbTsTę w kdżeae^Gminy Miasto Zgierz na rok 2020 przyjętym uchwałą nr uchwałą nr

XV/201//2019 Radv Miasta Zderza z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu
miasta Zgierza na rok 2020, który był modyfikowany wielokrotnie w ciągu roku.
Z kolei kwoty realizacji zadań budżetowych post factum znajdują się we wcześniej załączonym
sprawozdaniu budżetowym za rok 2020 (załącznik nr 2 do raportu).
Na realizację wszystkich zadań w 2020 roku wydatkowana była kwota 300.336.747.20 zł, która
została przeznaczona na wydatki bieżące - 263.702.851.86 zł oraz na wydatki majątkowe 36.633.895.34 zł. Wypracowany dochód w 2020 wyniósł 298.973.625.96 zł, na który składały
się: dochody bieżące - 259.640.472.18 zł, dochody majątkowe - 39.333.153.78 zł.
Podsumowując powyższe oraz odnosząc się do wcześniej przedstawionych finansów Gminy
Miasto Zgierz należy stwierdzić, że w stosunku do roku 2019 zadłużenie Gminy Miasto Zgierz
wzrosło o 18.676.516,42 zł, lecz taki stan rzeczy wiązał się z koniecznością zapewnienia
środków na wykonanie przez gminę zaplanowanych inwestycji, na które nasze miasto
pozyskało środki zewnętrzne - wkłady własne. Należy dodatkowo wskazać, że w roku 2020
jednocześnie zmniejszyły się dochody ze źródeł centralnych (PIT). I tak w roku 2020 gmina
otrzymała 58,8 min zł z tytułu przekazania gminie podatku dochodowego od osób fizycznych.
Dla porównania: rok wcześniej, czyli w 2019, dochody z P I T wynosiły 60,7 min zł. Gmina
otrzymała zatem o ponad 1 min 900 tys. zł mniej.
Ten wskaźnik tłumaczy również wspomniany deficyt w budżecie gminy, który - w związku z
koniecznością wykonania zadań inwestycyjnych - należało pokryć zadłużeniem. Środki na
pokrycie zadłużenia oraz na realizację zaplanowanych inwestycji uzyskano dzięki emisji
obligacji przez gminę.
Istnieją dwa powody, dla których do Zgierza trafiło w roku 2020 mniej pieniędzy z podatku
PIT. Po pierwsze: w roku 2019 opodatkowanie osób fizycznych zumiej szyło się o jeden procent
(ze stawki 18% na 17%), a to spowodowało mniejsze wpływy podatkowe. Po drugie: z powodu
epidemii COVID-19 podmioty miały kłopot z realizowaniem obciążeń podatkowych - a po
obniżeniu stopy opodatkowania nie nastąpił spodziewany wzrost gospodarczy.
Mimo kłopotów z płynnością dochodów ze źródeł centralnych, Gmina Miasto Zgierz mieści
się w granicach dozwolonego prawem zadłużenia. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat
zobowiązań, według nowej ustawy o finansach publicznych, wynosi dla Gminy Miasto Zgierz
2, W C D ^ s s c z a l n y dla gmin maksymalny wskaźnik to 9,7% - zatem można powiedzieć, że
Miasto Zgierz gospodaruje finansami ze sporym, dopuszczalnym zapasem deficytu i może
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śmiało realizować różnego rodzaju przedsięwzięcia, głównie minimalizując swój własny
wkład, a pozyskując środki finansowe z różnych źródeł

W tym miejscu pragnę wskazać najważniejsze zadania zrealizowane bądź działania
podjęte w 2020 roku:
1) Działania

zabezpieczające

środowisko

przed

negatywnym

oddziaływaniem

składowisk odpadów położonych w Zgierzu przy ul. Miroszewskiej 54-60, ul.
Waleriana Łukasińskiego 15/17 i przy ul. Andrzeja Struga 30, zlokalizowanych
na nieruchomościach

stanowiących

własność

Skarbu

Państwa,

pozostających

w użytkowaniu wieczystym Eko - Boruta Sp. z o.o. (stan na rok 2020, obecnie teren
jest w dyspozycji Starosty Zgierskiego jako przedstawiciela Skarbu Państwa).
W roku 2020 kontynuowano, rozpoczęte w latach ubiegłych działania przede wszystkim w
kierunku zabezpieczenia środowiska przed zanieczyszczeniami poprzez zorganizowanie
i finansowanie przez Gminę Miasto Zgierz odprowadzania odcieków ze składowiska odpadów
w ramach zadania pn. „Usuwanie zagrożeń dla zdrowia mieszkańców poprzez usunięcie
negatywnego oddziaływania składowiska odpadów przy ul. Miroszewskiej w Zgierzu na wody
podziemnie." W roku 2020 na realizację powyższego zadania wydano kwotę 116.318,00 zł.
Ponadto kontynuowane były działania w kierunku doprowadzenia sytuacji prawnej ww.
składowisk do stanu umożliwiającego przejęcie przez Gminę Miasto Zgierz prawa własności
nieruchomości zajętych składowiskami odpadów bez ciążących na nich ciężarów i zobowiązań,
do czego jako Prezydent Miasta Zgierza uzyskałem delegację Rady Miasta Zgierza w uchwale
NrIX/96/2019 z dnia 30 maja 2019 r w sprawie kierunków działania Prezydenta Miasta
Zgierza w zakresie przyjęcia darowizny prawa własności gruntu a następnie nieodpłatnego
nabycia prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności budynków i urządzeń
zlokalizowanych
ul Miroszewskiej

na

nieruchomościach

54-60

Struga 30 z przeznaczeniem

ul
na

gruntowych

Waleriana
realizację

położonych

Łukasińskiego
zadań

związanych

15/17

w

Zgierzu
i

z ochroną

przy

ul Andrzeja
środowiska

Uzgodnienia prowadzone ze Starostą Zgierskim przedstawicielami I^larszałka ^Województwa
Łódzkiego i Wojewody Łódzkiego nie doprowadziły do osiągnięcia zamierzonego celu
w postaci przejęcia przez Gminę Iv!iasto Zgierza prawa własności ani do podjęcia przez
uprawnione organy dzićłłciń wyniksj^.cych z wydo.iivcłi dld. Eko Boruto. Spółko, z o o

decyzji

administracyjnych. Niemniej jednak Starosta Zgierski wykorzystując przekazany przez
Prezydenta Miast Zgierza materiał dowodowy w zakresie prowadzonych przez Gminę Miasto
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Zgierza działań zabezpieczających negatywne oddziaływanie składowisk na środowisko, złożył
w lutym 2020 do Prokuratorii Generalnej RP wniosek o wszczęcie

postępowania

w przedmiocie rozwiązania użytkowania wiecznego przynależnego Eko-Boruta Spółka z o. o.
Rozwiązanie

użytkowania

wieczystego

i gospodarowania ww. nieruchomościami

dałoby

możliwość

swobodnego

przez jednostki samorządowe,

bez

obrotu
udziału

użytkownika wieczystego.
Na przełomie 2019/2020 roku Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła w Urzędzie Miasta
Zgierza kontrolę

„nr

P/19/112 - Zapobieganie zagrożeniom

ze

strony

składowisk

pozakładowych z terenu województwa łódzkiego." W dniu 8 grudnia 2020 r. N I K opublikowała
informację o wynikach kontroli Zapobieganie zagrożenia ze strony składowisk
w

terenu

województwa

łódzkiego,

dostępną

na

pozakładanych
stronie

https://www.nik.uov.p1/kontrole/P/19/l 12/LLO/.
Jako Prezydent Miasta Zgierza w grudniu 2020 roku podejmując różnorakie działania we
wspomnianym zakresie przedstawiłem również Ministrowi Klimatu i Środowiska Panu
Jackowi Ozdobie szczegółowe informacje co do zdiagnozowanego problemu i propozycji
rozwiązań, oczekując na wskazania kierunków rozwiązań problemu przedmiotowych
składowisk.
Wszelkie

podejmowane

działania

w

zakresie

uregulowania

stanu

prawnego

nieruchomości miały na celu doprowadzenie do skutecznego rozwiązania umowy
użytkowania wieczystego z Eko-Boruta Sp. z o.o. Na dzień sporządzania raportu mamy
już tą wiedzę, że działania te przyniosły zamierzony efekt i obecnie umowa użytkowania
wieczystego została rozwiązana (rok 2021), a teren wrócił do właściciela, czyli Skarbu
Państwa, w którego imieniu działa Starosta Zgierski.
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2) Poprawa jakości, funkcjonowania i rozwój oferty systemu transportowego na terenie
Gminy Miasto Zgierz
W ramach przebudowy trasy tramwajowej na odcinku od granicy miasta Łódź (rejon pętli
Helenówek) do węzła rozjazdowego Kurak (skrzyżowanie ul. Łódzkiej i 1-go Maja) w roku
sprawozdawczym zakończono prace rozbiórkowe i ziemne, rozpoczęto wykonywanie
podbudowy, fundamentów pod słupy trakcyjne, odwodnienia torowiska na odcinku od granicy
administracyjnej z Miastem Łódź do skrzyżowania z ulicą Osiedlową oraz od ulicy
Powstańców Śląskich do węzła rozjazdowego Kurak. W zakresie systemów Park&Ride
i Bike&Ride, pozostało do uzupełnienia posadowienie małej architektury.

Łączna wartość projektu wraz ze ścieżką rowerową: 24 067 810,00zł. Wartość
przewidziana w budżecie na 2020 rok to: 9 638 141,00zŁ, z czego cześć wydatków w
wysokości 367 450,20 zł sfinansowana

została ze środków Rządowego Funduszu

Inwestycji Lokalnych.

3) Modernizacja infrastruktury torowo-sieciowej na odcinku pL Kilińskiego - Kurak
(wraz ze zjazdem w drodze 91) w Zgierzu - WPF
W ramach zadania w roku 2020 rozpoczęto prace projektowe. Prowadzone były również prace
rozbiórkowe na odcinku od węzła Kurak do ul. Łąkowej. Jednocześnie z uwagi na wpisanie
przedmiotowej inwestycji do Wykazu projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję
w^aniScb^trybu pozakonkursowego, stanowiącego Załącznik nr 4 do SZOOP Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, przystąpiono do
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opracowania wniosku o dofinansowanie. Zakończenie inwestycji planowane jest do końca 2021
roku.

Łączna wartość projektu: 15 800 000,00zł. Wartość zadania poniesiona w ramach
budżetu 2020 roku to: 1 090 379,31zl.

4) Przebudowa dróg na terenie G M Z - ul. Grotnicka - WPF
W 2020 roku wykonano nawierzchnię drogi z mieszanek mineralno-asfaltowych o długości
918m i zakończono realizację całej inwestycji. Zadanie dofinansowane było ze środków
Funduszu Dróg Samorządowych. Poziom dofinansowania wydatków

kwalifikowanych

wynosił 50%.
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5) Przebudowa dróg na terenie G M Z - ul. Jagiełły - W P F
W 2020 roku zakończono przebudowę ulicy na odcinku od nr 85 do ul. Letniej o długości ok.
290 m w zakresie: kanalizacji deszczowej z wpustami, odwodnienia liniowego, jednostronnego
chodnika oraz nawierzchni asfaltowej. Zadanie współfinansowane było ze środków Funduszu
Dróg Samorządowych w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych zadania inwestycyjnego.
Ponadto przeprowadzono również prace na odcinku od ul. Letniej do ul. Całej w zakresie 6
wpustów z przykanalikami o średnicy 300 mm i nawierzchni asfaltowej - ok. 570 m. Na
ul. Jagiełły została wykonana również stała organizacja ruchu.

Wartość zadania: 1 710 372,26zł. Część wydatków w wysokości 985132,56 zł
sfinansowana została ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

6) Budowa oświetlenia ulicy Bajkowej w Zgierzu
W ramach zadania wykonane zostało oświetlenie w ulicy Bajkowej - 7 szt. lamp. Zadanie
wykonane w całości w 2020 roku.
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Wartość zadania: 25 351,53zł.

7) Budowa oświetlenia ulicy Zawilcowej w Zgierzu
W ramach zadania wykonane zostało oświetlenie w ulicy Zawilcowej wraz z fragmentem ulicy
Podleśnej - 9 szt. lamp (6 szt. słupów oświetleniowych). Zadanie wykonane w całości w 2020
roku.

Wartość zadania: 27 326,91zł.
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8) Budowa ulicy Orzechowej w Zgierzu
W ramach zadania wykonano rów odwadniający o długości 226,62 m oraz nawierzchnię ulicy
z asfaltobetonu o długości 226,62 m. Inwestycja zrealizowana została przy partycypacji
mieszkańców.

Wartość zadania: 280 671,04zł.

9) Przebudowa dróg gruntowych i bitumicznych na terenie Gminy Miasto Zgierz
W ramach zadania podpisano umowę i rozpoczęto opracowywanie dokumentacji projektowej
dla ul. Obrońców Warszawy. Uchwałą Nr XXX/368/2020 Rady Miasta Zgierza z dnia 29
grudnia 2020 r. zakwalifikowano wydatek jako niewygasający z upływem roku budżetowego.
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10) Przywrócenie należytego stanu Pomnikowi Stu Straconych w Zgierzu
W ramach zadania w roku 2020 wykonano remont nawierzchni wyniesienia wokół pomnika
oraz oświetlenie punktowe bryły pomnika. Zadanie dofinansowane zostało ze środków Ministra
Kultury i Dziedzictwa

Narodowego w ramach programu „Miejsca pamięci i trwałe

upamiętnienia w kraju", w wysokości 120 000 zł (80% całkowitej wartości zadania). W roku
2021 pozostał do wykonania remont płaskorzeźb oraz remont krzyża, a także modernizacja
oświetlenia Placu Stu Straconych.
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Wartość zadania: 150 000,00zł.
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11) Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ulica Proboszczewice, ulica
Boczna - WPF
W ramach zadania w roku 2020 wyłoniono Wykonawcę oraz rozpoczęto prace projektowe. W
roku 2021 planuje się uzyskanie wymaganych uzgodnień oraz pozwoleń oraz rozpoczęcie robót
budowlanych. Planowany termin zakończenia realizacji umowy to lipiec 2022 r. Zadanie
dofinansowane jest ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Poziom dofinansowania
wydatków kwalifikowanych wynosi 50%.

Wartość całego zadania wynosi: 3 975 662,70zł., wartość przewidziana w budżecie w 2020
roku: 60 000,00zł.

12) Modernizacja obiektów sportowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Zgierzu przy ul. Wschodniej 2 w celu poprawy warunków treningów zapaśników i
łuczników - rozbudowa istniejącej hali o nową halę wielofunkcyjną
W roku sprawozdawczym zakończono zainicjowaną w 2018 roku inwestycję, obejmującą
rozbudowę istniejącej hali MOSiR o halę wielofunkcyjną wraz z wykonaniem niezbędnej
infrastrukttu\ technicznej zewnętrznej oraz termomodernizację hali łuczniczej, dofinansowaną
ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. W roku 2020 kontynuowano prace między
J i w T T ń T w ^ T e s i e ^ a r k i zewnętrznej, prac wykończeniowych oraz instalacyjnych.
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W roku 2020 na realizację zadania pozyskano jednocześnie dodatkowe

dofinansowanie

w wysokości 2 300 000 złotych ze środków rezerwy ogólnej budżetu państwa. Część wydatków
została pokryta również ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wartość inwestycji wyniosła 11934 075 zł, przy łącznej wartości

dofinansowania

9 258 722,64 zł., gdzie koszt częściowy przewidziany w budżecie w roku 2020 wyniósł:
7 946 266,66zł.

13) Modernizacja energetyczna budynków zasobu komunalnego

oraz użyteczności

publicznej na terenie miasta Zgierza
W dniu 31.01.2020 odebrano i zakończono prace termomodernizacyjne

w budynkach

komunalnych przy ul. Długiej 16, 18, 19.
Ponadto w roku sprawozdawczym rozstrzygnięto

postępowanie

w trybie

przetargu

nieograniczonego i zawarto umowy z Wykonawcą na zaprojektowanie i wykonanie robót
budowlano-montażowych,

termomodernizacyjnych

budynków

użyteczności

publicznej:

Urzędu Stanu Cywilnego i Urzędu Miasta Zgierza, a następnie przeprowadzono

prace

projektowe i zainicjowano roboty budowlane.
Kontynuowano również uzyskiwanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń w zakresie
dokumentacji

projektowej

dla robót budowlano-montażowych,

termomodernizacyjnych

i modernizacyjnych budynków komunalnych przy ul. Długiej 22, 30, 32, 40, 41.
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Inwestycja realizowana jest 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 30.06.2017 r.

Wartość całego projektu wynosi 11 642 468,07zł., gdzie wartość przewidziana w budżecie
na rok 2020 wynosi: 1 353 352,68zł.

14) Szlakiem architektury włókienniczej - rewitalizacja Miasta Zgierza w celu rozwoju
produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze
ŁOM
W zakres przedmiotowego działania wchodzą:
a) W 2020 roku w ramach prac rewitalizacyjnych w Parku Miejskim im. T. Kościuszki
wykonano molo pływające z altaną i platformą widokową oraz mostek (kładkę ozdobną).
Przeprowadzono również większość prac związanych z budową ścieżki zdrowia, skateparku
oraz terenów piknikowych, których zakończenie planowane jest w kolejnym roku. W 2021 roku
wykonane zostaną ponadto ścieżki piesze, rowerowe, rolkowe oraz ruchowo-zabawowe dla
dzieci w r a z z j ^ t y w a c j ą i zagospodarowaniem zieleni oraz małą architekturą.
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Łączna wartość całego zadania: 6 969 526,llzł., z czego część prac będzie zakończona w
2021 roku.
b) W zakresie działań rewitalizacyjnych na obszarze OSW "Malinka" w roku sprawozdawczym
zakończono prace w zakresie infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, budowy wodnego placu
zabaw, pryszniców i footwasherów. Zainicjowano również prace związane z remontem
hangaru i toalety publicznej oraz modernizacją ciągów pieszych i rowerowych. Prowadzono
również prace projektowe w zakresie modernizacji zbiornika kąpielowego wraz z systemem
podczyszczającym. W kolejnym roku planuje się zakończenie działań rewitalizacyjnych na
terenie OSW „Malinka".
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c) Wykonanie rewitalizacji obiektów na terenie Miasta Tkaczy i w jego otoczeniu - remont
konserwatorski budynku Muzeum Miasta Zgierza. W ramach prac wykonano między innymi
prace renowacyjne na elewacji, izolację fundamentów, osuszenie, zabezpieczenie, otynkowanie
i pomalowanie ścian w pomieszczeniach piwnicznych, granitowe schody wejścia głównego, a
także odrestaurowanie zabytkowych schodów wewnętrznych.
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d) W 2020 roku zainicjowano również roboty budowlane w zakresie rewitalizacji obiektu
Starego Młyna, jako nowej siedziby Miejskiego Ośrodka Kultury. Zakończenie przebudowy
obiektu wraz zakupem wyposażenia na potrzeby obiektu planowane jest na 2021 rok.

Wartość całego zadania, 8 189 340,00zł., część prac będzie zakończona w roku 2021.

e) Wykonanie modernizacji ulicy Narutowicza w Zgierzu oraz wykonanie modernizacji ulicy
Długiej w Zgierzu. Do częściowego wykonania w roku 2021 pozostała nawierzchnia
chodników, montaż małej architektury oraz oznakowanie pionowe.
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Wartość całego zadania wynosi: 3 573 600,00zł.
f) W roku sprawozdawczym wykonano również trzy Miejsca Integracji Społecznej: przy ul.
Piłsudskiego 1 (Szkoła Podstawowa nr 1), ul. Łódzkiej 2 (Szkoła Podstawowa nr 4) oraz ul.
Dolnej 47, połączone z Otwartymi Strefami Aktywności. W ramach projektu rewitalizacyjnego
rozszerzono zakres między innymi o zestaw sprawnościowy, pomost drewniany, linarium,
zjeżdżalnię. Na 2021 rok zaplanowano realizację Miejsc Integracji Społecznej w kolejnych
siedmiu lokalizacjach na terenie miasta.
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Warto dodać, że na rok 2021 po zakończeniu uzgodnień z Łódzkim
Konserwatorem zabytków, zaplanowano również rozpoczęcie działań

Wojewódzkim

rewitalizacyjnych

budynków mieszkalnych przy ul. Narutowicza.
Wartość całego projektu Szlakiem architektury włókienniczej - rewitalizacja Miasta
Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych
terenów na obszarze ŁOM wynosi: 46 082 354,33zł. Częściowa wartość, przewidziana w
budżecie w roku 2020 w ramach tego projektu to : 10 821 017,12zł. Część wydatków w
wysokości 198 000 zł sfinansowana została ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych.

15) Jednocześnie w ślad za informacją przedstawioną w pkt I I I . l . raportu warto również
podkreślić w tym miejscu , że w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
w 2020 roku pozyskano kwotę łączną 18.676.516,42 zł., gdzie cała ta kwota będzie
przeznaczona na realizację inwestycji.

16) Miejsca integracji społecznej - Otwarte Strefy Aktywności na terenie Zgierza
W ramach zadania dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
utworzono Otwarte Strefy Aktywności (OSA) w pięciu lokalizacjach na terenie Zgierza: przy
ul. Piłsudskiego 1, ul. Łódzkiej 2, ul. Dolnej 47 (wraz z pracami uzupełniającymi w ramach
projektu rewitalizacji) oraz przy ul. Rembielińskiego 4 i ul. Łódzkiej 104. W przedmiotowych
lokalizacjach

wykonano między innymi infrastrukturę plenerowej siłowni zewnętrznej,

urządzenia sprawnościowe (poza OSA przy ul. Rembielińskiego 4), strefę relaksu oraz
zagospodarowanie terenu wraz z oświetleniem i monitoringiem.

ŁącziraltraTto^adania: 300 000,00zł.
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17) Budowa dróg wraz z odwodnieniem - Kasprzaka, Lewandowskiego i Promienistych
w Zgierzu
W ramach zadania podpisano umowę i rozpoczęto opracowywanie dokumentacji projektowej
budowy dróg wraz z odwodnieniem - ulice Lewandowskiego, Promienistych i Kasprzaka w
Zgierzu, o długości ok. 400 m. Uchwałą Nr XXX/368/2020 Rady Miasta Zgierza z dnia 29
grudnia 2020 r. zakwalifikowano wydatek jako niewygasający z upływem roku budżetowego.

18) Przebudowa ulicy Jabłoniowej oraz Krętej w Zgierzu
W ramach zadania podpisano umowę i rozpoczęto opracowywanie dokumentacji projektowej
dla ulic Krętej oraz Jabłoniowej. Uchwałą Nr XXX/368/2020 Rady Miasta Zgierza z dnia 29
grudnia 2020 r. zakwalifikowano wydatek jako niewygasający z upływem roku budżetowego.
Inwestycja realizowana jest przy partycypacji mieszkańców.
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19) Budowa odcinka ulicy Żytniej od ulicy im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego do
ulicy Polnej ze skrzyżowaniem z ulicą Juliana Tuwima
W ramach zadania zaplanowano środki przeznaczone na wypłatę odszkodowań za grunty
przejęte pod drogę publiczną na podstawie decyzji ZRiD. Ze względu na toczące się procedury
odwoławcze ostatecznie w roku 2020 nie poniesiono wydatków, a analogiczne środki
zabezpieczone zostały na rok 2021.

20) Przygotowanie wniosku w ramach I I etapu Programu Rozw ój Lokalny.
Rok 2020 poświęcony został również na przygotowanie wniosku do I I etapu programu „Rozwój
lokalny".
Początkowo formuła przygotowań miała zakończył się z końcem lipca 2020 roku, jednak
pandemia COVID-19 spowodowała przeniesienie terminu składania wniosków na koniec
października 2020 roku.
Przez 9 miesięcy Zespół Miejski przygotowywał dwa dokumenty o charakterze strategicznym:
Plan Rozwoju Lokalnego oraz Plan Rozwoju Instytucjonalnego, które były załącznikami do
złożonego w dniu 30.10.2020 roku wniosku (Zarządzeniem nr 479/VIII/2020 Prezydenta
Miasta Zgierza w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Lokalnego i Planu Rozwoju
Instytucjonalnego).
Najważniejszym

celem

realizacji

Planu

Rozwoju

Lokalnego

i

Planu

Rozwoju

Instytucjonalnego będzie podniesienie jakości życia, mieszkania, pracy, nauki oraz spędzania
wolnego czasu przez mieszkańców Zgierza.
Proces diagnozy przygotowywanej w Zgierzu na potrzeby programu „Rozwój lokalny" od
początku oparty miał być na szerokiej partycypacji społecznej. Niestety wybuch pandemii
koronawirusa spowodował konieczność przeorganizowania procesu włączania mieszkańców w
diagnozę i zmusił Zespół miejski

do poszukiwania nowych narzędzi oraz kanałów

komunikacyjnych.
W procesie zostały wykorzystane następujące narzędzia:
3 wywiady

grupowe z udziałem liderów społecznych i instytucjonalnych (45

^ześlmiTców)
ankie\a on-line młodzieży w 8 szkołach ponadpodstawowych (284 respondentów)
• - ^ a n k i e t k pTzetteiebiorców przekazana do 250 przedsiębiorców (94 zwrócone ankiety)
)
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4 spotkania SWOT S R G G on line z interesariuszami miasta (34 uczestników) z użyciem
narzędzia „burza mózgów" na mentimeter.com
3 ankiety dla członków/członkiń grupy Strefa Rozwoju Miasta (240 respondentów)
•

badania ankietowe dla mieszkańców dot.kluczowych zasobów i produktów, czynników

i barier rozwojowych (585 wypełnionych ankiet)
•

3 otwarte spotkania konsultacyjne dla mieszkańców - karty przedsięwzięć (42

uczestników)
karty przedsięwzięć (30 przedsięwzięć)
•

spotkanie podsumowujące z kluczowymi interesariuszami miasta (25 uczestników)

W doborze osób do udziału w badaniach i konsultacjach postawiono na dostępność i otwartość,
założono konieczność zachowania różnorodności "branż" oraz wieku i doświadczenia, a także
zapewnienia parytetu płci. Szczególny nacisk położono na

uwzględnienie obszarów

problemowych, do jakich należało się odnieść m.in. w zakresie ochrony środowiska, energii,
MŚP, biznesu, edukacji, warunków mieszkaniowych, zatrudnienia, zdrowia, transportu.
Ważnym założeniem było też wyjście poza własne uprzedzenia, sympatie, antypatie do
konkretnych osób oraz poprawność.
Aby zwiększyć intensywność włączania mieszkańców w tworzenie dokumentów do projektu i
zagwarantować ich różnorodność w trudnym czasie lockdownu, Zespół miejski postanowił
wykorzystać do tego media społecznościowe. Powołano więc do życia grupę pn. „Strefa
Rozwoju Miasta", która funkcjonuje pod stroną Miasta Zgierza na portalu Facebook. Grupa na
koniec października liczy 330 członków/członkiń, którzy poddali

szerokiej dyskusji

wypracowane z interesariuszami zasoby i produkty miasta.
Diagnoza problemów i barier rozwojowych Zgierza powstała w oparciu o dane zastane (w tym
Monitor Rozwoju Lokalnego), dane Urzędu Miasta Zgierza i innych podmiotów publicznych,
jak też działania partycypacyjne oraz badania jakościowe i ilościowe. Udział w badaniach
wzięli mieszkanki i mieszkańcy Zgierza, w szczególności młodzież, przedsiębiorcy, lokalni
liderzy oraz interesariusze miasta - łącznie co najmniej 600 osób.
Efektem analizy danych ilościowych i jakościowych było opracowanie Drzewa Problemów
(.miny Mia lo Zgierz, identyfikującego problem główny oraz 11 problemów rozwojowych
odnoszących\się

do 7 obszarów: kulturowego,

inteligentnego

zarządzania

miastem,
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finansowego

i

instytucjonalnego,

gospodarczego,

społecznego,

środowiskowego

i

przestrzennego.
W ramach programu zrealizowano następujące partnerstwa:
Starostwo Powiatowe w Zgierzu (partner strategiczny, uczestniczący przede wszystkim
w działaniach związanych z ochroną środowiska i młodzieżą)
Politechnika Łódzka (aspekty związane z ochroną środowiska - składowiska odpadów,
zagospodarowanie przestrzenne w centrum miasta - zmiana organizacji ruchu)
Uniwersytet Łódzki (zagospodarowanie przestrzenne w centrum miasta - mała retencja,
wsparcie działań w zakresie ochrony środowiska)
Fundacja Ochrony Mebli Zabytkowych i Dziedzictwa Kultury w Polsce D.O.M.
(dziedzictwo kulturowe - w szczególności utworzenie Strefy Rzemiosł Dawnych oraz
organizacja Święta Miasta Tkaczy)
Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS (partycypacja społeczne
i włączenie mieszkańców)
Fundacja Szkoła Liderów (partycypacja społeczna, szeroko zakrojone wsparcie w
zakresie Planu Rozwoju Instytucjonalnego)
Zgierski Oddział Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej (gospodarka)
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21) Przeciwdziałania skutkom pandemii Covid-19.
Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 spowodowała podjęcie nadzwyczajnych środków
ostrożności. Na terenie miasta Zgierza zamknięte zostały szkoły podstawowe i średnie, sklepy,
instytucje kultury, kluby, restauracje, centra kultury i nauki. Urzędy zaczęły pracować
w ograniczonym zakresie. Wszelkie media propagowały hasło „Zostań w domu".
Rok 2020 był testem dla państwa, ale rozumianego nie tylko jako rząd oraz podległe mu służby
medyczne i porządkowe. To również było wielkie wyzwanie dla samorządów terytorialnych.
Od wdrożenia nadzwyczajnych procedur ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Miasto Zgierz sprawnie
przeprowadziło

akcję

tymczasowego

zamknięcia

szkół i przedszkoli.

Wprowadzone

podstawowe procedury bezpieczeństwa w przestrzeniach publicznych i pojazdach komunikacji
miejskiej. Sprawnie funkcjonowała infrastruktura miejska - bez problemu dostarczana była
woda, ciepło, gaz i odbierane były odpady komunalne.
Jak podaje system informacji prawnej L E X do powyższej ustawy wydano:
- 2159 aktów prawnych (w tym akty wykonawcze w liczbie: 2115, akty zmieniające w liczbie:
25, akty zmieniane w liczbie: 15, akty uchylane w liczbie: 4);
-19 projektów ustaw;
-3112 orzeczeń sądów;
- 90 orzeczeń administracji
Powyższe akty ustanawiały prawo w czasie stanu epidemii na terenie R P m.in. w zakresie
postępowań administracyjnych, budownictwa, nieruchomości i mieszkalnictwa, ochrony
środowiska, gospodarowania odpadami, przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym związanym
z C O V I D - l 9, pracy zdalnej na kwarantannie, pracy zdalnej na izolacji, skierowań do pracy przy
zwalczaniu epidemii, BHP, finansowania zadań oświatowych w okresie zawieszenia zajęć,
nauczania zdalnego, wsparcia dla publicznych podmiotów leczniczych, pakietu zmian w
podatkach, prawa pracy, pakietu osłonowego dla samorządów, uprawnień dla pracodawców w
okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, biegu terminów procesowych i
sądow^cfe^-czasie pandemii, tymczasowego przeniesienie pracownika samorządowego do
wykonywania inrłej pracy, ryzyka związanego z powrotem do modelu pracy stacjonarnej i
wiele, w i e k j r u r ^ ^
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Jak pokazuje zakres zagadnień ustawowych i aktów wykonawczych stan pandemii wpłynął na
każdą dziedzinę życia, w której samorządy musiały bardzo szybko reagować na dynamiczny
rozwój samego zagrożenia epidemicznego jak również porządku prawnego.
Miasto Zgierz posługiwało się głównie wydawanymi przez Wojewodę Łódzkiego i Głównego
Inspektora

Sanitarnego

(na

podstawie

rozporządzeń)

decyzjami

oraz

wytycznymi

dot. poszczególnych obszarów. Ponadto na ich podstawie Miasto Zgierz jak i jego jednostki
organizacyjne wydawało swoje decyzje, zarządzenia i instrukcje.
Wprowadzono

liczne

zarządzenia

ustanawiające

prewencyjne

zasady

związane

ze stwierdzonymi przypadkami koronawirusa COVID-19 na terenie R P oraz zasady związane
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 obowiązujące w Urzędzie
Miasta Zgierza jak i w jednostkach podległych.
Od początku pandemii Urząd i jednostki podległe prowadziły akcje informacyjne skierowane
do mieszkańców i pracowników. Z jednej strony zawierały one informacje w jaki sposób
chronić siebie i najbliższych, jak uzyskać poradę lekarską, gdzie szukać pomocy w razie
kłopotów ze zdrowiem. W tym celu wykorzystywane były (i są nadal) plakaty udostępniane
przez Ministerstwo Zdrowia.
Jednocześnie prowadzona była akcja promująca kontakt z Urzędem i innymi jednostkami
organizacyjnymi z wykorzystaniem wszystkich dostępnych sposobów komunikacji,
ograniczyć

konieczność

wizyt

osobistych. Mieszkańcy

zachęcani

byli do

by

kontaktu

telefonicznego, e-mailowego oraz wykorzystywania przeznaczonych do tego platformy epuap
oraz e-boi czyli elektronicznego biura obsługi interesanta.
Plakaty i ulotki

umieszczane były między innymi

na przystankach, w autobusach,

w przychodniach, wewnątrz Urzędu i jednostek oraz prezentowane w formie elektronicznej
w lokalnych mediach i portalach społecznościowych.
W celu zachowania bezpieczeństwa sanitarnego we wszystkich budynkach Urzędu i jednostek
organizacyjnych prowadzona była regularna dezynfekcja między innymi klamek, poręczy,
blatów, wszystkich powierzchni, które są często dotykane. Mieszkańcy, którzy zgłaszali się do
urzędu mieli przygotowane środki do dezynfekcji rąk oraz w razie potrzeby otrzymywali
^jnase^zkŁochronne.
Pracownic^ Urzędu i jednostek organizacyjnych miasta wyposażeni byli w maseczki ochronne.
^»dł«adixjęzynfekcji rąk oraz do dezynfekcji powierzchni. Byli również informowani na
bieżąco o aKtualnie\pbowiązujących zasadach bezpieczeństwa.
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Część stanowisk, gdzie zgłaszało się najwięcej mieszkańców, zostały dodatkowo wyposażone
w osłony ochronne, by ograniczyć możliwość zarażenia podczas bezpośredniego kontaktu z
klientami.
Wszystkie jednostki organizacyjne miasta dostosowały się również do ówczesnej sytuacji
związanej z pandemią. Między innymi Miejski Ośrodek Opieki Społecznej w Zgierzu
dostosował zasady postępowania dla pracowników, podopiecznych ich rodzin i opiekunów oraz
dla osób przebywających w Dziennym Domu „Senior-WIGOR" w Zgierzu. Zasady zostały
sporządzone zgodnie z rekomendacjami dotyczącymi działalności placówek pobytu dziennego
- ośrodki wsparcia Senior przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
We wszystkich jednostkach sporządzono oceny ryzyka zawodowego dla każdego stanowiska
pracy pod względem zagrożenia zarażenia się SARS—CoV-2
Straż Miejska zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego dokonywała dyslokacji patroli straży
miejskiej, organizowała wspólne patrole z Policją, prowadziła inne formy współpracy
w szczególności

odnośnie

weryfikacji

realizacji

nakazów,

zakazów

i

obowiązków

wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w zakresie zapobiegania
rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.
Jednym z zadań było zorganizowanie miejsc kwarantanny. Zadanie to zostało nałożone na
powiaty. Jednak kolejnym poleceniem Wojewody była partycypacja jednostek samorządu
terytorialnego w kosztach wyżywienia dla mieszkańców przebywających w ustalonych przez
Powiat Zgierski miejscach kwarantanny.
W miesiącach marzec - czerwiec 2020 roku Urząd Miasta Zgierza zapewniał wyżywienie osób,
które kierowane były przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Zgierzu do
zorganizowanego miejsca kwarantanny.
Po wprowadzeniu obowiązku zasłaniania nosa, ust oraz noszenia rękawiczek, a także
dezynfekcji pomieszczeń i dystansu społecznego pojawił się olbrzymi problem z dostępnością
do tego typu produktów oraz ich dostawami. Sprowadzanie produktów oraz ich dystrybucja
była nie lada wyzwaniem dla miasta.
Miasto Zgierz poprzez Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego (MCZK) od momentu
ogk>«mialirterenie naszego Państwa stanu epidemii wspomagało w realizacji zaopatrzenia
i^zęściowego wyposażenia Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
[przekształcony^^

w Zgierzu, który został

szpital zakaźny, w środki zabezpieczające w postaci masek,

znaków ostrzegawczych, barier zabezpieczających do oznaczania ciągów komunikacyjnych
42

i stref bezpieczeństwa oraz czynnie pomagał w zaopatrzeniu szpitala ze składnic Agencji
Rezerw Materiałowych dostarczając własnym transportem potrzebne materiały.
Ponadto M C Z K wydawało rękawiczki i maski ochronne dla wielu podmiotów uczestniczących
w procesie walki z zagrożeniem epidemiologicznym takich jak: MOPS, PKPS, MZPR, OSP,
PSP, SM, jednostka WOT.
Na realizację powyższych celów Urząd Miasta Zgierza w 2020 r. zakupił 108.680 szt. maseczek
ochronnych oraz 306 szt. przyłbic na potrzeby mieszkańców, Urzędu Miasta oraz jednostek
organizacyjnych UMZ w szczególności dla działań MOPS oraz MZPR. W tym miejscu warto
również podkreślić, że nieodzowna była również pomoc oferowana przez lokalnych
przedsiębiorców, którzy ze swej strony przekazywali w drodze darowizn niezbędne artykuły
związane z walką z pandemią.
Podczas lockdownu została przeprowadzona na terenie miasta akcja dla mieszkańców
polegająca na dystrybucji maseczek wielorazowego użytku związana z panującą sytuacją
zagrożenia epidemiologicznego. Akcja miała na celu zapewnienie każdemu mieszkańcowi
obowiązkowej maseczki w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Podczas
akcji dystrybucji maseczek ochronnych dla każdego mieszkańca wydano łącznie 55.000 szt.
Maseczki zostały rozprowadzone z udziałem pracowników Urzędu oraz żołnierzy 9 Łódzkiej
Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej z udziałem podchorążych Wojskowej Akademii
Technicznej.
Przez Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i Polityki Senioralnej została zrealizowana akcja
dla prawie 7 tys. seniorów pn. „pakiet dla seniora" (maseczka, rękawiczki oraz krem
dezynfekujący). Pakiety zostały dostarczone seniorom do miejsca zamieszkania, przez
pracowników Urzędu Miasta Zgierza.
Pod koniec roku firmy zaczęły wyprzedawać swoje produkty po bardzo niskich cenach w
związku z tym Urząd Miasta Zgierza mógł poczynić zapas i doposażyć po raz kolejny inne
potrzebujące jednostki w maski i środki dezynfekcyjne.
Urząd Miasta Zgierza poprzez Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i Polityki Senioralnej był
w stałym kontakcie zarówno z rzeczniczką Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi, jaki i z
Miejskim Zespołem Przychodni Rejonowych w Zgierzu oraz Powiatową Stacją SanitarnoPidemioloy czną w Zgierzu,

aby

na

bieżąco przekazywać aktualne informację

do

mieszkańców
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W odniesieniu do placówek opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, Wydział Zdrowia Spraw
Społecznych i Polityki Senioralnej, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19, był w stałym kontakcie z organami prowadzącymi działalność w tym
zakresie na terenie Gminy Miasto Zgierz, które zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o
opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, figurują w rejestrze żłobków, klubów dziecięcych oraz
wykazie dziennych opiekunów prowadzonych przez Prezydenta Miasta Zgierza. Wydział
merytoryczny przekazywał wszystkie wytyczne przeciwepidemiczne kierowane przez rząd do
ww. placówek.
W miesiącach maj i czerwiec 2020 r., wyżej wymieniony Wydział cotygodniowo zbierał
informacje dotyczące ponownego uruchomienia publicznych oraz niepublicznych placówek
opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w okresie epidemii, jak i informacje dotyczące wznawiania
kolejnych miejsc w tychże placówkach. Następnie przygotowywane było cotygodniowe
sprawozdanie, celem przekazania zbiorczych danych do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.
Ponadto, od początku miesiąca maja 2020r. ten sam Wydział prowadził działania, mające na
celu przygotowanie do ponownego otwarcia, zgodnie z obowiązującymi

wytycznymi

przeciwepidemicznymi, Miejskiego Żłobka im. Koziołka Matołka, którego to Gmina Miasto
Zgierz jest organem prowadzącym. Po ponownym uruchomieniu placówki (tj. od dnia 25 maja
2020), Wydział jest w stałym kontakcie z Dyrektorem placówki i na bieżąco monitoruje
funkcjonowanie Miejskiego Żłobka, a w przypadku wystąpienia konieczności podejmuje
odpowiednie działania zgodne z przyjętymi procedurami.
W odniesieniu do organizacji pozarządowych, również w tym okresie podjęto współpracę z
organizacjami, które znalazły się w trudnej

sytuacji

z powodu braku

możliwości

kontynuowania realizacji wyznaczonych w konkursach zadań. Po dokonaniu analizy
przekazano organizacjom pozarządowym opinię prawną, przygotowaną przez obsługę prawną
UMZ, dotyczącą generalnych zasad, które będą miały zastosowanie przy

rozliczaniu

udzielonych dotacji z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
Gmina Miasto Zgierz poprzez Wydział Zdrowia Spraw Społecznych i Polityki Senioralnej
Urzędu MiastaVgierza, pomimo pandemii nie zaniechała działań profilaktycznych dla osób
uzależnionych ora/ współuzależnionych. Po dokonaniu analizy sytuacji dość szybko zmieniono
spojJsiHMir^teTimeutami na rozmowy telefoniczne oraz rozmowy online. Takie działania podjęła
\ r ó w n i e ż Miejska Komisja\Rozwiazywania Problemów Alkoholowych. Od miesiąca czerwca
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br. następował powolny powrót do działań z przed lockdownu, zgodnie z nowym reżimem
sanitarnym.
W trosce o zdrowie psychiczne oraz poczucie bezpieczeństwa mieszkańców wypracowano na
okres locdownu porady psychologiczne udzielane za pośrednictwem e-maila lub telefonicznie.
Można było skorzystać z bezpłatnego wsparcia specjalistów i otrzymać niezbędną pomoc.
Urząd Miasta Zgierza wraz jednostkami, szczególnie MOPS i SM bardzo intensywnie
współpracował ze służbami tj. Policją, Państwową Strażą Pożarną, Ochotniczymi Strażami
Pożarnymi z terenu miasta w ramach:
- przyjmowania zgłoszenia od osób przebywających w kwarantannie lub izolacji medycznej;
- robienia i dostarczania zakupów dla osób przebywających w kwarantannie lub izolacji
medycznej oraz osobom starszym, samotnym i niepełnosprawnym;
- wsparcia psychologicznego dla osób przebywających w kwarantannie lub izolacji medycznej
(dyżury psychologów).
Pomoc polegała również na:
- wsparciu rodziców mających trudności w pomocy dzieciom podczas nauki w trybie zdalnym
przez asystentów rodziny.
- udzieleniu wsparcia emocjonalnego i szeroko rozumianej pracy socjalnej prowadzonej przez
pracowników socjalnych szczególne z osobami starszymi, chorymi, samotnymi, niezaradnymi
życiowo w tej trudnej sytuacji w jakiej się znaleźli w związku z zagrożeniem Covid-19.
- współpracy ze Strażą Miejską przy dostarczaniu paczek żywnościowych z Programu
operacyjnego „Pomoc żywnościowa 2014-2020" dystrybuowanych przez Stowarzyszenie
„Pomocna Dłoń" i Polski Czerwony Krzyż (w miesiącu kwietniu i maju paczki były
dostarczane do domu osobom korzystającym z tej formy wsparcia do domu przez
funkcjonariuszy SM).
- wsparciu organizacji pozarządowych - Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń", PKPS, P C K ,
Świetlica środowiskowa. Pomoc w dostarczaniu maseczek i środków dezynfekujących.
Ponadto dla rozwiązywania problemów sytuacji osób w trudnym położeniu zawarto umowy ze
Stowarzyszeniem Pomocy

„Paneceum"

w Radomsku dysponującym

izolatorium na

schronienieU wyżywienie dla osób bezdomnych.
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Instytucje Kultury z terenu miasta Zgierza również dostosowywały swoje funkcjonowanie do
rozporządzeń,

wytycznych

i rekomendacji w szczególności

Ministra

Rozwoju

oraz

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wydawanych w ich zakresie tj. otwierania lub
zamykania placówek, ograniczania ich funkcjonalności i przepływu klientów. W każdej
Instytucji opracowano także zasady dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom.
Warto w tym miejscu podkreślić, Gmina Miasto Zgierz ten trudny czas jakim była
sytuacja związana z pandemią COVID-19 wykorzystała na pozyskiwanie środków
zewnętrznych z funduszy celowych jakie zostały na ten cel specjalnie utworzone. W
związku z tym faktem z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na inwestycyjne zadania
dla jednostek samorządu terytorialnego do końca 2020 roku pozyskał kwotę 18.822.756,00
zł.

22) Z zakresu inwestycji dotyczących sfery rozwoju budownictwa wielorodzinnego :
W roku 2020 kontynuowany był szereg działań dotyczących rozwoju

budownictwa

wielojodzinnego.
Dokonano przeniesienia prawa własności nieruchomości gminnych (aport) na rzecz Miejskiego
Prze^sjębjBKtwa-^^

Mieszkaniowej

sp. z o.o.,

w celu kontynuacji realizacji

programu budowy nowycWnieszkań komunalnych dla mieszkańców naszego miasta. W 2020
\
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roku z powodzeniem zakończony został kolejny etap programu „Moje własne M " , a zarazem
przygotowane zostało rozpoczęcie kolejnego. Dzięki przedmiotowym działaniom w bieżącym
roku rozpoczęła się kolejna realizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Staffa w Zgierzu.
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. po długim okresie przerwy w realizacji
inwestycji

budowlanych, w 2020 roku także rozpoczęło budowę trzech budynków

wielorodzinnych przy ul. Boya - Żeleńskiego w Zgierzu.
Przytoczone przykładowe zadania w pkt U L I . stanowią jedynie wycinek z pośród
wszystkich zadań zrealizowanych w roku 2020. Część zadań została całkowicie
zrealizowana w 2020 roku, natomiast część z nich stanowiło kontynuację inwestycji
rozpoczętych jeszcze w 2019 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.
W ramach porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego Gmina Miasto Zgierz
na bieżąco współpracuje w zakresie realizacji zadań własnych z samorządami różnych szczebli.
Jednocześnie w tym miejscu należy również podkreślić, że Gmina Miasto Zgierz nadal
utrzymuje kontakty, które w roku 2020 były utrudnione, z dziesięcioma gminami - regionami
z terenu kraju lub zagranicznymi w ramach podpisanych umów na zasadach miast partnerskich.
W 2020 roku kontynuowane były prace w ramach porozumienia międzygminnego związane z
przygotowaniem terenów pod przyszłą budowę obwodnicy zlokalizowaną na terenach osiedla
Rudunki w Zgierzu. Zawarte zostało również porozumienie z powiatem zgierskim dotyczące
realizacji inwestycji polegającej na przebudowie ciągów pieszych przy ul. Piotra Skargi.
Wśród zadań i kompetencji Prezydenta Miasta Zgierza wynikających z porozumień z innymi
jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej, podpisane w latach
M r ^ ł y c h w ^ r ó ż n i ć możemy następujące działania:
1) Porozumiecie Nr 384/2019 zostało podpisane przez Prezydenta Miasta Zgierza napodstaw i e ^ w S y l ^ T ^ / T O Ó / l 8 Rady Miasta Zgierza z dnia 27.09. 2018r. oraz Nr YII/70/19

\
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Rady Miasta Zgierza z dnia 28.03.20T9r. 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.
2) Ponadto w zakresie kultury fizycznej i sportu - Gmina Miasto Zgierz realizowała porozu
mienie - 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 L i cealiady jako zadania publicznego o charakterze powiatowym w zakresie kultury fizycznej i
sportu. Realizatorem zadania był Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zgierzu.
3) Z kolei z zakresu komunikacji międzygminnej w 2020 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 komunika
cji 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 komunika
cji tramwajowej ( Uchwała nr XXI/204/l 2 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 X L V I
11/584/14 z dnia 24 kwietnia 2014r. Rady Miasta Zgierza - W B A
e) Porozumienie międzygminne z dnia 4 lutego 2016r. w sprawie międzygminnej komunika
cji autobusowej linii 2 łączącej Aleksandrów Łódzki- Miasto Zgierz-Gminę Zgierz- Stryków linia 2
II Porozumienie Międzygminne z dnia 26.06.2017r. w sprawie wprowadzenia specjalnej zin
tegrowanej oYerty taryfowej pod nazwą Wspólny Bilet Łódzko-Zgierski (uchwała
XXXl/399/l 7 z dnia 30.03.2017r. Rady Miasta Zgierza) -WBŁZ

48

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 asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na rok 2019 rok. W ramach reali
zacji tego, trzech asystentów z programu, gmina otrzymuje częściowe dofinansowanie do wy
nagrodzeń dla zatrudnionych w MOPS.
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 zpóźn. 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.
1 l)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
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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 I I I , pkt 2.

IV.

Realizacja polityk, strategii, programów i planów.

1. Wśród aktów planowania ustanowionych przez Radę Miasta Zgierza na wniosek
Prezydenta Miasta Zgierza w 2020 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 senioralnej na lata
2016 - 2020.
Polityka senioralna realizowana jest na podstawie przyjętego uchwałą Rady Miasta Zgierza nr
XVIII/236/16 z dnia 29 lutego 2016 r. programu polityki senioralnej 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 2020
wdrożono do realizacji następujące cele szczegółowe, dla zwiększenia udziału osób starszych
\s życiu połeczno-kulturalnym na terenie Gminy Miasto Zgierz obowiązuje „Zgierska Karta
Seniora", wydawana zameldowanym i zamieszkałym na terenie Gminy mieszkańcom, którzy

ukońcjyJj_óił Wżvcia. Karta uprawnia do zniżek i dodatkowych uprawnień. W roku 2020
wydano 518 kart (liczba posiadaczy Z K S na dzień 31 grudnia 2020 r. - 7190). Zintegrowano
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lokalne instytucje działające na rzecz osób w wieku 60+, w roku sprawozdawczym ZKS liczyła
87 partnerów. Dla rozwoju i wspierania aktywności fizycznej zorganizowano zajęcia taneczne,
z których skorzystało 21 seniorów oraz zajęcia z aktywności ruchowej, w których uczestniczyło
60 osób. W zakresie profilaktyki zdrowotnej Gmina Miasto Zgierz dofinansowywała zabiegi
rehabilitacyjne dla osób w wieku 60+, z których skorzystało 413 osób. Ponadto w okresie
jesiennym zaszczepiono bezpłatnie 200 seniorów szczepionkom przeciwko grypie. W ramach
zwiększania

dostępu

do

informacji

o planowanych i realizowanych dla

seniorów

przedsięwzięciach prowadzona jest strona Zgierskiego Centrum Seniora. 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 10 osób. Oferta zajęciowa poszerzyła się o nowe zajęcia zielarskie, w których
uczestniczyło 19 osób. Z uwagi na pandemię COVID-19 wszystkie zajęcia, które rozpoczęły
się w lutym 2020 r. od marca 2020 r. musiały zostać wstrzymane. W październiku 2020 r.
podjęta została próba ponownego uruchomienia zajęć przy zachowaniu reżimu sanitarnego,
jednakże pogarszająca się sytuacja pandemiczna w kraju oraz wprowadzone obostrzenia
zmusiły do ich ponownego zawieszenia. Ponadto, w kwietniu i maju 2020 r. na terenie miasta
została przeprowadzona akcja dostarczania zestawów bezpieczeństwa (tj. rękawiczki, żel
antybakteryjny, maseczka) dla seniorów, kierowana do posiadaczy Zgierskiej Karty Seniora.
Rozdano blisko 7000 zestawów. Z chwilą pojawienia się potrzeb oraz możliwości przewiduje
się kontynuację dotychczas prowadzonych działań oraz podjęcie nowych inicjatyw.
2) Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla miasta Zgierza na lata 2016 2020 została przyjęta do realizacji uchwałą nr XX/249/16 Rady Miasta Zgierza z dnia
31 marca 2016r.
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla miasta Zgierza na lata 2016 - 2020
została przyjęta do realizacji uchwałą nr XX/249/16 Rady Miasta Zgierza z dnia 31 marca 2016
r. 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.
JJadama dotyczyły problemu równości szans kobiet i mężczyzn oraz sytuacji dziecka w
środowisku szkolnym i rodzinnym na podstawie ankiet wypełnionych przez pedagogów szkół.
N S ^ ś ^ r W f e a ^ ę strategii między innymi mają wpływ następujące akty prawne: ustawa o
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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 2020 była realizowana w szczególności poprzez wymienione Programy.
Skuteczność realizacji działań w roku 2020 w ramach strategii należy uznać za bardzo dobrą,
a sama strategia systematycznie przynosi założone rezultaty.
3) Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2020 dla
miasta Zgierza przyjęty uchwałą Nr XV/191/2019 Rady Miasta Zgierza z dnia 19
grudnia 2019 r
Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2020 dla miasta
Zgierza przyjęty uchwałą Nr XV/191/2019 Rady Miasta Zgierza z dnia 19 grudnia 2019 r.
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 zawartym w
Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. 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 wiatach 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. W okresie ferii zimowych
w SP nr 1,11 i 12 zrealizowano zajęcia otwarte, natomiast z powodu wybuchu pandemii COVID
- 19 świetlice przy SP1, 4 i 11 spełniające funkcję opiekuńczo wychowawczą działały tylko w
miesiącu; lutym, marcu, październiku i listopadzie. W ramach konkursów ofert dofinansowano
płacóuk-e wsparcia dziennego prowadzoną przez Fundację A R K A , dwie placówki z zakresu
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poradnictwa dła

osób

uzależnionych

i współuzależnionych

(Liga

Kobiet

Polskich,

Stowarzyszenie SWEiR), z zakresu działań terapeutycznych Stowarzyszenie Abstynentów
Klubu „STOP", oraz Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w zakresie prowadzenia świetlicy
opiekuńczo-wychowawczej.

Prowadzone

były

maratony

psychoterapeutyczne

dla

uzależnionych i współuzależnionych, zorganizowano na terenie Parku Miejskiego zajęcia
otwarte dla dzieci w okresie wakacji. Dofinansowano zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży
z różnych dziedzin. Ponadto realizowano działania informacyjno-edukacyjne. Prowadzone
działania przyniosły oczekiwane rezultaty, z roku na rok środki na przeciwdziałanie
alkoholizmowi wzrastają co daje możliwość poszerzania działalności profilaktycznej w tym
zakresie. Dane na temat działalności gminy dotyczącej profilaktyki

i rozwiązywania

problemów alkoholowych przekazywane są do PARPA w miesiącu kwietniu każdego roku.

4) Program przeciwdziałania narkomanii dla miasta Zgierza na lata 2019-2020, przyj ęty
uchwałą nr 111/31/2018 Rady Miasta Zgierza z dnia 20 grudnia 2018r.
Program przeciwdziałania narkomanii dla miasta Zgierza na lata 2019-2020, przyjęty uchwałą
nr 111/31/2018 Rady Miasta Zgierza z dnia 20 grudnia 2018 r. Głównym celem Programu jest
ograniczenie zjawiska narkomanii w mieście Zgierzu. Cele szczegółowe to:
- podniesienie wiedzy i zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej szkodliwości
zażywania narkotyków w zakresie profilaktyki i uzależnień od substancji psychotropowych;
- promowanie zdrowego stylu życia;
- wsparcie informacyjne dla osób borykających się z problemem narkomanii i ich rodzin;
- podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców poprzez ograniczenie zjawiska patologii
i przestępczości;
- 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
p^ymiWuarvch

oraz niedoskonałe prawo. Gmina Miasto Zgierz będzie kontynuowała
\
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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, zorganizowano warsztaty dla młodzieży klas 8 ze
Szkoły Podstawowej nr 1 w Zgierzu, które odbyły się w siedmiu terminach po 2,5 godziny. W
trakcie warsztatów uczniowie rozmawiali na temat negatywnych skutków zażywania
narkotyków i dopalaczy, konsekwencji ich przyjmowania, uczyli się odnajdywać alternatywne
sposoby radzenia sobie z negatywnymi emocjami. Z warsztatów skorzystało około 168 osób.
Zrealizowano projekt „Ja-Ty-My. Trening komunikacji z samym sobą oraz z innymi", który
skierowany był do osób uzależnionych od narkotyków, uczestniczących w Programie Adaptacji
Społecznej, jaki prowadzi Fundacja „ARKA". Adresatami programu były kobiety i mężczyźni
w wieku od 18 do 55 roku życia. W projekcie uczestniczyło 25 osób. Głównym celem projektu
było poszerzenie wiedzy, zniwelowanie deficytów i nabycie nowych kompetencji w obszarze
funkcjonowania emocjonalnego, poznawczego i behawioralnego uczestników. W ramach
projektu odbyło się 36 godzin warsztatów. Przeprowadzono letnią kampanię profilaktyczno informacyjną z zakresu przeciwdziałania narkomanii pn. „Narkotyki kradną życie!". Podczas
realizacji zajęć otwartych w okresie letnim rozdano uczestnikom zajęć plecaki profilaktyczne.
W roku sprawozdawczym działał Punkt konsultacyjny dla osób i ich rodzin borykających się z
problemem narkomanii. Informacja z realizacji Programu corocznie przekazywana jest na sesję
Rady Miasta Zgierza w miesiącu marcu.
5) Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2020 został przyjęty
uchwałą nr XIV/173/2019 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 listopada 2019 r.
Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2020 został przyjęty uchwałą nr
XTv7173/2019 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 listopada 2019 r. 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 57 organizacjami. Co roku z organizacjami pozarządowymi zawiera się około 60 umów
na realizację zadań publicznych w wyniku konkursów ofert, trybu uproszczonego czy
postępowania zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Na realizację zadań z zakresu
promocji Miasta, kultury, ochrony oraz promocji dóbr kultury i tradycji, ochrony środowiska i
rolnictwa, zdrowia publicznego, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
innychuzależnień, przeciwdziałania narkomanii, kultury fizycznej i sportu, pomocy społecznej
oraz

firjeciwdziałania

alienacji osób starszych i samotnych w roku sprawozdawczym

zaplanowan^kwoW wysokości 1.209.600,00 zł. Ocena realizacji Programu przekazywana
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jest w formie informacji z realizacji Programu corocznie na sesję 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.
Program działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą „Zgierz dla Rodziny" przyjęty
uchwałą nr XLVIII/573/14 Rady Miasta Zgierza z dnia 24 kwietnia 2014 r. 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 2020 roku do Gminy Miasto Zgierz
wpłynęło 22 wnioski o wydanie karty oraz 13 wniosków o przedłużenie ważności karty.
Uprawnienie do korzystania z Programu uzyskały 152 osoby, w tym: 51 rodziców/opiekunów
i

101 dzieci. Obecnie

Zgierska Karta Rodzinna posiada

42 partnerów, lokalnych

przedsiębiorców. W ramach polityki prorodzinnej Gmina Miasto Zgierz realizuje również
działania związane z obsługą ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny. W 2014 r. 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
K D R mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej,
paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. K D R 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 sesję Rady Miasta Zgierza w miesiącu
stvezńit:r każdego roku.
7. Realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Zgierz.

3

oraz

zapobiegania

W roku 2020 zadanie realizowane było na mocy uchwały Rady Miasta Zgierza Nr VI/59/2019
z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętarni
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Zgierz (Dz.
Urz. Woj. Łódzkiego z 2019 r., poz. 1701), w którym poza standardowym zakresem
wprowadzono plan znakowania zwierząt właścicielskich oraz uchwały Rady Miasta Zgierza
Nr XVI/207/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto
Zgierz (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2020 r., poz. 1212), w którym poza standardowym zakresem
wprowadzono plan sterylizacji/kastracji oraz znakowania zwierząt właścicielskich.
W 2020 roku:
1) W styczniu 2020 r. obowiązywała umowa Nr OR.6140.4.93.2018 (272.41.2017) z dnia
24 stycznia 2018 r. zawarta z Przemysławem

Skupińskim prowadzącym

działalność

gospodarczą pod nazwą ŻWIR-MAX Firma Przemysław Skupiński, która obejmowała: świadczenie kompleksowej opieki w schronisku dla zwierząt nad zwierzętami, w szczególności
nad psami oraz kotami, prowadzenie adopcji i działań propagujących adopcję oraz wydawanie
zwierząt ich właścicielom zapewnianej przez „Schronisko i Hotel dla bezdomnych zwierząt
Jasionka" położone w Jasionce ul. Skośna 15 oraz - świadczenie usługi weterynaryjnej wraz
z transportem wobec chorych, rannych lub stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa i
porządku publicznego zwierząt, doraźnym leczeniem oraz utylizacją zwłok zapewnianej przez
Gabinet Weterynaryjny Jasionka położony w Jasionce ul. Skośna 15.
Ryczałtowy koszt realizacji ww. umowy za miesiąc styczeń wynosił 28 958,41 zł brutto.
2)

W

okresie

od

01.02.2020r.

do

31.12.2020r

obowiązywała

umowa

Nr OR.6140.132.1521.2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. zawarta z Przemysławem Skupińskim
prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ŻWIR-MAX Firma Przemysław Skupiński,
która obejmowała: - świadczenie usługi weterynaryjnej wraz z transportem wobec zwierząt, w
szczególności chorych, rannych lub stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku
publicznego, doraźnym leczeniem oraz utylizacją zwłok oraz - świadczenie w schronisku dla
zwierząt usługi w postaci kompleksowej opieki nad zwierzętami, w szczególności nad psami
oraz kotami, prowadzenie właściwych zabiegów, adopcji i działań propagujących adopcję oraz
wydawanie zwierząt ich właścicielom,
Ryczałtpwy-koszt realizacji ww. umowy za okres luty-grudzień 2020 r. wyniósł łącznie
480.071,46 zł brutto.
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3)

W

okresie

od

dnia

02.01.2020

r.

do

31.12.2020r.

obowiązywała

umowa

NrOR.6140.1.2.2020 z dnia 02 stycznia 2020 r. zawarta z Jackiem Szulcem prowadzącym
działalność gospodarczą pod firmą Centrum Weterynaryjne Jacek Szulc ul. Kościuszki 22, 95¬
100

Zgierz, która

obejmowała:

-

świadczenie

usługi

weterynaryjnej

obejmującej

sterylizację/kastrację kotów wolno żyjących, leczenie kotów wolno żyjących oraz usypianie
ślepych miotów w zakładzie leczniczym dla zwierząt zlokalizowanym na terenie Gminy Miasto
Zgierz oraz - świadczenie usługi polegającej na kastracji/sterylizacji nie więcej niż 120 szt.
samic psa oraz 75 szt. samic kota należących do mieszkańców miasta Zgierza wraz ze
znakowaniem

poprzez

wszczepienie

zwierzęciu

mikroczipa

i

wpisaniem

danych

w Międzynarodowej Bazie Danych S A F E - A N I M A L , a w przypadku posiadania przez zwierzę
mikroczipa sprawdzenie danych i wpisanie lub uzupełnienie danych w tej Bazie, Zgierz, przy
czym w ww. limitach, na rok 2020 przewidziano wykonanie nie więcej niż 96 szt.
kastracji/sterylizacji samic psa oraz 60 szt. kastracji/sterylizacji samic kota.
Na realizację ww. umowy w roku 2020 wydano łącznie 160.490,00 zł brutto.
Ponadto w 2020 roku :
1) Obowiązywało zawarte z rolnikiem porozumienie z dnia 16.02.2017r w zakresie
zapewnienia miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich, w gospodarstwie rolnym
prowadzonym w Zgierzu przy ul. Czerwonej 24. W roku 2020 na ekwiwalent karmy wydano
kwotę 18,00 zł brutto.
2) Obowiązywały porozumienia zawierane na podstawie uchwały Nr XXXVI/471/17 Rady
Miasta Zgierza z dnia 29 czerwca 2017 roku oraz zarządzenia Prezydenta Miasta Zgierza
Nr 324a/VII/2017 z dnia 31.10.2017 r. (zmienionego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Zgierza
Nr 79/VIII/2020 z dnia 04.03.2020 r.) z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej
Sp. z. o.o. z siedzibą w Zgierzu przy ul. Łęczyckiej 24, które obejmowały:
- wyłapywanie (odławianie) całodobowo, we wszystkie dni tygodnia, na terenie Gminy Miasto
Zgierz chorych, rannych lub stwarzających zagrożenie zwierząt,
- tymczasowe przetrzymywanie wyłapanych (odłowionych) zwierząt w miejscu tymczasowego
przetrzymywania zorganizowanego przez M P G K Sp. z o.o. na terenie miasta Zgierza przy ul.
Łęczyckiej 24,
- transport zwierząt we wskazane przez gminę miejsca.
W roku 2020 na koszt wykonanych usług w ww. zakresie wyniósł 35.690,80 zł brutto.
3) Z a ^ t ó M r f H M ^ ^

z 58 Wolontariuszami, obejmujące pomoc w opiece nad wolno

żyjącymi kotami w szacowanej liczbie ok. 650 szt. Pomoc obejmowała:
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- dokarmianie kotów wolno żyjących przebywających na terenie miasta Zgierza,
- chwytanie kotów wolno żyjących w przypadku konieczności poddania zwierząt leczeniu lub
innym zabiegom, w tym sterylizacji/kastracji,
- ewentualne dobrowolne dostarczanie kotów wolno żyjących do wskazanego zakładu
leczniczego w celu leczenia lub kastracji/sterylizacji,
- przekazywanie informacji

o stanie liczebnym i zdrowotnym kotów wolno żyjących

przebywających w rejonie działania wolontariusza,
- utrzymywanie we właściwym stanie porządkowym miejsc, w których wolontariusz wykłada
karmę.
W roku 2020 przeznaczono 15.000,00 zł brutto na zakup karmy dla kotów wolno żyjących.
Ponadto w 2020 roku:
1) Do Gabinetu Weterynaryjnego Jasionka lub „Schroniska i Hotelu dla bezdomnych zwierząt
JASIONTCA , w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. trafiło 50 psow, 37 kotów oraz
łączme 97 zwierząt i ptaków dzikich, nastąpiło 28 zgonów, 6 eutanazji, dokonano 65 adopcji,
20 zwierząt odebrali właściciele.
2)

W

Centrum

Weterynaryjnym

zabieg

kastracji/sterylizacji

wraz

z

czipowaniem

przeprowadzono u 38 szt. samic kotów właścicielskich oraz 12 szt. samic psow właścicielskich,
leczeniu oraz zabiegom kastracji/sterylizacji zostały poddane łącznie 282 koty wolno żyjące, z
czego 22 koty znalazły opiekunów, nastąpił 1 zgon, wykonano 41 eutanazji.
3) Do miejsca czasowego przetrzymywania przy ul. Łęczyckiej 24 w Zgierzu trafiło 125 psów
oraz 28 kotów, 90 zwierząt odebrali właściciele.
Łącznie na realizację Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Zgierz przeznaczono w roku 2020 kwotę
720.228,67 zł.
8. Realizacja wskazań Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu, sporządzonego dla lasów
stanowiących własność Gminy Miasto Zgierz, obowiązującego w okresie od 01.01.2019r.
do 31.12.2028r.
Zgodnie ze wskazaniami zawartymi w dokumencie pn. Uproszczony Plan Urządzenia Lasu
sporządzonym dla lasów stanowiących własność Gminy Miasto Zgierz, w 2020r. wykonano
prace pielęgnacyjno-ochronne na terenie lasu - Góry Wilamowskie. Ponadto w tym kompleksie
d^ktmano^yyrębu drzew suchych, podokapowych jak również stwarzających zagrożenie dla
ludzi i mien a (w szczególności z obszaru wzdłuż pasa drogowego przy ul. Szczawińskiej),
ś r m e c T z ^ w . dzikich wysypisk, w enklawach pozbawionych drzewostanu
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posadzono ponad 200 szt. dwuletnich sadzonek dębów, przeprowadzono przegląd i naprawę 50
szt. budek lęgowych dla ptaków umocowanych na drzewach wzdłuż głównych ciągów
przeciwpożarowych. Całkowity koszt przeprowadzonych ww. prac wyniósł 25.700,00 brutto.
9. Opracowanie raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto
Zgierz na lata 2017-2021 z perspektywą na lata 2022-2024.
W ramach wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Zgierz na lata 2017¬
2021 z perspektywą na lata 2022-2024 przyjętego uchwałą Nr XXXIX/486/17 Rady Miasta
Zgierza z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla
Gminy Miasto Zgierz na lata 2017-2021 z perspektywą na lata 2022-2024, zgodnie z art. 18
ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U . z 2018 r. poz. 799
ze zm. ) opracowany został raport z wykonania ww. programu za okres od września 2017r. do
października 2019r. Raport obejmował wykonanie zadań wyznaczonych w harmonogramie
planowanych przedsięwzięć, w szczególności w obszarach problemowych tj. ograniczenie
niskiej

emisji, wzmożenie zanieczyszczeń komunikacyjnych, wzrost natężenia hałasu,

rekultywacja

terenów zdegradowanych, uporządkowanie

gospodarki wodno-ściekowej,

podnoszenie świadomości ekologicznej i racjonalne gospodarowanie zasobami. W zakres
najważniejszych

działań wchodziły: termomodernizacja i termo renowacja budynków,

programy wypierające

wymianę

źródeł

ciepła,

przebudowa dróg

oraz

chodników,

synchronizacja rozkładów jazy komunikacji miejskiej i integracja różnych systemów transportu
zbiorowego, podłączanie budynków do sieci kanalizacyjnej, inwestycje w rozwój infrastruktury
sprzyjającej selektywnemu zbieraniu odpadów i infrastrukturę zieloną, edukacja ekologiczna
mieszkańców, sporządzanie dokumentacji w zakresie pozyskania środków zewnętrznych na
uruchomienie komunikacji tramwajowej dla osiągnięcia zakładanego celu poprawy jakości
powierza, zmniejszenia emisji

spalin oraz pyłów, poprawę klimatu

akustycznego i

bezpieczeństwa. Wyszczególniono również nieprzewidziane w programie działania i koszty
związane z akcją gaśniczą w związku z pożarem odpadów mającym miejsce w 2018 roku i
zabezpieczeniem negatywnego oddziaływania na środowisko ze strony niezrekultywowanych
składowisk odpadów zlokalizowanych

na dawnych terenach Z P B „Boruta". Dokument

przedstawiony został Radzie Miasta Zgierza na X V I I sesji w dniu 27 lutego 2020r. i zgodnie z
art. 18 ust. 3 ww. ustawy, w marcu 2020r. przekazany został Zarządowi Powiatu Zgierskiego.
10. Opracowanie aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Zgierz
w zakresie oceny Wżliwości wykorzystania zasobów geotermalnych
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Mając

na uwadze

geotermalnych

otwierające

wykonane

się możliwości w zakresie wykorzystania zasobów

zostało

opanowanie

pn.

"Ocena możliwości

rozpoznania

i wykorzystania energii geotermalnej w Gminie Miasto Zgierz", w tym projekt robót
geologicznych (PRG) otworu geotermalnego Zgierz G T - 1 . Koszt dokumentacji wyniósł 98.400
zł. Dokumentacja daje

możliwości ubiegania się o dofinansowanie

na wykonanie

geotermalnego otworu badawczego i prac badawczych. W ramach przygotowania do oceny
zasobów geotermalnych na terenie

miasta dokonano aktualizacji Planu Gospodarki

Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Zgierz przyjętego 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,
poprzez uwzględnienia w ww. planie przedsięwzięcia geotermalnego. Opracowanie zostało
przyjęte przez Radę Miasta Zgierza uchwałą Nr XXX/358/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w
sprawie przyjęcia aktualizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Zgierz".
Koszt dokumentacji wyniósł 6.396 zł.
11. Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię i paliwa gazowe dla obszaru
Gminy Miasto Zgierz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko .
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U . z 2019 r.
poz. 755 ze zm.) opracowany został 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 zawiera 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
wkogeneracji.

Dokument

został

przyjęty

przez

Radę

Miasta

Zgierza

uchwałą

Nr XXX/357/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia „Założeń do planu
zaopatrzenia w ciepło, energię i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Miasto Zgierz". Koszt

d o I ć S a ^ n i ó s ł 15.375 zł.
12. Wjelolelni irogram gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Zgierz
na lata 2016
\

-/5o2T>8Yjęty został uchwałą Nr XXVI/309/16 Rady Miasta Zgierza z dnia
J
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29 września 2016 r. Głównym celem programu jest dążenie do racjonalnego i efektywnego
gospodarowania posiadanym zasobem mieszkaniowym. Służy on za podstawę do optymalnego
planowania, racjonalizacji i modernizacji

zasobu komunalnego gminy, tworzenia założeń

niezbędnych do zwiększenia efektywności gospodarowania nieruchomościami, wyższej
jakości usług świadczonych na rzecz założonych celów.
Mieszkaniowy zasób Gminy Miasta Zgierza tworzą:
-

budynki stanowiące własność Gminy - 249 budynków,

-

budynki prywatne w administracji zleconej - 38 budynków,

-

udziały Gminy we wspólnotach mieszkaniowych - w 84 wspólnotach, które tworzy
89 budynków.

W skład mieszkaniowego zasobu Gminy wchodzi 2309 lokali mieszkalnych o powierzchni
użytkowej 86 989 m , w tym:
2

-

lokale w najmie socjalnym - 1173 lokale, o powierzchni 37 003 m ,

-

pozostałe lokale mieszkalne - 1136 lokali, o powierzchni 49 986 m .

2

2

W obrębie mieszkaniowego zasobu Gminy znajduje się 70 lokali użytkowych, w tym 17,
to gminne lokale w budynkach wspólnot mieszkaniowych. Zasady najmu tych lokali regulują
przepisy uchwały Nr 110/2001/III Zarządu Miasta Zgierza z dnia 10 października 2001 r.
w sprawie gospodarowania miejskimi lokalami użytkowymi na terenie Miasta Zgierza,
z późn. zm.
Mieszkaniowym

zasobem Gminy Miasto Zgierz zarządza Miejskie Przedsiębiorstwo

Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o. w Zgierzu na podstawie uchwały Nr XXX/301/12
Rady Miasta Zgierza z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie zasad i trybu powierzenia
Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Zgierzu obowiązku
wynikającego z zadania własnego gminy, obejmującego sprawy związane z zarządzaniem
zasobem

nieruchomości

stanowiącym

własność

Gminy

Miasto Zgierz,

ze

zmianą

wprowadzoną uchwałą Nr LIV/702/18 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 września 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/301/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 listopada 2012 roku
w sprawie zasad i trybu powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Mieszkaniowej
Sp. z .o. o. w Zgierzu obowiązku wynikającego z zadania własnego gminy, obejmującego
sprawy związane z zarządzaniem zasobem nieruchomości stanowiącym własność Gminy
kasto

Zgi^A
61

Zakres czynności i warunków zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy przez
MPGM Sp. z o. o. określa zarządzenie Nr 122/VII/2018 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia
23 marca 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 318/VI/2012 Prezydenta Miasta Zgierza
z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia zakresu czynności i warunków wykonywania
przez

Miejskie

Przedsiębiorstwo

Gospodarki

Mieszkaniowej spółka

odpowiedzialnością w Zgierzu obowiązku wynikającego
obejmującego

z

ograniczoną

z zadania własnego gminy,

sprawy związane z zarządzaniem zasobem nieruchomości stanowiących

własność Gminy Miasto Zgierz.
W roku 2020 na zakup usług remontowych wydatkowano kwotę 2 442 408,13 zł
z czego na remonty we wspólnotach mieszkaniowych wydano 798 104,14 zł, a na remonty
zasobu komunalnego 1 644 303,99 zł. W ramach wydatkowanych środków wykonano między
innymi:
-

remonty dachów i kominów na kwotę 269 411,80 zł,

-

remonty kominów (przebudowa) na kwotę 58 854,44 zł,

-

uszczelnienie przewodów kominowych na kwotę 235 657,06 zł,

-

wymianę drzwiczek wyciorowych na kwotę 9 974,93 zł,

-

remonty elewacji na kwotę 67 960,35 zł,

-

prace wodno - kanalizacyjne na kwotę 56 864,76 zł,

-

roboty elektryczne na kwotę 30 454,23 zł,

-

remonty części wspólnych budynków (klatki schodowe, piwnice, strychy) na kwotę
215 898,57 zł,

-

remonty podłóg na kwotę 18 202,32 zł,

-

zakup i montaż pieców kuchennych na kwotę 23 179,91 zł,

-

zakup i montaż pieców pokojowych na kwotę 49 237,62 zł,

-

remonty pieców kaflowych na kwotę 11 224,13 zł,

-

wymiana stolarki okiennej na kwotę 86 941,94 zł,

-

wymianę stolarki drzwiowej na kwotę 37 464,48 zł,

-

remonty lokali przeznaczonych do zasiedlenia na kwotę 115 967,73 zł,

-

remonty pomieszczeń gospodarczych na kwotę 84 311,16 zł,

-

remont lokalu użytkowego (zwrot kosztów prac wykonanych przez najemcę) na kwotę
31 582,62 zł,

- -4»e3©stak prace budowlane na kwotę 86 363,14 zł,
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-

czynności dodatkowe (m. in.: montaż skrzynek pocztowych, montaż przewodów
wentylacyjnych stalowych, wykonanie zasilania instalacji

antenowej,

projekty,

ekspertyz}^, orzeczenia, oceny) na kwotę 154 752,80 zł.

Na bieżące utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych oraz wymagane
remonty przeznacza się środki pochodzące z czynszów najmu lokali. Zasady polityki
czynszowej są jednym z elementów wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym
zasobem gminy. W roku 2020 wpływy z opłat za najem lokali (czynsze i media) wyniosły
8 784 676,98 zł.
Według stanu na 31.12.2020 r., zaległości z tytułu czynszu i opłat za media w lokalach
należących do zasobu Gminy Miasto Zgierz, to kwota 10 096 334,93 zł. Działania
windykacyjne mające na celu odzyskanie należności gminy prowadzi zarządca zasobu MPGM Sp. z o. o. w Zgierzu.

W okresie dwunastu miesięcy ubiegłego roku wysłano

436 wezwań do zapłaty, skierowano do sądu 236 pozwów o wydanie nakazu zapłaty, wszczęto
243 postępowania egzekucyjne w sprawie ściągnięcia zasądzonych należności. Złożono w
sądzie 23 pozwy o eksmisje z lokali.

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 asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na rok 2020 rok. W
ramach realizacji tego programu gmina otrzymuje częściowe dofinansowanie do
wynagrodzeń dla 3 asystentów rodziny zatrudnionych w MOPS.
3) Program Wieloletni „Senior+" na lata 2015-2020 Edycja 2020 rok. Program ten jest
realizowany przez Dzienny Dom :Senior Wigor" w Zgierzu ul. Cezaka 12, który jest
w strukturze organizacyjnej MOPS. Kwota otrzymanej dotacji w ramach Programu
Wieloletniego „Senior +"na lata 2015-2020 Edycja 2020.
4) Zadania wynikające z Ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2020r., poz.
111), gdzie wypłacane
-44elęgnacyjne,

były

zasiłki rodzinne

wraz z dodatkami,

zasiłki

świadczenie pielęgnacyjne, jednorazowa zapomoga z tytułu

urodzenia dziecka, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie rodzicielskie.

V

i
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5) Wypłaty świadczeń wynikających z Ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla
opiekunów (Dz.U. z 201 Ir., poz. 2092 z późn.zm.)
6) Zadania

wynikające

z

Ustawy

o

wsparciu

kobiet

w

ciąż}'

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.
13) Realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - zwrot podatku
akcyzowego producentom rolnym i rozliczanie otrzymanej z budżetu państwa
dotacji celowej na realizację tego zadania.
14) Realizacja zadań dla gminy z zakresu administracji rządowej - Powszechny Spis
Rolny.

3. Inne akty planowania.
W zakresie pozostałych aktów planowania nie znajdujących swojego odzwierciedlenia przy
okazji omawianiu poprzednich punktów warto wymienić również poniższe działania:
1) Z zakresu gospodarki przestrzennej.
Zgodnie z art. 14 ust. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
plźestrzehnym miejscowe plany zagospodarowania
miejscowegb.

Na

terenie

miasta

Zgierza

przestrzennego

obowiązuje

16

są aktami prawa

miejscowych

planów

zagospodarowania przestrzennego zajmujących łącznie ok. 662,50 ha, co stanowi 15,6%
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powierzchni miasta. Szczegółowy wykaz obowiązujących planów miejscowych udostępniony
jest na stronie B I P Urzędu Miasta Zgierza oraz na portalu mapowym https://mapa.inspirehub.pl/#/zgierz.
Rada Miasta Zgierza uchwałą Nr XXV/313/2020 z dnia 24 września 2020 r. uchwaliła
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru fragmentu drogi dojazdowej do
terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w dzielnicy Rudunki w Zgierzu.

W 2020 r. Rada Miasta Zgierz przystąpiła do sporządzenia 3 planów miejscowych:
1) dla terenu położonego pomiędzy ul. Długą, ul. R. Mielczarskiego, ul. 1 Maja i ul. 3
Maja - uchwałą Nr XVII/231/2020 z dnia 27 lutego 2020 r.,
2) dla terenu położonego pomiędzy ul. K s . Sz. Rembowskiego, ul. R. Mielczarskiego,
ul. Długą i Placem J . Kilińskiego - uchwałą Nr XVII/232/2020 z dnia 27 lutego
2020 r.,
3) dla

terenu

położonego

pomiędzy:

al. Armii

Krajowej,

ul.

Piłsudskiego,

ul. Barlickiego, ul. Dąbrowskiego i ul. Długą - uchwałą Nr XXI/281/2020 z dnia
28 maja 2020 r.

Poza ww. planami w opracowaniu pozostaje 5 miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego:
1) dla terenu Parku Kulturowego „Miasto Tkaczy" w Zgierzu - Nr XXX/368/17 Rady
Miasta Zgierza z dnia 31 stycznia 2017 r.
2) dla terenów przemysłowych położonych w rejonie ulicy Konstantynowskiej-Zachód
- uchwała Nr LIII/483/10 z dnia 30 września 2010 r.
3) dla terenów w rejonie ulic: Ozorkowskiej, Romantycznej, Supraskiej, Macieja Rataja,
Krętej i Kwiatowej - uchwała Nr XIII/124/11 z dnia 29 września 2011 r. zmieniona
uchwałą Nr XV/137/11 z dnia 27 października 2011 r.
4) dla terenu w rejonie ul. Łódzkiej - uchwała Nr VII/69/2019 z dnia 28.03.2019 r.
5) dla terenu ograniczonego: ul. Piątkowską, ul. Boczną, ul. Ciosnowską i granicą miasta
- uchwała Nr IX/97/2019 z dnia 30.05.2019 r.
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.,
f>rzyltą>iła do przygotowania projektu uchwały ustalającej „Zasady i warunki sytuowania
obiektów \nalej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń" dla
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2) Z zakresu oświaty. 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.
Realizacja programów innowacyjnych i innowacji pedagogicznych w placówkach
Placówka

Nazwa programu innowacyjnego lub innowacji pedagogicznej

SP 1

•

SP 3

SP4

SP 5

1

„Oswoić emocje"- innowacja pedagogiczna skierowana do
uczniów klas 3;
• Klub Młodego Odkrywcy- zajęcia z eksperymentowania;
• „W pięciu smakach- czyli Akademia Małego Kucharza";
•
Dogoterapia;
• Hipoterapia;
• Innowacja pedagogiczna - Kod do sukcesu. Technologia infor
macyjna w kształtowaniu kompetencji kluczowych - porozumie
wanie się w językach obcych;
• Mediacja społeczna szansą porozumienia- innowacja pedago
giczna skierowana do uczniów ki 4-6;
• Program innowacyjny „Przerwy relaksacyjne'';
• Mediacja społeczna szansą porozumienia - innowacja pedago
giczna skierowana do uczniów kl. 4-6;
• Program innowacji - biologiczno - chemiczna - „Doświadczenie
ma znaczenie - badam, obserwuję, wnioskuję";
• Projekt Centrum Mistrzostwa Informatycznego prowadzony
przez Politechnikę Łódzką ;
• „Robinson Crusoe" - wyspa - program innowacyjny dla klas in
tegracyjnych;
• Być jak Ignacy - Projekt edukacyjny;
• Dobrze za PROJEKTowana Szkoła - Projektanci Edukacji.
• „Uczę się świata w języku angielskim" - innowacja
pedagogiczna (programowo-metodyczna);
• Projeki> E-Twinning - 2 projekty.
• „Myślę działam i opisuję - poznajemy przyrodę z fizyką";
• „Koduj przedszkolaku";
• „Matematyka to nie problem";
• „Innowacja muzyczno - ruchowa";
• „Nadruk w stylu etnodesign - od koncepcji do realizacji
projektu".
• Innowacja pedagogiczna w edukacji wczesnoszkolnej „Nauka
poprzez zabawę z wykorzystaniem kodowania i elementów
robotyki";
• innowacja pedagogiczna „W świecie dobrych manier";
• Innowacja pedagogiczna „Made in France";
*>^Innowacja pedagogiczna „Ja parle franęais";
• Innowacja pedagogiczna „Piątka łączy pokolenia" - „Junior,
66

•

senior - świetna sprawa w piątce super jest zabawa";
Innowacja pedagogiczna „Czytam z klasą - lekturki spod
chmurki".

SP 6

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Szkolne koło gier planszowych;
Ty też grasz w Fussball;
Angielski to mus, niemiecki to plus;
Z kamerą wśród słów;
Szkoła good food;
Moje miasto Zgierz;
Bliżej teatru;
Wokół tańca;
Język migowy;
Gry i zabawy po niemiecku;
Englishiseasyforme!;
Zrozumieć fizykę przez doświadczenia. Realizacja przewidziana
w II półroczu. Ze względu na sytuacja pandemii ograniczona w
swojej realizacji.

SP 8

SP 10

•
•
•
•
•
•
•
•

Unihokej moją pasją i drogą do kariery;
Szachy. Akademia Logicznego i Kreatywnego Myślenia;
Akademia robotyki „Ku przyszłości";
Taniec moją pasją - Latino Fitness Dance;
Czytam z klasą - lekturki spod chmurki;
Kształtuję swoją przyszłość;
Międz\ narodów > program powszechnej dwujezyczności dzieci.
Nasze drzewa - innowacja pedagogiczna.

SPll

•

„Program zajęć muzycznych „Piosenka jest dobra na
wszystko..."
w formie chóru szkolnego „Tęczowe Nutki" w
Szkole Podstawowej nr 11 w Zgierzu";
„Projekt utworzenia klasy I „ artystycznej" z programem
rozszerzonej edukacji kulturalnej w Szkole Podstawowej nr 11
w Zgierzu";
„Edukacja przez szachy w szkole".
Zostań mistrzem kodowania;
Czytam z klasą lektury spod chmurki;
Znam siebie - akceptuję innych;
Stymulowanie rozwoju emocjonalnego dziecka w wieku
wczesnoszkolmm.

•

•
•
•
•
•

SP 12

Programy wychowawczo - profilaktyczne realizowane w zgierskich placówkach
oświatowych

,KpT
1

Naswa

Programy wychowawczo - profilaktyczne

placóWki
-SP1

•

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

„Trzymaj formę";

•

„Dopalaczom mówimy stop - wybieramy zdrowie";

•

„Zdrowo żyć - zdrowym być";

•

Kampania „Stop cyberprzemocy";

•

„Żyj smacznie i zdrowo";

•
•

Włączenie się do Światowego Dnia Życzliwości i Pozdrowień oraz
Światowego Dnia Tolerancji;
Akcje wolontaryjne w ramach Wolontariatu Młodzieżowego;

•

Cykliczne akcje P C K ;

•

Udział w rajdach tematycznych;

•

Udział w L I X Centralnym Zlocie Młodzieży P T T K „Palmiry 2019".;

•

Włączenie szkoły do ogólnopolskiej akcji „Tydzień przedsiębiorczo
ści";

•

Program „Ekonomia na co dzień";

•

Współpraca z Teatrem Wielkim w Łodzi w ramach akcji Bliżej teatru;

•

Udział w odczytach klubu historycznego w Muzeum Miasta Zgierza;

•

Udział uczniów w zaj ęciach „Małopolskiej Nocy Naukowców" na
A G H w Krakowie;

•

Realizacja działań zgodnie z programem wychowawczo - profilak
tycznym;

•

Udział w programie „Szkoła Promująca Zdrowie";

•

Program „ Bezpieczna +";

•

„Program Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją" - Polskie Towarzy
stwo Dyslektyczne;

•

Program „Mediacje społeczne - szansą porozumienia";

•

•
•

Trening społeczny dla uczniów prowadzony przez psychologa szkol
nego;
Program „Agresik"- ćwiczenie umiejętności radzenia sobie ze stre
sem;
Program „Ratujemy i uczymy ratować" Wielkiej Orkiestry Świątecz
nej Pomocy;
„Bezpieczna droga do szkoły";
„Bezpieczny Puchatek";

•

„Szklanka mleka";

•

„Owoce w szkole";

.

„Śniadanie daje moc";

•

„Ratujmy wzrok dzieciom";

•

„Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę";

•

Udział w zbiórce karmy dla zwierząt ze schroniska Medor;

•

Coroczna akcja nauczycieli polonistów i bibliotekarzy rozwijająca

•
•

68

zainteresowania czytelnicze i teatralne;
Edukacja ekologiczna;
Wychowywanie w tradycji narodowej.

2

3

4

SP3

Klasy I , I I i I I I - spotkanie z Jeżem ze Zgierza - bezpieczeństwo w
drodze do szkoły, spotkanie z pedagogiem, psychologiem, zajęcia na
temat bezpieczeństwa z wychowawcami;
Klasy I V - Konflikty - jak je rozwiązywać - na podstawie poradnika
„Jak nauczyć się rozwiązywania konfliktów?";
Klasy V - program profilaktyczny „Nie spal się na starcie" kampania antynikotynowa;
Klasy V I - Jak okiełznać złość?- warsztaty na podstawie poradnika
„Jak sobie radzić ze złością";
Klasy V I I - Rozwijanie inteligencji emocjonalnej - warsztaty na
podstawie książki „Jak wykształcić inteligencję emocjonalną".

SP 4

Realizacja Szkolnego Programu Wychowawczo- Profilaktycznego;
„Szkoła promująca zdrowie" - program promujący zdrowy styl życia
dla klas I - V I I I ;
„Czyste powietrze wokół nas" - program antynikotynowy dla
oddziału przedszkolnego;
„Mały miś w świecie wielkiej literatury"- program dla oddziału
przedszkolnego;
„Kubusiowi przyjaciele natury"- program dla oddziału
przedszkolnego;
„Nie pal przy mnie, proszę" - program antynikotynowy dla klas I ni;
„Znajdź właściwe rozwiązanie" - program antynikotynowe dla klas
IV-VI;
"Dopalaczom mówimy STOP- wybieramy zdrowie"- klasy V I I - V I I I ;
"Trzymaj formę"- program promujący zdrowy styl życia dla klas I VIII;
„Owoce w szkole";
„Szklanka mleka";
Profilaktyka cyberprzemocy- warsztaty w klasach I V - V I ;
Indywidualne konsultacje i porady dla rodziców organizowane przez
wychowawców, nauczycieli przedmiotów, szkolnych specjalistów;
organizowanie zespołów do spraw pracy z uczniem sprawiającym
trudności wychowawcze lub z trudnościami w uczeniu się;
poradnictwo dla rodziców w trudnej sytuacji rodzinnej, osobistej,
materialnej.

SP 5

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 2019/2020;
Wojewódzka Kampania Edukacyjna „Dopalaczom mówimy STOP wybieramy zdrowie".
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•
•
•
•
•
•
5

SP 6

•
•
•
•
•
•
•

Rządowy Program „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła";
„Chronimy Dzieci" - F D N pod patronatem M E N ;
„Dziecko w sieci" - F D N ;
"Szkolny Klub Wolontariatu";
"Erasmus +";
Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka
Szyjki Macicy;
„Trzymaj formę";
Program profilaktyki czerniak „Znamię - znam je";
"Bezpieczne Wakacje.pl";
"Szkoła Dobrego Wychowania";
"Szklanka mleka";
Program Profilaktyki i Korekcji Wzroku "Ratujmy Wzrok Dzieciom";
Program Story Cheering Innowacyjna metoda aktywizacji młodzieży
zagrożonej wykluczeniem.

SP8

•
•
•
•
•
•
.
•
•
•

Czyste powietrze wokół nas;
Kubusiowi przyjaciele natury;
Bieg po zdrowie;
Dopalaczom mówimy stop;
Znajdź właściwe rozwiązanie;
Profilaktyka czerniaka;
Śniadanie daje moc;
Owoce i warzywa w szkole;
Trzymaj formę;
Nasze spotkania Tak czy Nie.

7

SP10

•
•
•

Trzymaj formę;
Bieg po zdrowie;
Szkoła promująca zdrowie.

8

SP 11

•

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny
Nr 11 w Zgierzu.

9

SP 12

•
•
•

Szkolny Program wychowawczo-profilaktyczny;
Pani złość i pani Gniew wychodzą z ukrycia;
Znam siebie, akceptuję innych.

SLO

•
•
•
•
•
•

Nikotyna - legalny narkotyk;
Profilaktyka uzależnienia od alkoholu;
Żyję zgodnie z prawem;
Profilaktyka uzależnień - uzależnienie behawioralne;
Jak radzić sobie ze stresem;
Ars - czyli jak dbać o miłość.

•

Ogólnopolski program profilaktyki zdrowotnej „Problem z głowy" profilaktyka wszawicy;
Ogólnopolski Program Edukacyjny „Czyściochowe Przedszkole" w
ramach programu Rossnę Junior organizowany przez firmę Rossmankształtowanie samodzielności higienicznej dzieci w wieku

6

10

11

MP2

•

Szkoły Podstawowej

1
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•

•

12

MP3

•

Kubusiowi Przyjaciele Natury;

•

Akademia Aąuafresh;

•

Czyściochowe Przedszkole;

•

Zdrowo i Sportowo;

•

Przyjaciele Zippiego;

•

Skąd się biorą Produkty Ekologiczne;

•

Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury;

•

Migasz Ty, migam Ja, miga cały świat;

•

Uczymy się programować.

•
•

•

„Mamo, tato wolę wodę";
Ogólnopolski program edukacyjno - zdrowotny „Akademia
Aguafresh";
„Czyste powietrze wokół nas" - projekt organizowany przez
Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Zgierzu;
„Czyściochowe przedszkole" - program edukacyjny firmy Rossman;
„Kubusiowi Przyjaciele Natury" - program edukacyjny o tematyce
ekologicznej;
„Szkolny Klub Ekologów".

•
•
•
•
•

Plac zabaw - program wychowania przedszkolnego WSiP;
Program wychowania przedszkolnego PWN Wydawnictwo Szkolne;
Kubusiowi Przyjaciele Natury - Program profilaktyczny;
Od przedszkolaka do pierwszaka - WSiP;
Czyste powietrze wokół nas - program profilaktyczny.

•

•
•

„Bezpieczny świat dziecka" - program autorski Rady Pedagogicznej
Miejskiego Przedszkola nr 8 w Zgierzu dotyczący profilaktyki
zachowania
i funkcjonowania w sferach: emocjonalnej, społecznej
i poznawczej;
„Jestem sobie przedszkolaczek" - program autorski dotyczący
prawidłowej adaptacji dziecka w nowym środowisku przedszkolnym;
„Młody przyjaciel książki" - program autorski rozwijający
zainteresowania czytelnicze i zachęcający do obcowania z książką;
„ Wiem, co jem - przedszkolak zdrowo się odżywia" - innowacja
pedagogiczna we współpracy z dietetykiem;
Program Ogólnopolski „Mały miś w świecie wielkiej literatur}'";
Program ogólnopolski „ Przedszkole zdrowego żywienia".

•

„Czyściochowe przedszkole" organizowane przez Rossmann;

•
13

MP6
•
•

14

MP7

•
15

MP8

•
•

W

N

przedszkolnym;
Ogólnopolski Program „Kubusiowi Przyjaciele Natury" - kształcenie
u dzieci w wieku przedszkolnym dobrych nawyków w zakresie
odżywiania, aktywnego spędzania czasu, dbania o środowisko
naturalne, uczenie szacunku dla przyrody;
Ogólnopolski Program profilaktyki zdrowotnej Akademia Aąuafresh zmniejszenie występowania próchnicy u dzieci w Polsce poprzez
szeroko prowadzone działania profilaktyczne dla najmłodszych.
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17

18

MP10

MP12

•
•

Czytające Przedszkola A B C X X I „Cała Polska czyta dzieciom";
„Na straży przyrody".

•
•
•
•
•
•
•
•

Cała Polska czyta dzieciom;
Plac zabaw WSiP;
Podróże Jeża ze Zgierza - projekt edukacyjny MP 10;
Program wych. przedszkolnego M A C Edukacja;
Mały Miś w świecie wielkiej literatury;
Kubusiowi przyjaciele natury;
Mamo, tato, wolę wodę;
Czyściochowe przedszkole Rossman.

•
•
•

Przedszkolny Program Profilaktyczno - Wychowawczy;
Program edukacyjno-ekologiczny: "Czyste powietrze wokół nas";
Program edukacji prozdrowotnej: "Skąd się biorą produkty
ekologiczne";
Ogólnopolski program edukacyjny "Kubusiowi Przyjaciele Natury";
Program Edukujemy Pomagamy R E B A - zbieranie baterii.

•
•
•
•
•
19

MP13
•
•

20

MP14

21

MP 15

Program własny prozdrowotny „W zdrowym ciele zdrowy duch";
Ogólnopolski program wychowania przedszkolnego „Bezpieczne
przedszkole";
Program przedszkolnej edukacji antynikotynowej „Czyste powietrze
wokół nas";
Ogólnopolski program edukacji zdrowotnej „Akademia
AQUAFRESH";
Ogólnopolski program edukacji zdrowotnej „Czyściochowe
Przedszkole".

•

Treści i działania o charakterze wychowawczym oraz profilaktycznym
realizowane były zgodnie z podstawą programową wychowania
przedszkolnego.

•

Treści i działania o charakterze wychowawczym oraz profilaktycznym
realizowane były zgodnie z podstawą programową wychowania
przedszkolnego.
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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
usankcjonował

i

kontrolowania

dotychczasową

niektórych

praktykę

gmin

organów
w

publicznych,

ustawodawca

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.
W tym miejscu chciałbym poinformować, że realizacja V edycji Budżetu obywatelskiego od
bywała się na podstawie regulaminu budżetu obywatelskiego Gminy Miasto Zgierz, będącego
załącznikiem do Uchwała Nr X / l 15/2019 Rady Miasta Zgierza w sprawie ustalenia szczegóło
wych zasad i trybu realizowania przez Prezydenta Miasta Zgierza konsultacji społecznych
w formie budżetu obywatelskiego Gminy Miasto Zgierz. Kolejne dokumenty wykonawcze do
tyczące realizacji Budżetu Obywatelskiego na rok 2020 to:
- Zarządzenie Nr 37 W I I I / 2 0 1 9 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 20 września 2019 r. w spra
wie przeznaczenia kwoty na Budżet Obywatelski na 2020 rok (900.000,00 zł);
- Zarządzenie Nr 375/VIII/2019 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 26 września 2019 r.
w sprawie ustalenia harmonogramu działań realizowanych w 2019 roku dotyczących Budżetu
Obywatelskiego na 2020 rok;
- Zarządzenie Nr 390/VIII/2019 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 4 kwietnia

2019 r.

w spraaaeokreślenia wzorów dokumentów w roku 2019 do przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego^\020 rok;
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- Zarządzenie Nr 446/VIII/2019 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 12 listopada 2019 r.
w sprawie powołania Zespołu ds. Realizacji Budżetu Obywatelskiego;
- Zarządzenie Nr 22/VIII/2020 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie
zmiany zarządzenia Nr 517/VII/2019 w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia gło
sowania w ramach Budżetu Obywatelskiego;
- Zarządzenie Nr 8/VIIl/2020 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie
określenia wzoru karty do głosowania do przeprowadzenia procedury Budżetu Obywatelskiego
w 2020 roku;
- Zarządzenie Nr 9/VIII/2020 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie
wyznaczenia mobilnych punktów do głosowania na terenie Gminy Miasto Zgierz oraz wskaza
nia terminów głosowania za pośrednictwem Internetu w ramach Budżetu Obywatelskiego w
2020 roku.
Do realizacji po przeprowadzeniu konsultacji społecznych zostały wyłonione następujące za
dania:
- Budowa pumptracka - toru dla rowerów;
- Zielony Przystanek Proboszczewice;
- Akcja! Integracja;
- Tężnia solankowa w Parku Miejskim - miejsce wspomagania zdrowia;
- Specjalistyczne wyposażenie do działań ratowniczo-gaśniczych dla strażaków OSP w Zgie
rzu.
Ze względu jednak na pandamię, z którą mieliśmy do czynienia w roku 2020 wszystkie zadania,
które zostały wyłonione do realizacji w ramach edycji w 2019 roku zostały wstrzymane.
Realizacja tych zadań planowana jest do wykonania w ramach zadań własnych Gminy Miasto
Zgierz w przypadku ustania pandemii i dostępności środków finansowych. Jednocześnie należy
dodać, że kontynuowanie samej idei budżetu obywatelskiego jest mi bardzo bliskie i jest
jednym z priorytetów, jednakże uzależnione jest od sytuacji finansowej Gminy Miasto Zgierz.

2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych w uchwale budżetowej na realizację
tt^anycjiw
ramach budżetu obywatelskiego.
Zadania w ramafch budżetu obywatelskiego w roku 2019 wprowadzone zostały do budżetu
Rady^Miasta ZgierzarftKrok 2020 jako zadania własne. Kwota przeznaczona na realizację
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przedmiotowych zadań w roku 2020 wyniosła 900 000,00zł. przy czym ze względu na sytuację
o której mowa w pkt V . l , realizację zadań zostały wstrzymane, a same zadania wykreślone z
uchwały budżetowej.
3. Kwoty wydatków poniesionych na realizację zadań wybranych w ramach budżetu
obywatelskiego.
W roku 2020 ze względu na sytuację budżetu Gminy Miasto Zgierz jak i pandemię COVID -19
nie poniesiono żadnych wydatków, a realizacja zadań w ramach budżetu obywatelskiego została
wstrzymana.
4. Działania podjęte w procesie realizacji zadań wybranych w ramach budżetu
obywatelskiego.
Zgodnie z informacją zawartą w pkt V.2. i V.3. nie dokonywano żadnych działań w procesie
realizacji zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego.

3

VI.

PODSUMOWANIE

Przedłożony przeze mnie, jako Prezydenta Miasta Zgierza, Raport o stanie Gminy Miasto
Zgierz za rok 2020 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.
Znaczna

część

zadań,

zwłaszcza

tych

przede

wszystkim

o

charakterze

stricte

administracyjnym, nie została w tym dokumencie uwzględniona.
Działania 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
przekierowani 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 2020 liczę, że treść przedmiotowego dokumentu w sposób wyczerpujący odnosi
do problematyki zakresu raportu, i jest odzwierciedleniem uchwały podjętej przez Radę Miasta
Zgierza.
W tym roku po raz pierwszy mieszkańcy Zgierza współtworzyli raport o stanie gminy dzięki
programowi Stowarzyszenia Sieć Obywatelska - Watchdog Polska. W specjalnej ankiecie
mieszkańcy wskazali trzy podstawowe obszary: finanse miasta, wykonywane i planowane in
westycje oraz ochronę środowiska naturalnego jako kluczowe dla sprawozdania z rocznych
działań Prezydenta Miasta Zgierza. Sfery te zostały więc potraktowane jako priorytetowe w
trakcie tworzenia dokumentu.
Gmina Miasto Zgierz, jako jedyna w województwie łódzkim i jedna z dwunastu gmin w Polsce,
zakwalifikowała się do projektu Sieci Obywatelskiej - Watchdog Polska, pod nazwą: "Raport
o stanie gminy = narzędzie dialogu z mieszkańcami". Projekt gwarantuje wsparcie ekspertów
Stowarzyszenia,^^arównp w procesie tworzenia dokumentu, jak też planowania i prowadzenia
debaty społecznej wokół niego. Stąd ankieta dla mieszkańców Zgierza z pytaniami odnośnie
do za^^gfttricf^ortu, ogłoszona w kwietniu br. - oraz możliwość debaty nad treścią
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dokumentu (według określonych standardów), stworzona zgierzanom podczas sesji Rady Mia
sta Zgierza, zaplanowanej na dzień 24 czerwca 2021.
Na końcu chciałbym serdecznie podziękować moim współpracownikom za wykonaną pracę w
całym 2020 roku, która zapewnia przede wszystkim rozwój naszego miasta i stanowi
odpowiedź na potrzeby zgłaszane przez mieszkańców. Dziękuje również mieszkańcom
naszego miasta, bowiem raport ten jest wspólnym naszym dziełem.
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Załącznik nr 1 do raportu o stanie
Gminy Miasto Zgierz za rok 2020

Sprawozdanie
z wykonania budżetu miasta Zgierza
oraz wieloletniej prognozy finansowej
i przebieg realizacji przedsięwzięć
za 2020 rok

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZGIERZA ZA 2020 ROK
Budżet Miasta Zgierza uchwalony w drodze uchwały Nr XV/201/2019 z dnia 19 grudnia 2020
roku po zmianach w ciągu roku, wynikających z uchwał Rady Miasta Zgierza oraz Zarządzeń
Prezydenta Miasta Zgierza, po stronie dochodów za 2020 rok zamknął się kwotą 298.973.625,96 zl,
co przy planie 298.748.486,33 zł stanowi 100,08% realizacji. Zaplanowane wydatki w wysokości
329.524.469,92 zł zostały zrealizowane w 91,14% i zamknęły się kwotą 300.336.747,20 zl.
Realizacja budżetu w poszczególnych działach przedstawia się następująco:
DOCHODY
DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTW O
W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 18.988,94 zł, a wykonano w kwocie 19.439,39 zł,
co stanowi 102,37% planu.
Szczegółowa reslizscjs w tym dziale przedstawia się następująco.
Rozdział 0X095 Pozost&la działalność
§ 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lob innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
oraz innych umów o podobnym charakterze
Zrealizowane dochody w kwocie 450,45 zł stanowią własne dochody bieżące pochodzące z czynszów
dzierżawnych z obwodów łowieckich.
§ 2010 - Dotacja celowa otrzymana 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 18.988,94 zł 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 Ł ĄCZNOŚĆ
W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 16.720.475,62 zł i otrzymano 16.080.086,80 zł,
co stanowi 96,17% planu.
Szczegółowa realizacja w tym dziale przedstawia się następująco.
J^.ozdział 6Q004 ~ Łjoltaln^ transport zl?ioi*tm^
§ 0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych
Zaplanowane dochody w wysokości 210.000,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 103.539,41 zł,
czyli 49,30% planu i stanowią własne dochody bieżące miasta realizowane przez Miejskie Usługi
Komunikacyjne w Zgierzu.
§ 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
Zaplanowane dochody w wysokości 81.000,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 71.710,97 zł, czyli
88,53% i stanowią własne dochody bieżące miasta realizowane przez Miejskie Usługi Komunikacyjne
w Zgierzu.

§0830-Wpływy z usług
*
Plan 9.632.534,00 zł, wykonanie - 8.466.401,88 zł, czyli 87,89% planu. Są to własne dochody bieżące
miasta realizowane przez Miejskie Usługi Komunikacyjne w Zgierzu, w tym: za utrzymanie linii
autobusowych nr 6 - 3.202.107,05 zł, nr 61 - 2.137.931,77 zł, ze sprzedaży znaczków i biletów 2.613.953,74 zł, za zatrzymywanie się na przystankach autobusowych - 221.648,43 zł, z tytułu
partycypacji gmin w utrzymywaniu nuędzygniinnej linii autobusowej nr 2 - 252.267,53 zł, pozostałe
(m. in. dzierżawa urządzeń do obsługi elektronicznych migawek) - 38.493,36 zł.
§ 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
Zaplanowane dochody w wys. 239.278,00 zł, a otrzymane w kwocie 239.278,41 zł stanowią dochody
majątkowe i dotyczą sprzedaży złomu stalowego z tytułu likwidacji torów na odcinku Helenówek Kurak.
§ 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek
Zaplanowane dochody w wysokości 20.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 17.772,48 zł
i 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 25.500,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 24.687,82 zł.
Wpływy stanowią własne dochody bieżące i pochodzą z tytułu odszkodowań od ubezpieczyciela
za zniszczone mienie, należności z tytułu prowadzonych postępowań sądowych i opłat
manipulacyjnych oraz kwot do wyjaśnienia realizowanych przez Miejskie Usługi Komunikacyjne
w Zgierzu.
§ 2440 - Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących
jednostek sektora finansów publicznych
Zaplanowane i otrzymane własne dochody bieżące w wysokości 12.300,00 zł dotyczą realizacji
projektu w ramach programu priorytetowego pn. „Ochrona atmosfery 3. 4 GEPARD I I - transport
niskoemisyjny" dofinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Łodzi.
§ 2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
Zaplanowane i otrzymane własne dochody bieżące w wysokości 110.000,00 zł dotyczą pomocy
finansowej w formie dotacji celowej. Przedmiotem zadania jest świadczenie usług przewozu linią
autobusową nr 2 na terenie Gminy Miasto Zgierz, Gminy Zgierz, Gminy Miasto Aleksandrów Łódzki
oraz z Gminy Stryków położonych na terenie Powiatu Zgierskiego na trasie Aleksandrów Łódzki Stryków.
Rozdział 60016 - Dro-i publiczne gminne
§ 6290 - Środy na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin,
związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane
z innych źródeł
Zaplanowane dochody w wys. 27.150,00 zł, a otrzymane - 27.050,00 zł stanowią dochody majątkowe,
w tym partycypacja mieszkańców w budowie ulicy Jabłoniowej i Krętej.
§6350 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora
finansów publicznych
Planowane środki w kwocie 850.610,00 zł zostały wykonane w kwocie 850.609,85 zł i stanowią
dochody majątkowe z tytułu uzyskania dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych
na realizację inwestycji pn. „Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Jagiełły" (553.733,85 zł) oraz „Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Grotnicka"
(296.876,00 zł).
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Rozdział 60018 - Działalność Funduszu Dróu Samorządow ych
§6350 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora
finansów publicznych
Planowane środki w kwocie 43.050,00 zł zostały wykonane w kwocie 30.000,00 zł, stanowią dochody
majątkowe i pochodzą z dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na realizację
inwestycji pn. „Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ulica Proboszczewice, ulica
Boczna".
Rozdział 60095 - Pozostała działalność
§ 6257 - Dotacja celowa 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 4.891.996,75 zł i otrzymana - 5.479.396,25 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: „Poprawa jakości, funkcjonowania
i rozwój oferty systemu transportowego na terenie Gminy Miasto Zgierz" - 5.458.184,60 zł oraz
„Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w
województwie łódzkim" - 21.211,65 zł.
§ 6259 - Dotacja celowa 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 577.056,87 zł i otrzymana - 647.339,73 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: 643.667,21 zł - „Poprawa jakości,
funkcjonowania i rozwój oferty systemu transportowego na terenie Gminy Miasto Zgierz" - oraz
3.672,52 zł - „Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów
przesiadkowych w województwie łódzkim".
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA
W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 19.452.382,67 zł, a wykonanie 2020 roku stanowi
kwotę 17.170.492,93 zł, czyli 88,27% planu.
Szczegółowa realizacja w tym dziale przedstawia się następująco:
Rozdział 70001 - Zakłady -os i» od arki mieszkaniowej
§ 0630 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowy ch oraz innych opłat uiszczanych na rzecz
Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego.
Zaplanowane dochody w wysokości 6.500,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 30.530,65 zł, czyli
469,70% i stanowią własne dochody bieżące pochodzące ze 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
oraz innych umów o podobnym charakterze
Zaplanowane dochody w wysokości 9.000.000,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 8.069.556,80 zł
i stanowią 89,66% 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.
w Zgierzu.

§ 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek
Plan 499.080,67 zł, wykonanie 671.492,14 zł,
własne dochody bieżące i pochodzą głównie
najemców lokali mieszkaniowych i użytkowych
w Zgierzu.

i
czyli 134,55% planu. Dochody w tym § stanowią
z odsetek od nieterminowego regulowania wpłat
znajdujących się w zarządzie M.P.G.M. sp. z o. o.

§ 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Plan 465.000,00 zł, wykonanie 377.543,52 zł, czyli 81,19% 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 102.000,00 zł zostały zrealizowane w 113,11% w kwocie
115.375,88 zł. Wpływy stanowią własne dochody bieżące i pochodzą z tytułu wpłaconych kaucji
mieszkaniowych najemców lokali gminnych.
Rozdział 70005 - Gospodarka uruntami i nieruchomościami
§ 0470 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność
Zaplanowane dochody w wysokości 500.000,00 zł, zostały zrealizowane w 104,70% i zamknęły się
kwotą 523.523,08 zł. Wpływy stanowią własne dochody bieżące z opłat z tytułu kosztów eksploatacji
USC (ul. 1 Maja 5) - 1 419,50 zł, kosztów eksploatacji (ul. Popiełuszki 3) - 21 684,43 zł, kosztów
eksploatacji - Stowarzyszenie Klubu STOP (ul. 3 Maja 69A) - 6 389,42 zł, kosztów eksploatacji
Policji - 1 852,80 zł, Cmentarz komunalny (ul. Konstantynowska) - 491 388,78 zł. pozostałe koszty
eksploatacji-788,15 zł.
§ 0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
Zaplanowane dochody bieżące w wysokości 163.200,00 zł, zostały zrealizowane w 70,44% i zamknęły
się kwotą 114.963,58 zł.
§ 0690 - Wpływy i różnych opłat
Z planowanych dochodów w wysokości 32.000,00 zł, wpłynęło 9.717,07 zł, co stanowi 30,37% planu.
Wpływy dotyczą własnych dochodów bieżących i pochodzą głównie z opłat za wycenę wartości
lokali, opłaty adiacenckie, wpisy do KW, hipoteki.
§ 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 1.200.000,00 zl zamknęły się kwotą 1.046.248.34 zł i stanowią
87.19% planu. Uzyskane dochody stanowią własne dochody bieżące i pochodzą głównie tytułu
dzierżaw gruntu przez osoby fizyczne i firmy (852.039,33 zł), najmu lokali (131.962,18 zł), dzierżawy
środków trwałych (6.834,10 zł), bezumownego korzystania z gruntów (5.591,37 zł), dzierżaw)' miejsc
pod sprzedaż owoców, zniczy i innych (10.615,52 zł) oraz reklamy (39.205,84 zł).
§ 0760 - Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
Zaplanowane dochody w wysokości 345.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 360.630,50 zł. czyli
w 104,53% planu. W>ływy 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 wysokości 7.134.502,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 5.841.165,15 zł,
czyli w 81,87% planu. Wpływy stanowią dochody majątkowe i pochodzą ze - sprzedaży gruntu 3.852.809,96 zł, oraz sprzedaży lokali i budynków - 1.988.355,19 zł - ( E . Plater 5 i 6, Długa 39C,
63/67 lokal 1 użytkowy, Dubois 14 i 18A, 33 i 35, Gałczyńskiego 24 i 28, Baczyńskiego 1, 5 i 9, 3
Maja 75, 1 Maja 73, Baczyńskiego 1 i 5, Dąbrowskiego 8, PI. Targowy 8, Śniechowskiego 24A i 24C,
Powstańców Śląskich 6A, 1 Maja 73, Łódzka 84A, Ciosnowska 16, Dąbrowskiego 8, Bfeanbowskiego

34,39Ci41,Długa 75,
§ 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek
Plan 5.100,00 zł, wykonanie 9.746,22 z l czyli 191,10% planu. Dochody w tym § stanowią własne
dochody bieżące i pochodzą z odsetek od nieterminowego regulowania wpłat najemców
i dzierżawców.
DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
W tym dziale zaplanowano dochody w wysokości 7.863.926,29 zł, a wykonanie stanowi kwotę
7.652.078,23 zł, czyli 97,31% planu.
Szczegółowa realizacja w tym dziale przedstawia się następująco.

Za^la^
w 113,74% i zamknęły się
kwotą 47.020,12 zł, stanowią własne dochody bieżące a ich źródłem są wpływ^ z tytułurefakturza
użytkowanie mediów przez najemców w budynkach Parku Kulturowego Domu 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 15.615,00 zł, zamknęły się kwotą 17.682,37 zł i stanowią
113,24% planu. Uzyskane dochody stanowią własne dochody bieżące i pochodzą głównie z dzierżaw
i najmu lokali w budynkach Parku Kulturowego Miasto Tkaczy.
§ 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek
Zrealizowane dochody w kwocie 671,07 zł stanowią własne dochody bieżące i pochodzą z odsetek od
nieterminowego regulowania opłaty z tytułu najmu i dzierżawy w budynkach Parku Kulturowego
Miasto Tkaczy.
§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów
Otrzymane dochody w wysokości 28.351,04 zł stanowią własne dochody bieżące i pochodzą
z odszkodowań z tytułu ubezpieczenia mienia Parku Kulturowego Miasto Tkaczy.
§ 6257 - Dotacja celowa 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 7.708.060,63 zł i otrzymana w kwocie 7.459.442,97 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: 1.864.170,35 zł „Modernizacja energetyczna budynków zasobu komunalnego oraz użyteczności publicznej na terenie
miasta Zgierza" oraz 5.595.272,62 zł - „Szlakiem architektury włókienniczej - rewitalizacja miasta
Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na
obszarze ŁOM".
§ 6259 - Dotacja celowa 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 i otrzymana dotacja w kwocie
98.910,66 zł stanowi dochody majątkowe
z przeznaczeniem na inwestycję 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 Zgkjnai'\
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DZIAŁ 720 - Informatyka
W dziale tym zaplanowane dochody w wysokości 930.248,42 zł, a wykonanie stanowi kwotę
920.645,66 zł, czyli 98,97% planu.
Szczegółowa realizacja w tym dziale przedstawia się następująco.
Rozdział 72095 - Pozostała działalność
§ 6257 - Dotacja celowa 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 930.248,42 zł i otrzymana w wysokości 920.645,66 zł stanowi
dochody majątkowe z przeznaczeniem na inwestycję z udziałem środków imijnych 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".
Projekt został zakończony 31 grudnia 2019.
DZIAŁ 750-ADMINISTRACJA PUBLICZNA
W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 841.020,58 zł, wykonanie stanowi kwotę
872.507,18 zł, czyli 103,74% planu.
Szczegółowa realizacja w tym dziale przedstawia się następująco.
^^-^^^fi^^ 2^1^^^
1 ^tJj^z^ ^^^^^ ^^^^^^^ z^^tj c
§ 2010 - Dotacja celowa otrzymana 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 celowa w wysokości 631.021,00 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 oraz innych zadań zleconych ustawami
Zaplanowano dochody w wysokości 126,00 zł i uzyskano 561,10 zł, co stanowi 445,32% 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 75023 - l'rzvdv amin (miast i miast na Drawach powiatu)
§ 0630 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz
Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego.
Zaplanowane dochody w wysokości 8.300,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 15.922,02 zł, czyli
191,83% planu i stanowią własne dochody bieżące pochodzące z zasądzonych zwrotów opłat
i kosztów sądowych.
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat
Otrzymane dochody w wysokości 363,95 zł stanowią własne dochody bieżące i dotyczą wpływów
z opłat za wydanie kopii dokumentów.
§ 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek
Otrzymane dochody bieżące w wysokości 164,67 zł stanowią własne dochody bieżące i dotyczą
odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Urzędu Masta.

§ 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegły ch
Plan 3,400,00 zl, wykonanie 10.993,16 zł, czyli 323,33% planu. Dochody w tym § stanowią własne
dochody bieżące i pochodzą głównie ze zwrotu zaliczek przekazanych w roku ubiegłym na poczet
postępowania egzekucyjnego (5.385,21 zł), podatek V A T naliczony (L136,63 zł), zwrot części składki
z tytułu aneksu do polisy ubezpieczenia mienia Gminy (1.998,70 zł) oraz wpływ środków z tytułu
korekty faktur za energię elektryczną z roku ubiegłego (2.472,62 zł).
§ 0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
Zaplanowane dochody w wysokości 9.247,09 zł i otrzymane w kwocie 28.839,24 zł stanowią własne
dochody bieżące, a ich źródłem były spadki na rzecz Gminy Miasto Zgierz.
§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów
Zaplanowane dochody w wysokości 135.160,49 zł, a otrzymane w kwocie 140.616,04 zł dotyczą
przede wszystkim wynagrodzenia płatnika (Urząd Miasta Zgierza) z tytułu terminowego opłacania
składek ZUS i podatku dochodowego od wynagrodzeń (3.216,63 zł), wpłaty za wydawanie zezwoleń licencji na taksówki (4.404,00 zł), odszkodowania z tytułu ubezpieczenia majątku Gminy
(104.999,53 zł), wpływ opłat za wypożyczenie rowerów miejskich - stacje rowerowe (2.700.03 zl),
wpływy z tytułu refaktur za usługi 'telekomunikacyjne (Straż. Miejska, Cmentarz Komunalny)
(2.681,83 zł), wpływ z tytułu zatrzymania wadium (Firma Żwir-Max) (5.000,00 zł), wpływ z tytułu
zatrzymania wadium (Firma Kłys Roboty Drogowe) (10.000,00 zł), pozostałych dochodów - w tym
opłat za wypisy z rejestru gruntów (7.614,02 zł).
§ 2170 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących
jednostek sektora finansów publicznych
Zaplanowane i otrzymane środki w wysokości 14.700,00 zl stanowią własne dochody bieżące
przekazane z Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu na dofinasowanie studiów podyplomowych.
Rozdział 75056 - Sms powszechny i inne
§ 2010 - Dotacja celowa otrzymana 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 27.326,00 zł i otrzymana w kwocie 21.326,00 zl stanowi dochody
bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami i przeznaczona została
naprowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego
§ 0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
Zaplanowane i otrzymane dochody w wysokości 8.000,00 zł stanowią własne dochody bieżące, a ich
źródłem był)' darowizny od: Banku Spółdzielczego w Zgierzu (1.000,00 zł), (5.000,00 zł) PGE
Energia Ciepła S.A. i Firmy IZIM Sp. z. o. o. (2.000,00 zł), które przeznaczone zostały zgodnie
z postanowieniami umów na organizację wydarzeń realizowanych przez Gminę Miasto Zgierz - Galę
Przedsiębiorca Roku.
§ 2057 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt S lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach
budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
Zaplanowane dochody w wysokości 3.740,00 zl nie zostały zrealizowane w 2020 roku.
DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW
K O N T R O L I I OCHRONY PRAWA OlŁ^Z&flffijWKMfflWA
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W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 363.617,00 zl, wykonanie stanowi kwotę
352.025,60 zł, czyli 96,81% planu.
Szczegółowa realizacja w tym dziale przedstawia się następująco:
Rozdział 75101 - Urzvdv naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
§ 2010 - Dotacja celowa otrzymana 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 11.220,00 zł i otrzymana w wysokości 11.219,04 zł stanowi
dochody bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami i przeznaczona
została na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
Rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
§ 2010 - Dotacja celowa otrzymana 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 352.397,00 zł i otrzymana w wysokości 340.806,56 zł stanowi
dochody bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami i przeznaczona
została na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku.
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 122.427,20 zł, wykonanie stanowi kwotę
72.145,14 zł, czyli 58,93% planu.
Szczegółowa realizacja w tym dziale przedstawia się następująco.
minna lmiejska)
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dochody bieżące i pochodzą z wpłat za mandaty karne wystawiane przez Straż Miejską.
§ 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
Zaplanowane dochody w kwocie 1.937,20 zl, a otrzymane w wysokości 2.598,40 zł, stanowią własne
dochody bieżące i pochodzą z wpłat z tytułu kosztów upomnienia do mandatów karnych
wystawianych przez Straż Miejską.
§ 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek
Zaplanowane dochody w wysokości 40,00 zł, a uzyskane w wysokości 8,30 zł stanowią własne
dochody bieżące i pochodzą z oprocentowania rachunku bieżącego Straży Miejskiej w Zgierzu
§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów
Zaplanowane dochody w wysokości 450,00 zł zostały wykonane w kwocie 373,66 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.
DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH
I
OD
INNYCH
JEDNOSTEK
NIEPOSI AD AJA C Y C H
OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWI ĄZANE Z I C H POBOREM
Dochody w tym dziale stanowią główne źródło dochodów własnych miasta. Zostały zaplanowane
w wysokości 89.442.608,00 zł, a zrealizowane w wysokości 97.760.438,86 zł, czyli 109,30% planu.
Realizacja dochodów w tym dziale przedstawia się nastsjMjjaffio:
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Rozdział 75601- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
§ 0350 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie
karty podatkowej
Zaplanowana kwota 142.957,00 zł i otrzymana w wysokości 212.582,80 zł, czyli 148,70% 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 tytułu podatków i opłat
Zaplanowane dochody w wysokości 650,00 zł. i otrzymane w kwocie 4.132,75 zł pochodzą z odsetek
od nieterminowych wpływów z karty podatkowej i stanowią własne dochody bieżące.
Rozdział 75615 - Wnlvwv z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych
§ 0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości
Z zaplanowanych wpływów w wysokości 16.681.900,00 zł, uzyskano kwotę 17.591.405,53 zł, czyli
105,45% planu. Podatek od nieruchomości stanowi własne dochody bieżące.
§ 0320 - Wpływy z podatku rolnego
Z planowanych wpływów w wysokości 750,00 zł, wpłynęła do budżetu kwota 720,01 zł, czyli 96,00%
planu. Podatek rolny stanowi własne dochody bieżące.
§ 0330 - Wpływy z podatku leśnego
Z zaplanowanej kwoty 24.462,00 zł, do budżetu wpłynęła kwota 24.367,99 zł. Podatek leśny stanowi
własne dochody bieżące.
§ 0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych
Zaplanowane wpływy w wysokości 291.471,00 zł, zrealizowane zostały w wysokości 353.074,06 zł,
czyli 121,14% planu i są to własne dochody bieżące.
§ 0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
Z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano kwotę 152.619,00 zł, a wpłynęła do
budżetu kwota 169.063,03 zł, która stanowi 110,77% planu. Podatek jest przekazywany przez Urzędy
Skarbowe i stanowi własne dochody bieżące.
§ 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
Zaplanowane dochody w wysokości 192,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 348,00 zł, czyli
181,25% planu i stanowią własne dochody bieżące.
§ 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Zaplanowane dochody w wysokości 24.793,00 zł, stanowią kwotę 31.372,93 zł, czyli 126,54% planu
i dotyczą odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych. Są to własne dochody
bieżące.
Rozdział 75616 - Wnlvwv z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków
i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób
fizycznych
§ 0310 - W pływy z podatku od nieruchomości
Z planowanych wpływów w wysokości 9.045.713,00 zł, uzyskano 9.689.765,80 zł, czyli 107,12%
planu. Podatek od nieruchomości stanowi własne dochody bieżące.
§ 0320 - Wpływy z podatku rolnego
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Z planowanych wpływów w wysokości 117.523,00 zl, wpłynęła do budżetu kwota 107.216,07 zł, czyli
91,23% planu. Podatek rolny od osób fizycznych stanowi własne dochody bieżące.
§ 0330 - Wpływy z podatku leśnego
Z zaplanowanej kwoty 2.823,00 zł, wpłynęła do budżetu kwota 2.322,67 zł, tj.82,28% planu.
Podatek leśny od osób fizycznych stanowi własne dochody bieżące.
§ 0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych
Planowane wpływy w wysokości 697.296,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 816.771,96 zł, czyli
117,13% planu. Podatek od środków transportowych od osób fizycznych stanowi własne dochody
bieżące.
§ 0360- Wpływy z podatku od spadków i darowizn
Dochody w podatku zaplanowano w wysokości 237.919,00 zł i są to własne dochody bieżące.
Wpływy stanowią kwotę 409.549,75 zł, czyli 172,14% planu. Dochody są realizowane przez Urzędy
Skarbowe.
§ 0430- Wpły wy z opłaty targowej
Z zaplanowanych dochodów z opłaty targowej w wysokości 118.665,00 zł, wpłynęła do budżetu
kwota 129.668,00 zł, czyli 109,27% planu. Oplata targowa stanowi własne dochody bieżące miasta.
§ 0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
Z tytułu podatku zaplanowano kwotę 2.255.882,00 zł, wpłynęła do budżetu kwota 3.236.977,63 zł,
czyli 143,49% planu, która stanowi własne dochody bieżące. Dochody te są realizowane przez Urzędy
Skarbowe.
§ 0560 - Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych
Z zaplanowanych dochodów w wysokości 11.683,00 zł, wpłynęła do budżetu kwota 14.940.35 zł,
czyli 127,88% planu. 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
Zaplanowane dochody w wysokości 16.549,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 18.231,13 zł, czyli
110,16% planu i stanowią własne dochody bieżące.
§ 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Zaplanowano dochody w wysokości 50704,00 zł, a uzyskano kwotę 85.435,51 zl, co stanowi
168,50% planu. Są to odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat dotyczących osób
fizycznych i stanowią własne dochody bieżące.
Rozdział 75618 - Wnłvwv z innych onlat stanowiących dochody jednostek samorządu
ten torialnetio na podstawie ustaw
§ 0410 - Wpływy z opłaty skarbowej
Zaplanowano wpływy w wysokości 763.851,00 zł, a uzyskano 791.878,86 zl, czyli 103,67% planu.
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 sprawę z zakresu
adnrinistracji 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 wysokości 675.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 695.099,00 zł czyli
102,98% planu i pochodzą z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie

drogowym w kwocie 694.749,00 zł oraz wpisu do rejestru żłobków w kwocie 350,00 zł. Dochody
z tego tytułu stanowią własne dochody bieżące.
§ 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
Zaplanowane dochody w wysokości 2.400,00 zł, a uzyskane w wysokości 2.691,22 zł, stanowią
własne dochody bieżące z tytułu kosztów upomnienia od zaległości za opłaty za zajęcie pasa
drogowego.
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat
Zaplanowane dochody w wysokości 6.000,00 zł, a otrzymane w wysokości 5.000,00 zł stanowią
własne dochody bieżące i dotyczą wpłaty z tytułu dodatkowej opłaty za ślub poza Urzędem Stanu
Cywilnego.
§ 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek
Zaplanowane dochody w wysokości 400,00 zł, a uzyskane w wysokości 434,74 zł stanowią własne
dochody bieżące i pochodzą z odsetek od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego.
Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
§ 0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
Zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów na 2020 rok dla Miasta Zgierza zaplanowano własne
dochody bieżące w wysokości 60.479.724,00 zł, natomiast do budżetu przyjęto kwotę
55.479.724,00 zł. W 2020 roku dochody te zostały zrealizowane w 105,91% planu i stanowią kwotę
58.756.108,00 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 2.640.682,00 zł zostały zrealizowane w 174,62%
planu i zamknęły się kwotą 4.611.281,07 zł. Dochody te realizowane są przez Urzędy Skarbowe.
DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA
Dochody w tym dziale zostały zaplanowane w wysokości 49.103.359,84 zł, a zrealizowane w 99,92%
planu w kwocie 49.065.286,64 zł. Dochody pochodzą głównie z subwencji, w tym:
Rozdział 75801 - Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
§ 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa
Na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów dochody z tego tytułu zaplanowano i zrealizowano
w kwocie 36.533.062,00 zł. Subwencje ogólne z budżetu państwa stanowią własne dochody bieżące.
Rozdział 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólne i dla jednostek samorządu terytorialnego
§ 2750 - Środki na uzupełnienie dochodów gmin
Zaplanowane i otrzymane dochody w wysokości 456.635,00 zł stanowią własne dochody bieżące.
ł^ozc^zMał 75807
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§ 2920 — Subwencje ogólne z budżetu państwa
Zaplanowane i otrzymane dochody w wysokości 3.233.323,00 zł stanowią cześć wyrównawczą
subwencji ogólnej dla miasta na 2020 rok. Część wyrównawcza subwencji ogólnej przeznaczona
jest na uzupełnienie dochodów własnych gmin i stanowi własne dochody bieżące.
Rozdział 75814 - Różne rozliczrmń finansowe
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§ 0780 - Wpływy ze zbycia praw majątkowych
Zaplanowane i otrzymane dochody w kwocie 5.594.344,44 zł dotyczą wpływów z tytułu zbycia
udziałów Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Dochody te stanowią własne dochody
majątkowe miasta.
§ 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek
Plan 50.000,00 zł, realizacja - 10.444,58 zł, czyli 20,89% planu. Dochody te stanowią własne dochody
bieżące i pochodzą z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych miasta.
§ 2010 - Dotacja celowa otrzymana 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 wysokości 75,00 zł została przekazana w kwocie 74,22 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 refundacje w 2020 r. wydatków poniesionych przez jednostki samorządu
terytorialnego ze środków własnych w poprze
§ 2680 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych
Zaplanowane dochody w wysokości 189.566,00 zł zostały wykonane w kwocie 191.049,00 zł i są to
własne dochody bieżące, które stanowią rekompensatę z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości
zakładów pracy chronionej.
§ 2990 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie
wygasają z upływem roku budżetowego
Zaplanowane i otrzymane dochody w kwocie 37.049,00 zł stanowią dochody bieżące, które dotyczą
środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego
2019.
Rozdział 75816 - Wnlvwv do rozliczenia
§ 6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin,
związków powiatowo-gmhmych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane
z innych źródeł
Zaplanowane i otrzymane środki w wysokości 3.009.305,40 zł stanowią dochody majątkowe z tytuhi
wkładu własnego mieszkańców za przyłączenie do sieci kanalizacyjnej w ramach przedsięwzięcia pn.
„Wsparcie budowy podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy
Miasto Zgierz - edycja II".
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE
Zaplanowane dochody 8.408.819,82 zł, wykonanie 8.340.689,68 zł, czyli 99,19% planu. Szczegółowa
realizacja dochodów przedstawia się następująco:
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe
§ 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek
Plan 1.860,00 zł, realizacja - 489,67 zł, czyli 26,33% planu. Dochody te pochodzą z odsetek od
środków zgromadzonych na rachunkach bankowych szkół podstawowych i stanowią własne dochody

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów
Zaplanowano kwotę własnych dochodów bieżących w wysokości 50.250,00 zł, a wpłynęła do budżetu
kwota 35.697,94 zł, która dotyczy różnych dochodów gromadzonych przez szkoły podstawowe.
§ 2030 - Dotacja celowa otrzy mana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)
Zaplanowana i otrzymana dotacja w wysokości 48.000,00 zł stanowi własne dochody bieżące jako
dofinansowanie na zakup książek nie będących podręcznikami do bibliotek szkolnych w ramach
Rządowego programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa".
§ 2400 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wy dzielonym
rachunku jednostki budżetowej
Otrzytućinc środki w wysokości 0 17 żk st<łiiowiS| włssnc dochody bicżcicc SP~31.
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bieżące i pochodzą z odpłatności za czesne w oddziałach przedszkolnych.

stanowią własne dochody

§ 2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)
Zaplanowana i otrzymana dotacja w wysokości 286.739,00 zł stanowi własne dochody bieżące
przeznaczone na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach
przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych w Zgierzu w 2020 roku.
Rozdział 80104 - Przedszkola
§ 0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
Plan 386.300,00 zł, wykonanie 188.413,00 zł, czyli 48,77% planu. Dochody pochodzą z odpłatności
za czesne w przedszkolach i stanowią własne dochody bieżące.
§ 0830 - Wpływy z usług
Plan 28.500,00 zł, wykonanie - 30.984,62 zł, czyli 108,72% planu. Są to własne dochody bieżące
miasta z tytułu refundacji za energię elektryczną od ZSM - Skate Park ( 3.203,99 zł) oraz refundacji
kosztów utrzymania Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Nauczycieli z terenu Powiatu Zgierskiego,
Miasta Zgierza, Gminy Miasta Zgierza (27 780,63 zł).
§ 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek
Zaplanowane dochody w wysokości 2.130,00 zl, a uzyskane w wysokości 358,83 zł tj. 16,85% planu
pochodzą z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych przedszkoli i stanowią
własne dochody bieżące.
§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów
Zaplanowane dochody w wysokości 315.270,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 615.262,46 zł.
Dochody te pochodzą głównie ze zwrotów kosztów dotacji za dzieci uczęszczające do przedszkoli
z innych gmin. Są to własne dochody bieżące.
§ 2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
Zaplanowana i otrzymana dotacja w wysokości 1.777.622,00 zł stanowi własne dochody bieżące
przeznaczone na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 roku.
§ 2400 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym
rachunku jednostki budżetowej
Otrzymane środki w wysokości 61,07 zl stanowią własne dochody bieżące Miejskich PrzedszkolL

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące
§ 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek
Plan 200,00 zl, realizacja - 90,56 zł. Dochody te pochodzą z odsetek od środków zgromadzonych na
rachunku bankowym Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta.
§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów
Zaplanowano 600,00 zł, a wpłynęła do budżetu kwota 706,00 zł, która dotyczy dochodów z tytułu
wynagrodzenia płatnika przez Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta.
Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
§ 2020 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez
gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
Zaplanowana dotacja w wysokości 15.898,00 zł została przekazana w kwocie 14.594,66 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 metodycznego 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 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
i metod pracy dla dzieci i młodzie/N w szkołach podstawow ych
§ 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Zaplanowane i otrzymane środki w wysokości 46.459,04 zł stanowią własne dochody bieżące z tytułu
zwrotu dotacji za rok 2019 przez I Społeczną Szkolę Podstawową TPZ.
Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostam do podręczników,
materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
§ 2010 - Dotacja celowa otrzymana 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 kwocie 499.707,00 zł i otrzymana w wysokości 476.651,66 zł przeznaczona
została na wyposażenie Szkół Podstawowych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe,
z tego: SP-1 kwota 45.219,64 zł; SP-3 kwota 54.321,30 zł; SP-4 kwota 38.024,85 zł; SP-5 kwota
52.385,40 zł; SP-6 kwota 51.581,49 zł: SP-8 kwota 55.811,25 zł; SP-10 kwota 33.829,87 zł; SP-11
kwota 37.038,29 zł; SP-12 kwota 82.035,81 zł; Szkoła Podstawowa TPZ kwota 9.684,35 zł; Pierwsza
Prywatna Szkoła Podstawowa „Edukacja przyjazna dziecku" kwota 11.771,10 zł oraz obsługa zadania
kwota 4.948,31 zł.
Rozdział 80195 - Pozostała działalność
§ 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek
Plan 400,00 zł, wykonanie 60,82 zł. Dochody te pochodzą z odsetek od środków zgromadzonych
na rachunkach bankowych szkół podstawowych z tytułu realizowanych projektów. Odsetki stanowią
własne dochody bieżące miasta.
§ 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Zaplanowane i otrzymane środki w wysokości 6.481,62 zł stanowią własne dochody bieżące z tytułu
zakupionych a nie zrealizowanych biletów lotniczych w ramach projektu Erasmus + w Szkole
Podstawowej Nr 5 w Zgierzu.
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§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów
Otrzymane środki w kwocie 6.685,09 zł stanowią własne dochody bieżące miasta i pochodzą
z wpływów z tytułu rcfaktur za użytkowanie mediów w związku ze współfinansowaniem kosztów
utrzymania lokalu ZNP (energia elektryczna, usługi telekomunikacyjne, woda, ścieki).
§ 2057 - Dotacja celowa 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 488.164,73 zł a otrzymane w kwocie 427.425,54 zł
stanowią dofinansowanie ze środków unijnych. Wykonane dochody wynikają z otrzymanych dotacji
na realizację projektów: „Gmina na czasie' - 118.509,90 zł, „ZDALNA SZKOŁA - wsparcie
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" - 100.000,00 zł,
„ZDALNA SZKOŁA + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej"- 78.333,55 zł „Erasmus+"
realizowany w Szkole Podstawowej nr 5 w Zgierzu 16.500,22 zł, „Ponadnarodowa mobilność
uczniów" realizowany w Szkole Podstawowej nr 6 w Zgierzu - 97.407,10 zł oraz „Ponadnarodowa
mobilność kadry edukacji szkolnej" „By sprostać oczekiwaniom'"' - 16.674,77 zł (płatność końcowa).
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§ 2059 - Dotacja celowa 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 i otrzymane dochody bieżące w wysokości 20.130,60 zł dotyczą dofinansowania
projektu pn. „Gmina na czasie".
§ 2440 - Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących
jednostek sektora finansów publicznych
Zaplanowane własne dochody bieżące w wysokości 81.825,00 zł, i otrzymane w kwocie 49.999,06 zł
dotyczą realizacji projektu pn. „Program Edukacji Ekologicznej pn. „Woda źródłem życia realizowany
w Szkole Podstawowej Nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Zgierzu z Oddziałami Dwujęzycznymi
i Oddziałami Sportowymi" dofinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
§ 6257 - Dotacja celowa 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 4.314.782,83 zł i otrzymana - 4.288.590,77 zł stanowi dochody
majątkowe z przeznaczeniem na inwestycje z udziałem środków unijnych projektu pn. „Kompleksowa
termomodernizacja budynków na terenie Miasta Zgierza". Jest to refundacja wydatków poniesionych
w roku 2019.
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA
W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 1.118.887,75 zł, wykonanie stanowi kwotę
1.124.365,95 zł, czyli 100,49 °/o planu.
Szczegółów 3 rctiliztic] 2. w tym cłzi&lc przedstswifi się rmstępuj <^co.
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi
§ 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Zaplanowane dochody w wysokości 1.116.691,75 zł zostały zrealizowane w 100,49% tj. na kwotę
1.122.169,95 zł. Stanowią one własne dochody bieżące i pochodzą z opłat za wydawanie zezwoleń na
sprzedaż alkoholu.
Rozdział 85195 - Pozostała działalność
§ 2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami
W 2020 roku zaplanowano i otrzymano dotację w wysokości 2.196,00 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 7.905.458,07 zł, zostały zrealizowane w 90,52% i stanowią kwotę
7.155.909,47 zł. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:
Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia
§ 0830 - Wpływy z usług
Plan 55.000,00 zł, wykonanie - 56.972,61 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 pobierań cc niektóre
świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zauciach w centrum integracji
społecznej
§ 2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
Zaplanowana dotacja w wysokości 166.326,00 zł wpłynęła do budżetu w kwocie 164.448,96 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. Z dotacji skorzystało 306 osób.
Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i nomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
§ 0830 - Wpływy z usług
Plan 16.000,00 zł. wykonanie - 17.884.98 zł. Są to własne dochody bieżące miasta realizowane przez
MOPS w Zgierzu z tytułu odpłatności za schronienie w Dziennym Domu Senior -WIGOR przy
ul. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu.
§ 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Plan 8.500,00 zł, wykonanie - 2.087,16 zł. Dochody w tym § stanowią własne dochody bieżące miasta
realizowane przez MOPS w Zgierzu z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków starych przez
podopiecznych MOPS-u w latach ubiegłych.
§ 2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
Dochody zaplanowane w wysokości 1.207.444,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 1.197.867,11 zł.
Stanowią one dofinansowanie wypłat obligatoryjnych zasiłków z pomocy społecznej (zasiłków
okresowych i celowych) i stanowią własne dochody bieżące. Z dotacji skorzystało 521 osób.
Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe
§ 2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami
Dochody zaplanowane w wysokości 16.900,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 16.513,88 zł.
stanowią dochody bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustowami.

Powyższa dotacja przeznaczona została na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych
oraz koszty obsługi tego zadania zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne dla 160 gospodarstw
domowych.
Rozdział 85216 - Zasiłki stałe
§ 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Plan 10.000,00 zł, wykonanie 10.206,36 zł, czyli 102,06% planu. Dochody w tym § stanowią własne
dochody bieżące miasta realizowane przez MOPS w Zgierzu z tytułu zwrotów nienależnie pobranych
zasiłków stałych przez podopiecznych MOPS-u w latach ubiegłych.
§ 2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
Zaplanowana dotacja w wysokości 2.015.572,00 zł wpłynęła do budżetu w kwocie 1.978.386,85 zł,
98,16% planu. Dotacja stanowi dofinansowanie zasiłków stałych z pomocy społecznej i stanowi
własne dochody bieżące. W 2020 roku wypłacono zasiłki dla 362 osób.
Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej
§ 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek
Zaplanowane dochody w wysokości 3.000,00 zł, a zrealizowane w wysokości 2.898,29 zł stanowią
własne dochody bieżące miasta i pochodzą z odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym
MOPSu.
§ 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Zaplanowane dochody w kwocie 2.400,00 zł, a otrzymane w kwocie 2.398,94 zł stanowią własne
dochody bieżące miasta realizowane przez MOPS w Zgierzu i dotyczą nadpłaty za energię elektryczną
za 2019 rok.
§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów
Zaplanowane dochody w wysokości 7.155,00 zł, a otrzymane - 7.682,29 zł stanowią własne dochody
bieżące z tytułu wynagrodzenia płatnika (MOPS) z tytułu terminowego opłacania składek ZUS
i podatku dochodowego od wynagrodzeń.
§ 2010 - Dotacja celowa otrzymana 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 3.077,00 zł i otrzymana w kwocie 3.075,15 zł przeznaczona została
na wypłacenie wynagrodzenia dla opiekuna prawnego za sprawowanie 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 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa
gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
Zaplanowana dotacja w wysokości 752.952,00 zł, a
przeznaczona została na dofinansowanie wynagrodzeń i
zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
stanowi własne dochody bieżące.

na realizację własnych zadań bieżących
otrzymana w wysokości 744.334,29 zł
pochodnych od tych wynagrodzeń osób
oraz na inne wydatki bieżące. Dotacja

§ 2057 - Dotacja celowa 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 w kwocie 711.234,70 zł i otrzymane w wysokości 460.619,43 zł stanowią
dofinansowanie ze środków unijnych. Wykonane dochody pochodzą z otrzymanych dotacji na
realizację projektu pn. „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacyjnej - projekt „Nowy schemat wyższy ateam&ndr.
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§ 2059 - Dotacja celowa 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 132.660,30 zł wpłynęły do budżetu w kwocie
85.915,26 zł i dotyczą dofinansowania projektu pn. „Nowy schemat - wyższy standard".
Rozdział 85228 - Usłuri opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
§ 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
Zaplanowane dochody w wysokości 12,00 zł i otrzymane w kwocie 11,60 zł stanowią własne dochody
bieżące realizowane przez MOPS w Zgierzu i dotyczą kosztów upomnień.
§0830-Wpływy z usług
Plan 400.000,00 zł, wykonanie - 426.084,98 zł. Są to własne dochody bieżące miasta realizowane
przez MOPS w Zgierzu, pochodzące z odpłatności za usługi opiekuńcze oraz pobyt w Domu Pomocy
Społecznej.
§ 2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
Zaplanowana dotacja w wysokości 116.800,00 zł wpłynęła do budżetu w kwocie 80.850,00 zł
i dotyczy dofinansowania zadań własnych gmin, tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych,
w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Z dotacji skorzystało 239 osób.
Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania
§ 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek
Zaplanowana kwota 27,00 zł, a otrzymana - 26,92 zl
realizowane przez MOPS.

stanowi własne dochody bieżące miasta

§ 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Plan 1.000,00 zł. wykonanie 697,87 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 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
Zaplanowana dotacja w wysokości 1.127.541,00 zł wpłynęła do budżetu w kwocie 1.120.772,49 zł
i przeznaczona została na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" dla 1506 osób
Dotacja stanowi własne dochody bieżące.
Rozdział 85278 - Usuwanie skutków kksk żywiołowych
§ 2010 - Dotacja celowa otrzymana 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 w wysokości 48.000,00 zł stanowi finansowanie zadań zleconych
miastu z zakresu administracji rządowej i przeznaczona była na usuwanie skutków klęsk
żywiołowych.
Rozdział 85295 - Pozostała działalność
§ 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek
Zaplanowane wpływy w wysokości 3,00 zł i otrzymane w wys. 3,10 zł stanowiącą odsetki od środków
na rachunku bankowym. Są to własne dochody bieżące miasta realizowane przez Mm.-
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§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów
Plan 24.000,00 zł, wykonanie - 30.793,50 zł. Są to dochody otrzymane z PUP z tytułu refundacji
kosztów poniesionych w związku z pracami społecznie użytecznymi i stanowią własne dochody
bieżące.
§ 2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących
gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
Zaplanowana dotacja w wysokości 78.962,00 zł wpłynęła do budżetu w kwocie 78.961,98 zł.
Dotacja przeznaczona została na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego
„Senior +" na lata 2015-2020.
§ 2057 - Dotacja celowa 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 978.530,66 zł a otrzymane w kwocie 599.997,87 zł
stanowią dofinansowanie ze środków UE projektów: (260.395,76 zł) - „AKTYWNOŚĆ
ZAWODOWA DROGĄ DO SUKCESU", (18.208,20 zł) - „Podaruj nadzieję, wsparcie i rozwój", oraz
(321.393,91 zł) - „Centrum Usług Środowiskowych w Powiecie Zgierskim".
§ 2059 - Dotacja celowa 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 22.361,41 zł a otrzymana w kwocie 18.417,60 zł stanowi dochody
bieżące z przeznaczeniem na zadania bieżące z udziałem środków unijnych. Jest to wkład krajowy na
realizację projektów: (2.126,77 zł) „Podaruj nadzieję, wsparcie i rozwój" oraz (16.290,83 zł)
„Centrum Usług Środowiskowych w Powiecie Zgierskim".
DZIAŁ 853 - POZOSTAW ZADANIA W Z A K R E S I E P O L I T Y K I SPOŁECZNEJ
W dziale tym zaplanowano i otrzymano dochody w wysokości 1.600,00 zł.
Szczegółowa realizacja w tym dziale przedstawia się następująco:
Rozdział 85395 - Pozostała działalność
§ 0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
Otrzymana kwota 1.600,00 zł, stanowi własne dochody bieżące pochodziły od darczyńców na
organizacje imprezy „Gwiazdka 2020" od Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Planowane dochody w kwocie 238.288,00 zł, zostały zrealizowane w 79,19% i stanowią kwotę
188.693,70 zł. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:
Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
§ 2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)
Zaplanowana dotacja w kwocie 207.168,00 zł i otrzymana w wysokości 171.370,36 zł przeznaczona
została na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
i stanowi własne dochody bieżące.
§ 2040 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin
z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa
w ramach programów rządowych
l) Zaplanowana dotacja w kwocie 26.620,00 zł i otrzymana w wysokości 12.823,34 zł

to

przeznaczona została na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla
uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w latach 2020¬
2022 według stanu na 31 grudnia 2020 roku i stanowi własne dochody bieżące.
2) Zaplanowana i otrzymana dotacja w kwocie 4.500,00 zł przeznaczona została na udzielenie
pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, zgodnie
z Rządowym programem pomocy uczniom niepełnosprawnym w latach 2019-2021 według
stanu na 31 grudnia 2020 roku i stanowi własne dochody bieżące.
DZIAŁ 855 -RODZINA
Zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą 73.047.715,94 zł, a wykonane 72.537.363,13 zł, czyli
99,30% planu. Szczegółowa realizacja dochodów przedstawia się następująco:
Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze
§ 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
Otrzymano kwotę 34,80 zł, która stanowi własne dochody bieżące pochodzące z MOPS w Zgierzu
z tytułu kosztów upomnień.
§ 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek
Zaplanowane dochody w wysokości 4.800,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 981,24 zł i stanowią
własne dochody bieżące, dotyczą odsetek naliczonych od nienależnie pobranych świadczeń
wychowawczych z MOPS w Zgierzu.
§ 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z łat ubiegłych
Plan 31.000,00 zł, wykonanie 23.924,08 zł, czyli 77,17% planu. Dochody w tym § stanowią własne
dochody bieżące z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.
§ 2060 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym),
związane z realizacją świadczenia wychowawczego
stanowiącego pomoc państwa
w wychowywaniu dzieci"
Plan 54.446.211,00 zł, wykonanie 54.402.215,30 zł, czyli 99,92% 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 tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
Plan 35,00 zł, wykonanie - 69,60 zł, stanowi własne dochody bieżące pochodzące z MOPS w Zgierzu
z tytułu kosztów upomnień.
§ 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek
Zaplanowane dochody w wysokości 3.500,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 3.682,00 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 86.000,00 zł, wykonanie - 72.886,27 zł, czyli 84,75% planu. Dochody w tym § stanowią własne
dochody bieżące z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.
§ 2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami
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Zaplanowana dotacja w wysokości 15.590.959,00 zł, a otrzymana w wysokości 15.318.423,80 zł
stanowifinansowaniezadań zleconych miastu z zakresu administracji rządowej i przeznaczona była na
wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na
ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.
§ 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Zaplanowano dochody w wysokości 188.100,00 zł, a uzyskano 220.668,53 zł czyli 117,31% 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 - Dotacja celowa otrzymana 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 w wysokości 1.035,00 zł przeznaczona była na realizację zadań
związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. Dotacja stanowifinansowaniezadań zleconych
miastu z zakresu administracji rządowej i pochodzi z budżetu Wojewody Łódzkiego.
Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny
§ 0680 - Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
W roku 2020 zaplanowano wpływy w wysokości 800,00 zł, a otrzymano kwotę 835,64 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
Plan 100,00 zł, wykonanie - 17,89 zł stanowi własne dochody bieżące i dotyczy odsetek naliczonych
od nienależnie pobranych świadczeń.
§ 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Plan 500,00 zł, wykonanie - 300,00 zł. Dochody w tym § stanowią własne dochody bieżące z tytułu
nienależnie pobranych świadczeń w ramach rządowego programu „Dobry Start".
§ 2010 - Dotacja celowa otrzymana 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 1.852.510,00 zł została zrealizowana w kwocie 1.841.440,00 zł
a jej wpływ przeznaczony został na realizację rządowego programu „Dobry Start"300+. Dochód
stanowifinansowaniezadań zleconych miastu z zakresu administracji rządowej z budżetu Wojewody
Łódzkiego.
§ 2057 - Dotacja celowa 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 426.053,94 zł, a otrzymane w kwocie 263.983,18 zł
stanowią dofinansowanie ze środków U E projektu pn.: „DLA RODZINY".
Rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
§ 0830 - Wpływy z usług
Plan 200.000,00 zł, wykonanie - 175.066,82 zł. Są to własne dochody bieżące miasta realizowane
przez Żłobek Miejski w Zgierzu z tytułu ezesnegp.
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§ 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek
W 2020 roku z zaplanowanych wpływów w wysokości 200,00 zl, otrzymano kwotę 32,19 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 roku 2020 r. otrzymano kwotę 18,00 zł, która stanowi własne dochody bieżące miasta realizowane
przez Żłobek Miejski w Zgierzu i dotyczy zwrotu nadpłaty z funduszu socjalnego za 2019 rok.
Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów
§ 2010 - Dotacja celowa otrzymana 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 215.913,00 zł i otrzymana w wysokości 211.748,79 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, z których skorzystało 147 osób.
DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą 18.137.009,19 zł, a wykonane - 14.651.086,22 zł, czyli
80,78% planu. Szczegółowa realizacja dochodów przedstawia się następująco:
Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód
§ 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 i zrealizowane środki w wysokości 73.891,80 zł stanowią dochody majątkowe z tytułu
udzielonego dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Łodzi przedsięwzięcia pn. „Wsparcie budowy podłączeń budynków do zbiorczego systemu
kanalizacyjnego na terenie Gminy Miasto Zgierz - edycja 11".
§ 6290 - Środy na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin,
związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane
z innych źródeł
Zaplanowane środki w wysokości 73.243,20 zl, zrealizowane - 42.552,19 zł stanowią dochody
majątkowe z tytułu wkładu własnego mieszkańców za przyłączenie do sieci kanalizacyjnej w ramach
przedsięwzięcia pn. „Wsparcie budowy podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego
na terenie Gminy Miasto Zgierz - edycja II".
Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalny mi
§0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
Zaplanowane dochody w wysokości 17.405.061,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 14.072.822.00 zl
tj. 80,85% 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 wpływy w kwocie 6.800,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 12.539,79 zl i stanowią
własne dochody bieżące.

§ 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Zaplanowane wpływy w kwocie 4.850,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 7.598,14 zł i pochodzą
z odsetek od nieterminowych wpływów za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stanowią własne
dochody bieżące.
§ 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
Zaplanowane i otrzymane dochody w wysokości 200.720.19 zł pochodzą z tytułu kar i odszkodowań
wynikających z umów.
Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska
§ 0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych
Uzyskane dochody w wysokości 5.641,00 zł stanowią własne dochody bieżące i dotyczą kar z tytułu
wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski.
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat
Planowane dochody w kwocie 325.000,00 zł zostały zrealizowane w 55,22% planu w wysokości
179.468,76 zł pochodzą z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i przekazywane są
przez Urząd Marszałkowski.
Rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych
§ 0400 - Wpływy z opłaty produktowej
Uzyskane dochody dotyczą wpływów z opłat produktowych w wysokości 268,14 zł i stanowią własne
dochody bieżące.
Rozdział 90095 - Pozostała działalność
§ 0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych
Uzyskane dochody w wysokości 153,02 zł stanowią własne dochody bieżące i dotyczą kar z tytułu
wpływów z tytułu kar naliczonych za nieosiągnięcie poziomu recyklingu.
§ 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
Otrzymane dochody w wysokości 11,60 zł, stanowią własne dochody bieżące miasta.
§ 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek
Uzyskane dochody w wysokości 11,49 zł stanowią własne dochody bieżące i dotyczą odsetek
bankowych.
§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów
Otrzymane dochody w wysokości 11.668,10 zł stanowią własne dochody bieżące z tytułu opłaty
nakładanej na właścicieli zwierząt pozostawionych bez opieki.
§ 2440 - Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżący ch
jednostek sektora finansów publicznych
Zaplanowane w kwocie 47.443,00 zł i otrzymane własne dochody bieżące w wysokości 43.740,00 zł
pochodzą z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na
projekt „Czyste Osiedle - edukacja ekologiczna mieszkańców Zgierza".
DZIAŁ 921 - KULTURA 1 OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą 285.000,00 zł, a wykonane
89,47% planu. Szczegółowa realizacja dochodów przedstawia się nastęfanąfflo:

255.000,00 zł, czyli

Rozdział 92116 - Biblioteki
§ 2320 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Zaplanowana i otrzymana na rok 2020 dotacja w wysokości 134.000,00 zł przekazana została
z Powiatu Zgierskiego i 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 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
Zaplanowana i otrzymana kwota 1.000,00 zł stanowi własne dochody bieżące i pochodzi z darowizny
od Skarbu Państwa Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Grotniki na
zwiększenie budżetu jednostki pomocniczej Osiedla Proboszczewice-Lućmierz.
§ 6260 - Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie
lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora
finansów publicznych
Zaplanowana na 2020 rok dotacja w wysokości 150.000,00 zł, wpłynęła do budżetu w kwocie
120.000,00 zł. Środki te stanowią dochody majątkowe z tytułu udzielonego dofinansowania
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania realizowanego w ramach
programu „Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju" pn. „Przywrócenie należytego stanu
Pomnikowi Stu Straconych w Zgierzu".
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA
W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 4.746.653,00 zł, a wykonano w kwocie
4.753.771,38 zł, czyli 100,15% planu. Szczegółowa realizacja w tym dziale przedstawia się
następująco:
Rozdział 92601 - Obiekty sportowe
§ 6260 - Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie
lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora
finansów publicznych
Zaplanowana i otrzymana dotacja w wysokości 1.800.000,00 zł stanowi dochody majątkowe z tytułu
udzielonego dofinansowania z Ministerstwa Sportu na realizację przedsięwzięcia 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".
§ 6330 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów
inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
Zaplanowana i otrzymana dotacja w wysokości 2.300.000,00 zł została przyznana na podstawie
decyzji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej i stanowi dochody majątkowe na
realizację przedsięwzięcia 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".
Rozdział 92604 - Insi tucie kultury fizycznej
§ 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
oraz innych umów • i i i i i l a j ^ cłterałtttsrae

ar
Zaplanowane wpływy w wysokości 412.520,00 zł, a wykonane w kwocie 436.860,10 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 21.200,00 zł, wykonanie - 20.811,16 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 wysokości 400,00 zł, a otrzymane w kwocie 155,40 zł stanowią własne
dochody bieżące i dotyczą odsetek bankowych oraz odsetek od metenninowo regulowanych
należności. Dochody są realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zgierzu.
§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów
Zaplanowane dochody w wysokości 13.533,00 zł, a otrzymane w wysokości 16.433,24 zł stanowią
własne dochody bieżące i pochodzą z tytułu odszkodowania oraz zwrotu VAT. Dochody są
realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zgierzu.
§ 2320 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Zaplanowana na rok 2020 dotacja w wysokości 44.000,00 zł została zrealizowana w 45,27% w kwocie
19.919,51 zł. Wpływy stanowią dochody bieżące zadań realizowanych na podstawie porozumień lub
umów z jednostkami samorządu terytorialnego i pochodzą z tytułu powierzenia przez Powiat Zgierski
organizacji Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej iLicealiady, jako zadania publicznego
0 charakterze powiatowym w zakresie kultury fizycznej i sportu.
Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej
§ 0920- Wpływy z pozostałych odsetek
Otrzymane wpływy w kwocie 283,89 zł stanowią własne dochody bieżące i dotyczą odsetek od
zwróconych dotacji udzielonych w latach ubiegłych.
§ 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
W 2020 roku otrzymano wpływy w kwocie 4.308,08 zł. Dochody w tym § stanowią własne dochody
bieżące miasta i stanowią wpływ z tytułu zwrotów udzielonych dotacji od: Zgierskie Towarzystwo
Atletyczne (960,00 zł), Miejski Klub Piłkarski BORUTA (300,00 zł) oraz MAG RYS (3.048,08 zł).
Rozdział 92695 - Pozostała działalność
§ 0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
Zaplanowana i otrzymana kwota 5.000,00 zł stanowi własne dochody bieżące z tytułu darowizny od
PGE Energia Ciepła S.A. z przeznaczeniem na realizację projektu „Mobilny tor nauki jazdy na
rowerze oraz doposażenie lodowiska miejskiego".
§ 6260 - Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie
lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwesty cyjnych jednostek sektora
finansów publicznych
Zaplanowana i otrzymana dotacja w wysokości 150.000,00 zł pochodzi z Ministerstwa Sportu
1 Turystyki na dofinansowanie inwestycji pn. „Miejsca integracji społecznej - Otwarte Strefy
Aktywności na terenie Zgierza".
PRZYCHODY
Zrealizowane przychody w 2020 roku w kwocie 34.159.265,31 zł pochodziły z nadwyżki z lat
ubiegłych w wysokości 7.250.296,48 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych z tytułu realizacji

zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
oraz innych uzależnień i przeciwdziałania narkomanii w wysokości 15.332,62 zł, z wolnych środków
z lat ubiegłych w wysokości 4.685.257,60 zł oraz z emisji obligacji w wysokości 22.000.000,00 zł
i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
w wysokości 208.378,61

WYDATKI
DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
W dziale tym zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 28.988,94 zł, zrealizowano w 2020 r. 22.702,59 zł, w tym zadania zlecone - plan 18.988,94 zł, wykonanie 18.988,94 zł, co stanowi 78,31 %
planu. Wydatki przeznaczono na:
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 2020 r. z zaplanowanych środków
w wys. 4.000,00 zł, wydatkowano kwotę 2.223,25 zł, co stanowi 55,58% planu. Kwota ta została
przeznaczona na odpisy z izby rolniczej.
Rozdział 01095-Pozostała działalność
Z zaplanowanej kwoty w wys. 24.988,94 zł wykonano w 2020 r. kwotę 20.479,34 zl, co stanowi
81,95 % planu, w tym na zadania własne plan 6.000,00 zł wykonanie 1.490,40 zł z przeznaczeniem
na zadania statutowe w tym na zakup odstraszaczy na dzikie zwierzęta oraz (zadania zlecone plan
i wykonanie 18.988,94 zł), przeznaczono na wydatki bieżące - zadania statutowe w tym: na zwrot
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 18.616,62 zł oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku - 372,32 zł.
Środki na powyższe wydatki pochodziły z dotacji z budżetu państwa.

DZIAŁ 020-Leśnictwo
W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 30.000,00 zł, zrealizowano w 2020 r. -25.700,00 zł,
co stanowi 85,67% planu.
Rozdział 02095 - Pozostała działalność
W rozdziale tym zaplanowano kwotę 30.000,00 zł, która została wydatkowana w 2020 r. w kwocie
25.700.00 zł, co stanowi 85,67% planu, z przeznaczeniem na zadania statutowe w tym nadzór
nad pracami pielęgnacyjno-ochronnymi w lesie komunalnym w Zgierzu- plan 24.200,00 zł. wykonanie
21.200,00 zł oraz na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 5.800,00 zł i wykonanie
4.500,00 zł.
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 40.003.505,51 zł, zrealizowano w 2020 r. 39.028.101,70 zł, co stanowi 97,56% planu. Wydatki przeznaczono na:
Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorów >
Na realizację zadań w tym zakresie zaplanowana została kwota 22.608.513,00 zł, a zrealizowana
w 2020 r. - 22.304.686,99 zł, co stanowi 98,66% planu.
Wydatki przeznaczono na:
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 1.146.561,00 zł, wykonanie 1.119.915,69 z ł są to wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników Miejskich Usług Komunikacyjnych
wZgieiatu;

•

zadania statutowe - plan 21.461.752,00 zł, wykonanie 21.184.571,30 zl z przeznaczeniem
na sfinansowanie kosztów komunikacji miejskiej w Zgierzu w tym: zakup materiałów
i wyposażenia (83.033,93 zł w tym m. in. materiałów biurowych, materiałów do remontów
wiat przystankowych, szyb do wiat, maseczek, rękawiczek, płynów dezynfekcyjnych, w tym
42.181,38 zł - COVID-191 usłuei remontowe (66.000.00 zł), odpis na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych (30.100,90 zł), autobusy (17.734.499.63 zł), linia 45 - (584.091,53 zł),
linia 46 (553 452 20 zł) sprzątanie przystanków (127.270 95 zł) podatek od towarów i usług V A T (1 267 508 24 zł w tym 41 305 38 zł - COVID- 9)) usługa prawna i windykacyjna
(67 622 83 zł) koszty, zastępstwa procesowego (42 350 63 zł) koszty druków znaczków
9 230 80 zł) zakup "energii elektrycznej i wody (8 10991 zł) zakup usług zdrowotnych
515 00 zł) podróże służbowe krajowe (4 026 66 zł) opłaty z tytułu zakupu usług
t e l e k o m J r i ^ n y d T ( 2 243 20 zł) rózL opłaty i składki (156 16 zł) szkolenia pracowników
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świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 200,00 zł, wykonanie 200,00 zł - dotyczy
wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń.

Rozdział 60014-Drod publiczne powiatowe
W 2020 r. na realizację zadań w tym zakresie zaplanowana i zrealizowana została kwotal50.000,00 zł,
co stanowi 100% planu. W całości została przeznaczona na dotację celową na pomoc finansową
udzielona między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów pn: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 5141E - ul. Piotra Skargi w Zgierzu
- przebudowa chodnika"
dla Powiatu Zgierskiego na współfinansowanie inwestycji polegającej na przebudowie chodnika
w ulicy Piotra Skargi w Zgierzu.
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne
Na realizację zadań w 2020 r. zaplanowana została kwota 5.831.945,29 zł, wykonana
5.553.690,64 zł, co stanowi 95,23% planu. Wydatki przeznaczono na:
> Wydatki bieżące - plan 1.951.433,28 z ł , wykonanie 1.799.175,06 zł w tym:
• zadania statutowe - plan 1.951.433,28zł. wykonanie 1.799.175,06 zł z przeznaczeniem na:
zakup kruszywa na potrzeby remontu dróg gruntowych (286.349,70 zł), równanie mechaniczne
dróg gruntowych (555.561,68 zł), cząstkowe naprawy jezdni asfaltobetonem (246.512,38 zł),
naprawy elementów pasa drogowego oraz chodników (374.911,10 zł), konserwacje
sygnalizacji świetlnej (36.698,28 zł), zajęcie pasa drogowego (33,60 zł), przerejestrowanie
przyczepy na agregat prądotwórczy (81,50 zł), odsetki od dotacji oraz płatności
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,
o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,
poniesione nakłady wydatkowano na odsetki od zwróconej zgodnie z informacją pokontrolną
ŁUW w Łodzi na zadaniu „Przebudowa ulicy Solnej w Zgierzu" (52.784,55 zł),
środki wydatkowano na zakup niezbędnego wyposażenia dla pracowników Wydziału
Infrastruktury Technicznej (1.352,22 zł), bieżące utrzymanie dróg w tym oznakowanie

pionowe (77.167,62 zł), oznakowanie poziome (149.845,73 zł), roczny przegląd dróg
gminnych (5.200,00 zł), opłaty za wykonanie map zasadniczych na potrzeby remontów dróg
(130,70 zł), wydatek niewygasający wykonanie ekspertyz)' drogi bez nazwy (12.546,00 zł);
> wydatki majątkowe - plan 3.880.512,01 zł, wykonanie 3.754.515,58 zl, z przeznaczeniem
na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne, w tym:
• „Zwrot dotacji - Przebudowa ulicy Solnej w Zgierzu" - 516.800,00 zl. Dotyczy płatności
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,
o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości.
Poniesione nakłady wydatkowano w ramach zadania „Przebudowa ulicy Solnej w Zgierzu"
na zwrot dotacji zgodnie z informacją pokontrolną ŁUW w Łodzi;
• „Budowa drogi dojazdowej do terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w dzielnicy
Rudunki w Zgierzu"- wykonanie w kwocie 28.000,00 zł, z przeznaczeniem na płatność
częściową za opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowej;
• „Budowa aktywnych przejść dla pieszych w wybranych lokalizacjach miasta Zgierza" wykonanie 92.800,00 zl (wydatek niewygasający);
• ..Budowa dróg w az z odwodnieniem - Kasprzaka, Bilskiego i Promienistych w Zgierzu" wykonanie 58.900,00 zł (wydatek niewygasający);
• „Budowa odcinka ulicy Żytniej od ulicy Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego do ulicy Polnej
• „Przebudowa dróg gruntowych i bitumicznych na terenie Gminy Miasto Zgierz" - wykonanie
83.640,00 zł (wydatek niewygasający);
• „Przebudowa ulicy Jabłoniowej oraz Krętej w Zgierzu" - wykonanie 81.180,00 zł (wydatek
niewygasający);
• ,3udowa ulicy Orzechowej w Zgierzu - WPF" - wykonanie 280.671,04 zł.
W ramach zadania wykonano rów odwadniający o długości 226,62 m oraz nawierzchnię ulicy
z asfaltobetonu o gr. 8 cm i długości 226,26m;
• „Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Grotnicka - WPF" - wykonanie
642.152,28 zł.
W ramach tego zadania wykonano nawierzchnię drogi z mieszanek mineralno - asfaltowych
o długości 918 m;
• „Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Jagiełły - WPF" wykonanie
1.710.372,26 zł.
Nakłady poniesiono na wykonanie kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni ulicy na długości
570 m;
• „Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ulica Proboszczewice, ulica Boczna"
WPF - wykonanie 60.000,00 zł.
Wydatek przeznaczony na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy, zadanie
realizowane w latach następnych;
• „Przebudowa ulicy Solnej w Zgierzu" WPF - wykonanie 200.000,00 zł - wykonanie
dokumentacji projektowej przebudowy ulicy, zadanie kontynuowane w roku następnym.
T

Rozdział 60095 - Pozostała działalność
Na realizację zadań w tym zakresie plan 11.413.047,22 zł, zrealizowana w 2020 r.- 11.019 724,07 zł,
co stanowi 96,55% planu. Wydatki przeznaczono na:
>
.

wydatki bieżące - plan 295.203,76 zł, wykonanie 291.203,76 zł, w tym:
zadania statutowe - plan 295.203,76 zl, 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", oraz zaplanowana kwota 4.000,00 zł na wstępną akceptację
ugody dla Wykonawcy zarządzania projektem dla zadania pn. „Integracja różnych systemów
transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie
łódzkim", która nie została wy*Btowama;

iO
> wydatki majątkowe - plan 11.117.843,46 zl, wykonanie 10.728.520,31 zł, z przeznaczeniem
na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne, z przeznaczeniem na:
• „Poprawa jakości, funkcjonowania i rozwój oferty systemu transportowego na terenie Gminy
Miasto Zgierz -WPF', plan 2 4 . 2 1 5 , 9 2 zł, wykonanie 2 3 . 5 2 3 , 1 2 zł;
• „Modernizacja infrastruktury torowo-sieciowej na odcinku pl. Kilińskiego - Kurak
(wraz ze zjazdem w drodze 9 1 ) w Zgierzu" - WPF, plan 1.140.379,32 zł, wykonanie
1.090.379,31

zł.

Wydatki poniesiono na przebudowę drugiego etapu linii tramwajowej od Kuraka do Placu
Kilińskiego, planowane zakończenie projektu nastąpi w 2021 r;

•

..Poprawa jakości, funkcjonowania i rozwój oferty systemu transportowego na terenie Gminy
Miasto Zgierz-WPF", plan 9.953.248,22 zł, wykonanie 9.614.617,88 zł. Nakłady poniesiono
na wykonanie systemów Park&Ride oraz Bike&Ride, 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.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA
W dziale tym zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 12.228.992,00 zł, wykonano w
10.741.159,64 zł, co stanowi 8 7 , 8 3 % planu. Wydatki przeznaczono na:
Rozdział 70001 - Zakłads

2020

r.

os odarki mieszkaniowej

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 1 1 . 1 0 3 . 3 6 3 , 1 8 zł, w 2 0 2 0 roku zrealizowane zostały
w kwocie 9.988.995,28 zl, co stanowi 8 9 , 9 6 % planu, dotyczyły zadań statutowych: zimna woda
( 5 1 3 . 8 0 2 , 4 7 zł), ciepła woda ( 2 8 4 . 3 7 0 , 7 8 zł), energia cieplna ( 1 . 1 5 5 . 0 6 4 , 6 4 zł), energia elektryczna
( 9 9 . 2 4 1 , 4 3 zł), konserwacja anten i domofonów ( 2 5 . 0 6 3 , 8 3 zł), remonty we wspólnotach
mieszkaniowych ( 7 9 8 . 1 0 4 , 1 4 zł), remonty' zasobu komunalnego ( 1 . 6 4 4 . 3 0 3 , 9 9 zł), odprowadzanie
ścieków i nieczystości płynnych ( 1 . 2 2 8 . 2 4 5 , 1 0 zł), gospodarowanie odpadami komunalnymi
( 1 . 3 0 4 . 2 8 6 , 8 2 zł), dzierżawa pojemników na śmieci ( 4 8 . 4 0 8 , 9 6 zł), kontrola i czyszczenia przewodów
kominowych i instalacji gazowych ( 4 3 . 4 7 0 , 5 4 zł), opróżnianie, dezynsekcjami dezynfekcja lokali
mieszkalnych ( 2 . 1 5 2 , 5 0 zł), sprzątanie powierzchni wewnątrz" budynków ( 2 2 103 1 0 zł),
roczne przeglądy techniczne budynków ( 3 5 . 0 6 4 2 3 zł), administrowanie we wspólnotach
mieszkaniowych ( 1 8 3 3 9 1 , 1 5 zł) konserwacja platformy dla osób niepełnosprawnych ( 7 3 8 0 0 zł)
wykonanie oznakowań pionowych miejsc postojowych ( 1 . 0 7 7 , 4 8 zł) administrowanie 'zasobu
komunalnego (1 845 5 6 9 1 9 zł) zaliczka nk koszty zarządu we wspólnotach mieszkaniowych
(666 324 3 6 zł) podatek od towarów i usług V A T ( 1 5 3 0 2 18 zł) kaw i odszkodowania wypłacanych
na rzecz osób fizycznych ( 5 824 06 złl koszty'postępowania sądowego i prok3orskiego
( 5 6 . 6 3 1 , 3 3 zł), koszty doradztwa prawnego do projektu PPP ( 1 0 . 4 5 5 , 0 0 zł).
Rozdział 70005 - Gosnodarka uruntami i nieruchomościami
Zaplanowane wydatki w wysokości plan 9 1 9 . 6 8 2 , 8 2 zł, w 2 0 2 0 roku zrealizowane zostały w kwocie
5 7 5 . 1 0 8 , 3 8 zl, co stanowi 6 2 , 5 3 % planu,
W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące i majątkowe:
> wydatki bieżące - plan 554.682,82 zł i wykonanie 298.131,08 zł, z przeznaczeniem
na zadania statutowe: fundusz remontowy, konserwacja anten i domofonów (ul. E, Plater 6 m.
3 ) - ( 3 . 0 9 0 , 8 0 zł), remont chodnika (ul. Łąkowa 8 A ) - ( 8 . 1 4 8 , 7 5 zł), naprawa kanalizacji
deszczowej - ( 1 . 8 1 4 , 5 0 zł), remont dachu nad węzłem ciepłowniczym (ul. Długa 2 9 A ) ( 4 . 5 0 0 , 0 0 zł), remont nawierzchni jezdni i chodnika przy ul. M. Szwarca - (31.400,00 zł),
wyceny nieruchomości - ( 4 2 . 0 5 3 , 2 0 zł), inwentaryzacja budowlana budynku ( u I . B * h h > 3 3 ^ ) -

(5.854,80 zł), opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa - (34.020,27 zł),
wypisy, wyrysy i mapy geodezyjne - (10.478,69 zł), łagodzenie skutków zimy - (4.585,55 zł),
wynajem pokoi dla osób pokrzywdzonych wybuchem gazu w kamienicy przy ul. Słowackiego
2 - (31.644,00 zł), pielęgnacja, wycinka i dosadzanie drzew na terenie GMZ - (35.610,00 zł),
koszenie traw w pasach drogowych dróg gminnych - (6.893,80 zł), wywóz odpadów
komunalnych (ul. Żeromskiego 11 A) - (3 240,00 zł), odbiór odpadów z kontenerów
posadowionych przy cmentarzach (po 01 11 2020 r ) - (3 600 00 zl) gospodarowanie
odpadami i ścieki (ul E Plater 6 m 3) - (899 19 zł) abonament na ogłoszenia w Monitorze
Urzędowym - (1 353 00 zł) konserwacja windy dla inwalidy (ul Chemików 9/11) - (315 00
zł) wykonanie baneru informacyjnego na zbycie nieruchomości - (196 80 zł) wstrzymanie
dostaw wody i odprowadzenie ścieków (ul Mickiewicza 8) -(97 14 zł opłata za akt noTarialny
Rep A nr 4362/2020 - (14 76 zł) roczna opłata przekształceniowa (ul E Plater Tm 3) 0 2 68 zł) kosztylarzadu (ul E Plater 6 m 3) (1 ™ 4 8 zł> czynności X i n l u ^ v L
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wydatki majątkowe - plan 365.000,00 zł, wykonanie 276.977,30 zł, z przeznaczeniem
na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne, w tym:
„Zakup działki gruntu położonej w 121 obrębie miasta Zgierza przy ulicy Wiejskiej 30,
oznaczonej numerem ewidencyjnym 181/35" - plan 70.000,00 zł, wykonanie 68.647,36 zł;
Zakup nieruchomości na cele komunikacyjne przez Gminę Miasto Zgierz - plan 100.000,00 zł,
wykonanie 16.850,00 zł;
„Zakup działek gruntu położonych w 113 obrębie miasta Zgierza przy ulicy Dolnej 46,48,
oznaczonych numerami ewidencyjnymi 196/3 i 197/3" - plan 44.000,00 zł, wykonanie
42.349,97 zł;
„Zakup działek gruntu położonych w 113 obrębie miasta Zgierza przy ulicy Dolnej 46,48,
oznaczonej numerem ewidencyjnym 196/4, 196/5, 197/4 i 197/5" - plan 151.000,00 zł,
wykonanie 149.129,97 zł.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność
Zaplanowane wydatki w wysokości 205.946,00 zł, w roku 2020 zrealizowane zostały w kwocie
177.055,98 zł, co stanowi 85,97% planu, w całości przeznaczone zostały na wydatki bieżące, w tym:
świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 91.446,00 zł, wykonanie 62.555,98 zł, zadania statutowe
- wypłata kaucji mieszkaniowych oraz na dopłaty w spółkach prawa handlowego na pokrycie straty
MPGM za 2017 rok plan i wykonanie 114.500,00 zł.

DZIAŁ 710 — DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
W dziale tym zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 17.200.577,67 zł, wykonano w 2020 r. 11.502.670,33 zł, co stanowi 66,87% planu. Wydatki przeznaczono na:
Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego
Z planowanej kwoty wydatków bieżących w wysokości 111.933,00 zł zrealizowano w 2020 roku 26.260,50 zł, co stanowi 23,46% planu, wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 22.172,00 zł,
wykonanie 0,00 zł, zadania statutowe - plan 89.761,00 zł, wykonanie 26.260,50 zł. z przeznaczeniem
na plan miejscowy dla fragmentu drogi dojazdowej do terenów ŁSSE w dzielnicy ffiudunki.

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii
Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 49.700,00 zł, w 2020 roku zrealizowane zostały w kwocie
30.550,00 zł, co stanowi 61,47% planu i dotyczyły zadań statutowych:
Mapa podziału ulic: Boya - Żeleńskiego - (4.700,00 zł), Wandy Chotomskiej - (2.900,00 zł),
wyznaczenie punktów granicznych działek - (12.950,00 zł), mapa podziału (ul. Suchowolca
i ul. Nadrzeczna) - (5.300,00 zł) oraz mapy do celów prawnych z projektem poddziału nieruchomości
położonych w Zgierzu przy ul. Suchowolca oraz w Parku Miejskim - (4.700,00 zł) - kwota wydatków
niewygasających, która nie została wykorzystana ze względu na opóźnienie prac geodezyjnych
spowodowanych pandemią COVID-19).
Rozdział 71035 - Cmentarze
Na realizację w tym zakresie zaplanowana została kwota 23.639,00 zł, wykonana 23.638,14 zl,
cała kwota dotyczy wydatków majątkowych i przeznaczona została na inwestycje i zakupy
inwestycyjne w związku z realizacją zadania pn. „Podniesienie ogrodzenia na cmentarzu komunalnym
w Zgierzu".
Rozdział 71095-Pozostała działalność
Na realizację zadań w tyra zakresie zaplanowana została kwota 17.015.305,67 zl, zrealizowana
w 2020 roku - 11.422.221,69 zł, co stanowi 67,13% planu.
Wydatki przeznaczono na:
> wydatki bieżące - plan 345.519,20 zl, wykonanie 251.020,50 zł, w tym: dotacja dla Fundacji
Ochrony Mebli Zabytkowych oraz Dziedzictwa Kultury w Polsce D.O.M. - wsparcie realizacji
zadania publicznego pn.: "Prowadzenie Centrum Konserwacji Drewna" jako - 26.000,00 zł;
dotacja dla Stowarzyszenia Miłośników Kultury Ludowej FOLKier - wsparcie realizacji
zadania publicznego pn.: "Prowadzenie hostelu wraz z salą konferencyjną w PKMT" jako
formy aktywizacji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem kulturalnym - 36.500,00 zł;
dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Zgierzu - 17.500,00 zł; wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 9.500,00 zł,
wykonanie 7.000,00 zł - z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji aplikacyjne
na potrzeby wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Rozwój potencjału turystycznego Gminy
Miasto Zgierz"- zadania statutowe - plan 253 019,20 zł wykonanie 164 020 50 zł, zakup
materiałów i wyposażenia na potrzeby organizacji wydarzeń w Parku Kulturowego Miasta
Tkaczy w tym wyposażenie techniczne - (4 679 70 zł) materiały techniczne - (1 628 89 zł)
artykuły malarskie -(390 70 zł) rośliny i artykuły ogrodowe -(929 34 zł) artykuły 'spożywcze
- (405 89 zł) artykuły biurowe - (76 69 zł) wydatki coyidowe - (515 97 zł) artykuły
gospodarcze - (8100 zł) materiały dekoracyjni- (387 30 zł) materiały promocyjne fi 500 00 zł) utrzymania prawidłowego stanu technicznego uposażenia i konserwacji
budynków - (5 331 00 zł) zakup energii elektrycznej i wody rozliczenie podatku VAT (73 730 76 zł) zakup usług remontowo - konserwato skich w tym- remont przepompowni
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> wydatki majątkowe - plan 16.669.786,47 zł, wykonanie 11.171.201,19 zl, z przeznaczeniem
na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne, w tym:
• „Szlakiem architektury włókienniczej - rewitalizacja Miasta Zgierza w celu rozwoju produktu
turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM" - WPF, plan
250.368,94 zl, wykonanie 250.368,94 zł. Wydatki poniesiono na podatek V A T
za wykonywanie usługi inspektora nadzoru dla projektu, podatek V A T od promocji projektu,
wykonanie filmu promocyjnego dla projektu, wykonanie nowvcb lamp oświetleniowych
na ulicy Drugiej oraz system nawadniania drzew w ulicy Narutowicza;
• „Modernizacja energetyczna budynków zasobu komunalnego oraz użyteczności publicznej
na terenie miasta Zgierza" -WPF- wykonanie w kwocie 0,00 zł;
• „Szlakiem architektury włókienniczej - rewitalizacja Miasta Zgierza w celu rozwoju produktu
turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM" -WPF:
plan 14.726.831,33 zł, wykonanie 10.570.648,18 zł.
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, w drugiej części Parku Miejskiego, rozpoczęto przebudowę Starego Młyna,
modernizację ulic Długiej i Narutowicza oraz odbudowę domu po wybuchu gazu
przy Rembowskiego 2. 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: plan 1.600.009,29 zł, wykonanie 350.184,07 zł.
Wydatki poniesiono na wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników Urzędu z powodu
zwiększenia ich obowiązków na realizację zadań objętych projektem. Nakłady obejmowały
także wynagrodzenie inspektora nadzoru, Zakończono prace termomodernizacyjne budynków
przy ulicy Długiej: 16, 18 i 19.-Projekt współfinansowany z budżetu UE.

DZIAŁ 720 - INFORMATYKA
W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1.032.700,00 zl, wykonano w 2020 r. 975.032,43 zł, co stanowi 94,42% planu. Wydatki przeznaczono na:
Rozdział 72095 - Pozostała działalność
Na realizację zadań w tym zakresie zaplanowano plan 1.032.700,00 zł, zrealizowana w 2020 r. 975.032,43 zl, co stanowi 94,42% planu. Wydatki przeznaczono na:
> Wydatki bieżące - plan 937.700,00 z ł , wykonanie 881.832,43 zl w tym;
wydatki bieżące na zadania statutowe - plan 937.700,00 zł, wykonanie 881.832,43 zł
z przeznaczeniem na: zakup materiałów (263.557,23 zł) w tym: eksploatacyjnych (tusze, tonery, bębny
do drukarek i kserokopiarek), akcesoriów sieciowych (kable, wtyczki, switche, routery, przełączniki),
akcesoriów komputerowych (mysz, klawiatura), oprogramowania, zasilaczy awaryjnych
i akumulatorów, dysków HDD i SSD, pamięci przenośnych, płyt CD i DVD, zakup usług
remontowych (6.900.20 zł) w tym: naprawa sprzętu drukującego, komputerowego, serwerów
i macierzy dyskowych, sprzętu sieciowego i telekomunikacyjnego, światłowodu, usuwanie awarii
oprogramowania, zakup usług pozostałych (501.086.60 zł) związanych z: utrzymaniem BIP, hosting,
utrzymaniem stron www, utrzymaniem i zakupem domen, program do rozliczania zcentralizowanego
VAT, dzierżawa słupów od PGE, dzierżawa studzienek teleteclmicznych od Orange, utrzymanie
oprogramowania i serwis w tym: AM1-SOFT, Technika I T . AMAGRAF. VULCAN, serwis
irdrastruktury telefonii VoIP, serwis agregatu, serwis głównego UPS-a, A B C PRO
(dostęp do legislatora + Besti@) dla UMZ plus dodatek Finanse Publiczne, utrzymanie dostępu
do serwisu prawniczego L E X , wsparcie techniczne oprogramowania do zbierania, archiwizowania
i analizowania logów z urządzeń sieciowych Cisco, utrzymanie licencji do VPN Cisco, wsparcie
techniczne ASA Cisco, przegląd okresowy plotera CANNON, okresowa konserwacja wządzW.

i )
1

klimatyzacyjnych UMZ, wsparcie techniczne dla systemu poczty Zimbra, roczna usługa wsparcia
i aktualizacji dla Firewall Analyzer Premium, usługi profesjonalnego niszczenia nośników danych,
dodatkowe'usługi hostingowe (serwisowe), serwis i konserwacja linii światłowodowych, wsparcie
techniczne strony miasta Zgierza, usługa wsparcia i dostępu do platformy zdalnej administracji
komputerami - TeamViewer, wsparcie techniczne infrastruktury LAN/WAN, wsparcie techniczne
infrastruktury serwerowej, serwis i wsparcie techniczne eSESJI oraz przechowywanie materiałów
multimedialnych i wykonanie do nich napisów, serwis i opieka pogwarancyjna SPUTNIK WYDRA,
wsparcie techniczne Platformy Zamówień Publicznych, utrzymanie WPF Asystent 6, inne wydatki
związane z wdrożeniem nowych rozwiązań, zakup usług telekomunikacyjnych (108.148,20 zł)
w tym usług dostępu do sieci Internet, zakup usług (2.140,20 zł) w tym zakup na wykonanie ekspertyz,
analiz, opinii w tym: sprzętu komputerowego, sieci telekomunikacyjnych, urządzeń drukujących,
sprzętu sieciowego LAN/WAN, urządzeń i sieci optycznych;
> wydatki majątkowe - plan 95.000,00 zł, wykonanie 93.200,00 zł, z przeznaczeniem
na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne w tym:
• „Zakup wielofunkcyjnego urządzenia drukującego wraz z oprogramowaniem"
plan 95.000,00 zł, wykonanie 93.200,00 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
W dziale tym zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 17.637.449,66 zł, wykonano w 2020 r. 17.272.428,78 zł, w tym zadania zlecone - plan 658.347,00 zł, wykonanie 652.347,00 zł, co stanowi
97,93 % planu. Wydatki przeznaczono na:
Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie
Na realizację w 2020 r. zadań zleconych, została zaplanowana i wykonana kwota 631,021,00 zł,
co stanowi 100% planu. Wydatki przeznaczono na:
•

•

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan i wykonanie w kwocie 630.671,00 zł,
przeznaczone były na utrzymanie stanowisk pracy w Wydziale Spraw Obywatelskich, Urzędzie
Stanu Cywilnego oraz ewidencji działalności gospodarczej;
zadania statutowe - plan 350,00 zł, wykonanie 350,00 zł - Akcja kurierska.

Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Na realizację zadań w tym zakresie zaplanowana została kwota 562.240,00 zł, a zrealizowana
w 2020 r. - 507.740,24 zł, co stanowi 90,31% planu. Wydatki przeznaczono na wydatki bieżące,
w tym:
• zadania statutowe - plan 12.240,00 zł, wykonanie 8.650,00 zl, związane były z kosztami
organizacji sesji posiedzeń komisji Rady Miasta Zgierza (zakup artykułów spożywczych
i gospodarczych, wiązanek okolicznościowych, prenumeraty „Serwis Samorządów}'", sprzętu
do obsługi zdalnych posiedzeń komisji oraz sesji R M Z - 5.802,86 zł, zakup papieru firmowego
dla Przewodniczącego RMZ, odnowienie podpisów elektronicznych, wyjazdy służbowe 2.299,20 zł), zakup artykułów biurowych oraz usług poligraficznych jak również koszty
bieżącej działalności Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza - 547,94 zł);
• świadczenia na Tzecz osób fizycznych - plan 550.000,00 zł, wykonanie 499.090,24 zł diety przewodniczącego i radnych Rady Miasta Zgierza.

Rozdział 75023 - Urz. dv miin (miast i miast na prawach powiatu)
Na realizacje zadań w tym zakresie zaplanowana została kwota 15.482.882,33 zł, a zrealizowana
w 2020 r. - 15.298.495,70 zł, co stanowi 98,81% planu.
Wydatki przeznaczono na wydatki bieżące w tym:
•

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 13.262.116,00 zł, wykonanie
13.174.665,01 zł;

•

zadania statutowe - plan 2.200.766,33 zł, wykonanie 2.106.113,91 zł, przeznaczono na:
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (80.672,00 zł), zakup
materiałów i wyposażenia (188.845,78 zł w tym m.in.: prasa i książki, materiały biurowe,
środki czystości, artykuły spożywcze, artykuły sanitarne, woda mineralna, kwiaty), zakup
energii elektrycznej, wody, gazu i ogrzewania budynków urzędu (297.554,46 zł), zakup usług
remontowych (26.561,89 zł w tym m. in.: konserwacja klimatyzacji, naprawa drzwi, usługa
konserwacji sy stemu włamania i napadu, systemu monitoringu, naprawa bramy wjazdowej),
zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników (4 886 00 zł), usługi pozostałe
w tym m in - usługi pocztowe czynności egzekucyjne i komornicze wywóz nieczystości
usługi gastronomiczne montaż klimatyzacji naprawa ekspresu do kawy serwis i mycie
samochodu pieczątki usługi hotelowe opłaty RTV opłaty za klucze dostępowe koszty
komornicze'i egzekucyjne uTługi hotelowe (391552 56 zł) ubezpieczenie majadoamiasta OC
(415 680 75zł) polisy komunikacyjne (39 663 60 zł usługi związane z ochrona obiektów
UMZ USC Park Kulturowy Miasto Tkaczy 'nadzór nad systemem pożarowym obiektów
poległych PMZ usługi Wynikającej z przetwarzaZ i ochrony danych osobowych
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•

świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 20.000.00 zł, wykonanie 17.716,78 zł wydatkowano na: dofinansowanie do okularów, ekwiwalent za odzież pracowników obsługi,
środki higieny osobistej.

Rozdział 75056-S is mwszechn ijnne
Na realizację zadań zleconych zaplanowana została kwota 27.326,00 zł, a zrealizowana w 2020 r .¬
21.326,00 zł, co stanowi 78,04% planu. Wydatki przeznaczono w na wydatki bieżące, w tym:
•
•

świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 26.340,00 zł, wykonanie 20.340,00 zł wydatkowano na dodatki spisowe oraz nagrody,
zadania statutowe - plan i wykonanie 986,00 zł związane były z kosztami organizacji spisu
rolnego, zakupy artykułów biurowych na potrzeby przeprowadzenia spisu rolnego.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialne o
Zaplanowana na 2020 r. kwota wydatków bieżących w wys. 679.400,00 zł, została wydatkowana
w wys. 599.709,32 zł, co stanowi 88,27% planu. Wydatki przeznaczono na wydatki bieżące w t^nm:

H
•

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 30.000,00 zł, wykonanie 15.659,39 zł,
z tego: 9.865,00 zł, przeznaczono na wydatki związane z organizacją wydarzeń tj: umowy
o dzieło opracowanie „Studium Historyczno - Heraldycznego" na potrzeby opracowania
projektu symboli Miasta, zakup usługi opracowania projektu graficznego dla magnesów
promujących architekturę miasta, 2.574,39 zł - opłata licencyjna - ZAiKS i honoraria
dla artystów, 3.220,00 zł - dotyczy zawarcia 2 umów w związku z oprawą artystyczną
Gali Przedsiębiorcy Roku;

•

zadania statutowe - plan 642.019,70 zł, wykonanie 576.669,93 zł z tego: 682,69 zł - zakup
nagród dla laureatów konkursów pn.: „Sopelkowe Dźwięki" i „Mój Zgierz", 17.915,33 zł zakup artykułów okolicznościowych, spożywczych, plastycznych, pozycji książkowych,
paliwa do wynajętego auta, filmów związanych z organizacją „Zakończenia Lata" i kina
„Malinówka", kwiatów na potrzeby wydarzeń i uroczystości miejskich, 136.526,69 zł promocja miasta w mediach w tym prezentacje Miasta i wydarzeń w mieście w publikacjach
TV „Centrum" oraz w programie „Zgierska Przestrzeń", reklamy „Twój PiT buduje Zgierz",
177 029,38 zł - gadżety promocyjne z logo miasta Zgierza w tym: kalendarze/długopisy
notesy torby z logo, bierki, domino filiżanki okolicznościowe klipsy odblaskowe
domek tkacza maskotid jeże koszulki promocyjne torby papierowe pudełka tekturowe klipy
odblaskowe współorganizacja wydarzeń promocyjnych w tym- i9 920 00 zł - Powitanie
Nowego Roku 10 000 00 zł -Wielka Orkiestra Ś Jątecznej Pomocy 2 300 00 z ł - Organizacja
Balu Charytatywnego - Hospicjum Zgierskie 106 675 15 zł - .Zakończenie Lata"
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wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
plan 7.380,30 zł, wykonanie 7.380,00 zł - dotyczą realizacji projektu w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego WŁ na lala 2014 - 2020, promocja gospodarcza regionu pod nazwą
„Promocja gospodarcza Gminy Miasto Zgierz" WPF - dotyczy przygotowania dokumentacji
aplikacyjnej, opracowania studium wykonalności.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność
Na realizację zadań w tym zakresie zaplanowana została kwota 254.580,33 zł, a zrealizowana
w 2020 r. - 214.136,52 zł, co stanowi 84,11 % planu.

Wydatki przeznaczono na wydatki bieżące w tym:
•

zadania statutowe - plan 93.080,33 zł, wykonanie 79.164,63 zł z przeznaczeniem na:
opłacenie składek członkowskich z tytułu przynależenia Gminy Miasto Zgierz do Związku
Miast Polskich (18.685,00 zł) i do Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitarny
(40.721,53 zł), uruchomienie strony internetowej V Edycji Budżetu Obywatelskiego, wsparcie
techniczne przy procedurze głosowania (9.940,00 zl), najem lokali (czynsz+media),
art. niezbędne dobieżcej działalności Rad Osiedli (art.biurowe, gospodarcze, spożywcze,
środki czystości, itp.)na kwotę 9.818,10 zł, z tego:

1. Rada Osiedla Rudunki - 100,83 zł,
2. Rada Osiedla Proboszczewice -Lućmierz - 0,00 zł,
3. Rada Osiedla Przybyłów - 479,68 zł,
4. Rada Osiedla Podleśna
- 0,00 zł,
5. Rada Osiedla Nowe Miasto
- 251,35 zł,
6. Rada Osiedla Chełmy - Adelmówek
- 2.470,09 zł,
7. Rada Osiedla 650 - lecia - 1.842,35 zł,
8. Rada Osiedla Krzywię - Chełmy - 73,80 zł,
9. Rada Osiedla Stare Miasto - 500,00 zł,
10. Rada Osiedla Piaskowice-Aniołów
- 800,00 zł,
11. Rada Osiedla Kurak - 3.300,00 zł.
•

świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 161.500,00 zł, wykonanie 134.971,89 zł wydatkowano na diety jednostek pomocniczych oraz przewodniczących zarządu rad osiedli.

DZIAŁ 751 - U R Z I D Y NACZELNYCH ORGANÓW
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA

WŁADZY

PAŃSTWOWEJ.

W dziale tym zaplanowano wydatki ogółem (zadania zlecone) w wysokości 28.988,94 zł, wykonano
w 2020 r. - 22.702,59 zł, co stanowi 78,31 % planu. Wydatki przeznaczono na:
Rozdział 75101 prawa

Urzvdv naczelnych organów władza

państwowej, kontroli i ochrony

Zaplanowane wydatki bieżące w wys. 11.220,00 zł, a wydatkowane w 2020 r. - 11.219,04 zł,
co stanowi 99,99% planu, zostały przeznaczone na zapłatę wynagrodzeń i składek od wynagrodzeń
za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wys. 6.133,58 zł oraz na zadania statutowe
- 5.085,46 zł w tym: zakup 2 osłon ochronno -antywirusowych dla stanowiska bezpośredniej obsługi
interesantów, opieka autorska i serwisowa użytkowanego przez wydział systemu informatycznego
„ELUD" oraz system „WYB".
Rozdział 75107 - Wvborv Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Zaplanowane wydatki bieżące (zadania zlecone) plan 352.397,00 zł, wydatkowane w 2020 r. 340.806,56 zł, co stanowi 96,71% planu, związane były z przygotowaniem i przeprowadzeniem
wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na 28 czerwca 2020 r.
Środki zostały przeznaczone na zapłatę wynagrodzeń (plan 110.006,70 zł, wykonanie 106.259,32 zł),
obsługę informatyczną i administracyjną komisji wyborczych, wydatki związane z realizacją
ich statutowych zadań - wydatki rzeczowe obwodowych komisji wyborczych (plan 44.608,80 zł,
wykonanie 38.165,74 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 197.781,50 zł, wykonanie
196.381,50 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
W dziale tym zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 3.174.263,85 zł, wykonano w 2020 r. 3.105.225,41 zł, co stanowi 97,83% planu. Wydatki przeznaczono na:
Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji
Zaplanowane i zrealizowane wydatki majątkowe w kwocie 15.000,00 zł, co stanowi 100% planu,
przeznaczono na dofinansowanie zadania pn.: „Zakup radiowozu nieoznakowanego w ramach
"Sponsoring 2020" dla Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu".
Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Zaplanowane i zrealizowane wydatki majątkowe w 2020 r. w kwocie 20.000,00 zł co stanowi 100%
planu, przeznaczono na zadanie pn.: „Zakup lekkiego samochodu operacyjnego dla Komendy
Powiatowej Policji w Zgierzu".
Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne
W 2020 roku na realizację zadań zaplanowana została kwota 39.690,00 zl, a wydatkowo 35.050,96 zł
co stanowi 88,31 % planu. Wydatki przeznaczono na wydatki bieżące Ochotniczych Straży Pożarnych,
w tym:
• zadania statutowe - plan 33.974,46 zł, wykonanie 31.348,10 zł (OSP ul. ks. Szczepana
Rembowskiego, wykonanie - 12.184,46 zl, OSP ul. Podgórna, wykonanie - 19.163,64 zł) są to koszty materiałów i 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 5.715,54 zł, wykonanie 3.702,86 zł
(OSP ul. ks. Szczepana Rembowskiego - wykonanie 2.815,54 zł, OSP ul. Podgórna wykonanie 887,32 zł) wypłata ekwiwalentu dla OSP za udział w akcjach ratowniczych
i szkoleniach.
Rozdział 75414 - Obrona Cyw ilna
W rym rozdziale zaplanowano środki w wys. 9.300,00 zł, które zostały zrealizowane w 2020 r.
wys. 7.714,93 zł, co stanowi 82,96% planu, dotyczy wydatków bieżących zadań statutowych,
wtym:zakup materiałów do wyposażenia magazynu Obrony Cywilnej znajdującego się przy
ul. ks. Jerzego Popiełuszki 11A (wykonanie - 2.625,28 zł), zakup energii elektrycznej na potrzeby
funkcjonowania syren alarmowych (wykonanie - 20,85 zł), opłata za używanie częstotliwości
radiowej (wykonanie - 75,00 zł), usługi remontowe na malowanie ścian zewnętrznych, naprawa
tynków w magazynie OC (wykonanie - 4.993,80 zł).
Rozdział75416-Straż t-minna Imielska)
Zaplanowana w 2020 roku kwota wydatków bieżących 2.400.273,85 zł, została wydatkowana
w wys. 2.391.456,65 zł, co stanowi 99,63% planu z przeznaczeniem na funkcjonowanie
Straży Miejskiej w Zgierzu, w tym:
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 2.062.657,00 zł, wykonanie 2.062.654,53 zł;
•

zadania statutowe - plan 295.741,85 zł, wykonanie 286.928,11 zł z tego: 18.906,85 zł
paliwo, zużyte paliwo przy realizacji zadań związanych z zapobieganiem, przeciw«łańiem

2>9
i zwalczaniem C0VID-19 - 1.675,00 zł, akcesoria i części samochodowe - 5.165,32 zł,
art. biurowe w tym: tusze, tonery - 6.693,10 zł, środki czystości - 6.333,04 zł,
środki do dezynfekcji i inne art. zw. C0VID-19 - 7.077,91 zł, art. spożywcze/woda 5.623,63 zł, art. gospodarcze - 3.125,34 zł, wyposażenie w sprzęt elektroniczno-komputerowy
w tym licencje - 10.034,61 zł, pozostałe zakupy -3.809,11 zł (m.in.: kwiaty, prenumerata,
legitymacja służbowa czytnik kart, transporter do przewożenia zwierząt), zakup energii 35 385 53 zł pobór wody - 1 025,98 zł
naprawy samochodów - 16.685 48 zł,
pozostałe naprawy - 13.295 44 zł badania okresowe - 1 621 00 zł, mycie samochodów 4 115 00 zł przesyłki pocztowe - 7 808 68 zł wywóz nieczystości - 4 019 50 zł
opłata'za odprowadzanie ścieków - 2231 71 zl' 2 737 79 zl - przeglądy "techniczne'
3 198 00 zł - uaktualnienie licencji e-Mandat 1 148 75 zł' - opłaty za RTV częstotliwość'
5 166 00 zł - opłaty za korzys anie z bazy pesel 4 175 85 zł - konserwacja systemu
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świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 41.875,00 zł, wykonanie 41.874,01 zł ekwiwalent za pranie odzieży (15.521,70 zł), sorty mundurowe (26.132,31 zł),
zwrot za okulary (220 zł).

Rozdział 75421 - Zar/ndzanie kryzysowe
Zaplanowana na 2020 r. kwota wydatków bieżących zadań statutowych plan 690.000,00 zł, została
wydatkowana w 2020 w wys. 636.002.87 zł, co stanowi 92,17% planu, przeznaczona została
na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, w tym:
•

zakup materiałów i środków dla ochrony przed ASF; zakup materiałów potrzebnych do walki
z zagrożeniem COVID-19, maseczki, płyny i żele, rękawiczki jednorazowe, przyłbice,
ekspresy do kawy i czajniki dla Wojewódzkiego szpitala Specjalistycznego w Zgierzu, kleje
biurowe, koperty, termometry bezdotykowe dla placówek oświaty, stacje dezynfekujące,
czujniki dymu (wykonanie - 335.672,81 zł);

•

usługa noclegowa i wyżywieniowa dla mieszkańców, którzy na skutek sytuacji kryzysowej
(pożar, wybuch gazu) utracili możliwość pozostania w miejscu zamieszkania, ozonowanie
placówek oświatowych oraz dezynfekcja pergoli/wiat związanych z zagrożeniem COVID-19,
wyżywienie dla osób pozostających w miejscu kwarantanny przez Starostwo Powiatowe
w Zgierzu, usuwanie skutków nawałnicy, czyszczenie, naprawa i konserwacja kanalizacji
deszczowej (wykonanie - 294.364,56 zł);

•

wymiana akumulatorów po awarii, które podtrzymują zasilanie dla systemów pracujących
w siedzibie MCZK (wykonanie 4.920,00 zł). Naprawa syreny alarmowej na ulicy Długiej 100
w Zgierzu (wykonanie - 1.045,50 z ł l

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 913,767,14 zł, wykonano w 2020 r. - 860.355,70 zł,
co stanowi 94,15% planu. Wydatki przeznaczono na:
Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i nożyczek 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 wysokości 913.767,14 zł, zrealizowane zostały w kwocie 860.355,70 zł,
co stanowi w 94,15%.
DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA
Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowego
Zaplanowane środki w wysokości 75,00 zł, nie zostały wydatkowane w 2020 r. dotyczą w całości
wydatków statutowych z przeznaczeniem na refundację wydatków poniesionych w 2019 roku
przez szkoły na podręczniki i pomoce dydaktyczne w całości zostały sfinansowane z dotacji budżetu
państwa oraz plan i wykonanie 1.382,00 zł zostało przeznaczone na zapłatę odsetek od niezależnej
kwoty części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymanej w miesiącach styczeń - sierpień 2020 r.
Rozdział 75818 - Rezerw v ogólne i celowe
W budżecie utworzono rezerwy ogólne i celowe plan na 01.01.2020 r - 2.293.150,00 zł,
a niewykorzystane środki rezerw na 31.12.2020 r. wynoszą 13.548.308,30 zł, w tym:
.
.
.

rezerwa ogólna - plan na 01.01.2020 r wynosił 285.450,00 zl, plan na 31.12.2020 r.
wynosi 771.315,87 zł,
rezerwa celowa na wydatki i zakupy inwestycyjne - plan na 01.01.2020 r.
wynosił 1.200.000,00 zł, plan na 31.12.2020 r. wynosił 12.727.876,43 zł,
rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowana
plan na 01.01.2020 r wynosi 807.700,00 zl, plan na 31.12.2020 r. w wysokości 49.116,00 zł.

Rozdysponowana została na kwotę 758.584,00 zł w tym na:
- 150.000,00 zł - WBiZK (z uwagi na wystąpienie koronawirusa SARS-CoV-2 oraz z zapobieganiem
i zwalczaniem CoVlD-19 i innych chorób zakaźnych, konieczne jest dokonanie zakupu
oraz prowadzenie działań związanych z realizacją zadań prewencyjnych związanych ze zwalczaniem,
zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa;
- 170.000,00 zł - w tym: 50.000,00 zł - zakup sprzętu systemu zarządzania kryzysowego
do wyposażenia stanów osobowych sił ratunkowych, doposażenie magazynu przeciwpowodziowego
i zarządzania kryzysowego, 120.000,00 zł - zakup usług pozostałych w działaniach na rzecz
konserwacji i naprawy sprzętu stanowiącego system ostrzegania i alarmowania oraz sprzętu łączności
radiowej, zakup usług najmu miejsc noclegowych w sytuacji ewakuacji ludności oraz innych usług
związanych z tego typu zdarzeniem i innych o charakterze mających znamiona łdfe?śk żywodłwsyybh;

- 179,484,00 zł - w tym : 29.484,00 zł z przeznaczeniem na odprowadzanie odcieków ze składowiska
odpadów (Eko-Boruta Sp. z o. o, przy ulicy Miroszewskiej), 150.000,00 zl w tym (50.000,00 zł zakup wyżywienia dla osób przebywających w miejscu zbiorowej kwarantanny, sprzętu systemu
zarządzania kryzysowego do wyposażenia stanów osobowych sił ratunkowych, doposażenie magazynu
przeciwpowodziowego i zarządzania kryzysowego, 100.000,00 zł - zakup usług pozostałych
w działaniach na rzecz konserwacji i naprawy sprzętu stanowiącego system ostrzegania i alarmowania
oraz sprzętu łączności radiowej, zakup oraz prowadzenie działań związanych działań prewencyjnych
związanych z realizacją zadań prewencyjnych związanych ze zwalczaniem, rozprzestrzenianiu
się skutków choroby wywołanej wirusem SARS-CoV-2 ) ;
- 170.000,00 zl - w tym (50.000,00 zł - zakup sprzętu systemu zarządzania kryzysowego
do wyposażenia stanów osobowych sił ratunkowych, doposażenie magazynu przeciwpowodziowego
i zarządzania kryzysowego; 30.000,00 zł - zakup usług remontowych, napraw urządzeń i sprzętu
działających w Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego; 90.000,00 zł - zakup usług pozostałych
w działaniach na rzecz konserwacji i naprawy sprzętu stanowiącego system ostrzegania i alarmowania
oraz sprzętu łączności radiowej, zakup usług najmu miejsc noclegowych w sytuacji ewakuacji
ludności oraz innych usług związanych z tego tynu zdarzeniem j innych o charakterze mających
znamiona klęsk żywiołowych;
- 89.100,00 zł - dotyczy usuwania zagrożeń dla zdrowia mieszkańców poprzez usunięcie negatywnego
oddziaływania składowiska odpadów przy ul. Miroszewskiej w Zgierzu, na wody podziemne".

DZIAŁ 801 - OŚWIATA 1 WYCHOWANIE
Zaplanowano wydatki ogółem w tym dziale plan 76.878.384,99 zł, zrealizowano w 2020 r. 74.299.046,83 zł, co stanowi 96,64%.
Poniesione wydatki oświatowe zostały sfinansowane w części z subwencji oświatowej w kwocie
36.533.062,00 zł, część pokrywa miasto ze środków własnych w kwocie 30.871.787,68 zł,
część pochodzi z dotacji budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania
przedszkolnego 2.064.361,00 zł, zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie 476.651,66 zl,
zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 14.594,66 zł,
dotacji otrzymanej z WFOŚiGW - 49.999,06 zł oraz z dotacji na realizację projektów
wspólfinansowanych z budżetu U E - 4.288.590,77 zł.
Szczegółowe wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:
Rozdział 80101 - Szkoh podstawowe
Zaplanowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 40.178.959,75 zł, wykonanie w 2020 roku 39.366.878,91 zł, co stanowi 97,98%.
W ramach tej kwoty zabezpieczono środki na:
• dotacje plan 1.310.835,00 zł, wykonanie 1.209.318,97 zł dla: I Społeczna Szkoła Podstawowa
TPZ 679.272,67 zł. I Prywatna Szkoła Podstawowa "Edukacja przyjazna dziecku" 530.046,30 zł;
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 34.239.483,00 zł, wykonanie
33.725.022,81 zł,
• wydatki na zadania statutowe - plan 4.380.413,75 zł, wykonanie 4.188.801,92 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 remontowych, usług zdrowotnych, usług
pozostałych, usług dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, opłaty z tytmanusihgg

•

telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej,
podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpisy na ZFŚS.
świadczenia na rzecz osóbfizycznych- plan 248.228,00 zł, wykonanie - 243.735,21 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawow veh
Zaplanowane wydatki bieżące w tym rozdziale wynoszą 1.595.030,00 zł, wykonanie w 2020r.
1.534.178,30 zl, co stanowi 96,18%. Środki wydatkowano m. in. na:
• dotacje plan 41.000,00 zł, wykonanie 7.578,50 zł dotacja z przeznaczeniem na realizację
porozumień w sprawie zwrotu kosztów pobytu dziecka - mieszkańca Zgierza w oddziale
przedszkolnym w innej gminie,
. wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 1.509.705,00 zł, wykonanie- 1.482.327,38 zł,
• wydatki na zadania statutowe - plan 44.325,00 zł, wykonanie 44.272,42 zł.
Są to wydatki na materiały na zajęcia dla uczniów oraz odpisy na ZFŚS.
Rozdział 80104 - Przedszkola
Zaplanowane wydatki bieżące w tym rozdziale wynoszą 19.622.005,00 zł, wykonanie w 2020 r. 18.881.745,04 zł, co stanowi 96,23%. Środki wydatkowano m. in. na:
•
dotacje plan 3.315.000,00 zł, wykonanie 3.041.588,42 zł z przeznaczeniem dla: Przedszkola
Niepublicznego „Promyczek" - 550.400,30 zł, Niepubliczne Przedszkole ,.Bim Barn Bom" 198.825,44 zł, Niepubliczne Przedszkole „Kurczaczek" - 197.328,46 zł, Niepubliczne
Przedszkole „U Aniołów"- 308.774,87 zł, Przedszkole Niepubliczne „Akademia Uśmiechu"464.173,43 zł, Przedszkole Niepubliczne „Błękitny Pałacyk" - 358.053,14 zł,
Przedszkole Niepubliczne „Mały Domek" - 563.988,94 zł oraz dotację dotacja związana
z kosztami pobytu dziecka w przedszkolu - mieszkańca Zgierza - 400.043,84 zł
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 14.153.931.00 zł, wykonanie 13.784.529,92zł;
• wydatki na zadania statutowe - plan 2,131.974,00 zł, wykonanie 2.041.379,95 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, w tym wydatki covidowe (52.786,00 zl) na zakup ochrony osobistej, środków czystości, usług ozonowania;
•
świadczenia na rzecz osóbfizycznych- plan 21.100,00 zl, wykonanie - 14.246,75 zł.
Rozdział 80106 - Inne formy w y chowania przedszkolnego
Kwota wydatków ogółem w tym rozdziale plan w wysokości 4.000,00 zł, wykonanie w 2020 r.
2.417,46 zł, co stanowi 60,44% planu, dla dotacji związanej z kosztami pobytu dziecka - mieszkańca
Zgierza w punkcie przedszkolnym.
Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkól
Zaplanowana kwota 241.000,00 zł, została zrealizowana w 2020 r. w wys. 163.439,15 zł,
co stanowi 67,82% planu. Kwota wydatków bieżących przeznaczona została na zadania statutowe,
w tym na pokrycie wydatków związanych z dowożeniem niepełnosprawnych uczniów do placówek
oświatowychstt^^sa.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące
Kwota wydatków bieżących w tym rozdziale w wys. 4.062.482,00 zł, wykonanie w 2020 r. 4.021.051,57 zł, co stanowi 98,98% planu, 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 3.851.443,00 zł, wykonanie 3.811.849,18 zł;
• wydatki na zadania statutowe - plan 195.203,00 zł, wykonanie 193.557,94 zł. Są to wydatki
na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, 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 15.836,00 zł, wykonanie - 15.644,45 zł.
Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Na doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 255.907,00 zł,
wydatkowano w 2020 r. - 241.306,53 zł, w tym zadania powierzone plan - 15.898,00 zł, wykonanie 14.594,66 zł), co stanowi 94,29% planu.
Środki wydatkowano na:
•
wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 19.786,53 zł, (zadania powierzone 15.207,53 zł), wykonanie -13.905,04 zł, (zadania powierzone - 13.905,04 zł);
•
wydatki na zadania statutowe - plan 236.120,47 zł, (zadania powierzone - 690,47 zł),
wykonanie - 227.401,49 zł, (zadania powierzone - 689,62 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;
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. 1.920.009,00 zł. wykonanie w 2020 r. - 1.893.691,28 zł,
co stanowi 98,63% planu, wydatki w całości zostały przeznaczone na wynagrodzenia dla personelu
zatrudnionego do obsługi stołówek szkolnych.
Rozdział 80149 - Realizacja zadań wvma; ancvch stosowania specjalnej organizacji nauki
i metod pracy dla dzieci w Przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach Podstawowych
i innvch formach wychowania przedszkolnego
Zaplanowane wydatki bieżące w tym rozdziale wynoszą 2.173.900,00 zł, wykonanie w 2020 r. 2.133.203,77 zł, co stanowi 98,13% planu, z przeznaczeniem na:
•
wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 1.388.100,00 zł, wykonanie 1.361.688,88 zł;
•
wydatki związane z realizacją zadań statutowym - plan 25.800,004,^tommitó25443&63zfcl.

Powyższe środki zostały przeznaczone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci.
• dotacje plan 760.000,00 zł, wykonanie 746.086,26 zł dla niepublicznych przedszkoli,
w tym dla: Niepublicznego Przedszkola „Bim Barn Bom- 592.163,14 zł, Niepublicznego
Przedszkola „U Aniołów" uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego 129.056,08 zł oraz Niepublicznego Przedszkola „Akademia Uśmiechu" - 24.867,04 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 3.190.583,25 zł, wykonanie w 2020 r. 2.561.447,63 zł, co stanowi 80,28% planu. Środki przeznaczono na:
•
•

•

wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2.845.027,25 zł, wykonanie
2.232.648,68 zł;
realizację zadań statutowych w kwocie 62.556,00 zł, wykonanie 48.345,83 zł.
Powyższe środki zostały przeznaczone na realizację zadań wymagających stosowania
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci;
dotacje plan 283.000,00 zł, wykonanie 280.453,12 zł dla niepublicznych szkól podstawowych,
w tym dla: I Społecznej Szkoły Podstawowej TPZ - 159.800,94 zl - uczniowie z orzeczeniem
o potrzebie kształcenia specjalnego oraz Pierwszej Prywatnej Szkoły Podstawowej "Edukacja
przyjazna dziecku"- 120.652,18 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 doty chczasowego gimnazjum
prowadzonych w szkołach innego M u liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach
policealnych, branżowych szkołach I i I I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły
zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach arivstvcznvch
Zaplanowane wydatki bieżące w tym rozdziale wynoszą 140.000,00 zł, wykonanie w 2020 r.
140.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu z przeznaczeniem na:
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 107.000,00 zł, wykonanie 107.000,00 zł,
• realizację zadań statutowych plan 33.000,00 zł, wykonanie 33.000,00 zł.
Powyższe środki zostały przeznaczone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci m. in. zakupiono komputery Lenovo.
Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostcou do podręczników.
materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
Zaplanowane wydatki bieżące w tym rozdziale wynoszą plan 499.707,00 zł, wykonanie 476.651,66 zł,
co stanowi 95,39% planu z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych plan 478.204,20 zł,
wykonanie w kwocie 455.196,21 zl oraz na dotację celową z budżetu plan 21.502,80 zł, wykonanie
21.455,45 zl.
Powyższe środki pochodzą z dotacji, zostały przeznaczone na zakup podręczników dla dzieci
do szkół podstawowych.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność
Zaplanowana kwota 2.994.801,99 zł, a wykonana została w 2020 r. 2.883.035,53 zł, co stanowi
96,27% planu, przeznaczona została na wydatki bieżące i majątkowe, w tym:
> Wydatki bieżące - plan 1.653.380,31 z l , wykonanie 1.541.613,85 zł w tym:
• świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 20.000,00 zł, wykonanie 20.000,00 zł,
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 64.400,00 zł, wykonanie 16.875,00 zł,
• zadania statutowe - plan 1.054.203,36 zł, wykonanie 1.026.628,35 zł, w tym projekty
dofinansowane z WFOŚiGW w Łodzi: „Woda źródłem życia" (25.960,00 zł), „Cztery pory
roku w ogrodzie" (43,644,64 zł), „Nasze ekologiczne pracownie - Pracownia ekobadaczy
czterech żywiołów" (6.112,00 zł), „ Program Edukacji Ekologicznej pn. „SP 6 na tropie
niewidzialnych zabójców - sprawców globalnego zanieczyszczenia powietrza" programy
te były realizowane w Szkole Podstawowej Nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Zgierzu
z Oddziałami Dwujęzycznymi i Oddziałami Sportowymi, projekt pn. „Mama, tata, siostra,
brat z segregacją za pan brat" przy Miejskim Przedszkolu Nr 15 w Zgierzu" (14.520,00 zł)
i projekt pn. „Nasze ekologiczne pracownie" - Utworzenie ekopracowni w Szkole
Podstawowej Nr 8 w Zgierzu" ( 32.558,00 zł),
• wydatki bieżące na programy dofinansowane ze środków U E - plan 514.776,95 zł, wykonanie
478.110,50 zł, w tym: projekt pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów" (117.073,00 zł),
,Erasmus+" w Szkole Podstawowej Nr 5 w Zgierzu (7.397,00 zł), „Gmina na czasie"
( 138.640,50 zł), Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie
kształcenia zdalnego (100.000,00 zł). Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci
Edukacyjnej (115.000,00 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,
> wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne - plan 1.341.421,68 zł,
wykonanie 1.341.421,68 zł, na zadaniu: „Kompleksowa termomodemizacja budynków
na terenie Miasta Zgierza".
Poniesione nakłady wydatkowano na rzecz Partnera Prywatnego jako spłatę rat za etap inwestycyjny
po przeprowadzonej kompleksowej termomodernizacji, zgodnie z zawartą umową PPP
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA
Z zaplanowanych wydatków bieżących na 2020 rok w wysokości 1.323.270,37 zł, wydatkowano
w 2020 r. kwotę 1.140.049,17 zł, w tym zadania zlecone plan i wykonanie 2.196,00 zł, co stanowi
86,15% planu, z przeznaczeniem na wydatki bieżące 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 naprowadzenie 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 w rym dotacja plan 336.000,00 zl, wykonanie 313.777,50 zl
z przeznaczeniem 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 2020.

Rozdział 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne
Planowane wydatki w tym dziale to kwota 90.000,00 z ł , wykonanie w 2020 r. to kwota 76.671,50 zł,
co stanowi 85,19% planu, wydatki bieżące zadań własnych przeznaczone na rehabilitację i fizjoterapię
ambulatoryjną dla osób w wieku 60+ posiadających Zgierską Kartę Seniora oraz badania lekarza
medycyny sportowej dla dzieci ze zgierskich Klubów Sportowych.
Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii
Planowane wydatki bieżące w tym dziale to kwota 40.000,00 zł, a wykonane w 2020 r. - 30.149,00 zł,
co stanowi 75,37% planu, zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem
Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, w tym na:
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 25,000,00zł, wykonanie 24.165,00 zł,
• zadania statutowe jednostki budżetowej wykonanie - plan 10.000,00 zł, wykonanie 984,00 zł,
• dotacje na zadania bieżące plan 5.000,00 zl, wykonanie 5.000,00 zł.
W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:
prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych od narkotyków
oraz udzielanie pomocy psychologicznej w zakresie trudnych spraw życiowych;
przeprowadzenie cyklu warsztatów, dla uczniów klas 8 w Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami
Integracyjnymi w Zgierzu pn. „Narkotyki, po co mi to".
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Planowane wydatki bieżące to kwota 1.092.024,37 zł, a wykonanie w 2020 r. - 952.228,33 zł,
co stanowi 86,15% planu, przeznaczone zostały dla Miejskiego Programu Profilaktyki,
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
w tym wykonania:
•

dotacje na zadania bieżące - plan 266.000,00 zł, wykonanie - 254.777,50 zł - przeznaczone
na wypłatę dla Fundacji „ARKA" na dofinansowanie zadania - Prowadzenie Placówki
Wsparcia Dziennego (75.000,00 zł), wydatki poniesiono na wypłatę dotacji dla Stowarzyszenia
Abstynentów Klubu „STOP", Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej, Ligi Kobiet Polskich
koło w Zgierzu oraz SWEiR „ŹRÓDŁA" na realizację zadań publicznych w zakresie
profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych (179.777,50 zł);
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 338.025,90 zł, wykonanie - 273.529,76 zł są to m.in. opłata ZAIKS, koszty wydatków poniesionych na prowadzenie zajęć otwartych
w okresie ferii zimowych, na prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach
przy SP 1, 4 i 11 (plan - 17.620,00 zł, wykonanie 17.618,86 zł), prowadzenie maratonów
psychoterapeutycznych dla osób uzależnionych oraz współuzależnionych od alkoholu,
prowadzenie przez biegłych sądowych obserwacji oraz badań w przedmiocie uzależnienia
od alkoholu, na diety dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, prowadzenie zajęć zielarskich dla zgierskich seniorów, prowadzenie zajęć
pozalekcyjnych o charakterze rekreacyjno-sportowym poprzez organizowanie czasu wolnego
dla dzieci i młodzieży ze środowiska zagrożonych problemem alkoholowym, a także integrację
dzieci i młodzieży poprzez alternatywne formy spędzania czasu wolnego i promowanie
zdrowego stylu życia, obsługę sędziowską wydarzenia „Mecz gwiazd", promującego zdrowy
styl życia wolny od nałogów prowadLue zajęć o charakterze momaktyki zdrowego
odżywiania oraz promowania zdrowego stylu życią prowadzenie zajęć otwartych w okresie
wakacji prowadzenie zajęć teatralnych z elementami profilaktyki warsztatów z zakresu
wpływu' ziołolecznictwa na zdrowie dla zgierskich seniorów w ramach alternatywy spędzenia
czasu wolnego oraz wspierania aktywności osób starszych na poziomie lokalnym;
• świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan i wykonanie 8.28ąflR©zfl;

•

zadania statutowe jednostki budżetowej plan 479.718,47 zł, wykonanie - 415.641,07 zł przeznaczone m.in. na zakup artykułów potrzebnych do realizacji zajęć otwartych w okresie
ferii zimowych realizowanych przy SP 1,11 i 12 w Zgierzu oraz w CKD, zakup nagród
na konkurs wiedzy o bezpieczeństwie organizowany przez Państwową Straż Pożarną
w Zgierzu, zakup słodyczy na potrzeby wydarzeń organizacji Dnia Dziecka - zadanie on-line
realizowało CKD zakup materiałów biurowych oraz środków ochronnych w okresie COVID19 na potrzeby MKRPA, zakup środków ochronnych dla grup wrażliwych - osób starszych,
pracowników Żłobka Miejskiego inne, związane z zabezpieczeniem środków ochronnych
w celu Drzekazania ich eruoom wrażliwym Ciak koperty do pakowania maseczek oaoier
do wydruku instrukcji użyrkowania maseczek) zakup materiałów profilaktycznych do użytku
p o d c L zaieć odartych w okresie wakacji zakup artykułów papierniczych i szk^ych
na p o r ę b y a L i i Paka dla uczniaka, zakup artykułów pierwszej potrzeby do realizacji z i ę ć
w ś w S SP 4 i 11 w Zgierzu (plan 20 94200 zł wykonanie 20 910 08 zł) zakup stroków
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Trzeźwy Umysł , prowadzenie zajęć pozalekcyjnych o charakterze ^eacyjno-s^rtowym
poprzez organizowanie czasu wolnego dla dzieci , ^odzieży ze środowisk ^ o n y c h
problemem alkoholowym, a także integrację dzieci i młodzieży poprzez alternatywne formy
spędzania czasu wo nego i promowame zdrowego stylu zycia^ usługę wykonania doposażenia
w Klubie Abstynentów „STOP w ramach wspierania działalności środowisk abstynenckich,
realizację działań z szeroko pojętej profilaktyki uzależnień, profilaktyki zdrowotnej,
zaprojektowanie , wydruk plakatów informacyjnych szkolenie ins ruktazowe on- me
dla mieszkańców miasta Zgierza z szycia maseczki ochronnej, spektakle teatralne on-line
z okazji Dnia Dziecka oraz w okresie pandemii, warsztaty artystyczne on-line oraz zajęcia
otwarte w okresie pandemii, warsztaty artystyczne on-hne oraz zajęcia otwarte w okresie
wakacji, obsługę zadania - wakacje z Happy Bus, kompleksową organizację imprezy
sportowej promującej aktywność fizyczna w duchu rywalizacji sportowej popularyzacja
koszykówki wsrod dzieci i młodzieży oraz zapobiegame uzależnieniom, usługa wykonania
™SS??n° \
^
*
^ohi^anm
przywdziania i zwalczania epidemii
COVID-19, zabezpieczeni obsługi mieszkańców miasta, dezynfekcję i ozonowanie
pomieszczeń w Żłobku im. Koziołka Mato&a w Zgierzu, wykonanie diagnozy problemów
społecznych, usługę catenngową na spotkanie opłatkowe dzieci ze zgierskich klubów
sportowych +koszty^ ^tępowama sądowego i prokuratorskiego w sprawie wniosków
złożonych przez MKRPA - (700,00 W).
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Rozdział 85195 - Pozostała działalność
Planowane wydatki bieżące w tym dziale to kwota 101.246,00 zł, a wykonanie w 2020 r. 81.000,34 zł, w tym (zadania zlecone plan i wykonanie 2.196,00 zł), co stanowi 80% planu,
wydatki przeznaczone zostały na:
t wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 3.000,00 zł, wykonanie 1.875,00 zł,
• dotację dla Zgierskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną koło w Zgierzu na realizację zadań publicznych w zakresie zaspokajania potrzeb
osób niepełnosprawnych i ich integracji ze środowiskiem lokalnym w 2020 roku plan 65.000,00 zł, wykonanie 54.000,00 zł;
• wydatki na realizację zadań statutowych - zadania własne plan 33.246,00 zł, wykonanie
25.125,34 zł, (zadania zlecone plan i wykonanie 2.196,00 zł), przeznaczono m.in. na: promocję
efektywnych, nowoczesnych i skutecznych działań na rzecz rozwoju ochrony zdrowia,
profilaktyki zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej „Samorząd promujący zdrowie
2020", na zajęcia z aktywności ruchowej w ramach profilaktyki zdrowotnej dla posiadaczy
Zgierskiej karty seniora, realizację kolejnej edycji konkursu „8 wspaniałych",
współorganizację IV edycji kampanii „Dobry wzrok na szkolny rok", realizację szczepień
dla seniorów, posiadaczy Zgierskiej Karty Seniora, wydatki poniesiono na zakup termometrów
bezdotykowych i fartuchów ochronnych dla Miejskiego Żłobka im. Koziołka Matołka
w Zgierzu, zgodnie z wytycznymi GIS, w związku z COVID-19 - (2.142,00 zł),
zakup książeczek okolicznościowych dla dzieci ze Żłobka Koziołka matołka w Zgierzu
oraz z okazji Świąt Bożego Narodzenia.
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA
Planowane wydatki wtym dziale to kwota 17.581.052,79 zł, wykonanie w 2020 r. - 16.728.521,00 zł,
w tym zadania zlecone - plan 67.977,00 zł, wykonanie 67.589,03 zł, co stanowi 95,15 % planu.
Środki na wydatki pochodzą z dotacji na zadania własne wykonanie - 5.365.621,68 zł, zadania zlecone
- plan 67.977,00 zł, wykonanie 67.589,03 zł, dotacje z UE - wykonanie 1.330.851,43 zł, a pozostała
kwota potrzebna na pokrycie wydatków pomocy społecznej pochodzi ze środków własnych
wykonanie w wys. 9.964.458,86 zł.
Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia
Planowane wydatki w tym dziale przeznaczono na realizację wydatków dla Dziennego Domu Pobytu
dla Osób Starszych Senior - WIGOR w Zgierzu plan w kwocie 347.265,00 z ł , a wykonanie w 2020 r.
- 340.869,78 zł, co stanowi 98,16 % planu, wydatki przeznaczono na:
•
•
•

wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 242.254,00 zł, wykonanie 242.252,78 zł,
wydatki na realizację zadań statutowych plan 104.289,00 zł, wykonanie 98.286,80 zł,
świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 722,00 zł, wykonanie - 330,20 zł.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 13.683,00 zł, a wykonano w 2020 r. - 4.311,59 zł, co stanowi
31,51% planu, wydatki przeznaczono na:
•
•

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 1.600,00 zl, wykonanie 0,00 zł,
wydatki na realizację zadań statutowych plan 12.083,00 zł, wykonanie 4.311,59 zł,
wydatki przeznaczono na usługi pocztowe, zakup pieczątek.
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 mają zapewnić prawidłowe funkcjonowanie powribm^aaspMu.

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 bieżących - 174.330,00 zł, wykonanie (zadania statutowe)
166.190.46 zł, co stanowi 95,33 % planu, w całości przeznaczone na realizację zadań statutowych,
środki pochodziły z dotacji z Urzędu Wojewódzkiego, a przeznaczone zostały na zapłatę składek
na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń z pomocy społecznej dla 306 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
W tym rozdziale zaplanowano kwotę wydatków plan 1.795.525,54 zł, w 2020 r. zrealizowany
w kwocie 1.783.768,99 zł, co stanowi 99,35% planu, z tego na:
•
•

•

świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 1.629.030,04 zł, wykonanie 1.617.883,15 zł,
wydatki na realizację zadań statutowych przeznaczone na zwrot dotacji wykorzystanej
niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości plan 2.136,00 zł,
wykonanie 1.779,34 zł;
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.l pkt 2
i plan 164.359,50 zł, wykonanie 164.106,50 zł. W ramach tego rozdziału realizowane były
projekty z udziałem środków UE pn: „Centrum Usług Środowiskowych" (plan 58.658,00 zł,
wykonanie 58.658,00 zł), „Dla Rodziny" (plan 48.638,50 zł, wykonanie 48.638,50 zł),
„Aktywność zawodowa drogą do sukcesu" (plan 57.063,00 zł, wykonanie 56.810,00 zl).

Środki zostały wykorzystane na dofinansowanie zasiłków i pomocy w naturze, z których skorzystało
521 osób.
Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe
W tym rozdziale zaplanowano kwotę wydatków plan 610.037,00 zł, wykonano kwotę
609.650.47 zł (w tym zlecone plan - 16.900,00 zł, wykonanie - 16.513,88 zł), co stanowi 99,94%
planu, przeznaczono na:
•

świadczenia na rzecz osób fizycznych (plan zadania własne - 593.137,00 zł, wykonanie
593.136,59 zł, zadania zlecone plan - 16.568,00 zł, wykonanie 16.190,08 zł),
• zadania na realizację zadań statutowych - plan 332,00 zł, wykonanie 323,80 zł
(zadania zlecone).
Kwoty przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych (skorzystało
391 gospodarstw domowych), zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych
energii
elektrycznej wypłacane zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne. Warunkiem otrzymania
dodatku energetycznego jest otrzymywanie dodatku mieszkaniowego oraz posiadanie umowy
na dostarczanie energii elektrycznej i zamieszkiwanie w miejscu jej dostarczania.
Rozdział 85216 - Zasiłki stałe
Plan 2.025.666,00 zł, wykonanie w 2020 r. - 1.988,360,21 zł, co stanowi 98,16% planu.
Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone były na:
• realizację świadczeń na rzecz osób fizycznych - plan 2.015.572,00 zł, wykonanie
1.978.386,85 zł oraz zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych
w nadmiernej wysokości plan 10.094,00 zł, wykonanie 9.973,36 zł (zadania statutowe).
Skorzystało z wypłaty zasiłków stałych 362 osotoy..
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Rozdział 85219-Ośrodki pomocy społecznej
Plan 4.765.867,28 zł, wykonanie w 2020 r. -4.418.515,71 zł, co stanowi 92,71% planu.
Kwota ta m. in. była dofinansowana z budżetu Wojewody w wys. wykonanie 744.334,29 zł
(dotacja na zadania własne), plan 3.077,00 zł, wykonanie 3.075,15 zl (dotacja na zadania zlecone).
Wydatki bieżące przeznaczono na:
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane -plan 3.590.614,00 zł, wykonanie 3.575.159,01 zł,
.
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - plan 313.587,00 zł,
wykonanie 280.330,13 zł, (zadania zlecone) plan 47,00 zł, wykonanie 46,12 zł,
•

świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 11.622,00 zł, wykonanie 11.621,96 zł,
(zadania zlecone) plan 3.030,00 zł, wykonanie 3.029,03 zł.

W ramach tego rozdziału realizowane były projekty finansowane z UE plan - 846.967,28 zł,
wykonanie - 548.329,46 zł, pn.: „Dla Rodziny" (plan - 1.560,00 zł, wykonanie - 1.430,00 zł),
„Aktywność zawodowa drogą do sukcesu" (plan - 1.512,28 zł, wykonanie - 364,77 zl), „Projekt nowy
schemat wyższy standard" (plan - 843.895,00 zł, wykonanie - 546.534,69 zł).
Rozdział 85228 - Usług opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Planowane wydatki w tym dziale to kwota 5.168.734,28 zł, a wykonanie w 2020 r. to kwota
5.132.061,04 zł, co stanowi 99,29% planu, w całości przeznaczona na zadania statutowe
z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla podopiecznych
wymagających tego typu opieki -opłaty za pobyt w DPS, będących pod opieką Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej im. bł. Rafała Chylińskiego w Zgierzu i wydatkowano na organizowanie
i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z usług skorzystało 121 osób.
Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania
Zaplanowane wydatki w wys. 1.454.927,00 zł, w 2020 r. zostały zrealizowane w kwocie
1.442.277,87 zł, co stanowi 99,13% planu, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 1.409.427,00 zł,
wykonanie 1.401.280,00 zł oraz zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem
lub pobranych w nadmiernej wysokości plan 500,00 zł, wykonanie 497,87 zł, wypłacane z budżetu
państwa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania", łącznie z niej skorzystało
1.506 osób, dotacja dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań w drodze
konkursu ofert miasta Zgierza, plan 45.000,00 zł wykonanie 40.500,00 zl.
Rozdział 85232 Centra integracji społecznej
Zaplanowane wydatki w 2020 r. plan 1.067,00 zł, wykonanie 1.041,46 zł, co stanowi 97,61% planu.
Wydatki bieżące w całości związane są z realizacją statutowych zadań, zostały wydatkowane na zakup
artykułów biurowych, artykułów żywnościowych z przeznaczeniem na organizację spotkań dla osób
korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w celu aktywizacji społeczno-zawodowej.
Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk ży wiołow ych
Plan i wykonanie w 2020 r. - 53.432,62 zł, co stanowi 100,00% planu, świadczenia na rzecz osób
fizycznych (zadania zlecone) - plan, wykonanie 48.000,00 zł oraz zwrot dotacji wykorzystanej
niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości, odsetki od dotacji
oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem plan i wykonanie (zadania statutowe)
5.432,62 zł.
Z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej skorzystało 9 osólh.
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Rozdział 85295- Pozostała działalność
Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 1.170.518,07 zł, wykonanie w 2020 r. 788.040,80 zł w tym, co stanowi 67,32% planu w tym:
•
•
•
•

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 34.662,00 zł, wykonanie 34.662,00 zł,
świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 88.471,00 zł, wykonanie 88.470,75 zł;
zadania statutowe - plan 46.493,00 zł, wykonanie 46.492,58 zł - przeznaczone zostały
na pokrycie kosztów zakupu odzieży ochronnej w Miejski m Ośrodku Pomocy Społecznej;
wydatki na programyfinansowanez udziałem środków UE - plan 1.000.892,07 zł, wykonanie
618.415,47 zł, przeznaczeniem na realizację projektów pn.: „Aktywność zawodowa drogą
do sukcesu" (plan 563.894,78 zł, wykonanie 260.395,76 zł), „Podaruj nadzieję, wsparcie
i rozwój" (plan 22.708,49 zł, wykonanie 20.334,97 zł), „Centrum Usług Środowiskowych
w Powiecie Zgierskim" (plan 414.288,80 zł, wykonanie 337.684,74 zl).

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W Z A K R E S I E P O L I T Y K I SPOŁECZNEJ
W tym dziale zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 78.550,00 zł, wykonano w 2020 r. 42.038,88 zł, co stanowi 53,52% planu.
Rozdział 85395 Pozostała działalność
Planowane wydatki w tym dziale to kwota 78.550,00 zł, wykonanie w 2020 r. - 42.038,88 zł,
co stanowi 53,52% planu, przeznaczone zostały na:
•

•

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 10.000,00 zł, wykonanie 5.150,00 zł,
(wydatki poniesiono na prowadzenie zajęć wokalno-muzycznych, zajęć z języka angielskiego
oraz warsztatów z zakresu wpływu ziołolecznictwa na zdrowie seniorów dla posiadaczy
Zgierskiej Karty Seniora),
na zadania statutowe plan 68.550,00 zł, wykonanie 36.888,88 zł.
W ramach rozdziału wydatki przeznaczono m.in. na: kwotę (7.357,24 zł) wydatkowano
na zakup słodyczy w związku ze spotkaniem noworocznym seniorów, zakup kwiatów z okazji
Dnia Kobiet dla członków organizacji zrzeszających seniorów, zakup artykułów foliowych
i papierniczych na potrzeby pakowania produktów żywnościowych i maseczek ochronnych
dla mieszkańców w okresie COVID-19, zakup kwiatów dla pracowników MOPS z okazji dnia
Opiekuna Społecznego, realizację Vouchera dla Stowarzyszenia Miłośników Folkier z okazji
jubileuszu powstania, serwis kawowy podczas warsztatów dotyczących zdiagnozowania
potrzeb osób starszych, na realizację akcji Senior na Święta, kwotę (27.931,64 zł)
wydatkowano na wydatki poniesiono w związku z wydrukiem naklejek informacyjnych
na potrzeby akcji „Maseczki dla seniora" oraz na opracowanie projektu koncepcyjnego
przebudowy istniejącego budynku przy ulicy Narutowicza 29 w Zgierzu na potrzeby
Zgierskiego Centrum Seniora, usługami transportowymi dla Polskiego Związku Niewidomych
w celu odebrania darowizny w posteci środków czystości i higieny osobistejw ramach działań
niwelowania skutków ubóstwa, zapobiegania wykluczeniu społecznemu i marginalizacji osób
starszych realizacji akcji Senior na Święta w związku z dniem Pracownika Socjalnego nadruk na artykuły okolicznościowe, realizacją p^zek dla najuboższych mieszkańców
z okazji Świąt Bożego Narodzenia, k^otę (1 600 00 zł) przeznaczono na zakup materiałów
Gwiazdka" w Miejskim Ośrodku Pomocy

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Zaplanowane wydatki ogółem w tym dziale wynoszą 2.336.937,00 zl, wykonanie w 2020 r. 2.158.796,38 zł, co stanowi 92,38% planu. Wydatki przeznaczono na:
Rozdział 85401 - Świetlice szkolne
Wydatki w tym rozdziale dotyczą świetlic szkolnych ich utrzymania, zaplanowane wydatki plan
w kwocie 1.864.255,00 zł, wykonanie w 2020 r. - 1.802.197.65 zl, co stanowi 96,67%
z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane - dla nauczycieli i pracowników
obsługi świetlic we wszystkich szkołach podstawowych.
Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Zaplanowane wydatki plan w kwocie 113.300,00 zł, wykonanie w 2020 r. 66.568,44 zł, co stanowi
58,75% planu, zostały przeznaczone na:
•
•

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan w kwocie 95.100,00 zł, wykonanie
48.847,90 zl,
realizacje zadań statutowych plan w kwocie 18.200,00 zł, wykonanie 17.720,54 zl,
z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z opieką nad dziećmi
niepełnosprawnymi.

Rozdział 85412 -Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczy nku dla dzieci i młodzieży szkolnej,
a także szkolenia młodzieży
W ramach tego zadania w 2020 r. plan i wykonanie w wys. 40.494.00 zł, (dotacja) przeznaczono
na dofinansowanie do wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu
miasta.
Rozdział 85415 - Pomoc materialna dła uczniów
Zaplanowane wydatki w kwocie 318.888,00 zł, wykonane w 2020 r. 249.536,29 zł, co stanowi
78,25% planu, 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 charakterze 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, z pomocy skorzystało
201 uczniów, w rodzinach o niskich dochodach, w których dochód na jednego członka nie przekraczał
kryterium dochodowego wynoszącego 528,00 zł.

DZIAŁ 855-RODZINA
Zaplanowane wydatki ogółem w tym dziale wynoszą 74.809.863,94 zł, wykonanie 74.203.223,33 zł,
w tym zadania zlecone plan 72.106.627,00 zł, yyykonanie 71.774.862,89 zl, co stanowi 99,19 % planu.
Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się nast^uyaro:

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze
W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 54.471.169,00 zł, wykonane w 2020 r.- 54.426.480,42 zł,
w tym (zadania zlecone plan 54.446.210,00 zł, wykonanie 54.402.215,30 zł), co stanowi 99,92%
planu, pochodzą w całości z dotacji Wojewody Łódzkiego, przeznaczone zostały na wypłatę
świadczenia wychowawczego „Rodzina 500+", zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku
o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Ze świadczenia skorzystało 9.575 dzieci.
Wydatki przeznaczono na:
•
•
•

świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania zlecone plan 53.983.917,00 zl, wykonanie
53.946.41,24 zl;
wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania zlecone plan 286.433,00 zł, wykonanie
386.432,01 zł;
zadania statutowe związane z obsługą świadczeń - plan 100.819,00 zł, wykonanie 93.638,17 zł
w tym: (zadania zlecone plan 75.860,00 zł, wykonanie 69.373,05 zł) oraz zwrot dotacji
wraz z odsetkami wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej
wysokości plan 24.959,00 zł, wykonanie 24.265,12 zł).

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, św iadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
W rozdziale zaplanowano środki w wys. 15.727.397,00 zł, wykonanie w 2020 r. 15.424.760,17 zł,
w tym (zadania zlecone plan 15.590.959,00 zł, wykonanie 15.318.423,80 zł), co stanowi 98,08%
planu.
Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz obsługę
stanowiska do spraw świadczeń rodzinnych tj: zasiłki rodzinne z dodatkami - 2.296 osób,
zasiłki pielęgnacyjne - 1.144 osób, specjalny zasiłek opiekuńczy- - 33 osoby, świadczenia
pielęgnacyjne - 207 osób, jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka - 265 osób, świadczenie
rodzicielskie - 153 osoby, zasiłek dla opiekuna - 10 osób, fundusz alimentacyjny - 395 osób.
Wydatki przeznaczono na:
•
•
•

świadczenia na rzecz osób fizycznych (zadania zlecone) plan 14.228.374,00 zł, wykonanie
13.975.165,98 zł;
wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 1.329.241,00 zł, wykonanie 1.284.148,50 zł
w tym ( zadania zlecone plan 1.293.262,00 zl, wykonanie 1.274.585,22 zł);
zadania statutowe związane z obsługą świadczeń - plan 169.782,00 zl, wykonanie
165.445,69 zł w tym: (zadania zlecone plan 69.323,00 zł, wykonanie 68.672,60 zł) oraz zwrot
dotacji wraz z odsetkami wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych
w nadmiernej wysokości.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny
W rozdziale zaplanowano środki w wys. 5.535,00 zł, wykonanie w 2020 r. 3.105,93 zł,
w tym zadania zlecone plan - 1.035,00 zł, wykonanie - 1.035,00 zł, co stanowi 98,08% planu.
Wydatki w całości zostały przeznaczone na realizację zadań statutowych, wydatki poniesiono na zakup
artykułów biurowych na potrzeby realizacji zadań z zakresu Zgierskiej Karty Rodzinnej.
Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny
Zaplanowana kwota wydatków bieżących w 2020 r. w wys. 3.109.449,94 zł, wykonanie 2.929.189,76 zł, w tym (zadania zlecone plan 1.852.510,00 zł. wykonanie 1.841.440,00 zł), co stanowi
94,20% planu, przeznaczono na:
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 245.849,00 zł, wykonanie 240.726,84 zł,
w tym ( z a d ^ z ł b a c o n e ^ ^

•

•
•

realizację zadań statutowych - plan 643.271,00 zl, wykonanie 640.954,24 zł w tym (zadania
zlecone plan 11.953,00 zł, wykonanie 11.636,00 zł) oraz zwrot dotacji wraz z odsetkami
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości;
świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 1.794.276,00 zł, wykonanie 1.783.525,50 zł,
w tym (zadania zlecone plan 1.792.750,00 zł, wykonanie 1.782.000,00 zł);
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. Ipkt 2 i 3
- plan 426.053,94 zł, wykonanie 263.983,18 zl - program „Dla Rodziny".

Kwota w tym rozdziale została zabezpieczona na współfinansowanie pieczy zastępczej
oraz na opłacenie pracy asystenta rodziny, realizację świadczenia w ramach programu „Dobry Start
300+".
Rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
Na utrzymanie Miejskiego Żłobka im. Koziołka Matołka w Zgierzu zaplanowano wydatki
w wys. 1.280.400,00 zł, wykonano 1.207.938,26 zł, co stanowi 94,34% planu, w tym:
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 1.059.000,00 zł, wykonanie 1.014.367,65 zł,
• realizację zadań statutowych-plan 221.400,00 zł, wykonanie 193.570,61 zł.
Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia rodzinne, zuodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby
pobieraj;ice zasiłki dla opiekunów, zuodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.
o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
Kwota wydatków bieżących (zadania zlecone) plan w wys. 215.913,00 zł, wykonanie w 2020 r. 211.748,79 zł, co stanowi 98,07% planu, 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.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA 1 OCHRONA ŚRODOWISKA
Wydatki zaplanowane zostały w wysokości 31.659.955,90 zł, zrealizowane w wys. 29.416.115,01 zl,
co stanowi 92,91% planu, dotyczy zarówno wydatków bieżących jak i inwestycyjnych.
Realizacja wydatków przedstawia się następująco:
Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Zaplanowana kwota w wysokości 173.635,00 zł została wydatkowana w 2020 r.- 124.046,30 zł,
co stanowi 71,44% planu, obejmowała:
>

wydatki bieżące - zadania statutowe - plan 26.500,00 zł, wykonanie 7.602,30 zl, w tym:
4.243,50 zł - analiza próbek wód opadowych, 691,20 zł - zobowiązania za 2019 r., 2.667,60 zł
- odbiór zanieczyszczonych wód opadowych;

>

wydatki majątkowe - plan 147.135,00 zł, wykonanie 116.444,00 zł, z przeznaczeniem
na wydatki inwestycje jednostek budżetowych własne - „Wsparcie budowy podłączeń
budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Miasto Zgierz - edycja II
- WPF"-plan 147.135,00zŁw#imfflrire 116.444.00ai.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami
Zaplanowano wydatki w tym rozdziale w kwocie 23.493,581,19 zł, a zrealizowano w 2020 r. 22.382.332,58 zł, co stanowi 95,27% planu. Realizacja w całości obejmowała wydatki bieżące, w tym:
>
•

Wydatki bieżące - plan 23.143.581,19 z l , wykonanie 22.173.953,97 zł w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 520.534,00 zł, wykonanie 514.775,45 zł m.in. są to koszty obsługi administracyjnej, wynagrodzenie pracowników roznoszących
korespondencję w sprawie zmiany wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami;

•

zadania statutowe - plan 22.623.047,19 zł, wykonanie 21.659.178,52 zł z przeznaczeniem na:
zakup pojemników i części zamiennych - 2.035,01 zł, zakup worków do selektywnego
zbierania odpadów komunalnych - 222.911,81 zł, pokrycie kosztów odbioru
i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych - 21.417.645,76
zł, w tym w ramach zadania pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych
pochodzących od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
oraz właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkiem wielolokalowym w którym
w części zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, położonych na terenie
Gminy Miasto Zgierz" -WPF - 20 079 307 86 zł korespondencja - 10 057 00 zł publikacja
ogłoszenia - 380 00 zł obsługa drukarki - 3 489 19 £ opłaty za czynności egzekucyjne
i komornicze - 1 660 75 zł koszty postępowań sadowychi prokuratorskich w sprawie opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 300 00 ri szkolenia pracowników zajmujących
się obsługą administracją systemu gospoLowania odpadami komunalnymi - 699,00 zł.

> wydatki majątkowe - plan 350.000,00 zł, wykonanie 208.378,61 zł z przeznaczeniem
na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne - „Doposażenie infrastruktury w zakresie
gospodarki odpadami komunalnymi".
Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi
Plan 342.902,00 zł, wykonanie w 2020 r. - 341.283,05 zł, co stanowi 99,53% planu.
Realizacja w całości dotyczy wydatków bieżących zadań statutowych przeznaczona na: zimowe
utrzymanie dróg na terenie miasta - 226.473,05 zł, dostawę z montażem małej architektury 98.725,00 zł, odholowanie i parkowanie pojazdu - 16.085,00 zł.
Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach
Plan 561.754,00 zł, wykonanie w 2020 r. - 469.214,64 zł, co stanowi 83,53% planu.
Realizacja w całości dotyczy wydatków bieżących zadań statutowych, poniesionych na nasadzenia
jednorocznych roślin - 53.156,20 zł, zakup worków do podlewania drzew - 14.149,92 zł, utrzymanie
zieleni w pasach drogowych oraz opłaty za korzystanie ze środowiska - 401.908,52 zł.
Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt
Planowana kwota w 2020 r. - 764.113,16 zł, stanowiła 86,81% planu, wykonana została w wysokości
663.318,34 zł, obejmowała w całości wydatki bieżące - zadania statutowe.
Poniesione wydatki dotyczyły pobytu zwierząt w schronisku i interwencji weterynaryjnej
z transportem (63. 541,74 zł), zakupu karmy dla kotów wolnożyjących (15.018,00 zł), zwrotu kosztów
poniesionych z tytułu odłowienia i opieki nad zwierzętami właścicielskimi ( 1.240,00 zł) oraz usług
weterynaryjnych związanych ze sterylizacją i leczeniem kotów wolnożyjących wraz ze sterylizacją
i czipowaniem zwierząt właścicielskich w ramach przedsięwzięcia pn. „Zapewnienie opieki
zwierzętom z terenu Gminy Miasto Zgierz oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Miasto Zgierz" - WPF 583.518,6® a$).

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic iiaców i dró.
Zaplanowana kwota w 2020 r. w wys. - 2.732.679,00 zł, wykonanie 2.282.082,19 zł, co stanowi
85,51% planu, przeznaczona została na:
> wydatki bieżące - zadania statutowe - plan 2.680.000,00 zł, wykonanie 2.229.403,75 zł,
w tym:
• oświetlenie ulic, placów i dróg na terenie miasta - 1.491.898,13 zł,
• konserwacja punktów świetlnych i linii oświetleniowych - 737.505,62 zł;
> wydatki majątkowe - plan 52.679,00 zł, wykonanie 52.678,44 zl, z przeznaczeniem
na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne w tym:
• „Budowa oświetlenia ulicy Bajkowej w Zgierzu": 25.351,53 zł
W ramach zadania wykonano oświetlenie uliczne - 7 szt. lamp.
• „Budowa oświetlenia ulicy Zawilcowej w Zgierzu": 27.326,91 zł
W ramach zadania wykonano oświetlenie uliczne - 9 szt. lamp (6 szt. słupów).
Rozdział 90017 - Zakłady tzosuodarki komunalnej
W rozdziale tym w 2020 r. z zaplanowanych bieżących wydatków zadań statutowych w kwocie
2.127.060,00 zł, wykonano kwotę 2.047.597,42 zł, co stanowi 96,26% planu. Powyższe środki
stanowiły dopłatę do kapitału spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z . o. o.
w Zgierzu na pokrycie straty z tytułu administrowania budynkiem Łaźni Miejskiej przy
ulicy Łęczyckiej 24 oraz innych zadań powierzonych przez Gminę Miasto Zgierz.
Rozdział 90095 - Pozostała działalność
Zaplanowane wydatki w wys. 1.464.231,55 zł, wykonane w 2020 r. w wys. 1.106.240,49 zł,
co stanowi 75,55 % planu, przeznaczono na:
> wydatki bieżące - zadania statutowe - plan 1.298.696,55 zl, wykonanie 1.002.387,26 zł, w tym:
• zakup wody do zdrojów ulicznych, szaletu i fontanny oraz energii elektrycznej dla potrzeb
zasilania estrady w Parku Miejskim - 155.642,01 zł;
• konserwacja kanalizacji deszczowej - 340.897,18 zł;
• usuwanie zagrożeń dla zdrowia mieszkańców - składowisko odpadów przy ul. Miroszewskiej
w Zgierzu (odprowadzenie odcieków) - 116.388,22 zł;
• opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym dróg wojewódzkich
i powiatowych - l .580,40 zł;
• poniesione nakłady wydatkowano na opłaty z tytułu odprowadzenia ścieków do kanalizacji
sanitarnej-fontanna oraz demontaż dekoracji świątecznej na terenie miasta, oczyszczenie
separatora i piaskownika przy ulicy Miroszewskiej, wyrysy z rejestru gruntu -263.262,12 zł;
• poniesione nakłady wydatkowano na umowę użyczenia gruntu, wykonanie analiz finansowych
na potrzeby aplikowania o środki - 18.992,74 zł;
• zakup i wydruk ulotek, plakatów i plansz dydaktycznych o zasadach segregacji odpadów
komunalnych na terenie Gminy Miasto Zgierz w ramach projektu „Czyste osiedle - edukacja
ekologiczna mieszkańców - 48.609,60 zł -WPF;
• transport i utylizacja łosia - 3.198,00 zł;
• ogłoszenia prasowe - 1.107,00 zł;
• wykonanie aktualizacji PGN w ramach projektu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej" 6.396,00 zł - WPF;
• ekspertyzy w zakresie badania próbek odpadu paleniskowego - 4.606,35 zł;
• „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię i paliwa gazowe dla obszaru Gminy
Miasto Zgierz yvraz z prognozą oddziaływania na środoyvisko" - 15.375,00 zł - WW,;

5 ł
•
•
•
•
•

opracowanie zestawienia miesięcznej sumy odpadów atmosferycznych dla rejonu m. Zgierza 128,84 zł;
różne opłaty składki m.in. (opłata za wyrys z rejestru gruntu, opłaty za odprowadzenie wód
opadowych i roztopowych, szkolenia pracowników) 26.203,80 zł,
projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię i paliwa gazowe dla obszaru Gminy
Miasto Zgierz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - 15.375,00 zł;
opracowanie zestawienia miesięcznej sumy odpadów atmosferycznych dla rejonu m. Zgierza 128,84 zł;
różne opłaty składki m.in. (opłata za wyrys z rejestru gruntu, opłaty za odprowadzenie wód
opadowych i roztopowych, szkolenia pracowników ) 26.203,80 zł,

> wydatki majątkowe - plan 165.535,00 zł, wykonanie 103.853,23 zł, z przeznaczeniem
na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne w tym:
• „Budowa przegrody akustycznej od strony boisk przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Zgierzu":
plan 60.000,00 z ł , wykonanie: 0,00 zł;
• ,3udowa zdroju ulicznego w okolicach posesji nr 20 przy ulicy Dygasińskiego w Zgierzu"
plan 5.535,00 zł, wykonanie 5.453,23 zł;
• „Wykonanie geotermalnego otworu badawczego" WPF - plan 100.000,00 zl, wykonanie
98.400,00 zł, poniesiono koszty na wykonanie opracowań, które będą załącznikami do wniosku
tj. projekt robót geologicznych otworu geotermalnego Zgierz GT-1, kosztorys inwestorski,
analiza uwarunkowań wykorzystania wód termalnych, karta informacyjna otworu, analiza
środków zewnętrznych.
DZIAŁ 921 - KULTURA 1 OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
W dziale tym zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 4.582.700,00 zł, wykonano w 2020 r. 4.483.998,90 zł, w tym zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z jednostkami
samorządu terytorialnego - plan 134.000,00 zł, wykonanie 134.000,00 zł, co stanowi 97,85 % planu.
Wydatki przeznaczono na:
Rozdział 92109 - Do mv i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Zaplanowane i zrealizowane w 2020 r. wydatki w wysokości 1.440.000,00 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 półroczne za 2020 rok.
Rozdział 92116 - Biblioteki
Zaplanowane i zrealizowane w 2020 r. wydatki w wysokości 1.714.300,00 zł (w tym dotacja
z Powiatu Zgierskiego na zadania powierzone - plan i wykonanie 134.000,00 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 2020 rok.
Rozdział 92118-Muzea
Zaplanowane i wykonane w 2020 r. wydatki dla Muzeum Miasta Zgierza wyniosły 790.000,00 zł
i dotyczą dotacji na zadania bieżące.
Szczegółową realizację planu finansowego Muzeum Miasta Zgierza przedstawia odrębne
sprawozdanie nieśne za 2020 rok.
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Rozdział 92195 - Pozostała działalność
Zaplanowana kwota w 2020 r. w wys. plan 638.400,00 zł, wydatkowana - 539.698,90 zł, co stanowi
84,54% planu, przeznaczona została na:
• wynagrodzenia plan 21.900,00 zł, wykonanie 11.408,23 zł,
• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 232.320,00 zł, wykonanie
168.946,23 zł,
• wydatki majątkowe plan 306.480,00 zł, wykonanie 300.000,00 zł w tym: „Przywrócenie
należytego stanu Pomnikowi Stu Straconych w Zgierzu" plan 156.480,00 zł, wykonanie
150.000,00 zł, „Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich budynku dawnej szkoły
parafialnej obecnie budynek usługowo-handlowy przy ulicy Długiej 33 w Zgierzu" plan i wykonanie 50.000,00 zł, "Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich Kościoła
Farnego pw. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu - etap II „- plan i wykonanie
100.000,00 zł;
• wydatki bieżące zadań własnych oraz wydatki dotyczące dotacji realizowane przez organizacje
pozarządowe w zakresie upowszechniania kultury-plan 77.700,00 zł, wykonanie
59.344,44 \.
z

Dotacje przekazano dla następujących organizacji:
• Fundacja Twórczy, Aktywni - zadanie publiczne - Projekt ,31iżej natury i kultury"
-3.594,44 zł,
• Stowarzyszenie Zgierski Uniwersytet Trzeciego Wieku - Inicjatywy na rzecz środowiska osób
trzeciego wieku" - 17.000,00 zł;
• Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej „FOLKIER"- Projekt „Wokół Folkloru"
-8.750,00 zł;
• Stowarzyszenie EZG: zadania Aktywni seniorzy -międzynarodowa integracja 5.000,00 zł,
Projekt „Odkrywając Zgierz" - 20.000,00 zł;
•
Parafia Ewangelicko -Augsburskiej - organizacja 2 koncertów dla mieszkańców Zgierza
- „Koncert Reformacyjny" i „Koncert świąteczny" - 5.000,00 zł.
Ponadto środki wydatkowano m. in. na:
•
zakup artykułów plastycznych, spożywczych, kwiatów, zniczy, paliwa na potrzeby
organizowanych wydarzeń i uroczystości miejskich - 14.605,66 zł,
• umowy o dzieło w związku organizacją imprez kulturalnych - cykl spotkań „Co za Gość.
7.541,00 zł;
• kataryniarz, organizacja ruchu, gazeciarz, modernizacja imprezy na potrzeby wydarzenia
„Jarmark Kaziukowy" - 2.267,00 zł;
• opłaty ZAiKS za wykonanie utworów podczas „Drgań Przestrzeni" i „Jarmarku
Kaziukowego"- 1.600,23 zł;
• zakupiono nagrody dla uczestników i laureatów turniejów, konkursów m.in. „Drgania
Przestrzeni" , regionalnych eliminacji „Albertiana 2020" organizowanych pod patronatem
Prezydenta Miasta Zgierza - 996,13 zł;
• organizację turnieju tanecznego „Drgania Przestrzeni"- 19.200,00 zł;
•
organizację „Albertiany 2020" - 4.950,00 zł;
• organizację „Zgierskiego Kaziuka" - 50.096,00 zł;
• współorganizację koncertów i innych wydarzeń - 6.800,01 zł;
•
usługa cateringowa i gastronomiczna -1.870,00 zł;
• oprawa oświetleniowa pomnika „Wolność i Niepodległość" - 4.674,00 zł;
• usługa oświetleniowa w barwach narodowych budynku Urzędu Miasta Zgierza
w dniu 11.11.2020 r. - 4.500,00 zł;
• plakaty i broszury - 2.293,95 zł;
• wsparcie dla Towarzystwa Przyjaciół Zgierza - 2.000,00 zŁ
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Rady Osiedli zrealizowały wydatki związane z organizacją pikników, festynów, turniejów sportowych,
imprez okolicznościowych, dla mieszkańców danego Osiedla, wydatkowały m.in. na zakup wiązanek
okolicznościowych na uroczystości państwowe i lokalne, zakup chorągiewek na Dzień Flagi,
zakup mebli piknikowych, statywu wraz z pokrowcem na kwotę plan 77.020,00 zł, wykonanie
56.960,08 zł, z tego:
1. Rada Osiedla Rudunki
3.600,60 zł
2. Rada Osiedla Proboszczewice -Lućmierz 9.999,78 zł
3. Rada Osiedla Przvbvłów 7.481,73 zł
4. Rada Osiedla Podleśna
0,00 zł
5. Rada Osiedla Nowe Miasto
8.010,42 zł
6. Rada Osiedla Chełmy - Adelmówek
6.498,93 zl
7. Rada Osiedla 650 - lecia 6.697,65 zł
8. Rada Osiedla Krzywię - Chełmy 0,00 zł
9. Rada Osiedla Stare Miasto 8.444,96 zł
10. Rada Osiedla Piaskowice-Aniołów
4.726,01 zł
11. Rada Osiedla Kurak 1.500,00 zł

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA
W dziale tym zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 14.110.127,86 z l wykonano w 2020 i, 13.978.173,52 zł, w tym zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z jednostkami
samorządu terytorialnego - plan 44.000,00 zl, wykonanie 19.919,51 zł, co stanowi 99,06 % planu.
Wydatki przeznaczono na:
Rozdział 92603 - Obiekty sportowe
Zaplanowane i zrealizowane w 2020 r. wydatki w wys. 7.946.266.86 zł, dotyczą w całości wydatków
majątkowych przeznaczonych na zadanie 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"
Rozdział 92604 - Kultura fizyczna
Zaplanowane wydatki w wys. 5.239.855,00 zł, zrealizowane w 2020 r. 5.117.196,48 zł, co stanowi
97,66% planu w tym: zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów z jednostkami
samorządu terytorialnego - plan 44.000,00 zł, wykonanie - 19.919,51 zł, dotyczą wydatków
bieżących, majątkowych związanych z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Zgierzu, wydatki przeznaczono na:
> wydatki bieżące - plan 5.208.055,00 z ł , wykonanie 5.085.396,48 zł w tym:
• wynagrodzenia i pochodne - plan 2.848.328 z ł , wykonanie - 2.848.325,68 zł;
• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 2.293.149,00 zł, wykonanie 2.194.573,95 zł;
• świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 22.578,00 zł, wykonanie 22.577,34 zł (własne).
• dotacja z Powiatu Zgierskiego na organizację Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej
Licealiady wydatki bieżące zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów
z jednostkami samorządu terytorialnego - plan 44.000.00 zł, wykonanie - 19.919,51 zl zadania statutowe;
> wydatki majątkowe - plan i wykonanie 31.800,00 zł. z przeznaczeniem na inwestycje
i zakupy inwestycyjne własne w tym na zadanie pn:
• „Zakup sprzętu sportowo - rekreacyjnego do siłowni przy ul. Wschodniej 2 w Zjgjierzu*.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej
Wydatki w tym rozdziale plan po zmianach w kwocie 532.000,00 zl, wykonane w 2020 r. 529.848,12 zl, co stanowi 99,60%, są to 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,
Między szkolny Uczniowski Klub Sportowy „MUKS" Zgierz, ul. Bolesława Leśmiana 1,
Uczniowski Klub Sportowy "Lisy" Zgierz, ul. Parzeczewska 46,
Uczniowski Klub Sportowy "Piątka" Zgierz, ul. 1 Maja 63,
Uczniowski Międzyszkolny 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 Ił 19.

Dotacje są przekazywane na podstawie przeprowadzonego konkursu ofert i zawartych umów.
Wszystkie dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań Miasta Zgierza.
Rozdział 92695 - Pozostała działalność
Zaplanowane wydatki w wys. 392.006,00 zł, zrealizowane w 2020 r. wys. 384.862,06 zł, co stanowi
98,18% dotyczą wydatków bieżących i majątkowych, z przeznaczeniem na:
>
•

•

>

wydatki bieżące - plan 92.006,00 zł, wykonanie 84.862,06 zl w tym:
zadania statutowe - plan 27.006,00 zł, wykonanie 25.622,06 zł, przeznaczono na: zakup
nagród, pucharów dla zawodników i drużyn sportowych oraz sprzętu sportowego jako wsparcie
organizacji zawodów, turniejów organizowanych na terenie Miasta pod patronatem Prezydenta
Miasta Zgierza m.in.: turniej Zgierskiej Amatorskiej Ligi Koszykówki oraz Ogólnopolskiego
Amatorskiego Turnieju Koszykówki Kobiet, turnieju piłki nożnej w różnych rocznikach
organizowanego przez ZKS „Włókniarz" i MKP „Boruta" Zgierz, I Otwartych Mistrzostw
Powiatu Zgierskiego w halowej Piłce Nożnej o puchar Komendanta Powiatowego Policji
w Zgierzu, międzyszkolnego Biegu ku Słońcu (klasy I-IV), Wielka Olimpijska Lekcja WF
(we współpracy z Regionalną Radą Olimpijską w Łodzi), przewóz uczestników Biegu
na orientacje z Ośrodka MOSiR „Malinka" do szkół, usłuee nagłośnienia w imprezie
podsumoyyującej akcję „Łyżwy są fajne", „Walentynki na lodzie*
świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 65.000,00 zł, wykonanie 59.240,00 zł,
przeznaczone na nagrody o charakterze szczególnym - 2 nagrody sportowe zgierskim
zapaśnikom (6.000,00 zł), stypendia Prezydenta Miasta Zgierza za wybitne osiągnięcia,
wyniki sportowe (53.240,00 zł) dla 34 stypendystów,
wydatki majątkowe płan 300.000,00 zł, wykonane 300.000,00 zł, przeznaczone został}'
na realizację inwestycji: „Miejsca integracji społecznej - Otwarte Strefy Aktywności na terenie
Zgierza".

ROZCHODY
Planowane rozchody w 2020 roku wyniosły 3.531.862,19 zł, wykonanie w wys. 3.531.862,19 zł.
Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji na dzień 31.12.2020 r.
wynosi 53.842.039,61 zł.
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wpływy z pozostałych odsetek

wpływy z różnych dochodów

dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych
na realizacje zadań bieżących jednostek sektora
finansów publicznych

2710

60014

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

239 278,00

0,00

239278.00

239 278,00

wykonanie (100,00%)

239 278,41

0.00

0.00

239278,41

239278,41

>tan na początek roku

20 000,00

20 000,00

0,00

0.00

0.00

20000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17 772,48

17 772,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

plan t u początek roku

25 500.00

25 500.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

ilan po zmianach

25 500,00

23 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

wykonanie (96,81%)

24 687,82

24 687,82

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

)lan po zmianach

12 300.00

12 300.00

0.00

0.00

0,00

0,00

wykonanie (100,00%)

12 300,00

12 300,00

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

o.oo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

869 253,50

110 000,00

uoooo.oo

110000,00

869253.50

plan po zmianach

877 760,00

877 760,00

0,00

877 760,00

wykonanie (99,99%)

877 659,85

877 659,85

0.00

877 659,85

0,00

0.00

0,00

0,00

27 150,00

27 150.00

0,00

27 150,00

27 050,00

0.00

27 050,00

869253,50

o.oo

869 253,50

0,00

o.oo

0,00

o.oo

0,00

0,00

plan na początek roku
plan po zmianach
wykonanie (S».63%)

0.00

27 050,00
869 253,50

0,00

0,00

płan na początek roku
środki z państwowych funduszy celowych na
finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
plan pn zmianach
inwestycji 1 zakupów Inwestycyjnych jednostek sektora
finansów publicznych
wykonanie (100.00%)

850 610,00

850609,85

plan na początek roku

0.00

63S0

0,00

869253,50

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0 00

o.oo

850610,00

0.00

0.00

850 610,00

o.oo|

0,00

850609,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

43 050,00

0,00

30 000,00

0,00

0.00

0.00

plan pa zmianach
wykonanie (69,69%)

60095

110 000,00

plan ns początek roku

6330

środki z państwowych funduszy celowych na
finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów iirwestYCyjnych jednostek sektora
finansów publicznych

0,00

o.oo
0,00
o.oo

ilan na początek roku

notacje celowe przekazane z budżetu państwa na
plan na początek roku
realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych
plan po zmianach
gtnin (związków gmin, związków powiatowotaninnych)
wykonanie (0.00%)

działalność Funduszu Dróg Samorządowych

0.00
0,00

20 000,00

6290

60011

0.00

0,00

ilan po zmianach

środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin,
powiatów (związków gmin, związków powtatr/wogmmtlych, związków powiatów), samorządów
województw, pozyskane z innych źródeł

6350

0,00

wykonanie l,IS,84%)

dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej
stan po zmianach
udzielanej miedzy jednostkami samorządu teretonaJnego
na dofinansowanie własnych zadań hiezących
wykonanie (100.0OH)

drogi publiczne gminne

0,00

lian po zmianach

lian na początek roku

0870

plan na początek roku

30 000,00
0.00

0,00

0,00

0,00
O.OO

43 050,00

plan po zmianach

0.00

30 000,00

wykonanie (69,69%)

850 609,85

o.oo

plan na początek roku

8 355 403,52

0,00

8 355 403,52

0.00

8355 403,52

0,00

płan po zmianach

5 469 053,62

0,00

5 469 053.62

0,00

5 469053,62

0,00

wykonanie (112.03%)

6 126 735,98

0,00

6 126 735.98

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z plan na początek roku
iudztałent środków europejskich oraz środków, o
których mowa w art. 5 ust, 3 pkt 5 Gt. a i b ustawy, lub płan po zmianach
płatności w runach budżetu środków ttnopcjskkri,
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
wykonanie (112,01%)

8 355 403,52

o.oo

8 3S5 403.52

pozostała działalność

0.00

6126 735,98

0.00

0.00

0,00

8355 403,52

0,00

4 891 996,75

0,00

0.00

4 891 996,75

0,00

0.00

4891 996.75

0,00

5 479 396,25

0,00

0,00

5 479396.25

0,00

0,00

5 479 396,25

0,00

<5>

2^

6259

>tan ns początek roku
dcłscte celowe w runach programów finansowanych z
KZcalont środków europejskich oraz środków, 0
ttórycb mows w art, 5 ust. 3 pkt 5 ht. a i b ustawy, lub płan po zmianach
phiinotci w ramach budżetu środków europejskich,
|
realizowanych przez, jednostki samorządu terytorialnego
wykonanie (112.18%)

Gaspedarka mieszkaniowa

0650

0750

wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Skarbu Państwa, jednostek srtmorzadu terytorialnego
lub innych jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze

70005

0470

0550

0.00

0.00

577 056.87

0,00

0,00

577 056.87

0.00

0.00

577 056.87

0.00

0,00

647 339,73

0,00

51 000,00

0.00

0,00

0,00

7479502,00

7 134 502.00

345000,00

0,00

OflO

10 968 697,28

0,00

6201795,65

5 841165,15

360 630,50

0,04)

0.00

9 827 100,00

9 827 100.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

10072 580,67

10072 580,67

0.00

0,00

0,00

0,00

O,00

9 264 498,99

9264 498,99

0,00

o.oo

0,00

plan na początek roku

5 100,00

5 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ntaa- po zmianach

6 500,00

6 500,00

0,00

0,00

0.00

0.00

wykonanie (460.70%)

30 S30.65

30 530,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

plan ns początek roku

9 000 000,00

9000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

plan po zmianach

9 000 000,00

9000 000,00

0,00

0,00

0,00

0.00

o.oo

0.00

wykonanie (89,66%)

o.oo

0,00

0.00

0,00

o.oo

0,00
0.00

plan po zmianach

647 339,73

0,00

18 481 400,00

11 360 400,00

19452382,67

11 972 880,67

17 170 492,93

wpływy z pozostałych odsetek

wpływy z rozitezeó/zwrotów z lat ubiegłycti

wpśywy z różnych dochodów

gospodarka rrruntimi i nieruchomościami

wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie
i słuzrłbnofci

8 069 556,80

8 069 556,80

255 000,00

255 000,00

plan po zmianach

499080,67

499 080,67

o.oo

0,00

wykonanie (134,55%)

671 492.14

671 492.14

0.00

0.00

0.00

piaa na początek roku

165 000,00

465 000,00

0.00

0.00

0,00

0,00

plan po zmianach

465 000,00

465 000,00

0,00

0,00

0,00

o,oo

wykonanie (81.1954)

377 543,52

377 543.52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

plan ns początek coka

102 000,00

102 000,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

plajt po zmianach

102 000,00

102 000.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

wytof!ame(113,IW)

115375,88

115 375,88

0,00

0,00

0,00

0,00

8 654300.00

1 533 300,00

0.00

7 121 000,00

7 070000,00

51 000.00

9 379 802.00

1900 300.00

0.00

7 479 502,00

7 134 502,00

345 000,00

0,00

0.00

7 905993.94

1704198.29

0,00

6201795,65

5 841 165.15

360630,50

0.00

0.00

plan po zmianach

plan po zminnaoh

wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego
raeruchomości

wpływy z różnych opłat

0.00

płaa ns początek roku

wykonanie (70,44%)

«690

0.00

zakłady gospodarki mieszkaniowej

wpływy z tytułu opłat i kosztów sadowych
oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa
z tytułu postępowania sadowego
i prołojrzlorskieaci

0970

0.00

0,00

początek raku

wykonanie (91,98%)

OM0

0,00

7 070 000.00

a

lian po zmianach

0920

0.00

647 339,73

n

3ian na początek roku

70001

0.00

7121000,00

pta.
790

O.OO

0,00
0,00

133 000,00

133 000,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

500 000,00

500000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

523 523,08

523 523,08

0,00

0,00

0,00

163 200,00

163 200,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

163 200,00

163 200,00

0,00

o.oc

0,00

0,00

114 963,58

114 963,58

0,00

o,oc

0,00

0,00

0.00

plan na początek roku

32 000,00

32 000.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

plan po zmianach

32 000,00

32 000,00

0.00

o.oo

0.00

0.00

0,00

0,00

9 717,07

9717,07

0,00

o.oo

0,00

0.00

0.00

0.00

wykonanie (30,37%)

0750

opływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych
rlccftiii PAństwa, Jcdnos4Cak suTiDrzafdij terytorialnego
uh rriiiTych j^rwrtekz^iciaTiyt^
Jo łcktorB (mwisów publiczrrytłi waz mnycłi umów o
lodobnyrn ahafiJderze

O760

0770

wpływy z tytułu prarłcstlatłceriia prawa u^fcewaniia
weczystcgo w prawo y ^ w o t r i

wpraty z lyrutu oarwarnego nanyen. prawa własności
oraz prawa użytkowania wiłCTystego nimtdh&mokA

tlan rm początek roku

1200 000,00|

I200000,0o|

0,00

0,00

0,00

0,00

ił*n po zmian* eh

] 200000,00

1 200000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

wykonanie (87,19%)

1 046248,34

1 046248,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

51000,00

0,00

51 000.00

0,00

345 000,00
360630,50

plan na początek roku
ńtm po xmjim*cłi

345 000,00

0,00

wi'konanie(lM.53%)

360630,50

0.00

360 630.50

0,00

plon ra początek roku

7000000,00

0,00

7 000 000,00

7 000 000,00

slan po zmianach

7134502,00

0,00

7 134 502,00

7 134 5D2.00

wykoiianic^l,*?^)

5 841 165,15

0.00

5 841 165.15 1

5 841 165.15

plan na początek roku
0800

0920

wpływy z tytułu otfsafeftdftwaniń ML przejęte
nimKhoTtwśri pad inwestycje ć d u publicznego

wpływy z pozostałych odsetek

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

wykonanie (0,00%)

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

plan n i początek roku

5100.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

plan po zmianach

5 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 746.22

9 746,22

0,00

0,00

0,00

0,00

23358200,95

0,00

23 358 200,95

23 358 200,95

8,80

płan po zmianach

7 863 926,29

56 955,00

7806 971,29

7 806 971,29

0,00

wykonanie <97

7 652 078J3

93 724.60

0.00

7 558 353.63

7 558 353,63

0,00

23 358 200,95

0.00

0.00

23 358 200.95

23 358200.95

0.00

plan po zmianach

7 863 926,29

56 955,00

7 806 971,29

7 806 971.29

0,00

wykonanie (97,31%)

7 652 078,23

93 724,60

7 558353,63

7 558 353,63

0,00

0,00

0,00

plan ns początek roku
71005

prtftfi ni poćsttjiek rbki
0470

0750

wpływy z optat za Srweły zarząd, użytkowanie
i ałuttbooici

wpływy z najmu i daerżawy składników mtj^kfiwycaiSkarbu Państw*. }e4nossek urnorzadu SerjrtoHateego
lub innych jednostek nliczanydi
do lektora finansów publicznych on?, innych u m ó w o
podobnym charakterze

70 000,00

0,00

plan na pectatcJt roku
l>ri*blnoii \r<rłu|p>wa.

wpływy z pozostałych odsetek

wpływy z różnych dochodów

41 340,00

41 340,00

47 020,12

47020,12

plan aa początek roku

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

płan po zmśanssh

15 615,00

15 615,00

0,00

0,00

wykonanie (113,24%)

17 682,37

17 682.37

0,00

0.00

płan po zmianach

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

0.00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

671.07

671,07

0,00

plan na początek roku

0,00

0,00

0,00

plan po zmianach

0,00

0,00

28 351,04

28 351,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23 358 200.95

0,00

0,00

23 358 200,95

0.00

0,00

23 358200.95

0.00

plan po zmianach

7 708 060,63

0.00

0.00

7 708 060,63

0,00

0,00

7 708 060,63

0,00

wykonanie (96,77%)

7 459442.97

0,00

7 459442,97

0,00

o.oo

7 459442,97

0,00

plan na początek roku

6257

0.00

wykonanie (113.74%)

k o n a n i e (0,00%)

dotacje eełow*. w ramach programów FinarH»kvaJiych z
óńrAem środków europerskich oraz środków, o
których mowa w art, 5 urt, 3
pkt 5 lit, a i b ustawy, lub płatnoici w ramach budtau
frodków europejskich, lrdiztjwattych przez jednostki
samorziidu t ^ o r i a l f K g o

o.oo

plan po zmianach

wykonanie (0.00%)

0970

0,00

0,00

płan aa początek roku
9920

0,00

plan po zmianach

wykonanie (191,10%)

710

70000.00

0,00

0.00

0.00
0,00
0,00

1

-C*

6259

dotacje celowe w ramach programów mttnswanych z
1odziałem środków europejskich oraz środków, o
których mowa w art, 5 usl, 3
tkt 5 lit, a i b ustawy, lub płatność w ramach budżetu
trodlcAw europejskich, realizowanych przez jednostki
samorządu terytorialitezo

)lan na początek roku

72095

6257

fnlbna etyka

2360

dotacje celowe w ramach programów hnanaowairych z
odziałem środków europejskich oraz środków, o
których mowa w art. 5 ust. 3
pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w rontach budżetu
Środków europejskich, realizowanych przez jednostki
samorządu terytorialnego

0630

0690

wykonanie (100,00%)

0.00

0.00

0,00

98 910,66

0.00

0.00

98 910,66

0,00

0,00

0.00

98 910.66

0,00

0,00

0,00

(1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

930 248,42

0.00

0.00

930 248,42

0.00

o.oo

wykonanie (98,5*7%)

920645,66

0.00

0,00

920 645,66

0,00

0,00

920 645,66

0,00

plan na początek roku

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o.oo

0,00

płan po zmianach

930 248,42

0,00

0,00

930248,42

0,00

0,00

930 248.42

0,00

wykonanie (98.97%)

920645,66

0,00

920 645,66

0,00

0,00

920 645,66

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

płan po zmianach

930248,42

0,00

0.00

930 248,42

0.00

0,00

wykonanie (98.97%)

920 645,66

0,00

0,00

920 645,66

0.00

0,00

920 645,66

0,00

plan aa początek mtua

100126.00

100 126,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

plan po zmianach

182673,58

182 673,58

3 740,00

0,00

0,00

0,00

0,00

wykonanie (120,82%)

plan na początek roku

0,00

220 160,18

220 160,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

126.00

126,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

plan po zmianach

126.00

126,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

wykoname (445.32%)

561.10

551,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

dochody jednostek samorządu ttayrortahiego związane z płan na początek roku
realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz
plan po zmianach

126,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

126,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

wykonanie 1445.32"/,)

561.10

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

plan na początek roku

100000.00

0,00

0.00

0,00

o.oo

0,00

0,00

plan po zmianach

170807,58

170 807.58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

wykonanie (I23.SS%J

211599.08

211 599 08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

plan na początek roku
wpływy z tytułu opłat i kosztów sadowych
oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa
plan po zmianach
z tytułu postępowanie sadowego
i prokuratorskiego
wykonanie (191,83%)

0,00

O.OO

0,00

o.oo

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

15 922.02

15 922,02

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

plan po zmianach

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

363,95

363,95

0,0fl

0,00

0,00

0,00

0,00

|p1an na początek toku

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

[plan po zmianach

0 00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

164,67

164,67

0,00

0.00

urzędy wojewódzkie

urzędy amin (miast i niiast na prawach powiaiul

wpływy z różnych opłat

wpływy z pozostałych odsetek

plan na początek roku

0960

0.00

930248,42

[wykonanie (0,00%)
0940

o.oa

plan po zmianach

wykonanie (0,00%)
0920

0.00

plan na początek roku

innych zadań zleconych ustawami

75023

0.00

pozostała działalność

Administracja publiczna

15011

0,00

stan po zmianach

plan aa peczitek roku
720

0.00

wpływy z rozliczeń/zwrotów z hit ubiegłych

postaci pierrirzaęj

[plan po ztrdanech

8 300.00

3400.001

wykonanie (323,33%)

10 993,16

plan na początek roku

0.00

i plan po mianach
jwykonaoie(3lł,a7%)

3 400,001
10 993,16
O.OOl

0,OC
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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9247,09

9247,09

0,00

0,00

0,00

28 839,24

28 839,24

0,00

000

0,00

000

0970

wpływy z rożnych dochodów

(łan na początek roku

100000,00

plan po zmianach

135160,49
140 616,04

wykonanie (104,04%)
2170

rodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na plan na początek roku
rcaEzncje zadań bieżących jednostek sektora finansów
ilan po zmianach
mbhcznyoh
•• i ' mianie (100.00%)

0.00

plan na początek roku
75075

YTomocja Jednostek samorządu terytoriamegn

O960

płan na początek roku
ilan po zmianach

MSI

dotacje osiowe w ramach programów finansowych z
plan na początek roku
udziałem środków europejskich oraz irodków, o
rtArych mowa w art . 5 ust 3 pkt 5 lit, A i b ustawy, lub
płatności w ramach budżetu irodków europejskich,
realizowanych przez jednostki samorządu terelorialnego plan po zmianach
wykonanie (0,00%)

754

Bezpienccastwo publiczne i ochrona
prcecrnrrazarowa

75410

Straż gminna (miejska)

0570

wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar
pieniężnych od osńh fizycznych

0640

0920

wpływy z rymki koertów egzekucyjnych, opłaty
komorniczej i kosztów upomnień

wpływy z pozostałych odsetek

plan na paczątek rok*

756

7SS01

0350

wpływy z różnych dochodów

Dochady od osih prawnych, ad os&h fizycznych
i ad innych jednostek nieposisjdających esobowoari
prawnej oraz wydatki związane
a acta poborem

wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

8 000,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

O.OOj

14 700,00

0,00

0,00

0,00

14 700,00

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

3 740,00

0,00

0.00

0,00
0,00

0,00

0.00

0 00

0,00

0.00

0,00

0,00

8 00000

0.00

0,00

0,00

0,00

8 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

3 740,00

0,00
0,00

3 740,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

120 490,00

120 490,00
122427,20

0,00
11,00

0,00

0,00

plan na r*>:zątek roku

120 490.00

0,00

0,00

0,00

0,00

000

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

plan na początek roku

120000,00

0,00

plan po zmianach

120 000 00
69 164,78

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

wykonanie ( ł 3 4 . ! 3 % )

2 598,40

0.00

plan rut początek roku

40.00

0.00

0.00

0,00

plan po zmianach

40.00

0.00

0,00

0,00

8,30

0,00

0,00

000

0,00

0,00

0,00

0,00

wykonanie (58,93%)

plan po zmianach

0,00

0,00

0,00

122427 20
72145,14

122 427,20
72 145 14

0.00

0,00

0,00

72 145,14

plan na początek roku

0,00
0.00

0,00

wykonar.lt (58,93%)

wykonanie •57.64%)

0,00

8 000,00

0.00

plan po zmianach

wykonanie (20,75%)

0970

0.00

0.00

11740,00

tlan po zmianach

wykonanie (10(1,00%)

0 00

0.00

135 160,49
140 616.04

0,00

wykonanie (68,14%)
wpływy z otrzymanych spadków, zapisów
darowizn w postaci pieniężnej

0.00

iooooo.ooT

0,00

830

0,00
0,00

0.00

0,00

0,00

0.00
0,00

0,00

plan na początek roku

450.00

0.00

0,00

0,00

0.00

plan po zmianach

450,00

0,00

0.00

0,00

0,00

wykonjtnie (83,04%)

373,66

0,00

0,00

0.00

0,00

plan na pacząteft raant

95 R72 368,00

95 872 368,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

plan pn zmianach

89442608,00

89 442 608,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

wykananie (109,30%)

97 7S0 43o\86

97 760 438.86

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

plan na początek roku

201 500,00

201 500,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

pum po zmianach

143 607,00

143 607,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

wyfcmianie (150,91%)

216 715,55

216 715,55

0,00

0,00

0,00

0,00

plan na początek toku

200 000,00

200 000,00

0,00

0,00

o.oo

0,00

0,00
0,00

jplan po zmianach

142 957,00

142 957,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

wykonanie (14».70%)

212 582,80

212 582,80

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób
fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej

0,00

TT*

Aam na początek roku

0910

wpływy z odsetek od ntacTTninowycb wpłat
z tytiłtu podatków i opłat

1 500,00

1 500,00

0,00

9.00

o.oo

0.00

0.00

0,00

650,00

650,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 132,75

4 132,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17 067150,00

17 067 150,00

0,00

0,00

0,00

0.00

17 176187,00

17 176 187,00

0,00

0,00

0,00

0.00

I S 170 351,55

18 170 351.55

0,00

0,00

plan na początek toku

16600000.00

16600 000.00

0.00

0,00

0.00

0.00

plan po arianach

16681 900.00

16 681 900,00

0,00

0,00

0.00

0,00

wykonanie (.105,45*4)

17 591405,53

17 591405,53

0,00

0,00

0,00

0.00

prań na początek roku

750,00

750.00

0,00

0.00

0,00

0.00

plan po zmianach

750.00

750,00

0.00

0,00

0,00

0,00

wykonanie (96,00%)

720,01

720,01

0,00

0,00

0,00

0,00

plan na początek roku

24 000,00

24 000,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

plan po zmianach

24 462,00

24 462,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

[wykonanie (99,62%)

24 367,99

24 367,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

plan na początek roku

300000,00

300000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

piw po zmianach

291 471.00

291 471,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

wykonanie (121,14%)

353 074,06

353 074,06

o.oo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

plan aa początek roku

130000,00

130000.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

płan po zmianach

152619,00

152 619,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

wykonanie (110,77%)

169063,03

169 063.03

0.00

0.00

o.oo

0,00

0.00

0.00

plan n a c i e k roku

400,00

400,00

0,00

0,00

0.00

0.00

plan po zmianach

192.00

192,00

0.00

0.00

o.oo

0,00

ilan po zmianach

wykonanie (635,81%)

75615

OJ 10

0320

0330

0340

OSOC

OMO

0910

756IG

wpływy z podatkurolnego,podatku lainego, podatku plan na początek roku
od czynnoici ^wilnopiawriych, podatków i opłal
plan po zmianach
lokfttflveh orf osób ntwiweh
ji mnych jedmwtek org«ri7*cyjnych
wykonanie (105.79%)
wpływy £
wpływy
£ podalku
podalku od memertomotó
memertomotó

wpływy zz podatku
wpływy
podatku rolnego
rolnego

wpływy z podatku leśnego

wpływy z podatku od Środków trarsportowydi

wpływy z tytułu koszów eg7*ła Konnych, opluty
komorniczej i kosztów uponniieA
wpływy z odsetek od metemti nowych wpłat
z tytułu podatków i opłat

9330

wpływy z podatku rolnego

wpływy ? podatku leśnego

0.00

348,00

0,00

0,00

plan na początek roku

12 000,00

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

plan po zmianach

0,00

wykonanie (126.54%)

wpływy z podatkurolnego,podatku leśnego, podatku plan na początek roku
od spadków 1 darowizn, pocaiku
plan po zmianach
od ezyntwtó cywftnopfflwnych oraz podatków
i opłattotalnychod osób fizycznych
wykonanie (115,58%)

wpływy z podatku od nieruchomości

0.00

wykonanie (181,25%)

14353 300,00

0,00

12 554 757,00

12 554 757,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

14510 878.87

14 510 878,87

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

10 000 000,00

10 000 000.00

0,00

0,00

0.00

0,00

plan po zmianach

9045 713,00

9 045 713,00

0,00

0,00

0,00

0,00

wykonanie (107,12%)

9689765,80

9689 765,80

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,(10

0,00

0,00

jplan na początek rrrku
0320

0.00

wpływy z podatku od «z}TmoiEc. cywhoprawnyzh

plan na początek roku
0310

0,00

0,00

90 000,00

plan po zmianach

117 523,00

117 523.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

wykonanie (91,2}%)

107 216,07

107 216,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

plan na początek roku

2 200,00

2 200.0C

0,00

0,00

0,00

0,00

plan po zmianach

2 823,00

2 823,00

0,00

0,00

0,00

0,00

wykonanie (82,28%)

2 322,67

1322,67

0,00

0,00

0,00

0.00

-J<Ł

'plan na początek roku
0340

0360

0430

wpływy z podatku od frndkAw IranaportOwydi

wpływy z podatku od spadków i darowizn

wpływy z opłaty targowej

700 000.00 |

700 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

697296.001

697 296,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1wykcronio (117,13%)

816771,96]

816 7 7 1 , 9 6

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

plan na początek roku

3 8 6 600,00

386 600,00

0,00

0,00

o.oo

0,00

0,00

plan po zmiaiuch

2 3 7 919,00

237 919.00

o.oo

0.00

o.oo

0,00

0,00

^kofflrn.e(172.1<l%)

409 549,75

409 549,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

plan na początek roku

170 000,00

170 000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

izm po zmianach

118 665,00

118 665,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

wyLcrinfinic (109,2754)

129 668.00

129 668,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0 00

łlan na początek roku

2 9 0 0 000,00

2 9 0 0 000,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

>ian po aminach

>

0500

0560

0640

0910

7561!

0410

0490

wpływy z podatku od czyrmośei cywilnoprawnych

wpiywy •' S«IGHH»SW * tywiu puuwsuw I upiai
zniesicmycH

wpływy z tytułu koftTtów egMkiicjjnych, opłaty
tomornieaj i kosrtów u pomni r ó

wpływy z odsetek od nkttemdnowych wpłat
z mufa podał kńw i opłat

lian po Tmisntcfe

2 2 5 5 882.00

2 2 55 882,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

wykonanie £143.19%)

3 236977.63

3 236977,63

0,00

0,00

0,00

o.oo

0,00

0,00

jlan n i początek roku

5 500,00

5 500,00

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

stan po zmianach

11 683,00

wykonanie ( 127,88%)

14 9 4 0 , 3 5

płan na początek reku

2 5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

p?afl po zmianach

16 549,00

0,00

0,00

o.oo

0,00

0,00

0,00

wykonanie (110,16%)

18231.13

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

plan na początek roku

7 4 000.00

74 000,00

0,00

0,00

0,00

0.00

o.oo

0,00

płan po zmianach

50 704,00

5 0 704,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

wykonanie ( ! 64,50%)

85 4 3 5 , 5 1

85 4 3 5 , 5 1

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

płan na początek roku

1 2 5 0 000.00

1 250000,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

1 447 651.00

1 447 651.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

wprywy z mnyun opmi jianowiBcycn •ocnoayjeanrsrcK płan po znrarwdi
tamo rządu teryloiialnego na podstawie ustaw
wykoranie (103,28%)

wpływy z opłaty sltaibowej

wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez
iedoostki samorządu terytorialnego
na podstawie odrębnych ustaw

1 495 103,82

1 495 103,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

płan na początek roku

7 5 0 000,00

750 000,00

0.00

0,00

0,00

0,00

o.oo

0,00

plan po zmianach

763 851,00

763 851,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

wykonanie (103,67%)

791 8 7 8 . 8 6

791 8 7 8 , 8 6

o.oo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

plan na początek raku

5 0 0 000.00

5 0 0 000,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

pUn po zmianach

6 7 5 000,00

675 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

wykonatiie (102.98%)

695 099,00

695 099,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o.oo

0,00

0.00

plan nu początek roku
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty
komorniczet i kosztów upormien

0,00

płan po zmianach

2 400,00

2 400.0C

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

wykonanie (112,13%)

2691,22

2 691,22

0,00

o,oa

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

o.oo

0.00

plan na początek roku
0690

wpływy z różnych opłal

plan po zmianach

6000,00

6000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

wykonanie (83,33%)

5000,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0fl

0.00

0,00

o,oc

0,00

o.oo

0,00

0,00

plan na początek roku
0910

75621

wpływyz pozostałych odsetek

udziały gmin w podatkach aairowacych dochód
budżetu państwa

wpływy x podatku docJwdowogo od o t ó b fizycznych

0,00

plan po zmianach

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

wykonanie (108,69%)

434,74

434,74

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

plan na początek roku

6 3 000 418,00

6 3 000 418,00

0,00

0,00

o.oo

0.00

0,00

plan po nniRnftcli

58 120 406.00

5 8 1 2 0 406.00

0.00

0.00

0,00

0,0(

0,00

wykotarde (109,03%)

6 3 367 389,07

63 3 6 7 389,07

0.00

o,oo

0,00

0,00

0,00

0,00

plan r a początek roku

60 500 418,00

6 0 5 0 0 418,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

płan po zmanacłi

55 4 7 9 7 2 4 . 0 0

55 4 7 9 724.00

0.00

0,00

0,00

wvtroaBivie (105,91%)

58 7 5 6 108.00

5 8 7 5 6 108,00

0,00

0.00

0,00

400,00

0.00
0,00

0,00

1)010

751!

75S0:

wprywy z podatku dochodowy od osnh prawnych

Raźne rmdtcaeflia

czCtć oawtatowa subwenep ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego

subwencje ogólne z budżetu państwa

75802

J7S0

7S807

2910

Uzupebaenie subwencji ogólnej dla Msiiostelt
aamoizadu teretorlalnego

Środki na uzupełnienie dochodów gmin

cześćwyrównawcza suhwencji ogólnej dla amin

subwencje ogólne z budżetu państwa

lian na początek roku

2 500 000,00

2 500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o.oo

0,00

)fan pn zmianach

2 MO 682,00

2 640 682,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

wykonanie (174.62K)

4 611 2*1.07

4 611 281,07

0,00

0,00

0,00

o.oo

0,00

plan na początek r o t a

39824264,00

39 824 264,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

l>imm po zmianach

49 103 184,84

40 499 635,00

0,00

8 603 64934

5 594 344,44

0,00

0,00

3 009305.40

wykoaan*e(S?,«%)

49 065212,42

40 461 562,38

0,00

8603649,84

5594344,44

0,00

lian na początek roku

36 281 776,00

36 281 776.00

0,00

o.oo

0,00

0.00

0,00

0,00

nlan po zmianach

36 533 062,00

36 533 062,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o.oo

wykonanie (100,00%)

36 533062,00

36 533 062.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

plan na początek roku

36 281 776,00

36281 776,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

plan po zmianach

36 533062,00

36 533 062,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

|wykor«nic (100,00%)

36 533 062,00

36 533 062,00

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

plan po zmianach

456 635.00

456635,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

wykonanie (100.00W)

456635.00

456635,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

plan na począiek roku

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

plan po zmianach

456 635,00

456 635,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

wykonanie {100.00%)

456 635,00

456 635,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

plan na początek roku

3302922,00

3 302 922,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

plan po zmianach

3 233 323,00

3 233 323,00

0,00

0,00

0,00

o.oo

0,00

0,00

wykonanie (100,00%)

3 233 323,00

3 233 323,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

plan na początek roku

3 302 922.00

3 302 922,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

plan pn zmianach

3 233 323,00

3 233 323,00

0,00

0,00

wykonanie (100,00%)

1 233 323,00

3 233 323,00

0,00

0,00

0.00

239 566,00

239 566,00

plan po zmianach

5 870959.44

276615,00

wykmumc (99.35%)

5 832 887,02

238 542,58

0,00

pSan ni początek roktj
75S14

różne rozliczenia finansowe

095.0

26S0

8990

dochody ze zbycia praw majątkowych

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 594 344,44

5 594 344,44

0.00

0,00

0.00

5 594 344,44

5 594 344,44

0,00

0,00

0,00

*

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

plee po zmianach

5 594 344,44

0,00

0.00

5 594 344,44

5 594 344,44

0,00

0,00

0,00

wykonanie (100,OOH)

5 594 344,44

0,00

5 594344,44

5 594344.44

0.00

o.oo

0,00

plan na początek roku

50000.00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

pian po zmianach

50000,00

50 000.00

0,00

0.00

0,00

0.00

wykonanie (20.89K)

10 444.58

1044438

0.00

O.OO

0.00

o.oo

o.oo

0.00

plan na początek roku

189 566.00

189566,00

0,00

0.00

0,00

o.oo

0,00

0,00

plan po zmianach

189 566.00

189 566.00

0.00

O.OO

0,00

o.oo

0.00

0,00

•wykonanie (100,78%)

191 049.00

191 049,00

0,00

0.00

0,00

0,00

plenna początek roku

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

plati po zmianach

37 049,00

37 049,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

wykonanie (100.00%)

37 049,00

37 049,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

plan na początek roku
07SC

3009305,40

0,00

wpływy z pozostałych odsetek

rekompensaty tnracouych dochodów w podatkach
i opłatach lokalnych

*płata irodfców finawowych
z niewykorzystanych w terminie wydatków,
które nie wygasają z upływem roku budżetowego

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

alan po zmianach

3 009305,40

0,00

0.00

3 009 305.40]

«n/koM»e(im.oo%)

3009305,40

0,00

0,00

3 009305.40]

0,00

\ lian na początek roku

0,00

0,00

0,00

0.00'

0,00

lian po zmianach

3009305,40

0,00

0,00

3 009 305,40

0,00

wykonanie (100,00%)

3009305,40

0,00

0,00

3 009 305,40

7 076 185,44

2 761 402,61

153314,61

plan na początek roku
75BI6

[oane rozliczenia finansowe

ŚtrrfldradcdmensowaTne własnych irrwe^
powiatów (związków gmin. związków powiatowo{minnych, związków powiatów), samorządów
województw, pozyskane z innych źródeł

lian na pDeaąlefa
S03

80101

2030

80104

0660

=0830

3 009 305.40

0,00

0,00

3 009 305,40

0,00

0,00

0,00

0,00

3 0O93OS.40

0,00

0,00

3 009305,40

4314 782,83

0,00

4 314 78233

om

3 578 431,99

508 295,33

4314 782,83

0,00

3 560 852,59

447556,14

4 288 590,77

0,00

0,00

4 288 590.77

plan na początek roku

52 110.00

52 110,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

100110,00

100 110,00

0,00

0,00

0,00

0,00

84 187.78

84 187.78

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

)Um na początek roku

1 860.00

1860.00

0,00

0.00

0,00

0,00

o.oo

słan po zmianach

1 860,00

1 860,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

489.67

489.67

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

50 250.00

50 250,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

50 250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 5 697,94

35 697,94

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

na realizacje własnych 2adan bieżących gmin (związków plan no zmianach
gron, związków powiatowo-snurKwch)
wykonani e (100,00%)

48 000,00

48 000,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

48000,00

48 000,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

wprywy do budżetu pozostałości środków fmaiwowyth
(tromadzonych na wydzielonym rachunku Jednostki

plan na początek roku

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

plan po zmianach

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

budżetowej

wykonanie (0.00%)

0.17

0.17

0.00

0.00

0.00

plan na początek roku

288494,00

288 494.00

0,00

0,00

plan po zmianach

324239.00

324 239,00

0,00

wykonanie (94,35%)

305924,50

305 924,50

0,00

plan na początek roku

3 7 500.00

37 500.00

0.00

plan po zmianach

37500.00

37 500,00

0,00

wykonanie ( 5 1 J 6%)

19 185,50

19185.50

0,00

plan na początek roku
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
*a realizacje własnych radan tzctących grrćn {związków plan po zmianach
gmin, związków powiatowo-gminnych)
wykonanie (100.00%)

250 994,00

250 994,00

286 739,00

szkoły podstawowe

wpływy z pozostałych odsetek

wprywy z różnych dochodów

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

0660

0,00

0.00

7849 44336

)lan po zmianach

plan po zmianach
wykonanie (71,04%)

10103

0,00

0,00

7 893 214,82

plan na początek roku

2030

0,00

0,00

lian po zmianach

wykonanie (26,33%)

0970

0,00

wykonanie (W,4S%)

Oświata 1 wychowanie

wykonanie (84.10%)

0950

rakn

0,00

oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

wprywy z opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego

przedszkola

wprywy z opłat za korzystanie z wychowania
przedszkamegri

0,00

4 314 78233

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

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

286 739,00

0.00

0.00

0,00

286739,00

286 739,00

0.00

0,00

o.oo

0.00

plan na początek roku

2 242612,00

2 242612,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

plan po zmianach

2 509822,00

2 509 822,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

wykonanie (104,10%)

2612701,98

2 612 701,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

plan na początek roku

387 300.00

387 300,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

plan po zmianach

386 300,00

386 300,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

wykonanie (48,77%)

188 413,00

188 413.00

0,00

o.oo

0,00

0,00

0,00

0,00

plan na początek roku

27 500,00

27 500,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

plan po zmianach

28 500,00

28 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

wykonanie (108,75%)

30984,62

30 984,62

0,00

0,00

0,00

o.oo

0,00

0,00

0.00

0.00
0.00

wpływy z usług

o,

(rwo

plan na początek roku

2 130,00

2 130,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

[łlan po zmianach

2 130.00

2 130,00

0.00

0.00

0,00

0,00

O.00

o.oo

358,83

358,83

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

wpływy z pozostałych odsetek
k o n a n i e (16.85%)

plan na początek roku
0970

2030

2400

MISO

0920

10 270.00

10 270,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

lian po zmianach

315270,00

315 270,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

wykonanie (193,15%)

615262,46

615 262,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

>Ian na początek roku
dotacje celowe otrzymane z budzeto państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków >hn po zmianach
gmin. związków powiatowo-grniartych)
wykonanie (100,00%)

1 815412,00

1S15 412.0o[

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 777 622,00 j

1 777 622.00 |

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

1 777 622,00

1 777 622.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

plan tw początek roku

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

wprywy z różnych dochodów

wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych
ercmadzonych na wydzielonym rachunku jednostki
budżetowej

licea ogólnokształcące

wpływy z pozostałych odsetek

phirt po zmianach
wykonanie (0,00%)

0.00

0,00

plan na początek roku

800,00

800,00

0,00

0,00

o.oo

0.00

0,00

0,00

plan po zmianach

800,00

800,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

wykonanie (99,57%)

796.56

796,56

0,00

o.oo

0,00

0,00

0,00

0,00

plan na początek roku

200.00

200.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

plan po zmianach

200,00

200,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

90,56

90,56

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

płan na początek roku

600.00

600.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

plan po zmianach

600.00

600.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

wykonanie (117,67%)

706,00

706,00

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

46 459,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

wykonanie (45,28%)

0970

80150

0040

80195

0920

0940

wpływy z rożnych dochodów

61,07

plan tia początek roku
realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki 1 metod ptney cRa dzieci i młodzieży w plan po zmianach
szkołach podstawowych
wykonanie (100,00%)

46 459,04

plan na początek toku

0,00

wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

pozostała działalność

wpływy z pozostałych odsetek

wprywy z rozhczeWzwrotów z l i t ubiegłych

46 459,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

plan po zmianach

46 459,04

46 459.04

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

wykonanie (100,00%)

46459,04

46 459,04

0,00

0.00

0,00

o.oo

0,00

0,00

plan na początek roku

4 492 169,44

177 386,61

153 314.61

4 314 782.83

0.00

0,00

4 314782.83

0.00

plan po zmianach

4 911 784,78

597 001,95

508 295,33

4 314 782,83

0,00

0,00

4 314782,83

0,00

wykonania (97,71%)

4 799373,50

510 782,73

447 556.14

4 288 590,77

0,00

0,00

4 288 590,77

0,00

plan na początek roku

400,00

400,00

0,00

0.00

0.00

0.00

plan po zmianach

400,00

400.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

wykonanie (15.21%)

60,82

60,82

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

plan po zmianach

6481.62

6 481,62

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

wykonanie (100.00%)

6481.62

6 481,62

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

plan po zmianach

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6685.09

6 685.09

0,00

0.00

0.00

0,00

o.oo

0.00

0,00

0,00

wpływy z różnych dochodów
wyłtoranic (0,00%)

dotacje celowe w ramach programów finansowanych Z

itan na początek roku

153 3 1 4 , 6 1

153 3 1 4 , 6 1

153 3 1 4 . 6 1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

plan po zmianach

4 8 8 164,73

488164.73

488 164,73

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

wykonanie (87,56%)

427

427

427

425,54

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

20

130,60

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

20

130,60

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

81 825,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

49

0,00

0,00

działem środków europertkkłi DTBZ środków, o
20S7

tl&rych mowa w art.. 5 aat, 3
)kt 5 lit, a i » ustawy, lub płatności w ramach budżetu
środków t^ropejsldch, realizowanych przez jednostki

425.54

425.54

samorządu terytorialnego

>lnn na początek roku

0,00

0.00

dotacje celowe w remach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich oraz środków, o
2059

ctórych mowa w art. 5 ust, 3

plan po zmianach

20130,60

jkt 5 lit. a i b ustawy, kfa płatności w ramach budżetu
łrodków europejskich, realizowanych przez jednostki
samorządu terytorialnego

2440

6257

wykonanie (100.00%)

20

lian n* początek roku

2 3 672,00

na reiJizicję zadań bie*|cych j e d n « t e V sektoY*

plan po zmianach

1 ™

wykonanie (61,10%)

130,60

999.06

0,00

0,00

0.00

0.00

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z

plan na początek toku

4 3 1 4 782,83

49999,06

0,00

0,00

4 3 1 4 782,83 |

0,00

0,00

4 314 78233

0.00

udjitttem środków europejskich w a z środków, o

plan po zmianach

4 3 1 4 782.83

0,00

0,00

4314

782,83

0,00

0,00

4 3 1 4 782.83

0,00

wykonanie (99,39%)

4 2 8 8 590,77

0.00

4 2 8 8 590,77

0,00

0,00

4 288590.77

0,00

płan na początek roku

1 022 3 8 3 , 0 0

1022383.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

030

ptan po zmianach

1 1 1 6 691,75

1 1 1 6 691,75

0,00

0,00

030

0,00

0,00

0,00

wykazanie ( 1 0 0 , 4 V A )

1 1 2 2 169,95

1 122 1 6 9 , 9 5

0.00

0,00

0,00

0,00

030

0,00

plan na początek roku

1 022383.00

1 0 2 2383,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

plan po zmianach

1 116691.75

1 116 691,75

0,00

0,00

0.00

wykonanie (100,49%)

1 122 169,95

1 122 1 6 9 , 9 5

0,00

0,00

0,00

plnn na początek roku

1 022 3 8 3 , 0 0

1 022 3 8 3 , 0 0

0.00

0.00

0,00

plan po zmianach

1 1 1 6 691.75

1 116 691.75

o.oo

0,00

0,00

0,00

wykettarńe (100,49%)

1 122169.95

1 122 1 6 9 . 9 5

0,00

0,00

0,00

0.00

płan na początek roku

6 60792633

6607 92633

1 643 10333

0,00

0,00

ptan po zmHMach

7 8 3 7 481,07

7 8 3 7 4814)7

1 844 787,07

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

wyznani* (90,44%)

7 0 8 8 320,44

7 0 8 8 320,44

1 1 6 4 950,16

0,00

0,00

0,00

0,00

030

plan t u początek roku

66 8 0 0 . 0 0

66 800,00

o.oo

0.00

0,00

0.00

0.00

plan po zrrnanach

5 5 000,00

5 5 000.00

0,00

0,00

0.00

0,00

wykonanie (103,59%)

56 972,61

56 972,61

0,00

0,00

0,00

0,00

plan na poezjirck roku

6 6 800,00

66 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

plan po zmianach

5 5 000.00

5 5 000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

wykonanie(]03,59%)

56 972.61

56 972,61

0,00

0,00

których mowa w art. 5 ust. 3
pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w tamach budżetu
środków europejskich, realizowanych przez jednostki
samorządu terytorialnego

»5I

8515*

0480

852

85203

CCWO

Ochrona zdrowia

przeciwdziałanie alkoholizmowi

wpływy z opłat za zezwolenia nn sprzedaż napojów
alkoholowych

POMOC spalecznn

osiodki wsparcia

0,00

0,00

wpływy z Hfthlg
0,00

0,00

I

SS213

2030

•kładki na ubft^iac^enie zdrowotne OfMaanm
za osoby pobierające
rńós^imMŚczzmi
z pomocy tpotecznej. róektore ^ a d c z o w i rodzi r w
oraz za osoby uczeiamczace w zajęciach w centrum
mitgiacji (ootecznej

lian n i poczattk roku

156359,00

156 359,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

fan po zmianach

166326,00

166 326,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

wykonanie (08,87%)

164 4 4 8 . 9 6

164 4 4 8 , 9 6

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

plan na początek roku

1 5 6 359,00

156 359,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

166326.00

166 376,00

O.OO

o.oo

0,00

0,00

0.00

0.00

164 4 4 8 . 9 6

164 4 4 8 , 9 6

0,00

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków plan po zmianach
grnró, związków po^iatowo-cminnych)
wykonanie (98,87%)

85214

zwvłki i pomoc w naturo oraz składki
na ii>ezpieczenja cmemahre i rentowe

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

plan n l początek roku

1 2 0 2 705,00

1202705,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

pian po zmianach

1 2 3 1 944.00

1 231 944,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

wykonanie (98,86%)

1 2 1 7 839.25

1 2 1 7 839,25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

8 000.00

8000,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

ptan ni początek roku
0B30

wpływy z usług

plan po zmianach

16000.00

16000,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo

wykonanie (111,78%)

17 884.98

17 8 8 4 , 9 8

0,00

0,00

0.00

0.00

o.oo

0.00

plan na początek roku

8 500,00

8 500,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

8 500,00
2 087,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

wykonanie (24.55%)

8 500,001
2 087,16

0940

wpływy z roz*taerVzwr«ow z lat ubiegłych

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 186205,00

1 186 205.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

2030

plan na początek roku
dotacje celowe otrzymane z budwru państwa
na realizacje właznych zadari r w ą c y c h gmin (rwi^zkow pian po zmianach
pain, zwiaifc&w powtatowo-gnurmych)
wykonanie (99,21%)

1 2 0 7 444,00

1 2 0 7 444.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

1 197 8 6 7 , 1 1

1 197 8 6 7 , 1 1

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

plan na początek roku

1 4 6 1 577.00

1 4 6 1 577,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o.oo

plan po zmianach

2 0 2 5 572,00

2 0 2 5 572,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

wykon unie (98,17%)

1 988 593,21

1 9 8 8 593,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00
0,00

115216

zaułki stale

plan na początek raku
0940

2030

7 800,00

7 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

plan po zmianach

10 000,00

10000,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

wykonanie(102,06%)

10 206J36

10206,36

0,00

0,00

0,00

0,00

o.oo

0,00

ptan na początekroku
dotacje celowe olrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bwzacjcłi gmin (związków phm po zmianach
gmin, iwiazków po\*Tatowo-grninnych)
wykonanie (98,16%)

1 4 5 3 777.00

1 4 5 3 777,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

2 0 1 5 572,00

2 0 1 5 S72.O0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

1 9 7 8 3 86.85

1 978386,85

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

1 6 7 7 975,00

1 677975.00

8 4 3 895.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

plan po zmianach

1 609 402,00

1609402,00

8 4 3 895.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

wykonanie (81,01 % )

wpływy z. rrrficTCri/z^Totow z lal ubiegłych

plan na początek
85219

9920

oirodki pomocy społecznej

roku

1 303 8 4 8 3 0

1 303 848,50

546 534.69

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

plmu na początek roku

5 880,00

5 880,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

plan po zmianach

3 000,00

3 000.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

wykonanie (96,61%)

2898,29

2898.29

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

wpływy z pozostałych odsetek

(łan na początek rolni
0940

097O

wpływy zrazficMiVzwrotówz lat ubiegłych

wpływy i rożnych dochodów

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

O.OO]

0,00

slanpo zmianach

2400,00

2 400.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

wykonanie (99,96%)

2 398,94

2 398.94

0.00

0,00

0,00

0,00

plan na początek i oku

5 000.00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

iłan po zmianach

7 155,00

7 155,00

0,00

0,00

o.oo

0.00

7 682,29

0,00

0.00

0.00

0.00
0.00

wykciunie (107.37%)
2030

2057

0,00

iłan na początek roku
dotacje celowe otrzymane z budzeni pińflwfi
m realizację własnych zadań bieżących gmin (związkówplan po nrnanach
fZTTTin, związków powi ito vvo-gru rerych)
wykonanie (98,86%)

823 200,00

823 200,00

0,00

0,00

0,00

0.00

752 952,00

752 952,00

0,00

0,00

0,00

0,00

744 334,29

744 334.29

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

>l*n na początek roku
dotacje celowe w ramach programów finanstwanych t
udziałem środków europejskich nri?. środków, o
których rnoWi Wfitt.3 USl 3
pkt 5 lit, a»b ustawy, łub płitnośd w ramach budżetu plan po zmianach
środków eiirrireskich, ri^znwsTiych poezjednostKi
aamoTT^du terytorialnego
wykonanie (6476%)

711 234,70

711 234,70

711 234,70

0,00

0,00

0.00

0.00

711 234,70

711 234,70

711 234,70

0,00

0.00

0,00

460 619,43

460 619,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

132 66030

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

132660,30

132 660.30

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

,

dotacje celowe w ramach programówfinariM-vanychz plan ni począiek roku
udziałem środków europejskich omz śfndków, o
plan po zmianach
których mowa w aa. 5 ust, 3
pkt 5 lit, a i b ustawy, ktb r^alrto&i w ramach budżetu
środków europejskich, rea-Tawarrych przez jednostki
wykonaroe(64,76%)
samorządu terytorialnego

8522?

0640

0830

2030

ułłufri opiekuńcze i irnw^iatyczne usłuja opiekuńcze

wpływy 2 tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty
komorniczej l kosztów upomnień

wpływy i usług

pomoc w zakresie dożywiania

361 600.00

361 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

516 812,00

516812,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o.oo

wykonanie (9B,09%)

506 946,58

506 946,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

ptan na początek roku

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

plan po zmianack

12.00

0,00

0,00

0,00

o.oo

^konanie (96,67%)

11.60

11,60

0.00

0,00

0.00

o.oo

płtn tu początek rokti

361 600,00

361 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ptan po /mianach

400 000,00

400 000.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

wyfcoranie (106,52%)

426084,98

426 084,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

116 800,00

116 800,00

0,00

0.00

0,00

0,00

80 850,00

80 850,00

0,00

0,00

0,00

0.00

854 802,00

854 802,00

0,00

0,00

0,00

0.00

plan po umiarach

1 128 568,00

1 128 568,00

0,00

0,00

0,00

0,00

wykorame (99,37%)

1 121 497,28

1 121 497,28

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

27,00

0,00

o.oo

0,00

0,00

26,92

26,92

0,00

0,00

0,00

0,00

ptan na początek roku

1 450,00

1 450,00

0.00

0,00

0,00

płan po zmianach

1 000,00

1 000,00

0.00

0,00

0,00

697,87

697,87

0,00

0,00

wykonanie (69,22%)

pian na początek roku
0520

wpływy z pozoRatych odsetek

płan po zmianach
wykonwie (99,70%)

tJWO

wpływy T.rorficzeWzwrotówx lat ubi^łych

85 915,26

plan na początek roku

plan na początek roku
85230

85 915,26

plan po zmumach

ptan na początek roku
dotacje celowe Mrzyrnane z budżetu parutwa
na realizację własnych zadań bteztcych gmin (związkówplan po zmianach
gmm. Kwtajków powtatowo^miiurych)

85 915,26

wykonanie (69,70%)

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

853 352,00

0,00

0,00

0,00

IŁ realfascję własnych zadań bieżących gmin (związków słan po zmianach

1 127 541,00

1 127 541,00

0,00

0,00

0.00

tmio, związków rwwj^tTwo-gminnyr.ii)

1 120772,49

1 120 772,49

0,00

0,00

0.00

826 108,83

826 108,83

799 208,83

0.00

0,00

1 103 857,07

1 103 857,07

l 000 892,07

0.00

0,00

728 174,05

728174,05

618 415,47

0.00

0.00

plan na początek roku

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

i\m po zmianach

3,00

0,00

0,00

0.001

0,00

o.oo

0.00

wykonanie (103,33%)

3,10

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

loncie celowe rtrwrruine z budżetu oafretwi
2030

P

tanm

P™ **
7

roku

wykonanie (99.40%)
ptan na początek roku

85295

nzosran. działalność

ihtn po zmianach
wykonanie (65,97%)

0920

0970

2*30

2057

wpływy z porattałyd. odutek

wpływy 7, rółnych dochodów

dotscje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizacje własnych zadań bieżących gmin (związków
gmin, związków- pnwttóowo-jpronnyeh)

dotacje celowe w ramach programów fininsowanyCh z
udziałem środków ewopepkich oraz Środków, o
których mówi w art, 5 uM. 3
pkt 5 lit. a i b ustawy, lub phttnoSci w ramach budżetu
jrodk&w earopejskieb, retdrzowam/ch przez jednostki

0,00

0,00

0,00

Mart na początek roku

26 900,00

26 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o.oo

jłan po zmianach

24 000,00

24 000,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

wykoTMnie(]28,31%)

30 793,50

30 793,50

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

plan po zmianach

78 962.00

78 962,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

wykonanie 1100,00%)

78 961.98

78 961,98

0.00

0,00

0,00

o.oo

0.00

0,00

ptan na początek roku

779 511,59

779 511.59

779 511,59

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

plan no zmianach

978 530.66

978 530.66

97 8 530.66

0.00

0,00

0.00

wykonanie (61

599 997,87

599997,87

599 997.87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

plan iu początek roku

19697.24

19 697,24

19697,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ptei po zmianach

22 361,41

22 361.41

22 361,41

0.00

0,00

0,00

0.00

o.oo

wykonanie (82.36H)

18 417.60

18 417,60

18 417.60

o.oo

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

OM

0.00

OM

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rłmorrąrfu teiylorisłncgt)

2059

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich oraz sradków, o
których mowa w srt, 5 ust. 3
pkt 3 fit alb ustawy, lub płatności w ramach budzeni
l o d k ó w europejskich, reałwowanych przez jednostki
samorządu terytorialnego

plan no początek raku
853

rmxvsts^?JKf*nra w mWrwfc pol Wyki społecznej

0,00

0,00

plan po zmianach

1 600.00

1 600.00

wykonanie (100,011%)

t 600,00

1600,00

0.00

0,00

0,00

0,00

plan po zmianach

1600,00

1600,00

0,00

0,00

wykonanie (100,00%)

1 600,00

1 600,00

0,00

0,00

plan na początek rolni

O.OO

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

O.OOj

1 600,00

1 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 600,00

1 600,00

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

plan po zmianach

238 288,00

238 288.00

0,00

0,00

0.00

OM

0,00

wykonanie <7»,I«S)

188 693,70

188 693,70

0,00

(MM

0,00

0,00

plan na początek reku
85395

0960

pozostała dziaralnotc

wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w
płan po zmianach
postaci pieniężnej
wykonanie (100.00%)
pluń aa początek f*'tm

g«54

Edukacyjna opieka wychowawcza

0,00

0,00

0,00

ilan ni początek roku
85415

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

O.00

238 288.00

238 288,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

O.OO

188 693.70

188 693,70

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

0.00

207 168,00

207 168.00

0.00

0.00

0.00

0.00

wykonanie (81,72%)

171 370,36

171 370,36

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

płan na początek roku
dotacje celowe otrzymane z hudfmi pańitwa na
realizację zadarł bieżących gmin z zakresu edukacyjnej
Usn po zmianach
opięte wychowawczej fhtnsowŁnych w całości przez
Tudżet panatwn w runach programów rządowych

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

31 120.00

31 120,00

O.OO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17 323.34

17 323.34

0.00

0,00

o.oo

0.00

0.00

0.00

p t a n . początek rota.

885 19730

885 197,50

0,00

0,00

0,00

0,00

nl.npoianlan.rh

941 088,94

941 088,94

0,00

0,00

0,00

0,00

762 500.24

762 500.24

263 983.18

0,00

0.00

0,00

0,00

rJannapoeątckroku

80 800,00

80 800.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

plan po zmianach

35 800,00

35 800.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

wykonanie (69,67%)

24 940,12

0,00

0,00

0,00

0,00

plinnjpKzalekrol™

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

plan p> zmianach

0.0D

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

34.80

34.80

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

plan ns początek raku

4 800,00

4 800,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

pfcm po zmianach

4 800,00

4 800,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

98124

981,24

0,00

o.oo

0.00

0,00

0,00

0,00

plan na początek roku

76 000,00

76 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

plan po zmianach

31 000,00

31 000,00

0,00

o.oo

0.00

o.oo

0,00

0,00

wykonanie (77, \7%)

23 924,08

23 924,08

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

planrapoczątek roku

227 900,00

227 900,00

0,00

o.oo

0.00

0.00

o.oo

0,00

plan pn zmianach

277 635,00

277 635.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

wykoaiuiio (107,09(4)

297 306,40

297 306,40

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

plan po zmianach

35,00

35,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

wykonanie (198,8694)

69.60

69,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

plan na początek roku

3 500,00

0,00

0,00

0,00

plan po zmianach

3 500,00

0,00

0.00

0,00

0,00

wykonanie (105,20%)

3 682.00

0.00

0,00

0,00

plan na początek roku

86000,00

0.00

0,00

0,00

plan po zmianach

86000,00

0.00

o.oo

wykonanie (84,7S%)

72 886,27

0.00

o.oo

somoc materialna óh uczniów o crwnkterzc *oą«\mm iłan po zmianach
wykoaame (79.19%)
plan na poccąiek roku

2030

2040

dotacje celowe otrzymane z.budiotu państwa
ns reiiizBcję własnych zadań bieżących gmin (związkówpłan po zmianach
r^rnirt, związków powiBtowo-gmtrrtiyeh)

0.00

•

$55

R5S0!

0640

Rodzina

swiadzcena wychowawcza

wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty
komnnwcTo} 5 kosztów upomntcn

wykonanie (O.OOW)

O920

wpływy z pozostałych odsetek

wykonanie (20,«4%)
0940

RWttZ

OWO

0920

wpływy 2rozliczeń/zwrotówz la; ubiegłych

świadczenia rodzinne, świadczenie t. ftmduizu
aUmcnttcjrjnęgo O T O składki na
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

ubezpiecicniB

wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty
komorniczej i kosztów upomnień

wpływy z pozostałych odsetek

wpływy z rozlrczen/zwrotow z lat ubiegłych

plan na początek roku

0.00
0,00

o.oo
0.00

0,00

o.oo

0.00

0.00

0.00

0,00

o.oc

0,00

o.oo

0.00

o.oo

0.00

0.00

0.00

2360

U 550*

138 400,00

138400,00

0,00

o.ool

0,00

188 100,00

188 100,00

0,00

o.oo

0,00

0,00

0,00

0,00

220 668.53

220 668,53

0.00

0.00

0.00

o.oo

0,00

0.00

łłan r a początek roku

324 297,50

324 297,50

324 297,50

iłan po zmianach

427 453,94

427 453,94

426053,94

łwykoruuiie (62,01%)

265 136.71

265 136.71

263 983.18

0,00

0.00

0.00

800,00

800,00

0,00

835,64

83S.64

Lyspieranie rodziny

jlan Tia początek roku
OfrIW

wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dnecki w Map po zmianach
pieczy zastępczej
fononie
plan na początek roku

0920

wpływy z pozostałych odsetek

)tan po 73nianach
wykonanie (17,89%)
jlars na początek roku

wpływy z razi i cz erVzwrolćVw z lat ubwgłych

dotstge celowe w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich oraz środków* o
2051

85505

0*30

0920

utorycn mowa w art 5 ust. i
pkt 5 Ut. e i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu
środków europejskich, fealiz/waoych przez jednostki
wrrtorzłdij terytorialnego
tworzenie i runkcjonowanie * k * k ó w

wpływy z ujłut*

wpływ-* z pozostałych odsetek

0.00
100,00
17,89
0,00

900CT

Gospodarka Komunalna 1 ochrona irodowlska

gospodarka ściekowa i ochrona wód

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|

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

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

500,00

500,00

300,00

300,00

jlan na początek roku

324 297,50

324 297,50

324297,50

ptan po zmianach

426 053,94

426 0S3.94

426053.94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

wykonanie (G1.96H)

263 983,18

263 983,18

263 983.18

0,00

0,00

0,00

o.oo

o.oo

jlan aa początek roku

252200,00

252 200,00

0,00

0,00

_?jOO

ałan po zmianich

200200,00

200 200,00

0,00

wykonanie (87,47%)

175117,01

175 117,01

0,00

plan na początek roku

252000.00

252000,00

płan. po zmranach

200 000,00

wj1totiKiie(87,S3W

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

200000.00

o.oo

0.00

0.OD

0.00

0,00

0,00

175 066.82

175 066.82

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

plan na poentet roku

200,00

200.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

plan po zmianach

200,00

200,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

32,19

32.19

0.00

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

0,00

18,00

18,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

o.oo

płan na początek r a k a

17 730061,00

17 730 061,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

plan p« zmianach

18 137 009.19

17 989 874,19

o.oo

147 135,00

0,00

0,00

0,00

147 135,00

!wjko*anłe <80,7»%)

14 651 086.22

14 534 642,23

o.oo

116 443,99

0,00

0,00

0,00

116443,99

plan na początek roku

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

o.oo

o.oo

0,00

plan po zituanacłi

147 I3S.00

0,00

o.oo

147 135.00

0.00

o.oo

0,00

147 135,00

wjkomnie (79,14%)

116443.99

0,00

0,00

116 443.99

o.oo

o.oo

0,00

116 443,99

plan po zmianach
wykonania (0.00%)

990

0,00

0,00

wykonanie (60,00%)

plan na początek roku
wpływy z różnych dochodów

17,89

0,00
0.00

plan po zmianach

wykonania (16,10%)

0970

0.00

jplsn na początek roku
lochody jednostek samorządu tcxytonal«go zwia2dne z j l«n po zmianach
Tcalbwcją zadań z zakresu adminhrraeji rzn/łowej oraz V
mych zadań zleconych ustawami
vykoname(n?.31%)

-A

5280

6290

90003

0490

4an na początek roku
sTsrfifi otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych
do sektorafinansówpublicznych nafinansowanietub aaa po zmianach
fofinaitsowanje-kosztów realizacji inwestycji i zakupów
itwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora
wykonanie (100,00%)
Inansów publicznych
iSrodki na dofinansowanie własnych inwestycji tanin.

slan na początek roku

IP *
tzwiązjiow Hrmn. związKsw powiaiowoKtrantiych. zwidów
powiatów),
województw,
pozyskane
z innych wmonutdów
źródeł

plan po zmianach

( 7

1 B I O W

ewpodsuka odpadami komunalnymi

wpływy z innych lokalnych opht pobieranych przez
jednostki samorządu terytorialnego
na podstawie odtehoycH ustaw

wykoname<5S,10%)

0640

0950

90019

0580

wprywy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z
•mów

wprywy t wyuam impinc z gromKHenicm
opłat i kar za korzystanie ze środowiska

wpływy i wydatki związane z pomsdzenieei łrodków Z
opłat produktowych

0,00

0,00

0,00

0,00

73 891.80

13 891,80

0.00

0,00

73 891,80

0,00

0.00

0,00

73 891.80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

73 243,20

0.00

0,00

73 243,20

0,00

0,00

0,00

73 243.20

0.00

42 552.19

0.00

0,00

0.00

42 552.19

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

plan po zmianach

17617431,19

17617431,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

wykonanie (81.13%)

14 293 680,12

14 293 680,12

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

plan na początek roku

17405 061,00

17405 051,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

plan po zmianach

17 405 061,00

17405 061,00

0,00

O.OO

0.00

0,00

0,00

0,00

wykonanie (80,85%)

14072 822,00

14072 822.00

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

6 800,00

6 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 539,79

12 539,79

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

o.oo

plan po zmianach

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

plan po zmianach

4 850,00

4 850.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

wykonanie (156.6*%)

7 598,14

7 598.14

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

ptan na początek roku

0,00

0,00

o.oo

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

plan po zmiaaach

200 720,19

200720.19

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

wykonanie (100,00%)

200 720,19

200 720,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

plan na początek roku

325000,00

325 000,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

o.oo

325 000,00

325000,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

185 109.76

18S 109,76

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

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 641,00

5 641,00

0,00

0,00

0,00

0,00

325 000,00
325 000 00
179468,76
0,00
0.00

325 000 00
325 000.00
179 468 76
0.00
0,00

000
0.00
000
0 00
0.00

o.w
o.w
0.00
0 00
000

0.00
0.00
0.00
0.00
0 00

0.00
0.00
0.00
0 00
0,00

ooo

0,00
0.00
0,00
0.00
0.00

268.14

268,14

o.oo

o.oo

0,00

0.00

0,00

o.oo

po zmianach

wykonanie (56.96%)

wykonanie (0,00%)

mm

0,00

0,00

0,00

plan na początek roku
wpływy z tytułu grzywien i innych kar pierrieżnych od
plan po zmianach
osób prawnych i hmych jednostek organizacyjnych

wpływy z- róAnych oplal

0,00

73 891,80

17 405 061,00

ITOOKOW Z plan

0690

0,00

0.00

42 552,19

plan na początek roku
wprywy z odsetek od rneterrnrnowych wpłat
z tytułu podatków i opłat

0,00

0.00

17405 061,00

wykoname(184,41%)

0910

0.00

plan na początek roku

plan na początek roku
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty
komorniczej i kosztów uponroJeń

0,00
13 891.80

iJan na |„, v,tek roku
plan pa zmianach
w konanie'55.22%.
! len na początek roku
plan po zmianach
wykonanie (0.00%)

0,00

-ą«Ł

0400

wpływy 7 opłaty produktowej

Jotro*^rf.is«ekroku
jian p i zmianach
wykorowe (0.00%)

0.00
0.00

0.00
000

(> (10

0 OO'
0 00|

0.00

000
0.00

o.óol

0.00
268,14

268.14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o.oo

ilan ni początek roku
90095

joiosiała działał rtosć

plan po zmianach
wyfamam(1l7J6%)
)lan na początek roku

0580

0640

wpływy z rytuhi grzywien i innych kar pienistych od
plan po zmianach
osób prawnyUi i iraiycb jednostek organizacyjnych
wykonań"; (0,00%)
wpływy z lyitiłu kosztów ejŁzekucyjnych, opłary
hłrrioniittzfij i kosztów u poronień

0,00

wpływy z pozostałych odsetek

wpływy z jóśnych dochodów

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

55 5B4J21

55 584,21

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

o.oo

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

0,00

0.00

0,00

153,02

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

plan po zmianach

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

ll 60

11,60

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

wykonanie (0,00%)

t

6260

916

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11,49

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

U 668,JO

11668,10

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

plan po zmianach

Ina na
^ekrolm
Kukam i •tbn>n« dzinfckrwa naród owego
irlasi lotmiiiuch
wtknank 180,13% i
f on ns rr<-;tek roku
pozortała działalność
plan py zmianach
wykonanie (80,1 J%)
cwim f;>--zaiekroku
wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w
płan zmianach
postaci pieriieznej
koruuse 1100,00%)
plan ra początek roku
dotacja otrzymana z panstwowes»D funduszu celowego ('tan no znnanach
na rrrnniowanie lub doftwitowartie kosztów reaKzir^i
inwestycji i zakupów hrwtwŁycyjrtych jednostek sektom
wyKoiwme (80,00%)
finansów puWiczrryrii

92601

mm

Kaftan fizyczna

obiekty sportowe

0.00

11,49

i

0960

0.00

słrm po zmianach

doiitcjo cxtrayn>arw zrJsrnrrwowvch funduszy celowych płan ni początek roku
na realizację zadań bieżących jednostek sektora
plan po zmiartach
finansów Tjubfrczrtych
wyko r.s nie (92,19%)

92195

0.00

wykonanie (0,00%)

wykonanie (0,00%)

921

0.00

0,00

piw ns początek roku

plan na początek roku
0970

0,00

0,00

47 443,00

ahm na początek roku
0930

ooo

,

r

0.00

0.00
0,00

0,00
47 443,00

151 000,00
12! 00000
0,00
151000,00
121 000.00
0.00
1 000,00
1 000.00
150 000 00

47 443,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

43 740,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00
0.00
0,00

0,00
1000,00
1 000,00
1000 00
1 000.00
1000 00
t OOO 00
000
0.00

0.00

0,00
0.00
000
000
0 00

15000000
12000011"
000
150 000.00
120 000.00

ooo

0,00
0.00
0,00

0.00
0.00
0,00

000
0.00

000
0.00
0.00
0,00
000
0,00
0,00

0,00

0.00

120 000.00

000

000
000
000
150 000,00

000

ooo

o.oo
130 000,00
120000.00
0,00
150 000.00
120 000 00
0,00

150 000,00

120 000,00

0,00

0,00

120 000,00

0.00

4an as - • ttrfc roku
pian |« zmianach
^koiwiMllOO.66%1
ptan na początek roku

2 969 800,00
4 702 6*3,00
4 733 851 B7

649 800,00
452 653.00
483 85137

0.00

2320 000.00
4250 000.00
4 250 000.06

0,00

0,00

0,0(1

0 00

000
0.00

2320000.00
4 250000.00
4250000J"

2 320000.00

0.00

0,00

2 320000,00

0,00

0.00

0,00

2 320 000,00

plan po zmianach

4 100 000,00

0.00

0,00

4 100 000,001

0,00

0,00

wykonanie (100,00%)

4 100 000,00

0.00

0,00

4 100 000,00

0,00

o.oo

0,00

4100 000,00

plan na początek roku

2 320 000,00

0,00

0,00

2 320000,00

0.00

0,00

0.00

2320000.00

1 800 000,00

0,00

0.00

1 800 000,00

0,00

0,00

1 800 000.00

0.00

0.00

1 800000.00

o.oo

0,00

dotacje otrzymane z państwowychfrnduszycelowych
ptan po zmianach
nafinansowanialub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów rnwestyr^nych jednostek sektora
firwnsów puNtcznych
wykonanie (100,00%)

4

4100 000,00|

1 800 000,00

0.00

1 800 000,00

] lian na początek
6330

92604

0750

0830

0920

roku

dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na
realizacje inwestycji i zakupów' inwestycyjnych własnych usn po zmianach
[ związków gmin, związków powiatowo- gminnych)
«
wykonanie (100,00%)

nstytucje kultury fizycznej

wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Skarbu Państwa; jednostek samorządu terytorialnego
uh mrrych jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznych oraz innych umów
o podobnym charakterze

wpływy z usług

wpływy z pozostałych odsetek

92605

zadania w zakresie kultury fizycznej

0,00

0,00

2 300 000,00

0,00

0,00

2 300 000,00

2 300 000,00

o,oo

0,00

2 300 000,00

wykonanie (105,94%)

474 259,90

474 259,90,

0,00

0,00

0,00

słan na początek roku

607 000,00

607 000,00

0,00

o.oo

0,00

2 300 000,00
0.00

0,00
0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

jlart po zmianach

412 520.00

412 520.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

wykonanie (105,90%)

436 860,10

436 860.10

0,00

0,00

0,00

0,00

o.oo

0,00

plan na początek roku

42 200,00

42 200,00

0,00

0,00

ptan po zmianach

21 200.00

21 200,00

0,00

o.oo

0.00

0.00

o.oo

0,00

wykonanie (98.17%)

20 811,16

20 811.16

0,00

plan na początek roku

600,00

600,00

0.00

plan po zmianach

400,00
155,40

400.00

0,00

0,00

0,00

o.oo

155,40

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

plan po zmianach

13 533,00

13 533,00

o.oo

wykonanie (121,43%)

16 433.24

16 433,24

0.00

0,00

plan na początek roku

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

4 591,97

4 591,97

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
283,89
O.OO
0,00
4 308,08

plan po zmianach

ptan po zmianach

0960

plan na początek roku
wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w
plan po zmianach
postaci pieniężnej
wykonanie (100,00%)
Idotacje otrzymane* państwowych funduszy celowych
na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i a k u p ó w i n w w n w ^ n y e h jednostek lektora
finansów publicznych

plan na początek roku

5260

plan po zmianach
plan na początek roku
ptan po zmianach
wykonanie (100,00%)

5 000,00
5 000,00
0,00
5 000,00
5 000,00

0.00
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

0,00

0,00

0,00
0,00
150 000,00
150 000,00

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
150 000.00
150 000,00
0,00
0.00
0.00

0.00

0.00

1

0,00

0.00

plan po zmianach

150000,00

0,00

0.00

150 000.00

0.00

0,00

0,00

wykonanie (100,00%)

150 000,00

0,00

o.oo

150 000,00

0.00

0,00

0,00

150 000.00

233242 093,74
224 837053,39
225 460 376,45

186 903 452,94
184 525 62239
186127 222,67

1120 715,94
2 782 87634
1 876 489,48

46338 64030
40311 431JM)
39 333 153,78

7 070000,00
12 968124,44
11 674 788,00

51000,00
345000,00
360630,50

36028 387.30
18 521 05646
18894326,04

3 189 253,50
8 477 250,40
S 403 409,24

plan na początek roku
Karem zadania w ł a ś n i

0.00
2 300 000,00

0,00

wykonanie (0,00%)
pozostała działalność

0,00

447 653,001

283,89
0,00
0.00
4 308,08
0,00
155 000,00
155 000,00
0,00
5 000,00
5 000,00

9269S

0,00

447 653.00

plan na początek roku
wpływy z rozii czen/zwrotów z lal uhtcgłych

0,00

lian po zmianach

wykonanie (0,00%)
0940

0,00

0.00

plan na początek roku
wpływy z pozostałych odselek

0,00

649800.00!

wykonanie (0,00%)
0920

0.00

649 800.00

plan ns początek roku
wpływy z różnych dochodów

0,00

jłan na początek roku

wykonanie (38,85%)

0970

0,00

plan po zmianach
<"kooanie (100,211%)

150 000,00

z tego;
w

Dział

rozdział

Docbady agarem
(S+7)

pilaw*

paragraf

1

2

3

4

5

Zadmfal zzakresu
plan M początek rołua

010

Rolnierwn i łowiectwo

2010

754

75011

2010

rządową oraz innych zadań zleconych gminie

(związkom amin, związkom powiatowo-greinnym)
ustawami

t tytułu dotacji
1 iradkdw
pa finanaowaztie
wydatków
na reelśraeje zada*
finansowanych
z odziałem
irodUw,
o k r t r y t h mowa
w a t i . S u r t . I pkt z
13

dochody
majątkowe

dochody

(»+«+!«+11)

zetprscehriy

6

7

z tymk dotacji

majątku

przekształcenie
prawa adrytkowania
wieczyste"e w prawo
wiesnoicł

iłrodUw
na fiaa*xaw*vie
wydatkiw
na realizacje zada*
fraenaewanyrh
z adzłałem aradk&w,
a których annwa w
Irt 5 Mt 1 pkt 2 i 3

Środki
zewnętrzne
zbiadiefu
krajowego

II

a d r n i r t i s t r s r c i l rc dowe" z l e c o n e eminie

0,00
18 988,94
i8 98S%94

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

ptan po zmianach

18 988,94

18 988,94

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

wykonanie (100,00%)

18 988,94

18 988.94

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

18 988,94

18 988,94

0,00

o.oo

0,00

0,00

plan na początek roku

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji

w tym:

0,00
OfiO
0,00
0,00

łan po zntiaaaeh
wykonanie (100,uCW)

pozostała działalność

dochody bieżące

tym'.

plan po zmianach

18 988,94
18 988^4

0/K
0,00

0,00

0.00
o.oo
0,00

0,00
0,00
0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

płan na początek rabu

615430,00

615430,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

plan po zmianach

658 347,001

658347,00

0,001

0,00

0,00

wykonanie (99,09%)

651347,00|

652 347,00

0,00

0,00

plan na początek roku

615 430.00

615 430,00

o.oo

0,00

0,00

0.00

0,00

plan po zmianach

631 021.00

631 021,00

0,00

0,00

0.00

0.00

wykonanie (100,00%)

631 021,00

631 021,00

0,00

0,00

0,00

0,00

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

plan na początek roku

615 430,00

615 430,00

0,00

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

plan po zmianach

631 021,00

631 021,00

0.00

0,00

0,00

wykonanie (100,00%)

631 021,00

631 021,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

plan na początek roku

Administracja pabUęwta

urzędy wojewódzkie

i/mna^rnm

ustawami

amin niMnnii nmui1fluini.nńmin^

Sph powszechny i inne

wykonanie (100,00%)

18 988,94

18 988,94

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

plan po zmianach

27 326,00

27 326,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

wykonanie (78,04%)

21 326,00

21 326,00

0,00

0,00

0,00

jplan na początek roku
2010

7S1

75101

2010

Jotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
związkom e^ran, związkom powiatowo-eminnym)
ustawami

Urzędy aaczehaycb organów władzy paistwowej,
kontroli i ocfcrooy prawa
oraz sądownictwa

urzędy naczelnych orRanow wtadzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa

dotacje celowe orrzym ane z budżetu państwa
na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gntsn, związkom ptwiatow^a^nhcrym)
ustawami

0,00

0,00

0.00

o.ool

0,00

0.00

lian po zmianach

2 7 326,00

2 7 326,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

wykonanie (78,04%)

21326,00

21 326,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

pian na początek roku

11220,00

11 220.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

n,oo

363 617,00

363 617,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

phtn pa iraiaaaeh

2010

wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na refAr/acje zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz aanych zadań zleconych gminie
(związkom gmin, związkom rjowiatowo^tninnym)
ustawami

kanalie ( M . 8 1 % )

352 025.60

352 025,60

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

11 220.00

11 220.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

plan po zmianach

11220,00

11 220.00

0.00

0,00

0,00

0.00

o.oo

0,00

wykonanie (99,99%)

11 2 1 9 , 0 4

11 2 1 9 , 0 4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

plan na początek roku

11 220,00

11 220,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

plan po zmianach

11 220,00

11 220,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

wykonanie (O0,o«Ł.)

11 219,04

11 219,04

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

plan po zmianach

352 397,00

3 5 2 397,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

wykonanie (M,71%)

3 4 0 806,56

340 806,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ptan na początek roku

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

plan po zmianach

3 5 2 397.00

3 5 2 397.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

wykonanie (96,71%)

340 806,56

340 806.56

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Ret nr rozliczenia

75B14

różne rozliczenia finansowe

2010

dotacje celowa otrzymane z budżetu państwa
na realizacje z&uan bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin, związkom fHZwiatowr^arromrym)
ustawami

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

o.oo

phtn po senlanacn

75,00

75,00

0,00

0.W1

0,00

0,00

0,00

0,00

wykonanie (98,96%)

74,22

74.22

0,00

0.(1(1

0,00

0.00

o.oo

0,00

plan ni początek roku

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

plan po zrnianach

75,00

75,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

»vtorBinie (9ł,96%)

74,22

74,22

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

plan na początek roku
7S«

0,00

plan na początek ruku

plan na początek roku
75107

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

o.oo

0,00

plan po zmianach

75.00

75,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

wykonanie (9t,96%)

74,22

74,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

plan na początek roku

plan na począłek raka

801

2010

0,00

0,00

0,00

499 707,00

0,00

0.00

o,no

0,00

0,00

0,00

wykonanie (95,39%)

47« (151,66

476 <51,«6

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
499 707.00

499707,00

podroeziakow, matenalow edukacyjnych lub matsrrsłAw
ćwiczeniowych
wyłonimic (95,39%)

476 651.66

476 651,66

o.on

0,00

0,00

o,oo

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00
0,00

dotacje celowe otrzymane z budzeni państwa
na realizacje zadań bieżących z zakresu adfnfiusrracS
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gran, związkom rjowiatowo-gniinriym)
ustawami

plan na początek roku

Ochrana zdrowia

pozostata działalność

Pomoc społeczna

dodatki mieszkaniowe

plan po zmianach

499 707.00

499 707,00

0,00

0,00

wykonanie (95.39%)

476 651,66

476 651.66

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

płan po zmiaanrn

2 196,00

2 196.00

0,00

0,00

0,00

wykorante (100,00%)

2 196,00

2 196,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

płat! po zmianach

2 196,00

2196,00

wykonanie (100,00%)

2196,00

2 196,00

plan na początek roku

0,00

0,00

o.oo
0,00
0,00

0,00

0,00

o.oo

0,00

0,00

0,00

0.00

u»w

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

0,00

0.00

0,00

o,oo

0,00

0.00
0,00

plan po zmianach

1 196,00

2 196.00

0,00

0,00

wykonanie (100.00%)

2196.00

2196.00

0,00

0.00

2 131,00

0,00

0,00

tljWI

0,00

0,00

0,00

67 977,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0(1

0,00

0,00

0,00

0,00

OiOO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

płan po zmianach
w y ł a m a n i e (99,43%)

67 589,03

67 589,03

ptan oa początek toku

0,00

0,00

plan po zmianach
wykonanie (97.72%)

dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa
na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin, związkom puwlatuwu-gmłfflryrn)
ustawami

0,00

o.oo

ft nn

plan na początek roku

8521?

o,oo

zapewnienie uczniem prawa dobezpłatnea.0 dostępu do plan po zmianach

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizacje zadań bieżących z zakresu adntmiitraejś
rządowej oraz innych sadań zleconych gminie
{związkom gmin, związkom powiatowo-ernirznyrn)
ustawami
851

0,00

499 707,00

plan na początek roku
S5I9S

0,00

tłan pn zmiana ca

ptan na początek rofen
8S1

0,00

oświata i wychowanie

slan na początek roku
sn 151

0,00

16 900,00

0,00

16 513,88

16 513,88

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

plan po zmianach

16 900,00

16 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

Iwykonanie (97,72%)

16 513,88

16 513,88

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

plan na początek roku

85119

201O

rjSfodki rKMnncy rąjiolcczriej

dotacje celowe MiTyriwne z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz Innych zadań zleconych gtninie
[związkom gmin, związkom powialowo-rzniinnym)
a suwami

plan na początek roku

2 131,00

2 131,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

pian po zmianach

3 017,00

3077,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

*ylmuutie(99,M%)

3 075,15

3 075,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

pian na początek roku

2131,00

2 131,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

tSan po zmianach

3077,00

3077,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

wykonanie (99,94%)

3 075,15

3 075,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

shut na początek roku

S527*.

S010

055

85501

2060

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

jlan po zmianach

48000,00

0,00

48000,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

wykonanie (100,00%)

48000,00

48000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

plan na rzeczete* roku

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

48 000.00

0,00

o.oo

0.00

0,00

0,00

0,00

irsuwanio skutków klęsk żywiołowyth

dotacje celowe otrzymane zbudżetu państwa
na realizacje zadań bieżących z zakresu adminittraeji
rządowej oraz innych zadań zleconych gnacie
(związkom gmin, związkom powiatewt>|rtnirirrymJ
ustawami

Rodzina

48000,00

pian po trnranaeh
wykonanie (100,00%)

48 000.00

48 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

plan na p o e z ą l e k r o k n

67 300 757,00

67300 757,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

plan po zmianach

72 106 627,00

72 106 627,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

wykonanie (ł9,!4%)

71 774 862,89

71 774 84239

0,00

0,00

a,oo

0,00

0,00

0,00

plan na początek roku

50 02B 402.00

50 028 40X00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

plan po zmianach

54 446210,00

54 446 210,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

wykonanie (99,92%)

54 402 215,30

54 402 215JO

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

swiadzcenie wychowawcze

50 028402,00

50 028 402.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

54446 210,00

54 446210.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

54 402 215,30

54402 21530

o.oo

0.00

n.oo

0,00

0,00

0.00

plan na początek roku

15 352 579.00

15 352 579,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

pian po zmianach

15 590959,00

15 590 959.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

wykonanie (98,25%)

15 318423,80

15 318423,80

0.00

o.oo

o.oo

0,00

0,00

0.00

plan na początek roku

15 352 579.00

15352579.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

plan po oriąnacti

15 590959,00

15 590959,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

15 318423,80

15318423,80

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

plan na początek roku
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadazda
plan po zmianach
bieżące z zakresu adrmniałracjj rządowej zlecone
gminom (związkom gmin, związkom powfatowogminnym), związane z rcabzacją świadczenia
wychowawczego rtancwiącego pomoc państwa w
wykonanie (99,92%)
wychowywaniu dzied*

85502

świadczenia rodzinne, Świadczenie z funduszu
atritfMacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
(irnerytalne i rentowe z urwHpiecrzirna społccznegd

2010

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakrese adrnmisłnłcji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin, związkom powiatowo-gmirtrrym)
ustawami
1

wykonanie (98,25%)

1

plan na początek raku
85503

Karta Dużej Rndzhy

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
2010

85504

20! 0

na rcaliTację zadań bieżących z zu\rtsu administracji
rządowej oraz innych marian złeeonych gminie
(rwłałkoni gmin, związkom powijtfmirt>-gminriyTTi)
ustawtrni

2010

0,00

1 035,00

1 035,00

wykonanie (100.00%)

1 035,00

1 035,00

łisn na początek roku

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

0,00

0.00

0.00

0,00
0,00

jlan po zmiiTiach

1 035,00

1 035.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

wykonanie {lOO.OOłi)

1 035.00

1 035.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

lian na początek roku

1 779 9 3 0 , 0 0

1 779 930,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

plan pp zmianach

1 8 5 2 510,00

I

852 510 00

0.00

0.00

o.oo

0.00

0.00

0.00

wykonJTTic (99,40%)

1 841 440,00

1 841 440,00

0,00

0,00

o.oo

0,00

0,00

0,00

plan na początek roku

1 779 930.00

1 779 930,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

plan po zmianach

1 852 510,00

1 852 510,00

o.oo

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

wykonanie (W,'IC*.)

L 8 4 1 440,00

1 841 440,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

o.oo

139 846,00

139 846,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

215 913.00

215 913.00

0.00

0.00

o.oo

0.00

0,00

0.00

211748,79

211 748.79

o.uo

0,00

o.oo

0,00

0.00

0,00

wspieranie rodziny

dotacje cetewa atrzymm&z budżetu jMnttwa
na icaHzację zadań bieżących & 7akresu administracji
rządowej oraz innych zadań zreconycTi gminie
(związkom Rmin. związkom powutow^gmńmyrti)
ąjatawami

plao na początek roku

85513

0,00

[lian po ntiianacń

składki ni ubeypfc^eWe zdrowoiiic ogacane za ostiby
pian po zmauiach
r»bierajice niektóra iwiadczenia rodzinne, zgodnie z
przepisami ustawy o awiaccTeoiach rodzinnych oraz za
Cłoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie i
r-f iwtMMmi u Nawy z- dnia 4 Icwi<nma2014 r. o umieniu i
wykonanie (98,07%)
wypłacie 7ts?łków dla opiekuTrcrw

dotacje celowe Wi-zynurne z budżetu państwa
na neafczłcję zadań Łtieżacyco z zakrętu administracji
rządowej oraj mrnrch zadań zleconych gminie
Crwiązke-m gnuii. związkom powi^owo^minriTTn)
ustawami

plan na początek roku

139 846,00

139 846,00

0,00

0,00

0,00

o.oo

0,00

0.00

plan po zmianach

215 913,00

215 913,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

wykonanie (93,07%)
plan na porzątek roka

R t z n a zadania l u k r n a DCJ minut racji rejsowej Mectmt gminieplan fio zMlanack

2 1 1 748,79

211 748,79

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

67 529 538,00

67 929 538,00

0,00

0,00

0,00

0,00

73 717 334,94

73 717 534,94

0,00

73 344 73S.34

0,00

om
ojod

0,00
0,00

73 344735,34

0,00
0,00

0,09
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0\

neto:
w tymi

slytuha dotacji
I irodkiw
Djdał

Dochody ogńltm
(5+7)

paragraf

Zadania realizowane na podstawie

>J2I

92116

2320

Kultura i ochrana dziedzictwa narodowego

bMoteld

dochody bfetąc*

wydatków
dochody
narea.hacjęzadni
majątków*
dochody
flmmttwaiłydi rt+S+lO+lll raapnedaży
a iidfialetM
majątku
łrodkiw,
o ktarych
w art, 5 usf.1 pkt 1
I3

MWEKĘ tras*

ztHHUrtu

rozumki lab umów z jednostkami samorządu terytorialnego

słM aa początek roku

125 000,00

125 000,00

ptaa po zmianach

134000.00

134 000.00

wykeaaałetlO«.MH)

134 01)0.00

134 000,00

plan na początek roku

125 000,00

125 000,00

plan po zmianach

134 000,00

134 000,00

wykonanie (100.00%)

134 000,00

134 000,00

125 000,00

125 000,00

134 000,00

134 000,00

134 000.00

134 ODO.OO

ptaa p* zmianach

44 000.00

44 000,00

wykonanie (45,27%)

19 919,51

19 919,51

plan po zmianach

44 000,00

44 000,00

0,00

wykonanie (45,27%)

19 919.51

19 919,51

0,00

0,00

0,00

0,00

44000,00

44 000,00

0,00

19919,51

19 919,51

125000,00

125 000,00

178 000,00

178000,00

153 919,51

153 919,51

plan na początek roku
dotacje w towe otrzymane z powtatu nt zadanie btetace
plan po zmiflnach
realizowane na podstawie porozunien fumów) między
'jednostkami samorządu terytorialnego
wykonanie (100.00% 1

prwtoztnlc«nf*
prawa olytkowamla
wfeo^ego w prawa
wtittMiicl

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

plaa a* początek ręka
Kultura fizyczna

0,00

0,00

0,00

plan na początek roku
92604

instytucje kultury fizycznej

plan na początek roku

dotacje celowe otfłymine z powiaturazadania bieżące
plan po zmianach
realizowane aa podstawie porozumień (umów) miedzy
iednostkarei samorządu terytorialnego
wykonanie (45,27%)

pŁae ea początek raka
Ramn zadania raHnwinr na poditawtc poroznmlee hib irm4w
plan po zmianach
x jednostkami samorządu terytorialnego
wykonanie (8o\47łt,)

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0.00
0,00

0,00

n,oo

0,00

*fego:
w tym:

w rym:

Dział
rur chlał
paragraf

Dochody ogałmi

Nnwi

(5*7)

dochody bwiĄnt.

z tyrała detarji
1 irodkSw
na rtaflitttmanlr
wydatków
aa realizacje radna
flstnnsowanych
z edzlareai
jrodkłw,

dochody
majątkowe

(S+9+1IH-11)

prakaztakenic
prawa utytkawanbi
wieczystego W praw*

dochody
ze s p r z e d a ł y
raaJnJkM

o ktaryrł) Orawa
w art. 5 n s L l pkt Z

2

4

3

3

e

7

z tyram dotacji
ilrodMw
na finansowanie
wydatków
na realizację zadań
finaasowiuiyrh
z u d n e ł e m Środków,
n ktArych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

irodkl
zewnętrzne
z biidzetn
krajowego

9

Zadania realizowane na podstawie porozumieli z organami administracji rządowej
o,oo|

pum na początek rołro

soi

10)46

Oświata i wytbowaaie

tk&sESatcante i doskc<natcruc najczycieli

pias po .mianach

15 898,00

15 898,00

wyko*ajut (91 MM)

14594,«

14 594.66

plan na początek roku

0,00

0,00

2020

na rwania bieżące realizowane prze*, gminę
na podstawie porozumień z organami adnriifaracp
rządowej

R a a t w zadania realhawa** na podatawle porłTUmiea
a organami admfehrtracłi

Ogarem dochody wtaane, zzakresa administracji rządowej
zlecone Eminie oraz realizowane aa podstawie porozrrmiea
lab umów Zfjedaostkanl samorządu fprytorlalnreo

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

•

plan po zmianach

15 898,001

15 898,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

wykonanie l"9l 80%)

14 594.66

14 594.66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

O.00

0,00

0,00

ptan po zmianach

15K9SJK)

15 898.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

wykonanie (93,80%)

14 594,66

14594,66

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

plan pozanlanacti

15 898,40

15898.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

wyłtoMaEe (91,10%)

14 594,»S6

14 594,66

o,ao

0,00

0,00

0,00

0,00

301 296 631 74
298 748 486 J l
298 97362596

254 957 99094
258 437 055J3
2S964047M8

2120 715.94
2 78287f.JJ
1 876 48948

36028 387 v
185210 ' 1«
18894 326.04

3 189 253 50
847725040
8 4(3 409 4

T

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

0,00

0,00

plan na początek rokii

plan na początek roku

( Jan na nfirrrJck roku
niań jn zmianach
wykonani* (10O,M%)

46338 640¬
40311431,00
39333153,711

7070 000 00
12 968124 44
11 674 788 00

5100000
34500000
360630 ~'i

to

Wykonanie wydatków za 2020 r.
z leja-.
zregn:

zte«o:
tHetc
Wydatki Oflftfem
(5*14)

Nazwa

Rmntlal

Wjdmkl Metan
(i+s*l»*l l*u
•J3)

3

w tym:

wyttarkl związane
z Karnacja tch
nrełatottyeh
zadali

dotacje
aa zadania
htetace

6

8

9

lerwo^o

WjTtmaja4n«ahk wynagrodzi nli
nirrttetowych (7+8) likknfldinlnkh
ankczatK

rwladrzail*
narnenoaftli

wypłalyzlytuhi
aesluta ałuka
i gwarancji

Wydatki
majątkowe
(I5+17+I*)

iimrałjcyjtw

racereyamy
fkuwcowane
Zadziałem
(rathow.
o ktArych mowa
w wt. 5 ort. 1 pkt
113

15

16

Inwetlyłje

nan.5«LIpkt
1IJ

10

12

11

13

14

wniesienie
wkbjdaw
do tadlek prawa
Ranithineno

18

17

Zadinił własne

01030

01 ms

Mw rolnica!

porcauła erfataSnohi

pł*n "o awesątek roku

14 000,00

14 OłO.OO

14 000,10

ptanpoirntamcli

10 000,00

10 000,80

10 000,10

•ytiu>arJrC»,14W)

3 713,65

3713,65

3 713,45

plan na pocraKk roka

4 005,00

4O0O,00

4 000,00

plan pozmliiuca

4 000.00

4 000,00

4 000,00

wykonana: (J 5.5*%)

2 223,25

2223.25

2 223.25

Ina M poealck rokit

10000.00

10 000.00

10 000.00

6 000,00

6 000.00

6 000.00

1 490,40

1 490.40

I 490,40

plan na początek rakn

301)00.(10

34 000.04

JOBO0.tl0

iDUBM

25 OIK1.00

plan po zmianach

30 000,00

M WtMW

30 000,00

SWOJO

24 200,06

0,60

0,00

0,00

.ykoaa«l«njSjs:s,

2S701H00

25 700,04

157«M)0

4 SOO,*)

21 20fj,Ori

0,00

0.00

0,10

' naposmrek loko

30 000.00

30 000,00

30000.00

5000,00

25 000,00

30 000,00

30 000.00

5 800,00

24 200,

alan po Tmaeaarh
0«a««G4ł«%)

Lrinlccwo

02093

OUUAlflll dzillNMK

plin no zmianach
nykonanie (85.67%)

Treorport i tecraalc

6000*

lokalny ttansport
zbiorowy

61)016

go°5

drogi paMScnw
powMłowe

0,00

10 000,00

0,06

9,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OJO

3 713,65

«,00

0.00

0.00

0,00

0.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00
0.
0,00

6 000,00

O.Btl

0,00

25 700,00

4 500,00

21 200.00

23 672 338,76

1 270 561,00

22 401777,76

plan potmlaaach

40 003 5 K 4 1

24 855 150,04

24 954 950,04

11M561JJD

23 708 389,04

100,(10

wykonanie (973614)

3» 02* 101.70

24 3*4$C5.SI

1 119 915,69

23 274 950.12

2M,«f

ptan na początek enŁn

22366935,00

22 36* 935,00

22 366 135.00

1 270 561,00

21 095 574,00

800,00

ptan po zmianach

22 608 515,00

22 K i ł 513,00

22608 313,00

1 146 561,00

21 461 752,00

200,00
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0.00

1417,46

2 417.46

0,00

0,00

2 417,46

0.00

241 006,00

241 O00.OC

241 000,00

0,00

241 000,00

0,00

0,00

plan po nFnrwch

24 1 000,00

241 000,00

241 000,00

0,00

241 000.00

0.00

n^omfe (67,112%)

163 439,15

163 439,15

163439,15

0,00

163 4 J 9 . I 5

*sa 711 pocn^dc roku
80113

0,00

1 382,00

plac na ptyrEąJdt roku
80106

O.OO

1 382.00
1 382,00

(ectaws

1 wycbtmtmh

0.00

1 382.00

PF^taraimc (O.Ot-%)

•01

0.00
1 382.00

0,00
0.00

0.00
0,00
0,00

0,00

0.00

0,00
0,00

0.00

0,00

o.oo

0.00

phn> na pocaattk inka

2 6 6 9 000.no

2 469000,00

2 666 500.00

2 4 J 6 000,00

180 500,00

0,00

2 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

abw pn nmltnacb

4 062 482,00

4 062 482.00

4 046 646,00

3 851 443,0(1

195 203,00

0,00

15 836.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

• • • • • • te (98.99%)

4021 051.57

4 021 051.57

4005 407,12

3 811 849.18

193 557,94

0.00

15644,45

o.oo

0,00

o.oo

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

plan na pecaatek raku

261 430,00

261 430.00

261 430.00

9 100.00

252330,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o.oo

0,00

0,00

plan poTtnianach

240 009,00

240 009.00

240 009.00

0.00

0,00

o.oo

0,00

0,00

o.no

wyłowił («.«%>

226 711,87

126 711,87

226 711.87

0,00

226 711,87

o.oo

0.00

o.oo

0.00

plan na początek raka

1627 651,00

1 627 651.00

1 627 651,00

1 627 651,00

0,00

o.oo

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

plaa po zmianach

1 920 009,00

1 970 009,00

1 92OOO9.00

1 920069,00

0,00

0.00

o.oo

0,00

wytsranie (98.63U1

1 893 691.28

1 893 691.28

1 893691.28

1 893 691.28

O.OO

0,00

0,00

o.oo

235 430,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

sicłfo.ki tTkołnc
0.00

o.oo

0.00

ttalljjcj) ?*4aś
ftOKWKKt* *p«>!ne)
ŁHEMiiaKjl aaukt

mii*)

tlnn na początek rotoi

i metod pracy da dzieci
w przedszkolach.
jlan po zjnjaaoch
oddTiaładi
pnedtrljobych
w szkołach
pwbtawowych
t iarr«ch Sternach
^' "iic {98,13%)
w^naamia
prredKlwhtcpo

reałitacja rjutsń
•• na początek toku
wjsnatijKyeb
atopDwarua spsejałnej
ROSJO oreoniacji nauki i atetod ptan po mianach
0TKydUd7io:ii
atairlljery w ujttłach
i«7linTiaaie(W1.28łi)
WCalawtswyCD

M!l<ł

nialiancja nadań
nymagającyca
stcsowanSn nprcjilDcj
• sta początek roku
ccganirjcji nauki i metod
pracy dla [bied i
itdodwcił wgaTtnazjach.
ktiriKth dorjThCTasttwtlo
airpialijilni
prowodafflrjch w
iZŁołnca mnogo typc
hecach
ptan potetnianaca
oanłncJojzlahaąTrch,
l9vłm»acK azknlach
poiicinllKych. fetrltizowyck
trVnlachI i n stopnia i
Lianach dbt^ghuawntj
aawiaiczcj IzkotY
jawonowej
prcwadzonjca w
liiuuonjbh azknlach I •rrttomk.C100.tKrK)
stopnia oraz Szkotach
rirfyitłwnycli

mm

KI

1 004 600.00

1 904 600,00

1 253 600.00

1 227 600,00

26 000.00

651 000,00

0,00

O,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

2 173 900,00

2 173 900,00

1 413 900,00

1 388 100,00

25 800,00

760 000.00

0,00

o.oo

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

2 133 203.77

2 133203,77

1 387 117.51

1 361 688.83

25 428.6.1

746 086,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

1 928 287.00

1 928 287,00

1 713 287.00

1 658 308.00

54 979.00

215 009,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

3 190 583,25

3 190 583,25

2 907 583.25

2845 027.25

62 556.00

283 000,00

o.oo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

o.oo

2 561 447,63

2 561 447,63

2 280 994,51

2 232 648.68

48 345.83

280 453,12

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

KO 000.00

140000,00

140 000,00

107 000,00

33 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

140 000.00

110 000.00

140 000,00

107 000,00

33 000,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

CS

140 000.00

140000,00

140000,00

107 000,00

33 000,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

pian na pw/zna; toku

2 080 664.65

739242^7

544 860,36

50000,00

494 860,36

0,00

20 000.00

174 382,61

o.oo

o.oo

l 341 421.68

1 341 421,68

0,00

0,00

o.oo

ptan po utlaoath

2 994 801,99

1 653 38031

1 118 603.36

64 400.00

1 054 203,36

0,00

20 000,00

514776,95

0.00

0.00

1 341 421,68

1 341 421,68

0.60

0.00

0,00

ttykooanic (96.27%>

2 883 035.53

1 541 613,85

1 043 503.35

16 875,00

1 026628,35

0,00

20 000.00

478 110,50

0.00

0,09

1 J4I 421,68

1 341 421,68

o.oo

0,00

0,00

plan na początek raka

1 226 883,00

1 226 8*3j*»

820 883,00

271 001.09

S4Z 883,09

496 000,90

9,00

«,oo

0.09

0,00

0,00

0,00

plan aa amumach

! 32t 0743'

1 321 07437

976 79437

366 025 JO

410768,47

336 000,90

6 280,90

0£0

0,00

9,00

0,09

0,90

0,09

noiianl, a tMBŁI

1 137 853,17

1 137 853,17

815 795.67

299 569,76

516135,91

313 777.50

8 280,90

0,90

0,00

0.09

0,00

0,90

0,91

ptan tu poctEStck rokit

50 000.00

50000,00

50000.00

0,00

50000.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

pian po zmianach

90 000,00

90 000.00

90 000, •

0.00

90 000,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

n^koftanic («5.I9«)

76 671.50

76 671,50

76 671.50

0,00

76 671,50

0,00

0,00

o.oo

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

poToatab działalność

Ochrona aasrDwia
srDwia

0,09
0,09

mu

lee/werwo a tnbiila tOfTjrie
0,00

SM 33

ptan na peczatck n*n

40 000.00

pian p* zmianach

•10 000.00

»tV.toiw* (75.37%)

30 149,00

'
HSIS4

zepcesąldc roSro

10 000,00

25 000,00

10 000.00

30 149,00

25 149,00

24 165.00

984.00

5 000,00

982 383,00

982 383,00

646 383,00

250 000,00

39638J.0O

336 000.00

5 000.00
O.fW
0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

1 092 024,37

817 744,37

338 025,90

479 718,47

266 000,00

8 280,00

0,00

951228.33

952 228,33

680 170,83

273 529.76

415 641,07

254 777.50

8 280.00

0,00

Jan w porzaork trkn

154 500,00

154 500,00

89 500,00

3 000,00

86 500.00

65 000,00

0,00

99 050.00

99050.00

34 050,00

3 000.00

3 1 050.00

65 000.00

78 804,34

78 804,34

24 804,34

1 875.00

22 929,34

54 000.00

plan na psesatek roka

I S 254 301,49

15256 501,49

8 426 399,00

4 404 273,00

4 9 2 2 126,00

451700,84

4 957 018,46

plan po zattanaelt

17 513 475,79

17 513 075,79

9 707 875,90

3 869 130,00

5 838 745,90

45 000,9*

5 747991,94

• jtoaatile P S 1 » |

16 6*0 531,97

16*60 931,97

9 598 471,04

3 852 073.79

574*397,25

40 500,00

5 691 109.50

plan na początek roko

395 995,00

395995.00

395 273.00

266 304,00

128 969.00

722,00

plar. pa zmianach

347 265,00

347265,00

346 543.00

242 254,00

1(14 289,00

722.00

tvjt)Branńf {9S,!ć%)

340 S69.78

340 869,78

340 539.SB

242 252,78

98 286,80

plan na początek roku

14063,00

14 083,00

14 053,00

2000,00

12 083,00

plan no wnitstwrft

13 683,00

13 683,00

13 683,00

aytamt* (31.51%)

4311.59

4311,59

iklłdb na uW^kcasaiłe plan nn pnczatelt foka

156 359,00

156 359.06

156 359.00

156 359,00

0,00

'a* po 7tTn*naek

174 330,00

174 330,00

174 330,00

174 330.00

0.00

0,00

iiyke«nie(SajS%)

166 190,46

166 190,46

166 190.46

166 190,46

o.oo

0,00

1 739 723.66

1 739 723,66

ptan po zzaionach

1 795 525,54

1 795 525.S4

n^konanie fW.15%)

1 783 768,99

ptan na początek roka

660 000.00

plan pn zjmanaok

593 137,00

593 137,00

wtke*tanśe(lfM.O(f>ft

593 136,59

593 136.59

etan po zmianach
,,

85205

25 000.00

35 000.00

1 092 024.37

tlan po WTnsnftch

wyknaanie (?9,36 i)

85203

35 000,00

wykoaifti* (87 Jfl*4)

poao-itah.

*5J

40000.00

0.00
0,00
0.00

o.oo

182806333
0,00

fmMtf. itpnlfcwia

otirotik) wspunm

prach^itiW-a
f^mcey *• redlinie

I 330 851.43

9.00

0.06

9,00

13 083,00
0,00

4 311.59

0,

«»try pobiaiBłłcc
B<2I3

pCWIOCj' ipołfiCHiej c n z
M cariby ił<JT.iniczącc w
iMtCft-wjt łfwbcaiej

vs»ilM okwsew, eeltj-we ptan na początek roku
8«!4

8321.1

R5216

tYtzsUadłó

0.00

0,00

t 557 803,66

181 920,00

1 629030,04

164 359.50

1 783 768.99

1 617 883,15

164 106.50

660000.00

660000.00

2 136.00

2 136.00

o,™

0,00
0,00

0,

'""I

0,00
0,00

0,00

593 137.00

0,00

•Matki nKtzlwnowe

aiitki siak-

plan ni początek rokti

1 453 777,00

1 453 777.00

plan po znttanach

1.025 666,00

2 025 666.00

w>:ko««i»« (98,16%)

1 988 360,21

1 988 360,21

plan na poezatak mim

5 239 559,00

5 239 559,00

4 762 790.28

4 762790,28

4 4 1 5 440,56

4 415 440,56

aa po zntuauKh

0.00

593 136.59

0,00

2 0 1 5 572,00

1 453 777,00
10 094,00

10 094.00
0,00

9 973,36

4 379 340,00

4 135 969.00

243 371,00

3 904 201,00

3 590614.00

313 587,00

3 855 489.14

3 575 159,01

280330,13

0,00

: 978 386.85
0,00

otkttdki pomocy
teranie (92,71%)

0,00

o.oo

13 264,00

846 955,00

11 622,00

846 967,28

11621,96

1

6,00

0,00

0,00

0,00

0.00

o.oo

0.09

i srrcjaHrryunie nikici

tt.1350

8S232

85278

ęcmoęwakitńt

centra mincrteti

apotocizH}

lim na pcwKHek roku

3 476 128,00

lian po ijniajttieh

5 168 734.21

•rrkciijzrM (95 J 9 » l

3 476 128.00

000

3 476 128.00

5 168 734.28

5 168 734.28

0,00

5 1 68 734,28

5 132 061.04

5 132 061,04

5 132 061.04

0,00

5 132 061,04

pin ot początek reku

1207652,00

1 207 652.00

0.00

rlnn pS W*«aaeń

1 454927,00

1 154 927,00

500.00

wyk0?iinfc(O0,l3"4)

1 442 277,87

l 442 277,87

497,87

Unrana prezztefc roku

1 067.00

l 067.00

1 067,00

ctAnf^znltonizl

1067.00

I 067.00

1067.00

0.00

1 067.00

a^tcortznft (77.81%)

1 041,46

l 041,46

1 041,46

0.00

1 041,46

O.OO

0.00

0,00

o.oo

5 432,62

5 432.62

0.00

5 432,62

5 432,62

pian na początekroku

912 157,83

9t2157.83

853

SS334

1 170 518,07

95401

8M0«

8S443

o.oo

1 170 518,071

81 155,00

34 662,00

narwale zatkania
•f zakrrtłt prJrtrki
tpatcrutr]

trykrjtianfcnfMittl

788 040,80

788 040,80

81 154,58

plan na początek rabu

40 500,00

1 401 280.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

o.oo
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

o.oo

0,00

o.oo
108 800,00

799208,83

46 493.00

88471,00

1 000892,07

34 662,00

46 492,58

8*470,73

618415.47

110 90t.0t

110 900,00

110 900,00

10 000,00

TOOWMS

plaripozatranach

78 554,00

76 550,90

78 550,80

10 000,00

68 554,08

nrykntułnSe (53,52%)

42 038,88

42038,18

42 6384*

5 lSO.IMł

36 888,88

plan na poczatak toku

3 000.00

pomoc dlo rctnomiaow pŁatt pil Wn łanach

o.oo

portrttata działalność'

KrinkfKTjM opieka
wiLlrtnjnczp

Iwwntce szkolne

utrrerne nttpoenngeak:
rarnroju dziecka

kcJonie • nłwzy
©nns enne firnwy
wypcczrnku dzieci
i .TikMlopżT tidttjhKj,
a tskł* szkolenia
HittAl/.icUy

3 000,00

0.00

0,00

0,00

0.00

o.oo

0,00

0JJ0

0,90
»,0<3

3 000,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o.oo

107900,00

107 900.00

107 900,00

10 000.00

97 900.00

patnpozzalartach

78 550,00

78 550.00

78 550,00

10000.00

69 550.00

0.00

0,00

t»yltM»iie(i3J2%)

42 038.88

42038.88

42 038.88

5 150.00

36 888.S8

0.00

0.00

plan na początek mku

I 711 576,00

1 711 576,00

1 570 976,00

1 551 776,011

19 299,00

69 000.90

(0 609,00

ptaa oo zmianach

2 336 937,00

2 336937,00

1 977 555,00

1 » » 355,0.

18 299,00

49 494,00

318 881,80

17 72944

40 494.00

249 53(49

plut na początek roku

«5ł

l 409 427,00

497,87

0,00

prorMBMi ttzialzlaotić.

-.Lv-in 1^(0.00*4)

8J39J

1 162 652,00

45 000,00

0,00

5 432,62

4 149,00

-

45 000.00
500.00

0,00

1 067.00

pOjpTKi początek roku
I(!nir^nk:alectfc6w ktęak
rlaopOCTriaitacłi
ZWKtlnWYch
rtrkcturjue (itiaopy.t

plajt po ztrpianadt
85293

0.00

0,00

0,(10

aait rłzJW))

2158 79648

plan aa początek inka

1 456 676.00

1 158 79648
1 456676.00

1 868 766.(1 •>
1 456 676.00

lan po zmanaek

I 864 255,00

1 864255,00

1 864 255.00

1 864 255,00

trjkatnariie (M,«7łfi)

1 802 197,65

1 802 197,65

1 802 197.65

1 802 197,65

pian na początek roku

113 300,00

113300.00

113 300,00

95 100,00

18 200,00

plan po zjnianuch

113 300.00

113 300,00

113 300,00

95 100,00

18 200.00

• j k i i a a (58,75%)

66 568,44

66 568,44

66 568,44

48 847.90

17720,54

ptan na początek rokn

61 600,00

61 000,00

1 000.00

. uw po mianach

40 494,00

40494,00

0,00

wtloaznic (lfrC,ty*Xl

40 494.03

40494.00

O.OO

0,00

0.00

0.00
0,00

0.00

1 456 676.00

0.00

0,00
0,00

0.00

9,09

9.00
0.00

0.00
0,00

0,00

o.oo

0.00

o.oo

0.00

0,00

0,00

0. '

0,00

0.

0,0(1

0, '

1 000,00

o.oo

40 494.00

0.00

40 494.00

0,01
m

0,00

plun nu pomtątek robi

855

80 600,00

80 600,00

0.00

0.00

318 888.00

318 888.00

0.00

0.00

80 600,00

0,00

318 888.00

0.00

0.00

0,00

O.OO

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.06

219 536,29

249 536,29

0.00

249 536.29

0.00

Hmm paoareu raka

2 559 96540

2559 9654*

2 234 461,09

I 355 604,00

878 857,00

1 207,09

32419740

040

ilmwimtMłih

1 703 236,94

2 703 236,94

! 275 *57,90

I 293 011,90

9*1634,00

1 526,00

42* 053,94

0,90

9,00

9,99

>7koaaale 0 9 J 3 U 1

2 428 3 « M 4

2 4283*0,44

2 1*2 951,76

121(853,77

945 997,99

1 52540

163 983,18

04*

(k/to

9.0*

0,00

0,00

o.oo

0,00

0,0C

0,00

24 959,00

24 959.00

24 959,00

24 265,11

24 265,12

24 265.12

o.oo

87 806,00

87806.00

87 806,00

64 178,00

ptan I»7ałJwHKh

136 438,00

136438,00

136438.HO

35979,00

tv*kom*rtie 177.94t4)

106 336.37

106336,37

106 336.37

9 563.28

plan a» ppsMilfiS roku

5 000.00

5 000.00

5 000.00

0,00

plam po mianach

4 500,00

4 500,00

4 500,00

trrłtatariie (46,0214)

2070.93

2 070,93

2 070,93

panna początek ffiku

1 126 759,50

1 126 759,50

poaałtaMco

1 256 939,94

1256 939,94

tejkwteitk; (86,54%)

1 087 749,76

1 087 749,76

ptan na początek roku

1 340 400,00

plan po ztaianoch

1 280 400,00

anknaani' (94.34%)

shn na początek fokn
85501

0,00

posataaeek

atan nt początek roko

0,99

0,00
24 959.00

0.00

9,00

9,90

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00
0.00
0,00

24 265,12

0.00

100 459.00

o.oo

9.99

0,00
0,00

o.oo

0.00

0,00

0.60

0,00
0.00

0,00

0,00

o.oo

0,00

świadczenia rodKrnnc,

85502

*m it%ffip»ee«nia
CToenljlrrC i rentowe
xi«^kt»ma

96 773,09

0.00

0,00

0,00

5 000.00

0,00

4 500,00

0.00

0.00

2070,93

0,00

0,00

SOI 255,00

192 426.00

608 929,00

1 207.00

324 297.50

829360,00

198 042.00

631318.00

1 525.00

426 053.94

822 241,08

192 922.84

629 318.24

1 525,50

263983.18

1 340 400,00

1 340 4O0.O0

1 099 000,00

241 4O0.00

0.00

1 290400,00

1 280400.00

1 059 000.00

221 400,00

0,00

1 207 938,26

1 207 938,26

1 207 93846

1 014 367,65

193 570,61

ptan na porza,tek roka

25 084 243,70

24 824243.70

24 824 243,79

448 561,00

24373 691.79

ptan po zmianach

31 65»

ns,n

39 944 606,90

30 944 606,99

510 534,00

3042*07240

zrrkiniink (91,91*.)

29 416115,01

28 934 760,73

2 ł 934 760,73

514 775,4!

28 419 98548

0,00

0,00
0.00

0,00

0,»

0.00

0.00

0,00

0.00

Kara Dsfcg Rodriiw

85JM

inpinink rodziny

0,00

o.oo

o.oo
0,

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

0,90

0,00

0,00

O.rni

0,00
0,00

35503

fciipoifArlci
Iranrnabu
ł achran IraToiftaki

0,00

0,00

040

9.911

260 ooo.ee

260 909.00

9,00

049

9,09

715 349,011

715 349.00

0,90

6VH1

481 354.11

491 35449

0.00

940

0,00

9.90

0,00

rffei n» jłOCZfltfIt roku
90001

90MI2

tsotpoćm\M ttitkerm 3*sa po mianach
. OcKfWł *vód

i wsi

ourymanie ricteni
wmuitacih

70015

cMrtknie ulic, plKów i

dróg

domy 1 cćrofiti Inlnry,

matm

0,00

26 500.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

147 135.0O

147 135.00

0.00

116 444.00

116444.00

0.00

o.oo

o.oo

0.00

0.00

o.oo

0,00

0.00
1

-

0.00
0.00

17 405 061.0(1

438 561,00

16 9S6 500.00

o.oo

0,00

0,00

520 534,00

22 623 047,19

0,00

350 000.00

3 SO 000.00

22382 332,58

22 173 953.97

22 173 953.97

514 775,45

21 659 178.52

0,00

0,00

0.00

208 378.61

208 378,61

0,00

l 389 000,00

l 389009.00

1 389 000.00

10000,00

1 379 000,00

o.oo

0,00

0,00

0.00

0,00

[•*», ;>o m lan*-h

342 902,00

342 002,00

342 902.00

0,00

342 902,00

0.00

0.00

0,00

•skonania (99.S3K,)

341 283.0S

341 283,05

341 181,05

0,00

341 283,05

0.00

o.oo

0,00

0,00

0,00

plna na początek roku

680 500,00

6B0 500,00

680 500,00

680 500,011

0.00

0.00

0,00

0,00

plan pn zrniznaoh

561 754.00

561 754,00

561 754,00

O.OO

56 1 754. X>

0.00

0.00

o.co

«"/fantl»(«3.J3W)

469 214,64

4692(4.64

469 214,64

O.OO

469 2 1 4 . - :

o.oo

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

808 613,16

808 613,16

808 611,16

0.00

808 613,16

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

plan po zmianach

764 113.16

764 113.16

764 113,16

0.00

764 113,1'.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

trykcfflante (86,81%)

663 318.34

663 318.34

663 318.34

663 318,34

o.oo

O.OO

0.00

o.oo

arna aa tKiezatrk roka

2 850 000.00

2 750 000.00

2 750 000,00

O.OO

2750000,00

o.oo

0.00

0,00

0.00

plaa po zmianach

2 732 679,00

2 680 000.00

2 6 8 0 000,00

0,00

2 680000.00

0,00

o.oo

0,00

•)kor*vtie(I3.;iK)

2 282 082,19

2 229 403,75

2 229403.75

0,00

2 229403.75

0.00

0,00

630 000.00

630 000.00

630 000.00

0,00

630000.00

0.00

0,00
0,00

0,00

0.00

o.oo

0,00

0,00

o.oo

0.00

100000,00

I M 009,00

0.00

52 679,00

52679,00

0,00

0.00

o.oo

51 678.44

52 678,44

o.oo

0,00

0,00

0,00

o.co

2 127 060.00

2 127 060,00

2 1 2 7 060.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

*r>\crwtte 06,26%)

2 047 597,42

2 047 597,42

2 047 597,42

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

plan ot początek raka

1 057069.54

897 069,54

0,00

0,00

0,00

0,00

plan po zmianach

1 464 231.55

I 298 696.55

0,00

0,00

>Tkc<a»a>: (75,55Hł

1 106 240.49

1 002387,26

1 002 387,26

0,00

0.00

plan na początek raka

4 499 408,08

4 349 400.M

337 200,00

plaa po railaaach

4 448 709,09

4 142 220,0*

254220,90

0,09

0,00

U (57,71%)

4 349 998,90

4 049*98,9*

pasa ni początek toku

1600 000,00

1 600 000,00

o.oo

0,00

0,00

plaa pn zmianach

1 440 000,00

1 440 000.00

* konarw(1O0.WK)

1440 000,00

1 440000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

na początek roku

1 495 000,00

1 495 000,00

0.00

0,00

*la* po zmianach

1 58O3O0.O0

1 580 300,00

0,00

1 580 300.00

>,ltitiiaiie(ll».tW4)

1 580100.00

1580300,00

0.00

1 5R0 300,00

T

92118

7 602,30

264000,00

23 143 581,19

•

92109

124 046.30

0,00

17 405 061.00

aktody gcofoderla

Kołtuni 1 « h r o n i

26 500.00

23 143 581,19

plon na początek mka

90095

264 000,00

26 500,00

17 405 061.00

v na pOCrfjrek roku
KJiTDniskjl
(fia wierafl

264000,00

173 635,00

23 4 9 } S8I.19

ętasptósrk* edp»8«ni
łromlnilfMW
ilan aa pocaatak roko

onfm

264 000,00

0,«

0,00

IGOOOO.W

160000.00

165 535,00

165 535,00

103 853,23

103 853,23

1 002387.26

0,00

0.00

0,00

0,00

!3 406,00

283 800.WI

3«4***0,*9

I5(00,M

0,00

6,00

159 0*0,8*

150 6X10,90

21990,90

232320.'"-

3 8 M 000,60

9.00

0,00

30* 48033*

306 480,00

ISO 354,46

11408*23

168 945,23

18*9644,44

0,00

0,00

390 000,00

300 009,90

0,00

0.00

0,00

1 600000.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

1 440 000,00

0,00

0,00

) 495 000.00
0,00

0,00

0.00

0,00

oof

0,110

o.oo

o.oo

790 000,00

790 000,00

790 000,00

790 000,00

»7konanie (IM,oo*4)

79O0O0.O0

?S>0 000.00

0,00

790 000,00

0,0(1

plan na początek mfea

614 400,00

464 400.00

283 800,00

111 600,00

I S 600,00

o.oo

ptna po zmianach

638 400,00

331 920.00

232 320.00

77 7OO.00

o.oo

o.oc

"l.mHie (M.14S1

539 698,90

139 698.90

59 344.44

0,00

o.oc

0,00

790 000,00
O.OO

180 354,46

0.00

0,00

0.0

aha na początek roka

790000.00

0,00

0,00

plan po rtnisnaeh

0,00

0,00

0.00

0,00

1 440000.04

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00
0,00

0,00
0.00

0.00

O.OO

o.oo

o.w

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

o.oc

0,00

0,00

0,00

150 000,00

150 000,00

Htm

o.oo

0,01

306 48O.0C

306 480,00

0,00

o.oc

300COO.OC

300 000,0(1

o.oc

0,00

0,00

o,oc

o.oo

K&łt&nt (\ijcxna

l(an m początek roka

12 127 37446

3 2739*7,00

4 673 887,00

2 921 381,im

1 9 5 1 506,09

524) 090,00

81100,00

0,0B

0,00

6,80

6X515*7,26

6 951 587,26

ptazt pa zmkmecti

14 0 6 6 1 2 7 . K

5 786 061,00

5 1 6 8 483,00

2 848 318,09

2 3 2 0 155,00

531090,08

87 5 7 ł , » 0

9,90

0,00

0,00

8 278 966,16

827* 96(46

uykanante (99.2J«t,)

13 95*154,01

5 6*0187,15

5 *6S 521,69

2*4*31*^*8

1 1 2 0 196,01

519*49,12

81 817,34

9319

0,00

8 278 966.86

8 27*066,1*

0,90

la m p K ^ l t k r c k i i

6 851 587,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 851 587,26

6 851 587,26

0,00

7 94* 266,86

0,00

o.oo

0,00

0,00

0,00

0,00

7 946 266,86

7 946266,86

O,00

0.00

0,00

0.00

0,00

7 946 266.86

7 946 266,86

O.OO

O.OO

aaai po zfmatiKh

0,00

0\99

(1,08

O.OO

0,00

93601
^konania (100,00*4)

92604

aTTycłTntg

9!S«

92695

pnraailafe dn.tłj!riOfjĆ

0,00

plan m początek foka

4 657 487.00

4 657 487,00

4 632 387.00

2 821 381,

1 811 006.00

plan po zmianach

5 1 95 8 55.00

5 164 055.00

5 141 477.00

2848 328,00

2293 149,00

0,00

22 578,00

^tr5nenief98,10*i)

5 097 276,97

5 065476,57

5042 899.63

2 8 4 8 325,68

2 194 573,95

0.00

22 577.34

plan na początek roku

520 000,00

520000,00

plan po zmianach

S32 000,00

532 000,00

konamC (99.G0%)

529 848,12

529848,12

0.00

0.00

529 848.12

0,00

0,00

o.oo

0,00

0.00

0,00

0,00

as na poczatei roku

9S 500,00

98 500.00

41 500,00

41 500,00

0.00

57 000.00

o.oo

o.oo

0,00

0,00

0,00

0,00

392 006,00

92 006,00

27 006.00

27006,00

0,00

300 O9O.00

300000,00

p4u po zzwnaeh

0,00

25 100.00
0.00

0.00

0,00

0,00

O.OO

O.OO

O.oo

0,00

0.00

o.co

31 800.00

31 800.00

0.00

0,09

0,00

31 800.00

31 800.00

0,00

0.00

520 000,00

0,00

532 000,00

0,00

65 000,00

0,00
0,00

o.oo
0.00

384 862,06

84 862,06

25 622,06

0,00

25 622,06

0,00

59 240.00

0.00

0,00

300 000,00

300000,00

0,00

plan na paeząleh roku

21*936 600,35

173 8*7 415,59

151 945 1*0,35

76 237 051,90

75 70*139,35

19 911 «9O,00

6 189 ! 15,66

1 3 2 6 7*3,94

1 516 7 9 6 J S

1 057 949,36

45 969 184,96

45 069184^*6

31943 949,63

0,01

plan po antinaach

155 613 036,98

I M 9*7 *62,07

I78 0J4

J«U1

87 519 777,15

9*543C95,I6|

1963*319,00

7 3*9 153,58

1 9 * 9 430,14

6.00

913 767,14

56 795 974,91

55 795 974,91

16 ISO 08B.84

0,09

»} kimanie «M,14ł4)

226 823 571.91

l ł » 189 676,57

170 001 2*2.17

85 399 229,98

84 6*2 051,19

10 161 706,79

7 0*tu116,«

1099 325.il

860 35S.79

36 633 8 9 5 J 4

3 6 * 3 3 895,34

20 535 450,13

iatłtwta* (98.18%)

H n r n zadania wtatnt

0,00

0,00

0,00

0.90

atetSK
zteao:

zlew:
ztfjrrr.
Dział
Rntzlzłal

Wydatki oRfitcm
(5*14)

1

»

Wrdatkl hletace
(6+9tl0«l+12*13 Wydzrld leebwrtek
)
IrOłłtctniTjcłi (7*W)

4

6

w rym:

wydatki aut Izutte
a reanaacja k h
Jtatitlanrych
zada*

dotacja
na rz flania
Weziee

iwiauetzearia
Aa rzecz osób
flzynrrjtfc

• 8

7

irrdatki
•nt pzopumy
fitwianirarte
aatlztatent
•rodluhr.
o hftf r a m o w o
trart.5uit.lpkt
213

wrnlatJziYItrla
iweeaen
iltwarattejl

nbaJupa dBsło

11

12

13

majątkowe
(tS*17*l»J

iztwetójeje
izalctłpr
hm t pracy] nr

finansowane
ztłSziallttl
IrtaTkeat,
okteryth mowa
WKń.5 u ł t . l pkt
213

zaloap i ttbJrcŁe
akclt
tuthlateW

lucMaltw
afaawrrńzjrirnic
wkładów ikr
aii6ieh prawa

16

17

18

Zadania z zakresu administrac i rządowej zlecone gminie
O.tKI

0,00

0,00

0,00

9,00

ptan po jmlnnacti

18 9*8,94

18 9*8,94

18948.94

9,00

18 988,94

0,99

0,01)

•Trkonan* « * > * » * )

18 988.94

18 981,94

18 t H . » 4

0,90

18 991.94

0.90

0,00

0.00

o.oo

plan na początek roku
•in

i trrzncctwo

plan na początek roka
iwrnttaca ffziilałnotó

plan po zmianach

n.c*

18 988.94

18 985.94

18 988.94

18 9S8.94

1 ! 988.94

18988,94

0.00

plan na początek roku

« I 5 430.00

615 430,00

*1S 430,90

615 0*0,09

plan pa rztrlirnKti

65* 347,00

658347,0*

6321107,90

630 671.60

1336,90

»rt™t«ie ( » , » , . )

451 347,00

(52 347,0*

632 007,90

630*71.00

133640

konar* (IM.OtK)
Adrrifnirtrae.it
pułjSezna

0.00

0,99

9,90

0,00

e,eo

0,90

9,09

9,90

0.99

0,M

9,09

9,9*

(UH

0.OC

0,00

0.00

0.00

0.M

0,00

0.M

0,O(

18 988.94
18 988.94

9,90

o.oo

0.00

o.oo

9,00

0,09

0.00

OM

26 340,00

9,90

0,90

0,00

29 340,90

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

9,(10

0,00

0.99

0,00

0.00

OM

0.00

o.oo

0,0*

0.00

*M

0,90

0.M

6,00

o.oo

9.9I

0,9*

0.00
0,90

9,00

9,90
0,00

75011

75036

WIOl

lian tu początek roku

615 430,00

61S 430,00

S15 430,00

615 080.00

350,00

0,00

O.oo

0,00

0,00

0.00

0,00

o.oo

o.oo

0,00

0,00

zlHt 00 wnianath

631 021.00

631 021,00

631 021.00

630 671,00

350.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

o.oo

0,00

0.00

0,00

0,00

Sewenie (ltW.t>t)*4)

S31 021.00

631 021,00

631 021.00

630 671,00

350.00

0.00

o.oo

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

o.oo

HanupceaaaKr. rcaca

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

27 326,00

27 326.00

986,00

0,00

986.00

0,i-'

26 340,00

0,' 0

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

•rrloTonu-(78.M5*)

21 326,00

21 326,00

986,00

0,00

986,00

0.00

20 340,00

o.oo

0.00

o.oo

o.oo

0,00

0.00

0.00

0.00

Krzedy nacztlitrea
ergsoSw wSaftzy
pzitafrfemf.k^rcłr
ł Ochrany prawa
eraz Moawntcfwa

ptan na ruczajek rutut

11120,90

11 210,00

n 120,00

9,00

11 220.09

9,00

0,0*

0,90

0,00

9.90

0.90

0,0*

0,00

0.09

363 (17,99

363617,00

1(5 135.54

116141,14

49 694J6

0,00

197 7 8 1 3

0,09

0,00

8,00

0,10

ojhi

9,00

0,90

9.09

•ank? t*6Ja*l%)

352 025.(9

352 025.69

155 (44,10

112 392,90
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httttoTtWfran

17

Zfid*i.is resll70WAne n* podstawie pm^/rimlei x o aiiami administracji rridowej
1,00

9JM

0.00

0.90

0,0'

0.00

0,9*

0.00

0.00

6,60

»JM

0.99

0,00

8,00

9.90

plaa po zmianach

15 898,00

15*98,09

15 898,00

15 29743

690,47

0,00

0,99

0,09

0,00

0,90

IM*

0,9*

0.0*

|J»

9,90

- i rataje (PIJMrJił

14 594,9*

14 594.46

14 594,66

139*5,94

689,62

0.00

0,9*

9,00

9,09

0,90

9,00

OJ»

0,0*

9,00

0,00

plan na pcerentek rolra

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,i-'i

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

plan no zaiiznach

15 8W.00

15 898,00

15 89S.00

'5 207.51

6013,47

0.00

(1,00

0,00

n.oo

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

nyknfiauie(?1.10t(il

14 594.66

14 594,66

14 594.66

13 90S.04

689,62

o.oo

0,00

o.oo

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00
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9,90

0,00

0.09

0,00

9,00

9,09

8,00

9,09

0.00

n,oo

9,09

0,00

0.00

0,05

9,00

15 898.99

15 m , o »

15 998,99

15 207,53

(90,4

u,no

0,00

9,90

D,0O

0,00

OJin

0,00

(1j09

0,09

9,00

14 J94.46

14 594.6*

14 594,(4

13905,94

(19,62

0,00

0,00

OJJO

9,90

0,00

OJM

0,09

0,99

9,09

1.00

286 991 13*45

241 921 95349

IMJołOBMS

78 367181,00

76 0(K> 117,35

10 94* 60OM

71 693 835.66
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1 057 949.36

43 069184,96

45 069 1*4,96

31945149,63
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273 81*495.01
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90 1)04 798,92

91 59* 753,93

10 793 931,8*
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2 96* 439,04

O.OO

913 767,14

33 705.974,91
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O.OO
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173371 415.11
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855051*5,03
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Wykonanie przychodów i rozchodów w budżecie miasta Zgierza za 2020 rok
/w złotych/

r
§

Nazwa

Rodzaj

Plan

Plan
Wykonanie
na początek po zmianach

Przychody
9050 przychody jednostek

9310
9500

9520

9570

niewykorzystane
środki pieniężne,
samorządu terytorialnego
o których mowa
z niewykorzystanych
w art. 217 ust. 2
środków pieniężnych
pkt 8 ustawy
na rachunku bieżącym
o finansach
budżetu, wynikających
publicznych
z rozliczenia dochodów
i wydatków nimi
finansowanych związanych
ze szczególnymi zaspami
wykonywania budżetu
określonymi w odrębnych
ustawach
papiery
pochody ze sprzedaży
wartościowe
Ł y c h papierów
wartościowych
wolne środki
wolne środki, o których
mowa w art. 217 ust. 2 pkt
6 ustawy
pożyczka
przychody z zaciągniętych
pożyczek i kredytów
na ryrikukrajowym
nadwyżki z lat ubiegłych
nadwyżki z lat
ubiegłych
RAZEM

15.332,62

15.332,62

3.500.000,00 22.006.959,08 22.000.000,00
4.685.257,60

4.685.257,60

350.000,00

208.378,61

7.250.296,48

7.250.296,48

3.500.000,00 34307.845,78 34.159.265,31

Rozchody
9920 spłaty otrzymanych

krajowych pożyczek
i kredytów
RAZEM

pożyczka, kredyty 17.805.493,19

3.531.862,19

17.805.493,19

3.531.862,19

3.531.862,19

Wykonanie wydatków majątkowych realizowanych w okresie rocznym za 2020 r.
ZADANIA WŁASNE - realizowane w okre.it rocznym

/w złotych/

Drial
Ruzttzl.1

Nawa

Zadania lawattycyjiK

2

3

Pta> pozafcuacb

Wykonania

Paragraf
1

600

Transport i łączaojt

60004

lokalny transport zbiorowy

6O50

vvydalki inwestycyjne jednostek
budżetów cb
Projekt zasilania podstacji

60014

dtogi publiczne powiatowe

6300

dotacja celowa na pomoc finansową
udzielam) między jednostkami
sunorzadu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów
inwtnycjjnyeh
Przebudowa drogipowiatowej Xr SI41E{•/-ebudowa chodnika w ul. Piotra Skargi na
odcinku pomiędzy ul. Parzęczewską a vi Łęczycką
wZwrzV-obitstronv
Przebudowa drogi powiatowej Nr 5141E-ul.
Piotra Skargi w Zgierzu-przebudowo chodnika

Ć0016

drogi publiczne gminne

6050

wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
Budowa aktywnych przejSć dla pieszych w
wybranych lokalizacjach miasta Zgierza
Budowa dróg wraz z odwodnieniem - Kasprzaka.
Bilskie,* i Promienistych w Zgierzu
Budowa odcinka ulicy Żytniej od ulicy Konstantego
Ildefonsa Gałczyńskiego do ulic}' Polnej se
skrzyżowaniem z ulicą Juliana Tuwima
Przebudów dróg gruntowych i bitumicznych na
terenie Gmim Miasto Zgierz
Przebudowa ulicy Jabłoniowej oraz Krętej w
Zgierzu

6660

zwroty dotacji oraz płatności
wykorzystanych niezgodnie z
praiznaczeriieni lub wykorzystanych z
naruszeniem procedur, o których mowa
w art, 184 ustawy, pobranych nienależnie
lub w rutdmiernej wysokości, dotyczące
wydatków majątkowych

6

983 320,00

O.OO

0,00

o.oo

0,00

o.oo

0,00

150 000,00

150 000,00

150000,00

150 000,00

0.00

0,00

150 000,00

150 000,00

925 440,73

833 320,00

408 640,73

316 520,00

100 000,00

92 800,00 m

100 000,00

58 900,00 lll

35 000,00

Gospodarka mieszkaniowa

0,00

83 640,73

R3 640,00 ji/

90000,00

81 180,00 / V

516 800,00
Zwrot dotacji • Przebudowa ulicy Solnej w Zgierzu

700

S

1 075 440,73

516 800,00

516 800,00

516 800,00

3651)00,00

276 977,30

70005

gospodarka gruntami i nieruchomościami

365 000.00

276 97730

6060

wydatki na rakujry inwestycyjne
ednosrek budżetomch

365 000.00

276 977,30

44 000.00

42 349,97

151 000,00

149 129,97

70 000,00

68 647,36

Zakup działek gnmiu położonych w 113 obrębie
miasta Zgierza przy ul. Dolnej 46, 4S. oznaczonych
numerami ewidencyjnymi 1963 i 197/3
Zakup działek gruntu położonych u 113 obrębie
miasta Zgierza przy ul. Dolny 46, 48, oznaczonych
numerami ewidencyjnymi 196/4.196/1.197/41
197/5
Zakup działki gruntu położonej w 121 obrębie
miasta Zgierza, przy ulicy Wiejskiej 30, oznaczonej
numerem ewidcnciimm IS1/3S
Zakup nieruchomości na cele komunikacyjne przez
Gmin,' Miasto Zgierz
710
7103S

6050

DztalalnoMualagowa
:mejrtarzc
rvydaiki inwestycyjne jednostek
jodżetowch
Podniesienie ogrodzenia na cmentarzu komunalnym
wZ-lerzu

720
72095

nformatyka
iozostała działalność

100 000,00

16 850,00

23 639,M

23 £38,14

23 639,00

23 638,14

23 639,00

23 638,14

23 639.00

23 638.14

95 000,00

93200,00

95 000.00

93£«Qttt0

6O50

wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
Budowu przyłącza Światłowodowego
Mtmttorin n Miasta Zsiierza

6060

na potrzeby

wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budżetowych
Zakup wielofunkcyjnych urządzeń drukujących wraz
z oprogramowaniem

754

Bnpi.-C7e.srwo publiczne i ochrom
i<raechvi»iirowa

75405

komendy powiatowe Policji

6170

wpłaty jednostek na państwowy fundusz
celowy na finansowanie lub
dofinansowanie zadań inwestycyjnych
Dofinansowanie zadania pn. "Zakup radiowozu w
ramach "Sponsoring 2020" dla Komendy
Powiatowe! Policil w Zujerzu"

75411
6170

komendy powiatowe Państwowej Straży
Pożarne:
wpłaty jednostek na państwowy fundusz
celowymfinansowanielub
dotmamowanie zadań inwestycyjnych
Zakup lekkiego samochodu operacyjnego dla
Komendy Powiatowej Państwowej Straty Pożarnej
w Zgierzu

0,0t

0,00

0,0C

0,00

95 000.0C

93 200,00

95 000,OC

93 200,00

35 •00,00

35 000,04

15000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

20 000,00

20 000,00

20000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

900

Gospodarki komunalna i ochrona
irotłowiska

408 214,00

266 510,28

90001

gospodarka ściekowa i ochrana wód

0,00

0,00

6050

wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych

0,00

0,00

Budowa odwodnienia ulicy Ogrodniczej w Zgierzu
90002

gospodarka odpadami komunalnymi

6060

wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budżetou-ych
Doposażenie infrastruktury w zakresie gospodarki
od; udami kumunalmmi

90015

oświetlenie ulic, placów i dróg

6050

wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych

90095
6050

921

6050

92604
6060

6050

350 000,00

208 378,61

52 679,00

52 678,44
52 678,44
25 351,53

Budowa oSwietlenia ulicy Zawilcowej w Zgierzu

27 327,00

27 326,91

5 535,00

5 453,23

5 535,00

5 453,23

5 535,00

5 453,23

150 000,00

150000,00

ISO 000,00

150000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150 000,00

150 000,00

50 000 00

50000,00

rwzostafadziahunosć
wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych

Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
zasiała działalnowydatki inwestycyjne jednostek
budżeto*-vch

dotacje celowe przekazane z budżetu na
finansowanie lub dofinansowanie zadań
inwestycyjnych obiektów zabytkowych
jednostkom niezałiezanym do sektora
finansów publicznych

Kultura rtiyczna
lnst tycie li^tun, fi>vcznet
wydatki na zakupy inwestycyjne
ednostek budżetowych
Zakup sprzętu sportowo - rekreacyjnego do siłowni
r-m ul. Wschodniej 2 w Zuierzu

92695

208 378,61

52 679,00

Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich
budynku dawnej szkoły parafialnej, obecnie
budynek usługowc-handłowy przy ulicy Długiej 33
w7.'ierzu
Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich
Kościoła Parnego pw. Świętej Katarzyny
AleksandrfiskieJ w Zrierzu - etewacia elap 77

926

350 000,00

25 352,00

Przywrócenie naletytego stanu Pomnikowi Stu
Stracomch w Zuierzu

6570

0,00
208 378,61

Budowa oświetlenia ulicy Bajkowej w Zgierzu

Budowa zdroju ulicznego w okolicach posesji nr 20
pn\ ulic, Dit-asinskieno w Zgierzu

92195

0,00
350 000,00

została działalność
wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych

100 000,00

100 000,00

331 800.00

331 800,00

31 800,00

31 800,00

31 80000

31 800,00

3 ) 800,00
300 000 00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

0.00

0.00

31 800,00

Budowa pumptracka - toru dkt rowerów

Miejsca integracji społecznej- Otwarte Slrej)'
4tiw noici na terenie Zgierza

300 000 00

mwtM

Tfinia solankowa w Parku Miejskim
mi-nmayMla zdrowia
Zlelom Przystanek Proboszczewict

miejsce

Ogółem zadania własne - realizowane w okresie rocznym

0,00
0,00
2 484 093,73 j

0,00
0,00
2 160 445,72

Rezerwa majątkowa dotycząca wydatków majątkowych realizowanych w okresie rocznym za 2020 r.
ZADANIA WŁASNE
Drlal
Rozdział

Nazwa

Ztdsntt Inwestycyjne

Plaa po zmianach

Wykonanie

Paragraf
1

758

3

2

Róż™ rozliczenia

5

6

12727 876,43

0,00

75818

rezerwy ogólne i celowe

12 727 876,43

0,00

6800

rezerwy na inwestycje i zakupy
inwesivcvine

12 727 876,43

0,00

Rezerwa celowa na wydatki l zakupy inwestycyjne

12 727 876,43

0,00

Og61em zadanii własne • rezerwy

12 727 876,43

0,00

Ogółem zadania własne - realizowane w okresie rocznym i rezerwa

15 211 "70,16

2160 445,72

WPF
Daial
Rozdział

Narwa

Zadania innstycyjae

2

3

Plan pazmlanacn

Wykonanie

Paragraf
1

600

Transport i łatznnie

60016

drogi publiczne gminne

6050

wydatki inwestycyjne jednostek
budżetom eh
Budowa drogi dojazdowej do terenów Udzkiej
Specjalnej Strefy' Ekonomicznej w dzielnicy Rudunki
w Zgierzu
Budowa ulicy Orzechowej w Zgierzu - WPF
Przebudowa dróg na terenie Gmmy Miasto Zgierz ul. Gromicka-WPF
Frzchudawa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz vl.Ja?ielh-WPF
Przebudowa dróg na termę Gminy Miasto Zgierz ulica Norwida, ulica Hela
Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz
ulica Proboszczcwice, ulica Boczna
Przebudowa ulicy Solnej w Zgierzu

60095

pozostała działalność

6050

wydatki inwestycyjne jednosiek
budżetowych
Modernizacja infrastruktury torowe -sieciowej na
odcinkupl. Kilińskiego - Kurak (wraz ze zjazdem w
drodze 91 i w Zstierzu • WPF
Poprawa jakoici, funkcjonowania i rozwój oferty
systemu transportowego na terenie Gminy Miasto
Zderz • WPF

6057

wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
Poprawa jakoici. funkcjonowania i rozwój oferty
systemu transportowego na terenie Gminy Miasto
Zgierz-WPF

6059

wydatki inwestycyjne jednostek
budzetovv\ch
Poprawa jakoici. funkcjonowania i rozwój oferty
systemu transportowego na terenie Gminy Miasto
Z«ierz-WPF

710

Działalność usługowa

71095

pczostała działalność

6050

wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
Modernizacja energetyczna budynków zasobu
komunalnego oraz uzytecznoici publicznej
na terenie miasta Zgierza - WPF

S

A

14 972 514,74

13649715,851

2 955 071,28

2 921 195,58

2 955 071,28

2 921 195.58

28 000,00

28 000,00

300 000,00

280 671,04

642 152^8

642 152,28

1 723 419,00

1 710 372,26

0,00

0,00

61 500,00

60 000,00

200 000,00

200 000,00

11 117 843,46

10 728 520,31

1 164 595,24

1 113 902,43

1 140 379.32

1 090 379.31

24 215,92

23 523,12

6 029 296,24

5 794 234,29

6029 296,24

5 794 234,29

3 923 951,98

3 820383,59

3 923 951,98

3 820 383,59

16 669 786,47

11 171 201,19

16 669 786,47

11 171 201.19

342 945,85

250 368.94

319.00

0,00)

4oć
Szlakiem architektury włókienniczej • rewitalizacja
miasta Zgierza w celu rozwoju produktu
turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych
terenów na obszarze ŁOM- WPF
6057

wydatki mwestycyjne jednostek
budżetowych
Modernizacja energetyczna budynków zasobu
komunalnego oraz użyteczności publicznej
na terenie miasta Bierza • WPF
Sztabem architektury włókienniczej - rewitalizacja
miasta Zgierza w celu rozwoju produktu
turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych
terenów na obszarze ŁOM- WPF

6059

wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
Modernizacja energetyczna budynków zasobu
komunalnego oraz użyteczności publicznej
na terenie miasta Znerza - WPF
Szlakiem architektury włókienniczej - rewitalizacja
miasta Zgierza w celu rozwoju produktu
turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych
terenów na obszarze WM - WPF

801

Oświata i wychowanie

80195

pozostała działalność

6050

wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
Kompleksowa termomodemizocja budynków
na terenie miasta Zderza-WPF

900
90001
6050

Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
gospodarka ściekowa i ochrona wód
wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
Wsparcie budowy podłączeń budynków do
zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie
Gmim Miasto Zgierz - eA cia J! - WPF

90095

pozostała działalność

6050

wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
Budowa przegrody akustycznej od strony boisk przy
Szkole Podstawowe/Nr 5 w Zgierzu - WPF
Wykonanie geotermalnego odwiertu badawczego
WPF

921

Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego

92195

pozostała działalność

6050

wydatki imyestycyjne jednostek
budżetom ch
Przywrócenie należytego stanu Pomnikowi Stu
Stracomch w Zgierzu-WPF

342 626,85

250 368,94

10 143 745,12

6 604 814,40

1 000469.58

215 028,19

9 143 275,54

6 389 786,21

6 183 095,50

4 316017,85

599 539,71

135 155,88

5 583 555,79

4 180 861,97

1 34] 421,68

1 341 421,68

1 341 421,68

1341 421.68

1 341 421,68

1 341 421,68

1 341 421,68

1 341 421,68

307 135,00

214 844,00

147 135,00

116444,00

147 135,00

116444,00

147 135.00

116 444,00

160 000,00

98 400,00

160 000,00

98 400,00

60 000,00

0,00

100 000,00

98400,00

156 480,00

150 000,00

156 480,00

150 000,00

156 480,00

150 000.00

156 480.00

150 000.00

926

Kultura fizyczna

7 946 266,86

7 946 266,86

92601

obiekty sportowe

7 946 266,86

7 946266,86

6050

wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych

7 946 266,86

7 946 266,86

7 946266,86

7 946266.86

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
Modernizacja Hali Sportowej MOSiR w Zgierzu, ul.
Wschodnia 2 wraz z docelowym rozszerzeniem jej
lunkcionalności-WPF

0,00

0,00

Ogółem W P F

40 494 004,75

34 473 449,62

Ogółem zadania własne - realizowane w okresie rocznym, rezerwa i W I T

55 705 974,91

36 633 895,34

w tym wydatki niewygaajłct z upłyv*m roku budlctowego w zł.
lll

90 000,00

OJ

58 900,00

131

83 640,00

M

81 180.00

Środki wydzielone w budżecie miasta na wydatki jednostek pomocniczych za 2020
Rada Osiedla Rudunki
Plan zmianach

Wykonanie

Dz.750

Administracja publiczna

900,00 zł

100,83 z ł

rozdz. 75095

pozostała działalność

900,00 zł

100,83 z ł

Dz. 853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

0,00 zł

0,00 zł

rozdz.. 85395

pozostała działalność

0,00 zł

0,00 z)

Dz. 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

8 100,00 zł

3 600,60 zł

rozdz. 92195

pozostała działalność

8100,00 zł

3 600,60 zł

9 000,00 zl

3 701,43 z ł

Ogółem
Rada Osiedla Proboszęzewice - Lućmierz

Plan zmianach

Wykonanie

Dz.750

Aftainistracja publiczna

0,00 zł

0,00 zl

rozdz. 75095

pozostała działalność

0,00 zł

0,00 z ł

Dz. 853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

0,00 z ł

0.00 zł

rozdz 85395

pozostała działalność

0,00 zł

0,00 zł

Dz. 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

10 000,00 zl

9 999,78 zł

rozdz. 92195

pozostała działalność

10 000,00 zl

9 999,78 zł

10 000,00 zl

9 999,78 z ł

Ogółem

Rada Osiedla Przybyłów
Plan zmianach

Wykonanie

Dz.750

Actaiinistracja publiczna

1 500,00 zl

479,68 zl

rozdz. 75095

pozostała działalność

1 500,00 zl

479,68 zł

Dz. 853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

0,00 Zl

0,00 zł

rozdz. 85395

pozostała działalność

0,00 zł

0,00 z ł

Dz. 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

7 500,00 zł

7 481,73 z ł

rozdz. 92195

pozostała działalność

7 500,00 zł

7 481,73 zł

9 000,00 zł

7 961,41 zł

Ogółem

Rada Osiedla Podleśna
Plan zmianach

Wykonanie

Dz.750

Administracja publiczna

500,00 2ł

rozdz. 75095

pozostała działalność

500,00 zł

0,00 z ł
0,00 z ł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zl

0,00 zł

Dz. 853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdz. 85395

pozostała działalność

Dz. 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

8 500,00 zł

0,00 zł

rozdz. 92195

pozostała działalność

8 500,00 zł

0,00 zl

9 000,00 zł

0,00 zł

Ogółem

Rada Osiedla Nowe Miasto
Plan zmianach

Wykonanie

Dz.750

Administracja publiczna

800,00 z ł

251,35 zł

rozdz. 75095

pozostała działalność

800,00 z ł

251,35 zł

Dz. 853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

0,00 zl

0,00 zł

rozdz. 85395

pozostała działalność

0,00 zl

0,00 zł

Dz. 921

Kultura i ochrona dziedzictwa luirodowcgo

8 200,00 zł

8 010,42 zł

rozdz. 92195

pozostała działalność

8 200,00 zł

8 010,42 zł

9 000,00 zł

8 261,77 z*

Ogółem

Rada Osiedla Chełm - Adelrnówek
Plan zmianach

Wykonanie

Dz.750

Administracja publiczna

2 480,00 z ł

2 470,09 zł

rozdz. 75095

pozostała działalność

2 480,00 zł

2 470,09 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

6 520,00 zł

6 498,93 zł

rozdz. 92195

pozostała działalność

6 520,00 zł

6 498,93 zł

9 000,00 zł

8 969,02 zł

Ogółem

Rada Osiedla 650-lecia
Plan zmianach

Wykonanie

Dz.750

Adnunistracja publiczna

2 300,00 zł

rozdz. 75095

- z o s t a ł a działalność

2 300,00 zł

1 842,35 zł

Dz.921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

6 700,00 zł

6 697,65 z ł

rozdz. 92195

pozostała działalność

6 700,00 zl

6 697,65 zł

9 000,00 zł

8 540,00 z ł

Ogółem

1 842,35 zł

Rada Osiedla Krzv w ie - Chełm-,
Plan zmianach

Wykonanie

Dz.750

Adniinistracja publiczna

73,80 zł

73,80 zł

rozdz. 75095

pozostała działalność

73,80 zł

73,80 zł

Dz.921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

0,00 zł

0,00 zł

rozdz. 92195

pozostała działalność

0,00 zł

0,00 zł

73,80 zł

73,80 zł

Ogółem

Rada Osiedla Stare Miasto
Plan zmianach

Wykonanie

Dz.750

Actanistracja publiczna

500,00 zł

500,00 zł

rozdz. 75095

pozostała działalność

500,00 zł

500,00 zł

Dz. 853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

0,00 zł

0,00 zł

rozdz. 85395

pozostała działalność

0,00 zl

0,00 zł

Dz.921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

8 500,00 zl

8 444,96 zł

rozdz. 92195

pozostała działalność

Ogółem

8 500,00 zł

8 444,96 zł

9 000,00 zł

8 944,96 z ł

Rada Osiedla Piaskowiec - Aniołów
Plan zmianach

Wykonanie

Dz.750

Adnunistracja publiczna

1 000,00 zł

800,00 zł

rozdz. 75095

pozostała działalność

1 000,00 zl

800,00 z)

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

8 000,00 zl

4 726,01 zl

rozdz. 92195

pozostała działalność

8 000,00 zl

4 726,01 zl

9 000,002ł

5 526,01 z ł

Ogółem

Rada Osiedla Kurak
Plan zmianach

Wykonanie

Dz.750

Administracja publiczna

4 000,00 zł

3 300,00 zł

rozdz. 75095

pozostała działalność

4 000,00 zł

3 300,00 zł

Dz, 853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

0,00 zł

0,00 zl

rozdz. 85395

pozostała działalność

0,00 zl

0,00 zl

Dz.921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

5 000,00 z l

1 500,00 zł

rozdz. 92195

pozostała działalność

5 000,00 zł

1 500,00 zl

9 000,00 zl

4 800,00 zt

Ogółem

PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW BUDŻETU NA REALIZACJĘ ZADAŃ
OKREŚLONYCH W GMESNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKII ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INNYCH UZALEŻNIEŃ
I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA ROK 2020

DOCHODY
DZ.

ROZDZ.

851
85154

/w riotych/
TREŚĆ

OCHRONA ZDROWIA
Przeciwdziałanie alkoholizmowi

PLAN
PO ZMIANACH

WYKONANIE

1.116.691,75
1.1)6.691,75

1.122.169,95
^122/169,95

0480 wpływy z opłat za zezwolenia na
s p r i d i napojów alkoholowych
OGÓŁEM

1.116.691,75

1.122.169,95

1.116.691,75

1.122.169,95

OCHRONA ZDROWIA
Zwalczanie narkomanii
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
OGÓŁEM

1.132.024,37
40.000,00
1.092.024,37
1.132.024,37

WYDATKI
851
85153
85154

982.377,33
30.149,00
952.228,33
9SŁOT333

PLANDOCHODÓWI WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH
Z USTAWY O UTRZYMAMU PORZĄDKU I CZYSTOŚCI W GMINACH ZA ROK 2020
DOCHODY
DZ. ROZDZ.

_ _
TREŚĆ

§

GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA

900
90002

PLAN
PO ZMIANACH
17.405.061,00

/w złotych/

WYKONANIE
14 072 822,00

Gospodarka od -adami
Wpływy z innych lokalnych opłat
pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych
rze isów

17.405.061,00
17.405.061,00

14 072 822,00
14 072 822,00

OGÓŁEM

17.405.061,00

14 072 822,00

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA

23.493.581,19

22.382.332,58

Gospodarka odpadami

23.493-581,19

0490

WYDATKI

900
90002

Wvdatki bieżące, w tvm:

u datki związane z realizacją ich statutowych zadań
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
T

Wydatki majątkowe, w t m:

wydatki na inwestycie i zaku^ inwestycyjne

OGÓŁEM

22.382.332,58

23.143.581,19

22.173.953.97

22.623.047,19
520.534,00

21.659.178,52
514.775,45

350.000.00

208.378,61

350.000,00

23.493.581,19

r

208378,61

22J»£Z332s5tf:

Informacja o wysokości zrealizowanych w 2020 roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
•iwyszczególnieniem
kosztów
Dochody z lytulu oj>laty za gospodarowanie odj adam! komunalnym
<j
Rodzaj zadania
Dział
Rozdz.
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez
0490
jednostki samorządu terytorialnego na podstawie
oórt-bmch ustaw, w i\m o; lala za .xl; ad' komunalne
900
90002
0640
koszty ur-omnien
odsetki
0910
0950
wpływv z mułu kar i odszkodowań wynikających z umów
Razem

Plan
Plan po zmianach Wykonanie
17 405 061,00
17 405 061,00 14 072 822,00

0.00
0 00
0,00
17 405 061,00

6 800,00
12 539.79
4 850,00
7 598 14
200 720,19
200 720,19
17617 431,19 14 293 680,12

Włdatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
Plan
Plan o zmianach
Dział
Rodzaj realizowan. o zadania
Rozdział Paragraf'
900
17 405 061,00
23 143 581,19
95002
Gospodarka odpadami
4010

4040

4110

4120

wynagrodzenia osobowe pracowników (zajmujących się
obsługa administracyjną systemu gospodarki odpadami
komunalnymi]
dodatkowe wynagrodzenie roczne (dla pracowników
zajmujących się obsługą administracyjną systemu
gospodarki odpadami komunalnymi i
składki na ubezpieczenia społeczne (dla pracowników
zajmujących sic obsługą administracyjną systemu
eosr-odarki odpadami komunalnymi 1
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz
Solidarnościowy (dla pracowników zajmujących się
obsługą administracyjną systemu gospodarki odpadami

4170

wynagrodzenia bezosobowe (dla pracowników
zajmujących sie obsługą administracyjną systemu
gospodarki odpadami komunalnymi)

4210

zaku materiałów i wm maienia
zakup worków do selektywnego zbierania odpadów
przeznaczonych dla właścicieli nieruchomości
zaku ; • ^emników i a -ści zamienn\ch
zakup materiałów biurowych na potrzeby obsługi
administrac\ inci związanej z systemem aosi*idarki
zakup usług pozostałych (zakup usługi odbierania
i zagospodarowania odpadów komunalnych, usługa
wydruku)

4300

4610
4700

zakup usługi odbierania i zagospodarowania odpadów
komunalnych z nieruchomości zamieszkałych
oraz prowadzenia PSZOK na terenie miasta
zakup usługi obsługi serwisowej drukarki, w tym
wykonanie wydruków
nplata za czynności egzekucyjne i komornicze w zakresie
o: łan za ^osi-odaiowanie odpadami
korespondencja związana z obsługą administracyjną
s stemu l o s ^ a r t j odpadami
i ublikacn o roszenia o konsultac ach si ołeczmch
kosztk i ostu owaoias dowr.oi urokuratorskiL -o
szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu
służby cywilne i
szkolenia pracowników z zakresu tematyki związanej z
o ata za - - darowanie od .^dami komunalnymi
Razem

Wykonanie
22 173 953,97

344000,00

395 840,00

390 563,05

24978,00

24 978,00

24 640,85

61 983,00

68 054,00

67 974,09

7 600,00

8566,00

8 502,06

0,00

23 096,00

23 095,40

200000,00

225160.00

224946.82
222 911,81
293,00
1 742,01

16 764 000,00

22 394987,19 21 433232,70

21 417645,76

3 489,19
1660,75
10 057,00

0j00
2 500,00

400,00
2 500,00

380 00
300,00
699,00

2 500,00

2 500,00

699,00

17 405 061,00

23 143581,19 22 173

PLANDOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH W ZAKRESIE
OCHRONY ŚRODOWISKA ZA ROK 2020

DOCHODY
DZ.

ROZDZ.

/w złotych/
§

900
90019
0690
WYDATKI
900
90004

TREŚĆ

GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA
Wprywy i wydatki związane z
gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska
W..rvw> z różnych opłat
OGÓŁEM
GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA
Utrzymanie zieleni w miastach i
gminach
Pozostała działalność

90095
Wydatki biedce, w tym:
wydatki związane z realizacja ich statutom ch zadań
OGÓŁEM

PLAM PO ZMIANACH

WYKONANIE

325.000,00

179^468,76

325.000,00

179.468,76

325.000,00
325.000,00

179.468,76
179.468,76

325.000,00

179.468,76

319.264,03

174.599,16

5.735,97
325.000,00
325.000,00
325.000,00

4.869,60
179.468,76
179.468,76

Dotacje
Dotacje podmiotowe:
Dotacje dla instytucji kultury miasta Zgierza w 2020 roku
L.p. Dział

Rozdział

Nazwa

L 921

92109

2. 921

92116

Miejski Ośrodek Kultury
Miejsko - Powiatowa Biblioteka Publiczna im.
Bolesława Prusa

3. 921

92118

Muzeum Miasta Zgierza
Ogółem

Plan po zmianach

dotacje:

Wykonanie

1 440 000,00

1 440 000,00

1 580 300,00

1 580 300,00

790 000,00

790 000,00

3 810 300,00

3 810 300,00

Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z jednostkami samorządu
terytorialnego w 2020 roku
L.p.

Dział

921

Rozdział

92116

Nazwa

Plan po zmianach

Miejsko - Powiatowa Biblioteka Publiczna im.
Bolesława Prusa
O g ó ł e m dotacje:

Wykonanie

134 000,00

134 000,00

134 000,00

134 000,00

Dotacje dla niepublicznych placówek oświaty miasta Zgierza w 2020 roku
L.p. Dział

1. 801

Rozdział

Nazwa

Plan po zmianach

Wykonanie

80101

I Społeczna Szkoła Podstawowa TPZ

725 000,00

679 272,67

2. 801

80101

583 000,00

527 211,32

3. 801

80103

1 Prywatna Szkoła Podstawowa "Edukacja
przyjazna dziecku"
I Społeczna Szkoła Podstawowa TPZ klasa oddział przedszkolny

26 000,00

0,00

4. 801

80104

Przedszkole Niepubliczne „Promyczek"

565 000,00

550 400,30

5. 801

80104

Niepubliczne Przedszkole „Bim Barn Bom"

206 000,00

198 825,44

6.8 801

80104

Niepubliczne Przedszkole „Kurczaczek"

205 000,00

197 328,46

7. 801

80104

Niepubliczne Przedszkole „U Aniołów"

357 000,00

308 774,87

8. 801

80104

Niepubliczne Przedszkole „Akademia Uśmiechu"

555 000,00

464 173,43

9. 801

80104

Przedszkole Niepubliczne „Błękitny Pałacyk"

410 000,00

358 053,14

10. 801

80104

Przedszkole Niepubliczne „Maty Domek"

567 000,00

563 988,94

n. 801

80149

Niepubliczne Przedszkole „Birn Barn Bom"

593 000,00

592 163,14

12. 801

80149

Niepubliczne Przedszkole „U Aniołów"

130 000,00

129 056,08

13. 801

80149

Niepubliczne Przedszkole „Akademia Uśmiechu"

37 000,00

24 867,04

14. 801

80150

I Społeczna Szkoła Podstawowa TPZ

160000,00

159 800,94

15. 801

80150

Pierws7a Prywatna Szkoła Podstawowa
"Edukacja przyjazna dziecku"

123 000,00

120652,18

5 242 000,00

4 874 567,95

Ouółeni dotac je:
Dotacje celowe:

Dotacja na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego w 2020 roku
L.p. Dział

Rozdział

1. 801

80103

2. 801

80104

3. 801

80106

Nazwa

dotacja związana z kosztami pobytu dziecka
w oddziale przedszkolnym - mieszkańca
Zuierza
dotacja związana z kosztami pobytu dziecka
w przedszkolu - mieszkańca Zgierza
dotacja związana z kosztami pobytu dziecka
w punkcie przedszkolnym - mieszkańca
Zgierza
Ogółem dotacje:

Plan po zmianach

Wykonanie

15 000,00

7 578,50

450 000,00

400 043,84

4 000,00

2 417,46

469 000,00

410 039,80

Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań w drodze konkursu ofert miasta Zgierza w 2020 roku
L.p.

Dział

Rozdział

1.

710

71095

Nazwa/nazwa podmiotu realizującego zadanie
w zakresie ochrony oraz promocji dóbr kultury i

Plan po zmianach

851

85153

zadania wynikające z programu przeciwdziałania

Przeznaczenie

80 000,00 działania w zakresie ochrony oraz
promocji dóbr kultury i tradycji regionu

5 000,00

5 000,00 organizowanie działań terapeutycznych

tradycji regionu
2.

Wykonanie

83 000,00

narkomanii

i wspierających dla o s ó b uzależnionych i
ich rodzin, ofiar sprawców przemocy
w ramach wspierania rodzin
w kryzysie (małe granty)

3.

851

85154

zadania wynikające z programu profilaktyki i

266 000,00

254 777,50 prowadzenie świetlic opiekuńczo-

rozwiązywania problemów alkoholowych

wychowawczych i działań
terapeutycznych wynikających
z profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych

Klub "STOP"

80 000,00

80 000,00 prowadzenie działań terapeutycznych

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej
przy iiarafii MBDR
Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rodziny
"Źródła"

57 000,00

57 000,00 prowadzenie świetlic opiekuńczo\wchowawczvch
29 337,50 prowadzenie poradnictwa psychologicznego,
zawodowego
dla uzależnionych
i współuzależnionych
oraz osób przeżywających kryzys

29 560,00

i-mm;ii)imln\

Liga

vs r;im;>rh v\ > n i c r a n i j r o i l / i n

14 440,00

13 440,00 prowadzenie poradnictwa psychologicznego,
zawodowego dla uzależnionych i
współuzależnionych oraz osób
przeżywających kryzys emocjonalny, w

85 000,00

75 000,00 prowadzenie placówki wsparcia dziennego

Kobiet Polskich

ramach wspierania rnd/in

Fundacja "Arka"
4.

§51

85195

w zakresie zadań wsparcia dla osób z
niepełnosprawnością intelektualną

65 000,00

54 000,00

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z
Niepełnosprawnością Intelektualną-Koło
w Zgierzu

Polski Związek Niewidomych Koło
w Zgierzu
Stowarzyszenie Zgierski Uniwersytet III Wieku
5.

852

85230

pomoc ż y w n o ś c i o w a w zakresie pozostałych

54 000,00

5 100,00
5 900,00
45 000,00

54 000,00 prowadzenie dziennego ośrodka wsparcia dla
osób
z niepełnosprawnością intelektualną /zespołu
terapeutyczno-rehabilitacyjnego/ wraz z
dowozem dzieci na zajęcia rehabilitacyjne
0,00 działania na rzecz osób niepełnosprawnych
imałe uranM
0,00 aktywność seniorów
imałesrantv>
40 500,00

zadań w zakresie polityki społecznej
Stowarzyszenie "Pomocna

854

85412

Dłoń"

w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży

40 494,00

40 500,00 inicjatywy na rzecz osób najuboższychwydawanic żywności dla najuboższych
mieszkańców miasta.
40494,00

39 700,00

33 750,00

38 000,00

25 594,44

532 000,00

529 848,12

45 000,00

szkolnej (obozy i kolonie)
7.

921

92195

w zakresie wykonania zadania publicznego
„Wspieranie lokalnych inicjatyw kulturalnych,
imprez edukacyjnych nawiązujących do historii i
tradycji miasta"

8.

921

92195

w zakresie wykonania zadania publicznego
„Inicjatywy na rzecz środowiska o s ó b trzeciego
wieku"

9.

926

92605

w zakresie sportu dzieci i młodzieży
Międzyszkolny Klub Sportowy
Ziiierz. ul. Wschodnia 2
Miejski Klub Piłkarski "Boruta"
Zsierz. ul. Wschodnia 2
Zgierski Klub Sportowy "Włókniarz"
Zirierz. ul. Arkadiusza Musierowicza 3/5
Zgierskie Towarzystwo Atletyczne Zgierz,
ul. Wschodnia 2
Stowarzyszenie Koszykówki „MAG-RYS" Zgierz,
ul. Wschodnia 2

18 000,00

18 000,00 sekcja piłki ręcznej dziewcząt

31 000,00

31 000,00 sekcja piłki nożnej chłopców

85 000,00

85 000,00 sekcja piłki nożnej chłopców

74 000,00

74 000,00 sekcja zapaśnicza

15 000,00

15 000,00 sekcja koszykówki

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „MUKS"
Zderz, ul. Bolesława Leśmiana 1
Uczniowski Klub Sportowy "Lisy" Zgierz,
ul. Parzcczewska 46
Uczniowski Klub Sportowy "Piątka" Zgierz, ul. 1 Maja
63
Uczniowski Międzyszkolny 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 "Bonrta"
Zderz. ul. Wschodnia 2
Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" Zgierz, Plac Jana
Pawła II 18
Dotacje udzielone w trybie uproszczonym (małe
eranM

Ogółem dotacje:

11 000,00

11 000,00 sekcja pływania

10 000,00

10 000,00 sekcja lekkoatletyczna

30 000,00

30 000,00 sekcja łucznicza

18 000,00

18 000,00 sekcja piłki nożnej dziewcząt

200 000,00

200 000,00 sekcja łucznicza

16 000,00

16 000,00 sekcja siatki

4 000,00

4 000,00 sekcja hokeja

8 000,00

8 000,00 sekcja tenisa ziemnego, stołowego

12 000.00

9 848,12

1114194,00

1 063 964,06

Dotacja na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostek niezaliczanych do
sektora finansów publicznych w 2020 roku
L.p.

Dział

Rozdział

1 921

92195

921

92195

Nazwa

Wykonanie
prac
remontowokonserwatorskich
Kościoła
Farnego
pw. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w
Zgierzu - elewacja etap II
Wykonanie
prac
remontowokonserwatorskich budynku dawnej szkoły
parafialnej, obecnie budynek usługowohandlowy przy ulicy Długiej 33 w Zgierzu
Ogółem dotacje:

Plan po zmianach

Wykonanie

100 000,00

100 000,00

50 000,00

50 000,00

150 000,00

150 000,00

Dotacja z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym
do sektora finansów publicznych w 2020 roku
L.p. Dział

L.

801

2.

801

Rozdział

Nazwa

80101 jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu
lub oprogramowania, przydatnych w
prowadzeniu zajęć realizowanych z
wykorzystaniem metod i technik kształcenia
na odległość lub innego sposobu realizacji
tych zjęć dla nauczycieli -1 Prywatna Szkoła
Podstawowa "Edukacja przyjazna dziecku"
80153 w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki,
materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe
Ogółem dotacje:

Ptan po zmianach

Wykonanie

2 835,00

2 834,98

21 502,80

21 455,45

24 337,80

24 290,43

Dotacja na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w 2020 roku
L.p. Dział

L

600

Rozdział

Nazwa

Plan po zmianach

Wykonanie

60014 Przebudowa drogi powiatowej Nr 5141E - ul.
Piotra Skargi w Zgierzu - przebudowa
chodnika
$)gółem dotacje:

150 000,00

150 000,00

150 000,00

150 000.00

Łączna kwota dotacji:

11 093 831,80

10 617 162,24

ĄW

Dochody i wydatki planowane w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19
(Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) na rok 2020
DOCHODY
DZ.
758

ROZDZ.

/ w złotych/

§

75816
6290

TREŚĆ
Różne rozliczenia
wpływy do rozliczenia
środki na dofinansowanie własnych
inwestycji gmin, powiatów (związków
gmin, zwitków powiatowo - gminnych,
zwiazków^owiatów), samorządów
województw, pozyskane z inm ch źródeł
OGÓŁEM

PLAN PO
ZMIANACH
3.009305,40
3.009.305,40
3.009.305,40

WYKONANIE
3.009.305,40
3.009.305,40
3.009.305,40

3.009.305.40

3.009.305,40

1.352.582,76
985.132,56
985.132,56

1.352.582,76
^85.132,56
985.132,56

367.450,20
367.450,20

367.450,20
367.450,20

198.000,00
198.000,00
116.000,00

198.000,00
198.000,00
116.000,00

82.000,00

82.000,00

1.458.722,64
1.458.722,64
1.458.722,64

1.458.722,64
1.458.722,64
1.458.722,64

WYDATK I
600

710

926

Transport i łączność
"drogi publiczne gminne
6050 Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto
Zaierz-ul. Jadełh-- WPF
60095
Pozostała działalność
6059 Poprawa jakości, funkcjonowania i rozwój
oferty systemu transportowego na terenie
Gminv Miasto Zgierz - WPF
Działalność usługowa
71095 j pozostała działalność
6050 Szlakiem architektury włókienniczej rewitalizacja miasta Zgierza w celu rozwoju
produktu turystycznego oraz rewitalizacji
zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM
-WPF
6059 Szlakiem architektury włókienniczej rewitalizacja miasta Zgierza w celu rozwoju
produktu turystycznego oraz rewitalizacji
zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM
-WPF
Kultura fizyczna
92601
obiekh sportowe
6050 Modernizacja obiektów sportowych
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Zgierzu przy ul. Wschodniej 2 w celu
poprawy warunków treningów zapaśników i
Lznilów - rozbudowa istniejącej hali o
nową halę wielofunkcyjną - WPF
OGÓŁEM
60016

3.009.305,40

Wykonanie dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku i wydatków nimi
finansowanych samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną
w ustawie o systemie oświaty za 2020 r.

DOCHODY
Nazwa

Ozial/Rozdzial

Plan po zmianach

Wykonanie

I

2

4

5

Szkoły podstawowe

801/80101

Miejskie przedszkola

Liceum ogólnokształcące

O g ó ł e m dochody

2032 850,00

887343,22

0610

200,00

0,00

0670

122 500,00

78 252,64

0690

5 450,00

821,00

0750

248 900,00

123 851,16

0830

1 598 448,00

669 667,88

0920

1 700,00

133,28

0950

3 052,00

3 050,65

0960

28 000,00

2 880,00

0970

24 600,00

8 686,61

801/80104

1 393 500,00

786 495,28

0670

1 256 600,00

710040,12

0750

25 700,00

20 145,15

0830

42 300,00

19 239,00

0920

1 650,00

169,35

0960

60 400,00

35 401,66

0970

6 850,00

1 500,00

801/80120

34 100,00

13 678,51

0690

500,00

276,00

0750

32 500,00

13 400,00

0920

100,00

2,51

0960

1 000,00

0,00

3 460 450,00

1 687

SV1M

WYDATKI
Nazwa

Dział/Rozdział

Plan po zmianach

Wykonanie

1

2

4

5

Szkoły podstawowe

801/80101

Miejskie przedszkola

3 170,00

0,17

3020

3 000,00

777,06

4170

3 500,00

1 500,00

4210

216 440,00

128 693,53

4220

1 597 500,00

702 082,11

4240

29 170,00

15 861,99

4260

2 000,00

0,00

4270

76 400,00

6 711,81

4300

46 100,00

10275,84

4360

4 000,00

0,00

4410

4 100,00

77,33

4530

43 400,00

20 543,38

4700

4 070,00

820,00

1 393 500,00

786 495,28

801/80104
2400

2 310,00

61,07

4210

66 340,00

47 276,40

4220

1 282 600,00

722 322,90

4240

17 690,00

3 186,92

4270

2 700,00

448,95

4300

13 400,00

9 299,69

4360

800,00

0,00

4430

530,00

280,00

4530

5 630,00

3 619,35

1 500,00

0,00

34 100,00

13678,51

2400

100,00

0,00

4210

18 000,00

10 326,75

4240

1 000,00

0,00

4270

4 000 00

0,00

4300

4 000,00

846,00

4360

1 000,00

0,00

801/80120

4530
Ogółem wydatki

887 343,22

2400

4700
Liceum ogólnokształcące

2 032 850,00

=

6 000,00

2 505,76

3 460 450,00

1 687 517,01]

W Y K A Z SAMORZĄDOWYCH J E D N O S T E K BUDŻETOWYCH,
POSIADAJĄCYCH WYODRĘBNIONY R A C H U N E K 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
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 Ztfeam.

Oddziałami

I N F O R M A C J A O KSZTAŁTOWANIU SIĘ W I E L O L E T N I E J PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2020 R O K

Wyszczególnienie

Lp.
1
1.1
1.1.1

1.1.2
1.1.3

1 1.4
1.1.5

1.2.1
1.2.2
2
2.1

Plan po

W y k o n a n i e za

2020

zmianach 2020

rok 2020

301 29* 631,74

298 748486,33

298 973 625,96

254 957990,94

258 43705533

259 640 472,18

60 500 418,00

5J 479 724,00

58 756 108,00

2 500 000,00

2 640682.00

4 611 281,07

39 584 698,00

40223 020,00

40223 020,00

76 738 224,94

84 776 823.28

83 287 154,43

pozostałe dochody bieżące, w tym:

75 634 650,00

75 316 806,05

72762 908,68

z podatku od nieruchomości

26 600 000,00

25 727 613,00

27 281 171,33

46338 640.80

40311431,00

39333153,78

7070000.00

12968124,44

11 674 788,00

39217 640,80

26 998 30636

27 297 735,28

286 991 138,55

329524 469,92

300 336 747,20

241 921 953,59

273 818 495.01

263 702 851,86

78 367 881,00

90004 798,92

87 866 220,15

1 526 796,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 057 949,36

913 767,14

860 355,70

455 285,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45 069 184,96

55 705 974,91

36 633 895,34

45 069 184,96

55705 974,91

36 633 895,34

150 000,00

300 000,00

300 000,00

14 305 493,19

-30 775 983^9

-1 363 121,24

14 305 493,19

0,00

0,00

3 500 000,00

34 307 845,78

34 159 265,31

3 500 000,00

22 356 959,08

22 208 378.61

Dochody ogółem
Dochody bieżące, z tego:
dochody z tytułu udziału we wpływach z podalku
dochodowego od osób fizycznych
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku
dochodowego od osób prawnych
z subwencji ogólnej
z tytułu dotacji i Środków przeznaczonych na cele
bieżące

1.1.5.1
1.2

Plan n a p o c z ą t e k

Dochody majątkowe, w tym:
ze sprzedaży majątku
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na
inwestycje
Wydatki ogółem
Wydatki bieżące, w tym:

2.1.1

na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

2.1.2

z tytułu poręczeń i gwarancji, w lym:
gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu
z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w

2.1.2.1

ad 243 ustawy
2.1.3

wydatki na obsługę długu, w tym:

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

2.1.3.1

i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez
odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład
krajowy)

odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z
limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.

2.1.3.2

243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych
na wkład krajowy
pozostałe odsetki i dyskonto podlegające
wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o

2.1.3.3

którym mowa w art. 243 ustawy
2.2

2.2.1

Wydatki majątkowe, w tym;
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w
art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:
wydatki o charakterze dcłacyjnym na inwestycje

22.1.1
3
3.1
4
4.1
4.1.1
4.2
4.2.1
4.3
4.3.1
4.4
4.4.1

izakui* inwestycyjne
Wynik budżetu
Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na
spłatę kTedytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych
Przychody b n d i e ł u
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:
na pokrycie deficytu budżetu
Nadwyżka budżetowa z lal ubiegłych, w tym:
na pokrycie deficytu budżetu
Wolne Środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 plrt 6
ustaiv\, w w i i :
na pokrycie deficytu budżetu
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:
na pokrycie deficytu budżetu

0,00

22 330 677,91

0,00

0,00

7265 629,10

7 265 629,10

0,00

7 265 629,10

247 310,66

0.00

4 685 257.60

4 685 257,60

0,00

1 179 676,58

1 115 810,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OM

Wyszczególnienie

Lp.
4.5

Inne przychody niezwiązaiie z zaciągnięciem długu, w tym:

Plan n a p o c z ą t e k

P l a n po

2020

zmianach 2020
0,00

Wykonanie za

0,00

rok 2020
0,00

0,00

0.00

0,00

17805 493,19

3 531 862,19

3 531 862,19

17 805 493,19

3 531 862,19

3 531 862,19

łączna kwota ^padających „a dany rok kwot
ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w
tym:

14 273 631,00

0,00

0,00

5.1.1.1

kwota przypadających na dany rok kwot
wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy

14 273 631,00

0,00

0,00

5 1 1.2

kwota przypadających na dany rok kwot
wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy

0,00

0,00

0,00

5.1.1.3

kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty
zobowiązań, określonych w art 243 ust. 3b
ustawy, z tego;

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

0,00

0,00

0,00

ftiBfl

4.5.1
5
5.1

5,1.1

5,1.1.3.1
5.1.1.32
5 1.1.3.3
5.1.1.4
?2

na pokrycie deficytu budżetu
Rozchody budżelu
Spłatyratkapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup
papierów wartościowych, w rym:

Środkami nowego zobowiązania
wolnymi środkami, o których mowa w art.
2I7u5L2ekt6ustawv
innymi środkami
kwota przypadających na dany rok kwot
pozostałych ustawowych wyłączeń z
limitu spłaty zobowiązań
Inne rozchody niezwiązane ze spłata długu

1 U
Wyszczególnienie

Lp.
6
6.1

7

7.1

7.2

8

K w o t a d ł u g i , w tyra:

Plan na początek

Plan po

Wykonanie za

2020

zmianach 2020

rok 2020

35133 661,00

53 990 620,08

53842 039,61

0,00

0,00

0.00

kwota długu, którego planowana spłata dokona się z
wydatków
Relacja z r ó w n o w a ż e n i a w y d a t k ó w bieżących, o której mowa

a

w i r t 242 ustawy
Różnica miedzy dochodami bieżącymi a wydatkami
bieżącymi
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o
środki a wydatkami bieżącymi
W s k a ź n i k spłaty z o b o w i ą z a ć

X

13036 037,35

-15 381 439,68

A 062 379,68

13 036 037,35

-3 430 552,98

7 888 507,02

X

X

X

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze,
o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu
8.1

zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę

3.18%

2,56%

2,49%

8,02%

-7,75%

-0,91%

7,20%

7,84%

7,84%

7,22%

9,70%

9.70%

samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu
ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)

Relacja określona po prawej strome nierówności w e wzorze,
8.2

o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla
danego roku (wskaźnik jednoroczny)
Dopuszczalny limh spłaty zobowiązań określony po prawej
stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243

8.3

ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony
w oparciu o plan 3 kwartahi roku poprzedzającego pierwszy
rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią
arytmetyczną z poprzednich lat)
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po
prawej stronie nierówności we wzorze, o którym
mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu

8.3.)

ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o
wykonanie raku poprzedzającego pierwszy rok
prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią
arytmetyczną z poprzednich lat)
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaly zobowiązań
określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu

8.4

zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę
samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu

Spełniona

Spełniona

Spełniona

Spełniona

Spełniona

Spełniona

Jt

X

X

ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3
kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań
określonego wari. 243 ustawy, po uwzględnieniu
zobowiązań związku współtworzonego przez
8.4.1

jednostkę samorządu terytorialnego oraz po
uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w
oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok
budżetowy
Finaasowsnie p r o g r a m ó w , projektów lub z a d a i

9

realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5
usL I Pkt 2 1 3 « s t a w v
Dochody bieżące na programy, projekty luh zadania

9.1

finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5

2 120 715,94

2 782 876,34

1 876 489,48

2 120 715.94

2 782 876,34

1 876489,48

1 968 358,40

2 607 724,03

1 752 026,02

36 028 387,30 J

18 521 056,16

IS 894 3 2 $ ©

ust. 1 p k t 2 i 3 ustawy
Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację
9.1.1

programu, projektu lub zadania finansowanego z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 ustawy, w tym:

9.1.1.1

środki określone wart. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Dochody majątJtowe na programy, projekty lub zadania

9.2

finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. S
ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

4ij
Lp.

9.2.1

9.2.1.1

9.3

9.3.1

9.3.1.1

9.4

9.4.1

9.4.1 1

Wyszczególnienie
Dochody majątkowe na programy, projekty lub
zadania finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:

P l a n na p o c z ą t e k

P i a n po

W y k o n a n i e za

2020

zmianach 2020

r o k 2020

36 028 387,30

18 521 056,16

18 894 326,04

36 028 387,30

17 845 088,63

18 148 075,65

2 326 763,94

2 960 430,04

2 080 325,11

2 326 763,94

2 960 430,04

2 080325,11

1 968 358,40

2 614205,65

1 786 320,40

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania
finansowane j . udziałem środków, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

32 945 849,63

26 280088,84

20 535 450,13

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub
zadania finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. S ust, 1 pkt 2 ustawy, w rym:

32 945 849,63

26 280 088,84

20 535 450,13

21 754 754.16

16 173 041,36

12 399094*95)

środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wydatki bieZace na programy, projekty lub zadania
finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania
finansowane z udziałem środków, o których mowa w
art, 3 ust 1 pkt 2 ustawy, w tym:

finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.
1 pkl 2 ustawy

finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.
1 pkt 2 ustawy

a s
Lp.
10
10.1

Wyszczególnienie
Informacje BzuprtDiaja.ee o wybranych kategoriach
finansowych
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3
ikl4ustaw.-.zle;-o:
bieżące

Plan na początek

P l a n po

W y k o n a n i e za

2020

z m i a n a c h 2020

r o k 2020

i

X

X

61 924 991.00

64 716 969,97

56 987 225,86

18 495 806,04

24 222 96522

22 513 776,24

43 429 184,96

40 494 004,75

34473 449,62

10.2

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku
finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej

0,00

0,00

0,00

10.3

Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z
likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego
zakładu opieki zdrowotnej

0,00

0,00

0,00

10.4

Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez
jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do
spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu
zgodnie z art 244 ustawy

0,00

0,00

0,00

10.5

Kwoia zobowiązań wynikających z przejęcia przez
jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po
likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach
prawnych

0,00

0,00

0,00

10.6

Spłaty, o których mowa w pkt. 5,1.. wynikające wyłącznie z
tytułu zobowiązań już zaciągniętych

17 805 493,19

3 531 862,19

3 531 862,19

10.7

Wydatki zmniejszające dług, w rym:

0,00

0.00

0,00

10.1.1
10.12

majątkowe

10.7.1

spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich,
innych niż w pkt 10.7.3.

0,00

0,00

0,00

10.7.2

spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego kredyt i pożyczka, w tym:

0,00

0,00

0,00

zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia
2019 :. .w tym:

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji

0,00

0,00

0,00

10.8

Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z
operacji niekasowych (m in umorzenia, różnice kursowe)

0,00

0,00

0,00

10.9

Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty
zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych

0,00

0,00

0.00

10.10

Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i
pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem,
odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do
równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach
jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem
wystąpienia COVID-l 9

0,00

0,00

0,00

10.11

Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z
limitu spłaty zobowiązań

0,00

828 070,42

903 186,00

X

X

10-72.1
10.7.2.1.1
10.7.3

1]
11.1
11.1.1
11.2

12

dokonywana w formie wydatku bieżącego

Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych

X

Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku
bankowym wi,m:

0,00

0,00

0,00

środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy

0,00

0,00

o.oo

0,00

0,00

0,00

Wydatki bieżące z tylułu świadczenia emitenta należnego
obligatariuszom, nicuwzgtędniane w limicie spłaty
zobowiązań
Stopnie niezachowania relacji określonych w art 242-244 w
przypadku okrellonym w... ustawy

12.1

Stopień niezachowaniarelacjizrównoważenia wydatków
bieżących, o której mowa w poz. 7.2.

12.2

12.3

X

X

X

0.00

o.oo

0,00

Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o
którym mowa w poz. 8.4.

0,00%

0,00%

0,00%

Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o
którym mowa w poz. 8 4.1.

0.00%

0,00%

OiMt i

Informacja o atopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich za 2020 rok

Okras realizacji
Nazwa i cel

Jednostka
odpowiedzialna
łub koordynująca

Łączne nakłady
finansowe
Od

1

2
4
3
Wyda*! m orzed.lłwziecla-ogełeni (1.1*1.1*1.3)

Do
5

• wydatki b i a ł c e
-wydatki majątkowe
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z
programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w
art.5 usu pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach
publicznych (Dz.U,Nr 157, poz.1240,z p ć e n z m ) , z tego:
-wydatki bieżące

<

Wydatki
poniesione
wiatach
poprzednich

Wykonanie

Plan po
zmianach na
2020

Plenna
początek roku

Stopień
zaawansowania
realizacji
programów
wieloletnich (%)
kol. (7+8V<5

240 538 967,48

7
54 803 871,07

9
S
10
56 987 225,86 64 716 969,97 81 824 991 ,M

66 187 284,72

1 382 580,17

22 813 776,24 24 222 985,22 18 495 806,04

38,07%

174348702,77

53 240 990,90

34 473 449,62 40 494 004,7! 43 429 184,96

50,31%

74 456113,45

0 372 492,12

21 854 240,55 28 181 623.86 34 407 850,57

41.94%

3 545 319,04

728 634,76

1 318 780,42

1 901535,04

1 461 800.94

57,75%

11
48,39%

1

AKTYWNOŚĆ
ZAWODOWA DROGĄ DO
SUKCESU - Podniesienie
slctywnoStispoteczriozawodowej osób
zagrożonych ubóstwem kib
wykluczeniem
8potecznym(85214,8521S,
85295)

Miejski Ołrodek
Pomocy
Społecznej

2019

2021

772 BflB.13

117 766,77

317 570,53

622 470.06

491 038,63

58,34%

2

Cenlrum Usług
Środowiskowych w
Powiecie ZgtereWrnPoprewa dostępu do
realizowanych w regionie
usług społecznych
ograniczających ubóstwo 1
wykluczenie społeczne
oraz usług zdrowo! nych
odpowiadających na
zdagnozowane potrzeby w
regionie
(85214,85218,85285)

Miejski Ośrodek
Pomocy
Społecznej

2019

2022

1 179 758.15

249 356,84

396 342,74

472946.80

420 210,00

54,73%

3

DLA RODZINY-Rozwój
usług wspierania rodziny 1
pieczy zastępczej
(85504,85214)

Miejski Oł-rodok
Pomocy
Społecznej

2019

2021

840 367.50

147 819,08

314 051.68

476 252,44

375 057,50

72,09%

4

ERASMUS+ w Szkole
Podstawowej Nr 5 Wzmocnienle kompetencji
zawodowych i kiiłczowych
osób z wykorzystanym
programów mobiłnoid
ponadnarodowej (80195)

Oświatę

2018

2020

105 408,05

61 344,80

7 397,00

44 083,45

21 081,61

65,21%

5

Podaruj nadziej*, wsparcie
rozwój-Poprawa dostępu
dorealizowanychw
regionie usług społecznych
ograniczających ubóstwo 1
wykluczenie społeczne
oraz usług zdrowotnych
odpowiadających na
[diagnozowane potrzeby w
regionie (85295)

Miejski Ośrodek
Pomocy
Społecznej

2018

2020

110 830,00

88 121,51

20 334,67

22 708,49

22 180,00

97,«e%>

Ponadnarodowa
moMnośc uczniów Wzmocnienie przekrojów
kompetencji kluczowych
w tym m.in., nauka
języków obcych,
rozwijanie umiejętności
uczenia ete nabycie
nc^koweiencji

2019

2020

181 399.00

64 325,00

117 073,00

117 073.00

132 233.00

100,00%

7

Promocja gospodarcza
Gminy Miasto Zgierz Zwiększenie poziomu
handlu zagraracznego
lokalnych
przedsiębiorstw z gminy
Miasto Zgierz
zaliczanych do sektora
MŚP działających w
regionalnych
WeSgentnych
Zgierskie Centrum
specjalizacjach (RIS)
Obsługi
poprzez organizację
Przedsiębiorców
przedsięwzięcia
ukierunkowanego na
zwiększenie rangi
oosDodarczel realonu c^^aZs^skiego
Forum Goapodarczeao wydarzenia
WMrulecMO
miedzSowe
Środowisko gospodarcze
(75075)

2020

2021

149 867.30

0.00

7 380,00

7380,30

0,00

4,92%

8

GMINA NA CZASIE Bezpieczeństwo I rozwój Wydział Edukacji i
Młodzieży
-leczymy pokolenia
(80195)

2020

2021

147 840,00

0,00

138 640,50

138 640,50

0,00

93,78%

8

ERASMUS* w Szkole
Podstawowej Nr 5
"Akcja 2: Partnerstwa
współpracy szkól" Podniesienie jakości
pracy szkoły (80195)

2020

2022

118501,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

10

ERASMUS+ W Szkole
Podstawowej Nr 6
"Umiejętnołc! 21 wieku
w iradycyjnych grach
poza murami szkoły" Wydział Edukacji i
Partnerstwo Strategiczne
Młodzieży
(KA229) we współpracy
z krajami partnerskimi:
Hiszpania, Grecja,
Poriugdia, Turcja,
Wiochy (80195)

2020

2022

136 530,31

0,00

o.oo

0,00

0,00

0,00%

70 910 794,41

8 643 957,34

20 636 450,13 26 260 086,84 32 945 649,63

41,15%

9 953 248,22 10 066 113,80

45,15%

10 570 648,18 14 726 831,33 22 124 479,16

SSJTTK

e

Oświata

ńrCzbcórrYch do ITLZWOTU

r^^orzYszłeao
z X d S i a ^ Z i o
obywatelstwa
europajsk^o (80195)

Oświata

-wydatki majątkowe

11

Poprawa Jakości,
funkcjonowania 1 rozwój
oferty systemu
transportowego na
Wydział Rozwoju i
terenie Gminy Miasta
Pozyskiwania
Zgierz - Zwiększenie
Środków
atrakcyjności 1
korttarencyjnosd
systemu transportu
publicznego (60085)

2016

2021

24 067 810,00

1 252 010,80

12

Szlakiem architektury
włókienniczej rewitalizacja Miasta
Zgierza w celu rozwoju
produktu turystycznego
oraz rewitalizacji
zdegradowanych
terenów na obszarze
ŁOM - Rewitalizacja
zdegradowanych
przestrzeni miejskich
(71095)

2018

2021

37 700 516,33

3 857 B13.83

Wydział Rozwoju!
Pozyskiwania
Środków

9 614 617,88

AM

13

Modernizacja
energetyczna budynków
zasobu komunalnego
oraz użyteczności
pubtcznej na terenie
miasta Zgierza Poprawa efektywności
•nemetycznel w
wyoranych o w c a c h
uztfecznośd Dublicznei
oraz wybraneoo zasobu
kc^ynTne^te^e
miasta Zgierza (71095}

Wydział Rozwoju i
Pozyskiwania
Środków

2017

2021

350 184.0

67 078 542,21

37 529 268,82

1 370 105,04

450 000,00

39482,63

450 000,00

1 600 009,21>

42,49%

1 370 105,84

1 370105,04

«B,15%

28 683,38

28 683,36

28 683.3C

15,18%

39 482,83

28 683,36

28 683,38

28683.36

15,15%

58 828 542,21

37 489 765,69

1 341 421,68

1 341 421,68

1 341 421,68

66.97%

2034

56628 542.21

37 489 785,69

1 341421,68

1 341 421.88

1 341421,68

68.57%

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (Inne
nil wymienione w pkt 1.1 11.2),z tego

109 002 311,83

7 701810.43

33 762 880,27 35 165 241,05 28 147 235,39

38.04%

82 191 945,68

594 562,56

21 166 302,46 22 292 746,82 17 005 321.74

34,99%

-wydatki bielące
Kompleksowa
tefmomodernizacja
budynków ra terenia
Miasla ZgierzaPoprawa efektywności
energetyczne) w
wybranych obiektach
oświatowych na terenie
miasta Zgierza (80195)

Wydział Edukacji
Mtodzleży

2016

2034

-wydatki majątkowe

15

3 534 132,7'

755 256,8-'

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z
umowami partnerstwa publlczno-prywatnego, z tego:

14

9 142 468,01

Kompleksowa
tejTTKmodernłzacja
budynków na terenie
Miasta Zgierze Poprawa efektywności
energetycznej w
wybranych obiektach
oświatowych na terenie
miasta Zgierza (80195)

Wydział Rozwoju 1
Pozyskiwania
Środków

2016

- wydatki bieżące

16

Integracja rożnych
systemów transportu
zbiorowego poprzez
rozbudowę węzłów
przesiadkowych w
województwie łódzkim Zwiekszerie
atrakcyjności i
konkurencyjności
systemu transportu
publicznego (60095)

17

Plan Gospodarki
Wydział Ochrony
Niskoemisyjnej Środowiska 1
Poprawa sianu powietrza
Rolnictwa
(90095)

Wydział Rozwoju 1
Pazysjdwania
Środków

-

2018

2024

1 747222,00

299 292,74

291 203,76

291 203,76

291 203.76

33.80%

2010

2020

8500,00

0,00

6396,00

8 500,00

8 500,00

75,25%

2013

2020

39 506,00

11 258.00

25 960,00

25 900,00

23672,00

94,21%

2014

2024

264 105,00

224 105.00

0,00

40000,00

40 000,00

84,8*6

Program Edukacji
Ekologicznej pn.,,Woda
źródłem żyda"
realizowany w Szkole
Podstawowej Nr 6 im.
larw Kochanowskiego w
Zgierzu z Oddziałami
Dwujęzycznymi i
Oddziałami Sportowymi Edukacja ekologiczna
18

19

obejmująca
problematykę
zanieczyszczeń
powieirea, racjonalizacji
aospodarki odpadami
oraz zrównoważone
korzystanie z zasobów
maturalnych, ze
szczególnym
jwzgłedniertem ochrony
Mid i gospoda*! wodnej
80195)

Oświata

dogram profilaktyki I
(erekcji wzroku "Ratujmy
vzrok dzieciom". Wydział Zdrowia l
Spraw
i ^pobieganie wadom
vzroku u dzieci i
Społecznych
ednoczesna korekcja
85195)

20

Projekt założeń do planu
zaopatrzenia w ciepło,
energie 1 patwa gazowe
tła obszaru Gminy
Miasto Zgierz wraz z
prognozą oddziaływania
Wydział Ochrony
na środowisko. Środowiska i
Ograniczenie
Rolnictwa
negatywnego wpływu
zanieczyszczeń na
środowisko, a także
racjonalne
aosoodarowanie
o ^ d a m l (90095)

2019

2020

15 600,00

0,00

15 375,00

15 500,00

15 500,00

99,19%

21

LHrzymanlei
konserwacja fontanny na
placu Mińskiego oraz 3
szt . zdrojów wody pilnejKonserwacja fomanny
oraz zdrojów wody pitnej
na terenie miasta
Zgierza (90095)

Wydział
Infrastruktury
Technicznej

2019

2021

54449,64

27 224,82

0,00

0,00

27 224,82

50,00%

22

Utworzenie punktu
dydaktycznego pn.
.Cztery pory roku w
ogrodzie'przy Szkole
Podstawowej Nr6 im,
Jana Kochanowskiego w
Zgierzu z Oddziałami
r>«(uJęzyczJiyml 1
Oddziałami Sportowymi Wprowadzenie edukacji
ekologicznej 1
przyrodniczej (60195)

Oświata

2018

2020

55 555,00

1 950,00

43 644,84

43 646,00

3 605,00

82,07%

23

Zapewnienie opieki
zwierzętom z terenu
Gmkty Miasto Zgierz
oraz zapobieganie
bezdomności zwierząt na Wydział Ocnrony
terenie Gminy Miasto
Środowiska!
Zgierz - Zapewnienie
Rolnictwa
ooiekl zwierzętom i
ograniczenie
bezdomności zwierząt
(90013)

2019

2021

866000.04

0.00

583 518,60

684 071.46

684 071,48

67,38%

24

Odbieranie i
zagospodarowanie
odpadów komunalnych
pochodzących od
właieideJi
nieruchomości, na
których zamieszkują
mieszkańcy oraz
właściciel nieruchomości
zabudowanych
budynkiem
wiełolokalowym, w
którym w części
zamieszkują
mieszkańcy a powstała
r j d r ^ komunalne,
położonych na terenie
Gminy Miasto Zeierz Zorganizowanie
odbierania odpadów
komunalnych od
właścfcieł nieruchomości
(90002)

2019

2022

56 526 132,00

0.00

20 079 307,88 21 028 132,00 15 827 536,70

34,31%

25

Usuwanie wraków
Wydział Ochrony
pojazdów z dróg Środowiska I
Oczyszczenie miast i wsi
Rolnictwa
(90003)

2020

2022

35500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

26

Koncert Patrycji
Markowskiej z Zespołem Wydział Promocji I
Kultury
• Promocja Miasta
Zgieiza (75075)

2020

2021

38 450.00

0.00

4 920,00

4 920.00

0.00

12,80*

Wydział
Gospodarki
Odpadami
Komunalnymi

W :

27

Nasze ekologiczne
pracownie • Pracownia
ekobadaczy czterech
żywiołów, przy Szkole
Podstawowej Nr 6 Im.
Jana Kochanowskiego w
Zgierzu z Oddziała mi
Dwujęzycznymi i
Oddziałami Sportowymi Wprowa<izerie edukacji
ekologicznej i
przyrodniczej (80195)

Oświata

2020

2021

65 483,0C

0,0C

6 112.0C

6 112.0C

0,0C

11,02%

28

Mama, tata. siostra, brat
z segregacją ze pan
brat, przy Miejskim
Przedszkolu Nr 15 Wprowadzenie edukacji
ekologicznej i
przyrodniczej (80195)

Oświata

2020

2021

38 700,00

0,00

14 520,00

14 520.00

0,00

37.52%

29

Program Edukacji
Ekotogiranej pn. "SP 6
na tropie niewidzialnych
zabójców- sprawców
globalnego
zanreczyszczerfa
powietrza" realizowany w
Szkole Podstawowej Nr
6 Im.Jana
Kochanowskiego w
Zgierzu z CMdziatami
Dwujęzycznymi i
Oddziałami Sportowymi
Edukacja ekologiczna
obelmuiBca
tematykę
zanieczyszczeń
powietrza (80195)

Oświata

202O

2021

38 BBB.OO

0,00

14 177,00

14 177,00

0,00

36,48%

30

Opracowanie operatów
wodno-prawnych wraz z
uzyskaniem pozwolenia
wodno-prawnego •
Uzyskanie pozwoleń
worfno-piawrrych na
odprowadzeni* wód
opadowych!
roztopowych (900S5)

Wydział
Infrastruktury
Technicznej

2020

2021

90 000,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00%

31

Opracowanie
"Miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego miasta
Zgierza dla terenów
przemysłowych
eoejmujących rejon ulicy
KonslantytKWSkiejZachód" - Skrócenie 1
ułatwienie procesu
nwestycyjnego (71004)

Wydział
Urbanistyki,
Gospodarki
Przestrzennej i
Geodezji

2010

2021

66 560,00

15 360,00

0.00

15 360,00

35 840,00

23,08%

Wydzisł
Urbanistyki,
Gospodarki
Przestrzennej i
Geodezji

2019

2021

24 600,00

0,00

0,00

0,00

12 300,00

0,0*SŁ

Opracowanie
'Miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego miasta
Zaierza dla terenu
ztokallzowaneaow

r^ożcTz^azanychze
32

^^rJ3S.o
J£%rl<^?L~+
rnarea
2003 r.o pianach
zagospodarowanru
^trzennymSkrócenie .ułatwienie
^ocesu Inwestycyjnego
71004)

Opracowanie
"Miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego miasta
Zgierza dla terenu parku
kutlurowego Miasto
Tkaczy "oraz wykonanie
czynności związanych ze
srwrzaazerfemlego
planu zgodnie z
rtrocedurami i tematyka
określona, w ustawie z
dnia 27 marca 2003 r. o
planach 1

Wydział
Urbanistyki,
Gospodarki
Przestrzennej i
Geodezji

2010

2021

51 240.0C

15 372.0C

0,0C

I5 372.0C

35 868.0C

30,00%

34

Czyste osiedle edukacja ekologiczna
mieszkańców ZgierzaEdukacja ekologiczna
(90095)

Wydział
Gospodarki
Odpadami
Komunalnymi

2O20

2021

119 900,00

0,00

48 609,60

52 714,60

0,00

40,54%

35

„Nasze ekologiczne
pracownie" „Utworzenie
ekopracowni w Szkole
Podstawowej Nr 8 w
Zgierzu" Wprowadzenie edukacji
ekologicznej i
przyrodniczej (89195)

Oświata

2O20

2021

53 854,00

0,00

32 558,00

32 558,00

0.00

60,68%

48 810 366,15

7 107 247.87

12 596 577,81 12 872494,23

9 141 913,65

42,09%

60 000,00

0,00

o.oo

60 000,00

60 000,00

0,00%

33

zagospodarowaniu
przestrzennym Skrócenie 1 ułatwienie
procesu inwestycyjnego
(71004)

wydatki majątkowe

36

Budowa przegrody
akustycznej od slrony
boisk przy Szkole
Podstawowej Nr 5 w
Zgierzu-Ochrona
akustyczna prywatnych
posesji przed
nadmiernym hałasem
(90095)

Wydział Rozwoju 1
Pozyskiwania
Środków

2019

2020

37

Modernizacja obiektów
sportowych Miejskiego
Ośrodka Sportu 1
Rekreacji w Zgierzu przy
ulicy Wschodniej 2 w
celu poprawy warunków Wydział Rozwoju i
lenmgów zapaśnikowi
Pozyskiwania
hjczitlkcw-rozbudowa
Środków
siniejącej hali o nową
Halę wielofunkcyjnąRozwój infrastruktury
sportowej na terenie
miasta Zgierza (92601)

2017

2021

14 008 236,00

5 821 969.14

7 948 296,86

7 846 268,88

5 811 587,26

98,29%

38

Przebudowa dróg na
terenia Gminy Miasto
Zgierz-ul. Grotnicka»oprawa stanu dróg na
erenie Gminy Masto
Jglerz (60016)

Wydział Rozwoju 1
Pozyskiwania
Środków

2019

2020

955 078,27

312 623.90

642 152,28

642 152.28

925 929.00

100,00%

39

'rzebudowa dróg na
erenie Gminy Miasto
Zgierz -ui. Jagiełły 'oprawa sianu dróg na
erenie Gminy Masto
Jglerz (60016)

Wydział Rozwoju!
Pozyskiwania
Środków

2019

2020

1 728 319,00

4 900,00

1 710 372,26

1 723 419,00

812 578,00

9M5%

40

Modernizacja Hali
Sportowej MOSiR w
Zgierzu, ul. Wschodnia 2
w a z z docelowym
rozszerzeniem Jej
Wydziel Rozwoju
funkcjonalności Pozyskiwania
Poprawa stanu
Środków
technicznego Instalacji
wewnętrznych han
sportowej MOSiR
{92601}

2018

2020

850 000,01

764 250.0C>

41

Szlakiem architektury
włókienniczej rewitalizacja Miasta
Zgierza w celu rozwoju
produktu turystycznego
oraz rewitalizacji
zdegradowanych
terenów ns obszarze
ŁOM - Rewitalizacja
zdegradowanych
przestrzeni miejskich
(71095)

Wydział Rozwoju i
Pozyskiwania
Środków

2017

2021

544 031,92

81 110,74

250 368,94

342 526,85

91 819,35

80,93%

42

Wykonanie
geotermalnego odwiertu
badawczego - Poprawa
jakoici środowiska
poprzez wykorzystanie
energ) z geotermii
{90095}

Wydział Ochrony
Środowiska i
Rolnictwa

2019

2020

100 000,00

0,00

98 400.00

I0D 000,00

100 000,00

98,40%

43

Budowa ulcy
Orzechowej-Poprawa
Wydziel Rozwoju i
Irrrrastruklury techniczne]
Pozyskiwania
1 stanu bezpieczeństwa
Środków
publicznego (60016)

2019

2020

309 594,00

9 594,00

280671,04

300000.00

300000,00

93,76%

44

Budowa drogi
dojazdowej do terenów
Łódzkiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej w
dzielnicy Rudunki w
Zgierzu-Rozwój
Infrastruktury drogowej
na terenie miasta
Zgierza (60018)

Wydział
Infrastruktury
Technicznej

2019

2021

73800.00

0,00

28000,00

28 000.00

0,00

37,94%

45

Poprawa jakości,
funkcjonowania i rozwój
oferty systemu
transportowego na
terenie Gminy Miasto
Zgierz-Zwiększenie
atrakcyjności i
konkurencyjności
systemu transportu
pobieżnego (S0OS5)

Wydział Rozwoju 1
Pozyskiwania
Środków

2018

2020

38 370,00

0.00

23 523,12

24 215,92

0,00

81,31%

46

Modernizacja
energetyczna budynków
Wydział Rozwoju 1
zasobu komunalnego
Pozyskiwania
oraz użyteczności
Środków
publicznej na terenie
irlasts Zgierza- (71095)

2017

2020

319,00

0.00

0,00

319.00

0,00

0,00%

47

Odwodnienie osiedla
Rudunki w ZgierzuPoprawa sianu dróg na
erenie Gminy Miasto
Zgierz poprzez
odprowadzenie wód
opadowych (90001)

Wydział Rozwoju I
Pozyskiwania
Środków

2016

2021

312 600,00

112 500,00

0,00

0,00

0,00

36.00%

48

Wsparcie budowy
rałacmri budynków do
twórczego systemu
kanalizacyjnego na
erenie Gminy Miasto
cglerz-edycja I I 3chrona wód (90001)

Wydział
Gospodarki
Odpadami
Komunalnymi

2020

2021

724 045,96

0,00

116 444,00

147 135.00

0.00

16,08%

49

Przebudowa dróg na
erenie Gminy Miasto
Zgierz-ulica Norwida,
jllca Reja • Poprawa
stanu dróg na terenie
3mlny Miasto Zgierz
60016)

Wydział Rozwoju i
Pozyskiwania
Środków

2020

2022

919 083.00

0,00

0,00

0.00

0,00%

0,«

0.00

0,<X1

1 040 000.0<)

89.91%

50

Przebudowa dróg na
terenie Gminy Masło
Zgierz-uSca
Wydział Rozwoju
Proboszczewice, ulka
Pozyskiwania
Środków
Boczne - Poprawa stanu
dróg na terenie Gminy
Miasto Zgierz (60016)

2020

2022

4 169 769,00

0,00

60 000,00

61 500,00

51

Modernizacja
infrastruktury torowosieciowej na odcinku pi.
KrkrteUego-Kurak (wraz
Wydział Rozwoju i
ze zjazdem w drodze 61)
Pozyskiwania
w Zgierzu-Zwiększenie
Środków
atrakcyjności 1
konktrencyjnosci
systemu transportu
pubtcznego (60095)

2020

2021

15 750 000,DO

0.00

1 O90 378,31

52

Przebudowa ulicy Scłnej
Wydział Rozwoju i
w Zgierzu-Poprawa
Pozyskiwania
starki nawierzchni dróg
Środków
(60016)

2020

2021

950 000,00

0,00

53

Modernizacja łłałi
Sportowej MOSiR w
Zgierzu - Rozwój
Infrastruktury sportowej
na terenie miasta
Zgierza (92601)

Wydział Rozwoju 1
Pozyskiwania
Środków

2020

2021

5028 117,00

54

Budowa odwodnienia
utcy Ogrodniczej w
Zgierzu - Poprawa
odprowadzenia wód
opadowych na terenie
miasta Zgierza (90001)

Wydział
Infrastruktury
Technicznej

2020

2021

55

Budowa ufcy Milenijnej w
Zgierzu-Rozwój
Wydział Rozwoju i
infrastruktury drogowej
Pozyskiwania
na teranie miasta
Środków
Zgierza (60018)

2020

56

Budowa przytacza
światłowodowego na
potrzeby Monitoringu
Miasta Zgierza Podłączenie monitoringu
Wydział
zlokalizowanego na
Organizacyjny terenie obiektu
Stanowisko ds.
rekreacyineoo.. Mataka'
Informatyki i
zCentrum^nfloringu
Telekomunikacji
Masta Zgierza
zlokalizowanego przy
ulicy Ks. Popiełuszki 3A (72095)

67

Przywrócenie należytego
stanu Pomnikowi Stu
Wydział Rozwoju 1
Straconych w ZgierzuPozyskiwania
Rozwój infrastruktury
Środków
sportowej na terenie
miasta Zgierza- (92185)

O.OC

1,44%

1 140 379,32

0,00

6,92%

200000,00

200 000,00

0.00

21,05%

0,00

o.oo

0,00

0,00

0,00%

16605,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

2021

20000,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00%

2020

2021

65 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

2020

2021

187 600,00

0,00

150 000,00

156 480,00

0,00

tnjmt

Informacja opisowa o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich
objętych Wieloletnią Prognozą Finansową za 2020 rok
Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta Uchwałą Nr XV/200/2019 Rady Miasta
Zgierza z dnia 19 grudnia 2019 roku. Wykaz przedsięwzięć stanowi integralną część uchwały
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i po zmianach w ciągu roku przedstawia się
następująco:
Na wydatki bieżące przedsięwzięć na rok 2020 zaplanowano kwotę 24.222.965,22 zł,
a wydatkowano - 22.513.776,24 zł (stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć 36,07%). Na wydatki majątkowe zaplanowano 40.494.004,75 zł, a wydatkowano 34.473.449,62 zł (stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć - 50,31%).
Realizacja przedsięwzięć w 2020 roku przedstawia sit następująco:
1. Wydatki

na

programy, projekty lub

zadania związane

z programami

realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn.
zm.), z tego:
>

Wydatki bieżące:
•

„AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA DROGĄ DO SUKCESU". Łączne nakłady
finansowe na lata 2019-2021 to kwota 772.699,13 zl, w tym: plan na 2020
rok - 622.470,06 zl, wykonanie - 317.570,53 zl (stopień zaawansowania
realizacji przedsięwzięcia - 56,34%). 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. Okres realizacji projektu:
01.06.2019 r. z uwagi na sytuację pandemiczną w kraju zostanie wydłużony do
31,08.2021r. Celem głównym projektujest podniesienie aktywności społecznozawodowej 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

f€ifitg|faeji

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 od 01.01.2020 r. do
31.12.2020 r. zrealizowano wsparcie indywidualne i grupowe zgodnie
z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu, część działań została
przesunięta w czasie, stąd wydłużony okres realizacji o 4 miesiące.
W przypadkach niektórych zajęć wsparcie miało charakter zdalny, część odbyła
się w podziale na mniejsze grupy. W okresie letnim z uwagi na brak
odpowiedniej sali szkoleniowej korzystano z uprzejmości Miejsko-Powiatowej
Biblioteki Publicznej w Zgierzu,

w celu przeprowadzenia warsztatów

grupowych z zachowaniem odpowiednich zasad reżimu sanitarnego. W wyżej
wspomnianym okresie ze wsparcia skorzystało łącznie 23 uczestników projektu
z dwóch edycji projektu. Uczestnicy I edycji kontynuowali wsparcie w ramach
staży zawodowych, uczestnicy II edycji od czerwca do grudnia skorzystali
z72h zajęć grupowych, w postaci „Warsztaty gospodarowania budżetem
domowym", „Warsztaty z zakresu profilaktyki zdrowotnej", warsztaty z radcą
prawnym oraz z doradcą zawodowym, 60 h warsztatów komputerowych
zakończonych egzaminem ECDL, 240 h szkoleń zawodowych w zakresie
pomocnika kucharza, pracownika porządkowego, asystenta osobistego osoby
niepełnosprawnej, oraz prezentacji i marketingu internetowego. W ramach
wsparcia indywidualnego uczestnicy projektu skorzystali ze 100 h racjonalnej
terapii zachowań, z 15 h terapii uzależnień, 20 h terapii rodzinnej, 15 h
konsultacji prawnych, 50 h konsultacji z doradcą zawodowym oraz
pośrednikiem pracy. Uczestnicy I edycji projektu ukończyli staże zawodowe,
natomiast 2 uczestników z II edycji rozpoczęło staże, dla pozostałych są
poszukiwane miejsca na terenie miasta Zgierza.

•

„Centrum Usług Środowiskowych w Powiecie Zgierskim". Łączne nakłady
finansowe na lata 2019-2022 to kwota 1.179.756,15 zł, w tym: plan na 2020
rok - 472.946,80 zł, wykonanie - 396.342,74 zł (stopień zaawansowania
realizacji przedsięwzięcia - 54,73%). Projekt realizowany jest w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014¬
2020 Oś IX Włączenie społeczne; Działanie 1X2 Usługi na rzecz osób

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Poddziałanie 1X2.1.
Usługi Społeczne i zdrowotne. 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
mtelektualnąKoło w Zgierzu,

4.

Stowarzyszenie Hospicjum im. Jana Pawła II przy Parafii N.M.P.
Różańcowej w Zgierzu

5.

Fundacja Osób Społecznie Aktywnych F.O.SA. w Rąbieniu.

Okres realizacji projektu: od 01.03.2019 r. do 28.02.2022 r.
W

okresie

do

31.12.2020

r.

w

projekcie brało

udział

31

osób

z niepełnosprawnościami. Uczestnicy projektu korzystali z pracy socjalnej oraz
wsparcia asystentek 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. W okresie do
31.12.2021 r. ze wsparcia korzystało również

11 opiekunów osób

niepełnosprawnych.
•

„DLA RODZINY". Łączne nakłady finansowe na lata 2019-2021 to kwota
640.387,50 zl, w tym: plan na 2020 rok - 476.252,44 zł, wykonanie 314.051,68 zł (stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia - 72,09%).
Gmina Miasto Zgierz - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała
Chylińskiego w Zgierzu 15 maja 2019 r. podpisał umowę z Wojewódzkim
Urzędem Pracy w Łodzi dotyczącą realizacji projektu pod nazwą „DLA
RODZINY". Projekt realizowany był w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś IDKWi^enfe

społeczne; Poddziałanie 1X.2.1. Usługi Społeczne i Zdrowotne. Okres
realizacji projektu: od 01.05.2019 r. do 30.04.2021 r. Celem głównym projektu
jestrozwój usług wspierania rodziny. W projekcie realizowano szereg działań,
które miały poprawić funkcjonowanie rodzin będących uczestnikami projektu.
W okresie od 05.2019r do 12.2020 t obiorcami działań było narastająco 14
rodzin w tym 60 osób 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 opieką asystenta
rodziny, którego zadaniem było towarzyszenie w całym procesie uczestnictwa
w projekcie.

Rodziny zostały objęte również kompleksowym wsparciem

szeregu specjalistów: terapeuty rodzinnego,
terapeuty

uzależnień,

pedagoga,

terapeuty

indywidualnego,

logopedy, fizjoterapeuty, prawnika.

Zrealizowano dla wszystkich uczestników projektu rekreacyjny, rodzinny
wyjazd do Uniejowa oraz warsztaty edukacyjne, warsztaty rodzinne z okazji
Świąt Bożego Narodzenia, wspólny

wyjazd do kina Cinema City

w Manufakturze w Łodzi, wyjazd do Parku trampolin SALTOS w Łodzi oraz
siedmiodniowy wyjazd socjoterapeutyczny do Międzybrodzia Bialskiego dla
całych rodzin. Celem wszystkich 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, wspólnego spędzania
czasu wolnego, zwiększenie poczucia wartości rodziny i rodzicielstwa.
W 2020r w ramach projektu zrealizowano 177 h porad terapeuty rodzinnego,
96 h porad terapeuty indywidualnego, 192 h godziny porad pedagogicznych,
96 h terapii logopedycznej, 94h terapii uzależnień, 42 h porad prawnych, 94h
fizjoterapii dla uczestników projektu.

•

„ERASMUS + w Szkole Podstawowej Nr 5". Łączne nakłady finansowe na
lata 2018-2020 to kwota 105.408,05 zl, w tym: plan na 2020 rok 44.063,45 zł, wykonanie - 7.397,00 zł (stopień zaawansowania realizacji
przedsięwzięcia - 65^1%).

W ramach wydatków w 2020 roku zakupiono tablice multimedialną, natomiast
pozostałe środki, z przeznaczeniem na wyjazdy do Włoch i Grecji, w związku
z panującą pandemią, zostały przesunięte do realizacji w roku 2021.

„Podaruj nadzieję, wsparcie i rozwój". Łączne nakłady finansowe na lata
2018-2020 to kwota 110.830,00 zl, w tym: plan na 2020 rok - 22.708,49 zł,
wykonanie

-

20.334,97

zl

(stopień

zaawansowania

realizacji

przedsięwzięcia - 97,86%).
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. bł. 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 IX.2.2.
Usługi Społeczne i zdrowotne - ZIT. Okres realizacji projektu: od 01.01.2018 r.
(pierwotnie do 30.06.2020r.) przedłużony do 30.09.2020 r. Adresatami działań
zaplanowanych w projekcie były 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

całym

projektu od 01 2018 do 30 09 2020 r odbyło się

okresie

realizacji

6 edycji warsztatów

pn Szkoła dla rodziców" w których wzięło udział 31 rodzin Rodzice i dzieci
biorący udział w warsztatach mogli również skorzystać z dodatkowego wsparcia
świadczonego

przez psychologa

i

pedagoga udzielanego

w

formie

indywidualnych konsultacji

•

„Ponadnarodowa mobilność uczniów". Łączne nakłady finansowe na lata
2019-2020 to kwota 181.399,00 zł, w tym: plan na 2020 rok -117.073,00 zl,

wykonanie

-

117.073,00 zł

(stopień

zaawansowania

realizacji

przedsięwzięcia -100,00%).
Projekt został w 100 % sfinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu
Edukacji. W ramach zaplanowanych środków na rok 2020 zrealizowano wyjazd
uczniów do Danii.

•

„Promocja gospodarcza Gminy Miasto Zgierz". Łączne nakładyfinansowena
lata 2020-2021 to kwota 149.967,30 zł, w tym: plan na 2020 rok 7.3803(1 zł, wykonanie - 7.380,00 zł (stopień zaawansowania realizacji
przedsięwzięcia -4,92%).
Wydatki związane z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego WŁ na lata 2014-2020 i realizacji działania na osi priorytetowej
II. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, działania II. 2 Internacjonalizacja
przedsiębiorstw, poddziałanie II.2.2 Promocja gospodarcza regionu pod nazwą
Promocja gospodarcza Gminy Miasto Zgierz - dotyczą przygotowania
dokumentacji aplikacyjnej (zgodnie z umową z 3 marca 2020 r) - opracowanie
studium wykonalności.

•

„GMINA NA CZASIE". Łączne nakłady finansowe na lata 2020-2021 to
kwota 147.840,00 zl, w tym: plan na 2020 rok -138.640,50 zł, wykonanie 138.640,50 zł (stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia - 93,78%).
W ramach mikroprojektu „ Bezpieczeństwo i rozwój - łączymy pokolenia" w
projekcie „Gmina na czasie" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 zakupiono:
1.
komputery przenośne wraz z oprogramowaniem (55 900,00 zł) Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa" Działanie nr 3.1
„Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych" - zakup oraz
dostawa komputerów przenośnych,
2.
notesy i długopisy (1.584,00 zł) - Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe
kompetencje społeczeństwa" Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz
rozwoju kompetencji cyfrowych" - materiały biurowe dla uczestników na
szkolenia,

3.
stacja dezynfekcyjna, środki dezynfekujące (700,00 zl ) - Oś
Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa" Działanie nr 3.1

„Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych" - organizacja
szkoleń.
W ramach rnikroprojektu „ Bezpieczeństwo i rozwój - łączymy pokolenia" w projekcie
„Gmina na czasie" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na
lata 2014-2020 dokonano zakupu:
1. usługi cateringowej
(15 360,00 zł) - Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe
kompetencje społeczeństwa" Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na
rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych" - catering,
2. szkolenia osób dorosłych (43 320,00 zł) -Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe
kompetencje społeczeństwa" Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na
rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych" - instruktorzy i eksperci,
3. wykonanie ulotek (1 560,00 zł ) -Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe
kompetencje społeczeństwa" Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na
rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych" - projekt i wydruk ulotek i plakatów,
4. administrowanie sprzętem ( 3 916,50 z ł ) - Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe
kompetencje społeczeństwa" Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na
rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych" - administrator sprzętu,
5. koordynacja projektu i usługi księgowe ( 13 300,00 z ł ) -Oś Priorytetowa
nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa" Działanie nr 3.1 „Działania
szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych" - zarządzanie,
6. roznoszenie ulotek ( 3 000,00 zł ) - Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe
kompetencje społeczeństwa" Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na
rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych" - promocja.
•

„ERASMUS+ w Szkole Podstawowej Nr 5 „Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół"".
Łączne nakłady finansowe na lata 2020-2022 to kwota 118.501,60 zł, w tym: plan
na 2020 rok - 0,00 zl, wykonanie - 0,00 zł.
Wydatkowanie projektu rozpocznie się w roku 2021.

•

ERASMUS+ w Szkole Podstawowej Nr 6 „Umiejętności 21 wieku w tradycyjnych
grach poza murami szkoły". Łączne nakładyfinansowena lata 2020-2022 to kwota
138.530,31 zl, w tym: plan na 2020 rok - 0,00 zł, wykonanie - 0,00 zl.
Wydatkowanie projektu rozpocznie się w roku 2021.

> wydatki majątkowe:
•

„Poprawa jakości, funkcjonowania i rozwój oferty systemu transportowego na
terenie Gminy Miasto Zgierz". Łączne nakłady finansowe na lata 2018-2021 to
kwota 24.067.810,00 zł, w tym: plan na 2020 rok - 9.953.248,22 zł, wykonanie 9.614.617,88 zl (stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia - 4545%).

4V/
Nakłady poniesiono na wykonanie systemów Park&Pvide oraz Bike&Ride,
przebudowę linii tramwajowej na odcinku od Helenówka do Kuraka, wynagrodzenie
inspektora nadzoru oraz wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników Urzędu
z powodu zwiększenia ich obowiązków na realizację zadań objętych projektem.
Planowane zakończenie projektu nasląpi w 2021 r.

•

„Szlakiem architektury włókienniczej - rewitalizacja miasta Zgierza w celu rozwoju
produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze
ŁOM". Łączne nakłady finansowe na lata 2018-2021 to kwota 37.700.516,33 zł,
w tym: plan na 2020 rok - 14.726.83133 zł, wykonanie - 10.570.648,18 zł
(stopień zaawansowania realizacji

przedsięwzięcia -

38,27%). Wydatki

poniesiono na wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników Urzędu z powodu
zwiększenia ich obowiązków na realizację zadań objętych projektem. W ramach
zadania wykonano pracy rewitalizacyjne na Malince, w drugiej części Parku
Miejskiego, rozpoczęto przebudowę Starego Młyna, modernizację ulic Długiej
i Narutowicza oraz odbudowę domu po wybuchu gazu przy Rembowskiego 2.
Planowane zakończenie projektu nastąpi w 2021 r.

•

„Modernizacja energetyczna budynków zasobu komunalnego oraz użyteczności
publicznej na terenie miasta Zgierza". Łączne nakłady finansowe na lata 2017¬
2021 to kwota 9.142.468,08 zl, w tym: plan na 2020 rok - 1.600.009,29 zł,
wykonanie - 350.184,07 zł (stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia 42,49%). Wydatki poniesiono na wynagrodzenie inspektora nadzoru oraz wypłatę
dodatków specjalnych dla pracowników Urzędu z powodu zwiększenia ich
obowiązków

na realizację

zadań objętych projektem.

Zakończono prace

termomodernizacyjne budynków przy ulicy Długiej: 16, 18 i 19.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa
publiczno - prywatnego, z tego:
>

Wydatki bieżące:
•

„Kompleksowa termomodernizacja budynków na terenie miasta Zgierza". Łączne
nakłady finansowe na lata 2016-2034 to kwota 450.000,00 zł, w tym: plan na
2020 rok - 28.683,36 zł, wykonanie - 28.683,36 zł (stopień zaawansowania
realizacji przedsięwzięcia -1^15%).

Poniesione wydatki przeznaczono na pokrycie kosztów utrzymania i zarządzania
energią zgodnie z zawartą umową PPP.
>

1.2.2 Wydatki majątkowe:
•

„Kompleksowa termomodernizacja budynków na terenie miasta Zgierza"-. Łączne
nakłady finansowe na lata 2016-2034 to kwota 56.628.542,21 zł, w tym: plan na
2020 rok -1.341.421,68 zł, wykonanie -1.341.421,68 zł (stopień zaawansowania
realizacji przedsięwzięcia - 68,57%). Poniesione nakłady wydatkowano na rzecz
Partnera Prywatnego jako spłatę rat za etap inwestycyjny po przeprowadzonej
kompleksowej termomodemizacji, zgodnie z zawartą umową PPP.

3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt
1.1 i 1.2) z tego:
>

Wydatki bieżące:
•

„Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów
preesiadkowych w województwie łódzkim". Łączne nakłady finansowe na lata
2018-2024 to kwota 1.747.222,00 zl, w tym: plan na 2020 rok - 291.203,76 zł,
wykonanie - 291.203,76 zł (stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia 33,80%). Wydatki w ramach projektu poniesiono na bieżące utrzymanie systemu
roweru miejskiego wytworzonego w ramach projektu Integracja różnych systemów
transportu

zbiorowego

poprzez

rozbudowę

węzłów

przesiadkowych

w województwie łódzkim.

•

„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej". Łączne nakłady finansowe na lata 2019-2020
to kwota 8.500,00 zl, w tym: plan na 2020 rok - 8.500,00 zł, wykonanie 6.396,00 zł (stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia - 75,25%).
W dniu 20.12.2019 r. Gmina Miasto Zgierz podpisała umowę z Agencją
Użytkowania i Poszanowania Energii Sp. z o.o. na wykonanie aktualizacji PGN.
Wynagrodzenie w kwocie 6 396,00 zl brutto zostało wypłacone po odebraniu
przedmiotu umowy i przedłożeniu przez Wykonawcę faktury VAT.

•

Program Edukacji Ekologicznej pn. „Woda źródłem życia" realizowany w Szkole
Podstawowej Nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Zgierzu z Oddziałami Dwujęzycznymi

i Oddziałami Sportowymi. Łączne nakłady finansowe na lata 2019-2020 to kwota
39.506,00 zl, w tym: plan na 2020 rok - 25.960,00 zł, wykonanie - 25.960,00 zł
(stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia - 94,21%). Projekt został w 100
% sfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi. W ramach zaplanowanych środków na rok 2020
zakupiono artykuły papiernicze i poligraficzne zgodnie z kosztorysem oraz nagrody dla
uczniów za udział w konkursach.
Wydatki obejmowały również organizację warsztatów stacjonarnych oraz wycieczek
w ramach projektu.

•

Program profilaktyki i korekcji wzroku „Ratujmy Wzrok Dzieciom". Łączne nakłady
finansowe na lata 2014-2024 to kwota 264.105,00 zł, w tym: plan na 2020 rok 40.000,00 zł,

wykonanie

-

0,00

zl

(stopień

zaawansowania

realizacji

przedsięwzięcia - 84,85%). Program „Ratujmy Wzrok Dzieciom" jako program
profilaktyki i korekcji wzroku skierowany jest do uczniów I i V klas zgierskich szkół
podstawowych oraz I klas samorządowego liceum ogólnokształcącego w Zgierzu.
W związku z pandemią COVID-l 9 Program nie został zrealizowany w roku 2020.

•

„Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię i paliwa gazowe dla obszaru
Gminy Miasto Zgierz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko". Łączne nakłady
finansowe na lata 2019-2020 to kwota 15.500,00 zł, w tym: plan na 2020 roku 15.500,00 zł, wykonanie -

15.375,00 zl (stopień zaawansowania

realizacji

przedsięwzięcia - 99,19%). W dniu 18.11.2019 r. Gmina Miasto Zgierz podpisała
umowę z Agencją Użytkowania i Poszanowania Energii Sp. z o.o. na wykonanie ww.
opracowania. Wynagrodzenie w kwocie 15 375,00 zł brutto zostało wypłacone po
odebraniu przedmiotu umowy i przedłożeniu przez Wykonawcę faktury VAT.

•

„Utrzymanie i konserwacja fontanny na placu Kilińskiego oraz 3 szt. zdrojów wody
pitnej". Łączne nakłady finansowe na lata 2019-2021 to kwota 54.449,64 zł, w tym:
plan na 2020 rok - 0,00 zł, wykonanie - 0,00 zl (stopień zaawansowania realizacji
przedsięwzięcia - 50,00%). W związku z sytuacją epidemiologiczną i wytycznymi
sanitarnymi fontanna zlokalizowana na Placu Kilińskiego będzie zamknięta do końca
2020 roku. W związku z powyższym nie zostały poniesione koszty związanych
z utrzymaniem i konserwacją fontanny.

fal
•

„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". Łączne nakłady finansowe na lata 2019-2020 to kwota
55.555,00 zl, w tym: plan na 2020 rok - 43.646,00 zł, wykonanie - 43.644,64 zł
(stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia - 82,07%).
Projekt pn. „Cztery pory roku w ogrodzie" był realizowany przez Szkołę Podstawową
Nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Zgierzu z Oddziałami Dwujęzycznymi i Oddziałami
Sportowymi, Projekt został w 100 % sfinansowany ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
W 2020 roku w ramach projektu zakupiono artykuły do wykonania ogródka
dydaktycznego i ścieżki sensorycznej oraz gry, ławo stoły edukacyjne i tablice jako
wyposażenie do ogródka dydaktycznego i ścieżki sensorycznej.

•

„Zapewnienie opieki zwierzętom z terenu Gminy Miasto Zgierz oraz zapobieganie
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Zgierz".
Łączne nakłady finansowe na lata 2019-2021 to kwota 866.000,04 zł, w tym: plan
na 2020 rok - 684.071,46 zł, wykonanie - 583.518,60 zł (stopień zaawansowania
realizacji przedsięwzięcia - 6738%). W ramach zadania zostały poniesione koszty za
pobyt zwierząt w schronisku i interwencję weterynaryjną z transportem - 436 428,60 zł
oraz za usługę weterynaryjną (sterylizację i leczenie kotów wolnożyjących, sterylizację
wraz z czipowaniem zwierząt właścicielskich) - 147.090,00 zł.

•

„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz właścicieli nieruchomości
zabudowanych budynkiem wielolokalowym, w którym w części zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, położonych na terenie Gminy Miasto
Zgierz". Łączne nakłady finansowe na lata 2019-2022 to kwota 58.528.132,00 zł,
w tym: plan na 2020 rok - 21.028.132,00 zł, wykonanie - 20.079.307,86 zł (stopień
zaawansowania realizacji przedsięwzięcia - 3431%).
W dniu 14.01.2020 r Gmina Miasto Zgierz zawarła umowę

OR.7031.3.14.2020

z firmą Remondis Sp. z o.o. na realizację zadania „Odbieranie i zagospodarowanie
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy

oraz od

właścicieli

nieruchomości

zabudowanych budynkiem

wielolokalowym, w którym w części zamieszkują mieszkańcy i w części nie

zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Miasto Zgierz". Umowa
obowiązywała od dnia 01.02.2020 r. do 31.10.2020 r.
Na realizację usługi od listopada 2020 do stycznia 2021 r. udzielono zamówienia
powtórzonego firmie Remondis Sp. z o.o. na podstawie umowy OR.7031.51.869.2020
z dnia 13.10.2020 r.
Łącznie w 2020 r. koszt ww. zadania wyniósł: 20 079 307,86 zł
Usługa świadczona w ramach zadania obejmowała:
a) odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie
Gminy Miasto Zgierz,
b) odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących
z lokali, w których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
znajdujących się w budynku wielolokalowym, w którym część lokali stanowią lokale
mieszkalne położonych na terenie Gminy Miasto Zgierz,
c) wyposażenie wskazanych aptek w pojemniki do zbierania leków oraz
odbieranie i zagospodarowanie zgromadzonych leków,
d)

odbieranie

i

zagospodarowaniu

drobnego

sprzętu

elektrycznego

i elektronicznego z pojemników wskazanych przez Zamawiającego,
e) utworzenie i prowadzenie na terenie Gminy Miasto Zgierz punktu
selektywnego zbierania odpadów komunalnych, do którego będą dostarczane odpady
komunalne z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na
terenie Gminy Miasto Zgierz.

.

„Koncert Patrycji Markowskiej z Zespołem". Łączne nakłady finansowe na lata
2020-2021 to kwota 38.450,00 zł, w tym: plan na 2020 rok - 4.920,00 zł, wykonanie
- 4.920,00 zl (stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia - 12,80%).
Poniesione wydatki stanowią zaliczkę dla artysty z tytułu realizacji umowy
o organizację koncertu z okazji Święta Miasta Zgierza. W związku z pandemią
COVID-19 koncert został przeniesiony na 2021 rok.

.

„Nasze ekologiczne pracownie - Pracownia ekobadaczy czterech żywiołów, przy
Szkole Podstawowej Nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Zgierzu z Oddziałami
Dwujęzycznymi i Oddziałami Sportowymi". Łączne nakłady finansowe na lata

2020-2021 to kwota 55.483,00 zł, w tym: plan na 2020 rok - 6.112,00 zl, wykonanie
- 6.112,00 zł (stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia -11,02%).
Planowane wydatki w kwocie

6.112,00 zł stanowiły

wkład

własny

do

projektu, z zakresu edukacji ekologicznej realizowanego przez Szkołę Podstawową
Nr 6 im. Jana Kochanowskiego wZgierzu z Oddziałami Dwujęzycznymi i Oddziałami
Sportowymi, współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Ogólna wartość projektu wynosi
55.483,00 zł w tym: dofinansowanie

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi- 49.934,00 zł. Pozostała kwota 49.371,00
zł przeznaczona jest do realizacji w roku 2021. W ramach środków zaplanowanych na
rok 2020 zakupiono pomoce dydaktyczne, w tym zestaw preparatów odczynników
chemicznych, dwa zestawy szkieł labolatoryjnych wraz ze sprzętem uzupełniającym,
dwa statywy labolatoryjne z pełnym wyposażeniem oraz zakupu gier chemicznych.

•

„Mama, tata, siostra, brat z segregacją za pan brat, przy Miejskim Przedszkolu
Nr 15".Łącznc nakłady finansowe na lata 2020-2021 to kwota 38.700,00 zl, w tym:
plan na 2020 rok -14.520,00 zl, wykonanie -14.520,00 zł (stopień zaawansowania
realizacji przedsięwzięcia - 37,52%). Ogólna wartość projektu wynosi 38.700,00 zł
w

tym:

dofinansowanie

z Wojewódzkiego

Funduszu Ochrony

Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Łodzi- 34.830,00 zł. Pozostała kwota 24.180,00 zł
przeznaczona do realizacji w roku 2021. W ramach środków zaplanowanych na rok
2020 zakupiono. Celem projektu jest rozwój wiedzy przyrodniczej oraz kształtowanie
właściwych postaw i zachowań wychowanków Miejskiego Przedszkola Nr 15
w Zgierzu oraz ich rodziców, związanych z segregacją odpadów. W ramach projektu
zaplanowano zajęcia edukacyjne, konkursy, warsztaty, wycieczki, kampanie
edukacyjne, akcje proekologiczne oraz zakup pomocy dydaktycznych związanych
zrealizowanym projektem.

•

„Program Edukacji Ekologicznej pn. "SP 6 na tropie niewidzialnych zabójców sprawców

globalnego

zanieczyszczenia

powietrza"

realizowany

w

Szkole

Podstawowej Nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Zgierzu z Oddziałami Dwujęzycznymi
i Oddziałami Sportowymi". Łączne nakłady finansowe na lata 2020-2021 to kwota
38.889,00 zl, w tym: plan na 2020 rok - 14.177,00 zl, wykonanie - 14.177,00 zl
(stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia - 3M#%).

Ogólna

wartość

projektu

wynosi

38.889,00

zl

w

tym:

dofinansowanie

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi35.000,00 zł. Pozostała kwota 24.712,00 zł przeznaczona do realizacji w roku 2021.
W ramach środków zaplanowanych na rok 2020 zakupiono pomoce dydaktyczne,
w tym: walizki Eko - badacza oraz zestaw do badania powietrza w walizce terenowej,
segregacji odpadów, budowy człowieka, magnetyczny, jak również piramidy
żywienia, globus fizyczny.
Ponadto środki wydatkowano na wycieczki oraz warsztaty i zajęcia terenowe zgodnie
z harmonogramem wniosku z projektu.

•

„Opracowanie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza
dla terenów przemysłowych obejmujących rejon ulicy Konstantynowskiej - Zachód"".
Łączne nakłady finansowe na lata 2010-2021 to kwota 66.560,00 zł, w tym: plan
na 2020 rok -15.360,00 zł, wykonanie - 0,00 zł (stopień zaawansowania realizacji
przedsięwzięcia - 23,08%).
Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umową zawartą z wykonawcą
projektu planu oraz szczegółową kartą programową realizacji umowy - do chwili
obecnej zrealizowano drugi 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.
8. Opracowanie prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
9. Wprowadzenie zmian wynikających z uzyskania opinii i uzgodnień oraz
przedstawienie projektu planu do wyłożenia.

A&1
10. Przygotowanie projektu planu do wyłożenia do publicznego wglądu.
11. Uczestnictwo w dyskusji publicznej nad przyjętymi w 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.
Wydatki zostaną poniesione po wykonaniu opracowania.

•

„Opracowanie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza
dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulicy Łódzkiej "oraz wykonanie czynności
związanych ze sporządzeniem tego planu według procedur i problematyki określonej
w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planach i zagospodarowaniu przestrzennym".
Łączne nakłady finansowe na lata 2019-2021 to kwota 24.600,00 zł, w tym: plan
na 2020 rok - 0,00 zł, wykonanie - 0,00 zl.
Realizacja przedsięwzięcia przebiega 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 skutkówfinansowychuchwalenia planu.
4. Uzyskanie opinii dla koncepcji planu przez Zamawiającego.
5. Przygotowanie odpowiedniej ilości kopii projektu planu i prognozy w celu
rozesłania do uzgodnień i instytucji opiniujących.
Wydatki zostaną poniesione po wykonaniu opracowania.

•

„Opracowanie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza
dla terenu parku kulturowego Miasto Tkaczy "oraz wykonanie czynności związanych
ze sporządzeniem tego planu zgodnie z procedurami i tematyką określoną w ustawie
z dnia 27 marca 2003 r. o planach i zagospodarowaniu przestrzennym". Łączne
nakłady finansowe na lata 2010-2021 to kwota 51.240,00 zł, w tym: plan na 2020

rok - 15.372,00 zl, wykonanie - 0,00 zi (stopień zaawansowania realizacji
przedsięwzięcia - 30,00%).
W ramach zadania zaplanowano:
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.
W 2020 roku nie poniesiono wydatków.
•

„Czyste osiedle - edukacja ekologiczna mieszkańców Zgierza". Łączne nakłady
finansowe na łata 2020-2021 to kwota 119.900,00 zł, w tym: plan na 2020 rok 52.714,60 zł, wykonanie - 48.609,60 zł (stopień zaawansowania realizacji
przedsięwzięcia - 40,54%).W roku 2020 zakupiono ulotki i plansze dydaktyczne
informujące o zasadach selektywnego zbierania. W lipcu 2020 roku Gmina Miasto
Zgierz złożyła wniosek o dofinansowanie zadania. W dniu 23 listopada 2020 roku
Gmina zawarła umowę z WFOŚiGW w Łodzi na dofinansowanie przedmiotowego.
Zadanie będzie kontynuowane w 2021 roku.

•

,„Nasze ekologiczne pracownie" - „Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej
Nr 8 w Zgierzu". Łączne nakłady finansowe na lata 2020-2021 to kwota
53.654,00 zł, w tym: plan na 2020 rok - 32.558,00 zł, wykonanie - 32.558,00 zł
(stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia - 60,68%).
Ogólna wartość projektu wynosi 53.654,00 zł w tym: dofinansowanie z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi- 48.099,00 zł. Pozostała
kwota 21.096,00 zł przeznaczona do realizacji w roku 2021. W ramach środków
zaplanowanych na rok 2020 zakupiono pomoce dydaktyczne, min przewodniki i filmy
biograficzno

geograficzne, szkielet człowieka, mikroskopy, hpy, lfertrraJtkn astez

zestawy badawcze. W ramach wkładu własnego wykonano położenie nowej wylewki
i podłogi w jednej sali wykładowej.

>

Wydatki majątkowe:
• „Budowa przegrody akustycznej od strony boisk przy Szkole Podstawowej Nr 5
w Zgierzu". Łączne nakłady finansowe na lata 2019-2020 to kwota
60.000,00 zł, w tym: plan na 2020 rok - 60.000,00 zł, wykonanie - 0,00 zł.
W 2020 roku nie poniesiono wydatków.

• „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". Łączne nakłady finansowe na lata 2017-2021 to kwota
14.008.236,00 zł, w tym: plan na 2020 rok - 7.946.266,86 zł, wykonanie 7.946.266,86 zl (stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia

-

98,29%).
Inwestycja obejmuje wykonanie robót budowlanych w ramach kolejnego etapu
realizacji zadania, polegającego na wybudowaniu i pierwszym wyposażeniu
nowej hali wielofunkcyjnej MOSiR oraz termomodernizacji hali zapaśniczołuczniczej.

• „Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Grotnicka". Łączne
nakłady finansowe na lata 2019-2020 to kwota 955.076,27 zł, w tym: plan
na 2020 rok - 642.152,28 zl, wykonanie - 642.152,28 zl (stopień
zaawansowania realizacji przedsięwzięcia - 100,00%).
W ramach zadania wykonano nawierzchnię drogi z mieszanek mineralno
asfaltowych o długości 918 m. Inwestycja zakończona.
• „Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Jagiełły". Łączne
nakłady finansowe na lata 2019-2020 to kwota 1.728319,00 zł, w tym: plan
na 2020 rok - 1.723.419,00 zl, wykonanie - 1.710.372,26 zl (stopień
zaawansowania realizacji przedsięwzięcia - 99,25%).
Nakłady poniesiono na wykonanie kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni
ulicy na długości 570 m. Inwestycja zakońcasma.

• „Modernizacja Hali Sportowej MOSiR w Zgierzu, ul. Wschodnia 2 wraz
z docelowym rozszerzeniem jej funkcjonalności". Łączne nakłady finansowe
na lata 2019-2020 to kwota 850.000,00 zl, w tym: plan na 2020 rok - 0,00 zł,
wykonanie -0,00 zł.
W 2020 roku nie poniesiono wydatków.

• „Szlakiem architektury włókienniczej - rewitalizacja Miasta Zgierza w celu
rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na
obszarze ŁOM". Łączne nakłady finansowe na lata 2017-2021 to kwota
544.031,92 zł, w tym: plan na 2020 rok - 342.626,85 zł, wykonanie 250.368,94 zł (stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia - 60,93%).
Wydatki poniesiono na podatek VAT za wykonywanie usługi inspektora
nadzoru dla projektu, podatek VAT od promocji projektu, wykonanie filmu
promocyjnego dla projektu, wykonanie nowych lamp oświetleniowych na ulicy
Długiej oraz system nawadniania drzew w ulicy Narutowicza.

• „Wykonanie

geotermalnego

odwiertu

badawczego".

Łączne

nakłady

finansowe na lata 2019-2020 to kwota 100.000,00 zł, w tym: plan na 2020
rok - 100.000,00 zł, wykonanie - 98.400,00 zł (stopień zaawansowania
realizacji przedsięwzięcia - 98,40%).
W ramach zadania poniesiono wydatek na wykonanie opracowania na podstawie
umowy nr45/C- 2/19/OR.604.138.1526.2019

z dnia 18.11.2019 r. zawartej

pomiędzy Gminą Miasto Zgierz a Instytutem Gospodarki Surowcami
Mineralnymi i Energią PAN Kraków, ul. Wybickiego 7a. Celem złożeniem
wniosku w ramach programu priorytetowego „Udostępnianie wód termalnych
w Polsce" w naborze ogłoszonym przez NFOŚiGW konieczne było wykonanie
opracowań, które będą załącznikami do wniosku tj. projekt robót geologicznych
otworu

geotermalnego

Zgierz

GT-1, kosztorys

inwestorski,

analiza

uwarunkowań wykorzystania wód termalnych, karta informacyjna otworu,
analiza środków zewnętrznych.

• „Budowa ulicy Orzechowej" . Łączne nakłady finansowe na lata 2019-2020
to kwota 309.594,00 zł, w tym: plan na 2020 rok - 300.000,00 zł, wykmnmte

- 280.671,04 zł (stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia 93,76%).
W ramach zadania wykonano rów odwadniający o długości 226 62 m oraz
;

nawierzchnię ulicy z asfaltobetonu o gr. 8 cm i długości 226,62 m. Inwestycja
zakończona.

• „Budowa

drogi

dojazdowej

do

terenów

Łódzkiej

Specjalnej Strefy

Ekonomicznej w dzielnicy Rudunki w Zgierzu". Łączne nakłady finansowe
na lata 2019-2021 to kwota 73.800,00 zl, w tym: plan na 2020 rok 28.000,00 zl, wykonanie - 28.000,00 zł (stopień zaawansowania realizacji
przedsięwzięcia - 37,94%).
Wykonanie w kwocie 28.000,00 zł, z przeznaczeniem na płatność częściową za
opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowej.
Zadanie będzie kontynuowane w 2021 roku.

• „Poprawa jakości, funkcjonowania i rozwój oferty systemu transportowego na
terenie Gminy Miasto Zgierz". Łączne nakłady finansowe na lata 2018-2020
to kwota 38.370,00 zl, w tym: plan na 2020 rok - 24.215,92 zł, wykonanie 23.523,12 zł (stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia - 61,31 %).
Wydatki poniesiono na wykonanie filmu promocyjnego dla projektu oraz opłaty
przyłączeniowe.

• „Modernizacja energetyczna budynków zasobu komunalnego oraz użyteczności
publicznej na terenie Miasta Zgierza". Łączne nakłady finansowe na lata
2017-2020 to kwota 319,00 zl, w tym: plan na 2020 rok - 319,00 zl,
wykonanie - 0,00 zl.

• „Odwodnienie osiedla Rudunki w Zgierzu". Łączne nakładyfinansowena lata
2016-2021 to kwota 312.500,00 zl, w tym: plan na 2020 rok - 0,00 zł,
wykonanie - 0,00 zł (stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia 36,00%).
Wydatkowanie projektu rozpocznie się w roku 2021.

•

„Wsparcie budowy podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na
terenie Gminy Miasto Zgierz - edycja II". Łączne nakłady finansowe na łata 2020¬
2021 to kwota 724.045,96 zł, w tym: plan na 2020 rok -147.135,00 zł, wykonanie
- 116.444,00 zł (stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia - 16,08%).
W dniu 30.07.2021 r. Gmina Miasto Zgierz zawarła umowę z "WODOCIĄGI 1
KANALIZACJA - ZGIERZ" Sp. z o.o., na realizację robót budowlanych w ramach
zadnia

„Wsparcie

budowy

podłączeń

budynków

do

zbiorczego

systemu

kanalizacyjnego na terenie Gminy Miasto Zgierz -edycja I I " - Etap I. W dniu
16.11.2020 r.

zakończono

z dofinansowania
dofinansowane

skorzystali

ze

środków

realizację

pierwszego etapu

właściciele

24

Wojewódzkiego

zadania.

nieruchomości.

W 2020 r.

Zadanie

Funduszu Ochrony

jest

Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Łodzi. W 2020 roku WFOŚiGW w Łodzi przekazał Gminie
Miasto Zgierz dotację w wysokości 73.891,80 zł na realizację zadania.

•

„Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ulica Norwida, ulica Reja".
Łączne nakładyfinansowena lata 2020-2022 to kwota 919.083,00 zł, w tym: plan
na 2020 rok - 0,00 zl, wykonanie - 0,00 zł. Wydatkowanie projektu rozpocznie się w
roku 2021.

•

„Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ulica Proboszczewice, ulica
Boczna". Łączne nakłady finansowe na lata 2020-2022 to kwota 4.169.769,00 zl,
w tym: plan na 2020 rok - 61.500,00 zł, wykonanie - 60.000,00 zl (stopień
zaawansowania realizacji przedsięwzięcia -

1,44%). Wydatki poniesiono na

wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy' ulicy, zadanie realizowane będzie
w latach następnych.

•

„Modernizacja infrastruktury torowo - sieciowej na odcinku pl. Kilińskiego - Kurak
(wraz ze zjazdem w drodze 91) w Zgierzu". Łączne nakładyfinansowena lata 2020¬
2021 to kwota 15.750.000,00 zł, w tym: plan na 2020 rok - 1.140.37932 zł,
wykonanie - 1.090.37931 zł (stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia 6,92%).
Wydatki poniesiono na przebudowę drugiego etapu linii tramwajowej od Kuraka do
Placu Kilińskiego. Planowane zakończenie projektu nastąpi w 2021 r.

•

„Przebudowa ulicy Solnej w Zgierzu". Łączne nakłady finansowe na lata 2020-2021
to kwota 950.000,00 zl, w tym: plan na 2020 rok - 200.000,00 zl, wykonanie 200.000,00 zl (stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia - 21,05%).
Wydatek poniesiono na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy,
zadanie kontynuowane będzie w latach następnych.

•

Modernizacja Hali Sportowej MOSiR w Zgierzu". Łączne nakłady finansowe na
lata 2020-2021 to kwota 5.028.117,00 zl, w tym: plan na 2020 rok - 0,00 zł,
wykonanie - 0,00 zł. Wydatkowanie projektu rozpocznie się w roku 2021.

•

„Budowa odwodnienia ulicy Ogrodniczej w Zgierzu". Łączne nakłady finansowe na
lata 2020-2021 to kwota 16.605,00 zl, w tym: plan na 2020 rok - 0,00 zł, wykonanie
- 0,00 zl. Wydatkowanie projektu rozpocznie się w rolcu 2021.

•

„Budowa ulicy Milenijnej w Zgierzu". Łączne nakłady finansowe na lata 2020-2021
to kwota 20.000,00 zł, w tym: plan na 2020 rok - 0,00 zl, wykonanie - 0,00 zl.
Wydatkowanie projektu rozpocznie się w roku 2021.

•

,3udowa przyłącza światłowodowego na potrzeby Monitoringu Miasta Zgierza".
Łączne nakłady finansowe na lata 2020-2021 to kwota 65.000,00 zł, w tym: plan
na 2020 rok - 0,00 zł, wykonanie - 0,00 zł.
Wydatkowanie projektu rozpocznie się w roku 2021.

•

„Przywrócenie należytego stanu Pomnikowi Stu Straconych w Zgierzu". Łączne
nakłady finansowe na lata 2020-2021 to kwota 187.500,00 zl, w tym: plan na 2020
rok -156.480,00 zł, wykonanie -150.000,00 zl (stopień zaawansowania realizacji
przedsięwzięcia - 80,00%).
Inwestycja obejmowała wykonanie oświetlenie bryły Pomnika Stu Straconych
i wymianę nawierzchni wokół Pismifca.

Ą9S

Informacja o stanic mienia Gminy Miasto Zgierz
na dzień 31 grudnia 2020 roku
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miasto Zgierz obejmuje zbiór danych
dotyczących majątku według stanu na dzień 31 grudnia 2020 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 2021 r. poz. 305).
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 2019 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 2020 r. poz. 713 zpóźn. zm.).
Gospodarowanie majątkiem Gminy Miasto Zgierz określają również przepisy:
.

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217),

•

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 2020 r. poz. 1990
z późn. zm.),

.

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji
Środków Trwałych (Dz. U. z 2016 r. poz.l 864),

.

rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 3 ^ ) .

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 2020 r. zostały porównane do danych z 31

ffaańdkimWn.

I. Dane o majątku komunalnym i jego zmianach oraz porównanie stanu na dzień 31.12.2020 r.
ze stanem na dzień 31.12.2019 r.
Tabela l . Składniki majątkowe według grup środków trwałych w wartości brutto (Urząd Miasta Zgierza).
Treść

Lp.

Grupa

31.12.2019

Zwiększenia

217 324 608,88 28 977 567,72

I

Rzeczowe składniki majątku trwałego

1

Grunty

2

Budynki i lokale

3

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

11

4

Kotły, maszyny energetyczne

5

Zmniejszenia

31.12.2020

6 868 861,44 239 433 315,16

297 698,13

516 650,66

32 489710,79

69 458 003,42 18 430 501,84

4 980 145,96

82 908 359,30

104 071 793,83

9 212 535,87

457 775,89

112 826 553,81

III

560 894,14

0,00

0,00

560 894,14

Maszyny, urządzenia, aparaty

IV

5 016 683,76

544 499,41

256 765,93

5 304417,24

6

Specjalistyczne maszyny, urządzenia, aparaty

V

35 139,00

0,00

0,00

35 139,00

7

Urządzenia techniczne

VI

2 750 723,24

492 332,47

142 710,45

3 100345,26

S

Środki transportu

vn

1 024 501,29

0,00

0,00

1 024 501,29

9

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

VIII

1 698 206,88

0,00

514 812,55

1 183 394,33

II

Pozostałe (rodki trwale (013)

1833 731,88

331 733^2

13160,67

2152304,53

III

Środki trwale w budowie,

14 202 992^7 34 000182,16 28 544 671,00

19 658503,53

4 544476.01

12 405 836,91

6316 811,09

10633 501,83

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

2804 8 3 2 3

11 918,82

0,00

2 816 751,21

19 23133507

1 243 000,00

7338 000,00

13136335,27

w tyra współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
IV

V
VI

WarloSei niematerialne i prawne
Długotrwałe aktywa finimsowe
Razem

0

32 708 663,32

255397 500,79 64 564402,02 42 764 693,11 277197 a B ? ^

Tabela la. Składniki majątkowe według grup środków trwałych w wartości brutto (jednostki organizacyjne).
Treść

Lp

Grupa

L

31.12.2019

Zwiększenia

Zmniejszenia

31.12.2020

90 524 877,92

4077 750,13

840 742,48

93 761885,57

0,00

0,00

0,00

0,00

77 031 846,88

2987449,70

32 960,87

79 986 335,71

n

9929 600,50

370175,29

740 686,00

9 559 089,79

Kotły, maszyny energetyczne

Tli

1 165 847,87

0,00

0,00

1 165 847,87

5

Maszyny, urządzenia, aparaty

IV

428 788,95

46418,00

11 210,61

463 996.34

6

Specjalistyczne maszyny, urządzenia,
aparaty

V

326 950,64

0,00

10 737,00

316 213,64

T " Urządzenia techniczne

VI

557 919,03

99 334,99

26 458,00

630 796,02

8

Środki transportu

VII

131 913,14

0,00

0,00

131913,14

9

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i
wyposażenie

VIII

952 010,91

574 372,15

18 690,00

1 507 693,06

II

Pozostałe środki trwale (013)

11609 057,13

1 122 890^4

315124,00

12416 823,97

III

Środki trwałe w budowie.

141 315,00

30 430,08

20345,00

151 400,08

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozostałe mienie:

3251 019,12

218047,00

286 658,18

3182 407,94

księgozbiór

2149210,35

205 442,01

286 658,18

2 067 994,18

pomoce naukowe

877 720,77

10 099,99

0,00

887 820,76

eksponaty muzealne

224 088,00

2 505,00

0,00

226 593,00

V

WartoSci niematerialne i prawne

558626,99

53 940,00

2 398,40

610168^9

VI

Długotrwałe aktywa finansowe

0,00

0,00

0,00

0,00

106084 896,16

5503058,05

1465 268,06

J

Rzeczowe składniki majątku trwałego

1

Grunty

2

Budynki i lokale

3

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

4

w tym współfinansowane ze środków Unii
Europejskiej
iv

Razem

U0122CHąiS

Tabela l b . Składniki majątkowe Gminy Miasto Zgierz według grup środków trwałych w wartości brutto na 31.12.2020 r.
Treść

Grupa

Urząd Miasta Zgierza

Jednostki organizacyjne

Razem

239 433 315,16

93 761 885,57

333195 200,73

1

Rzeczowe składniki majątku trwałego

1

Grunty

0

32 489 710.79

0,00

32489710,79

Budynki i lokale

1

82908359,30

79986335.71

162 894 695,01

3

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

n

112 826 553,81

9 559 089,79

122 385 643,60

4

Koiły, maszyny energetyczne

in

560 894,14

1 165 847,87

1 726 742,01

S

Maszyny, urządzenia, aparaty

iv

5 304 417,24

463 996,34

5 768 413,58

6

Specjalistyczne maszyny, urządzenia, aparaty

V

35 139,00

316 213,64

351 352,64

7

Urządzenia techniczne

VI

3 1 00 345,26

630 796,02

3 731 141,28

8

Środki transportu

vn

1 024 501,29

131 913,14

1 156 414,43

9

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

vm

! 183 394,33

1 507 693,06

2 691 087,39

TI

Pozostałe irodki trwale (013)

2152304,53

12 416 823,97

14 569128,50

III

Środki trwale w budowie,

19 658 503,53

151 400,08

19809903,61

w tym współfinansowane ze Środków Unii Europejskiej

10 633 501,83

0,00

10 633 501,83

Pozostałe mienie:

0,00

3 182 407,94

3182 407,94

księgozbiór

0,00

2 067 994,18

2 067 994,18

pomoce naukowe

0,00

887 820.76

887 820,76

eksponaty muzealne

0,00

226 593,00

226 593,00

2 81675U1

610 168,59

3 426 919,80

13136335,27

0,00

13 136 335.27

277197209,70

110122 686,15

387319895^5

IV

V
VI

Wartości niematerialne i prawne
Długotrwale aktywa finansowe
Razem

W mieniu komunalnym Gminy Miasto Zgierz w 2020 r. największy udział miały rzeczowe
składniki majątku trwałego i stanowiły 86,03%. W ramach rzeczowych składników majątku trwałego
znaczącą pozycję zajęły budynki - 48,89%, obiekty inżynierii lądowej i wodnej - 36,73% i grunty 9,75%.
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 Z

W y k r o Ł U«Mai p o s z c z e g ó l n y c . s i ^ środków tmaryca wiwwowych składnikach majątku
trwałego
Specjalistyczne
Uizadzeaia teclmiczne
maszyny, urządzenia, _^

Maszyny, urządzenia,
aparaty

Środki transportu
,-0,35%

1,73%

Narzędzia, przyrząd*,
rDchomokii
wyposażenie
0,81%
Granty
9,75%

Obiekty inżynierii
lądowej i wodaej
36,73%

Budynki i lokale
48,89%

W y k r e s 2. U d z U l p o s z c z e g ó l n y c h s k ł a d n i k ó w m a j ą t k o w y c h w w a r t o ś c i
mienia k o a n w a k e g o

Wartość rzeczowych składników majątku trwałego według cen ewidencyjnych brutto Gminy
Miasto Zgierz na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosiła 333 195 200,73 zł, w tym gruntów
32 489 710,79 zł, których formę dysponowania oraz strukturę własności przedstawia tabela nr 2.
Tabela 2. Struktura własności gruntów Gminy Miasto Zgierz.
Lp.

Struktura w ł a s n o ś c i g r u n t ó w

I l o ś ć n a 31.12.2019 r.

Ilość na 31.12.2020 r.

1

Grunty stanowiące własność Gminy Miasto Zgierz

598 ha

595 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

39 ha

39 ha

4

Grunty stanowiące własność Gminy Miasto Zgierz
oddane w administrowanie jednostkom
organizacyjnym miasta

117 ha

117 ha

* W roku 2020 sprzedano ok. 30 400 ra -gruntów gminnych, a nabyto 2 858 m *. W rezultacie ubyło ok. 27 500 m . tj. 3 ha (w zaokrągleniu
do pełnych ha).
Źródło informacji: Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Mieszkalnictwa
;

Oprócz środków sklasyfikowanych w powyższych grupach Gmina Miasto Zgierz posiadała:
•

środki trwałe w budowie na kwotę 19 809 903,61 zł, w tym środki trwałe w budowie
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w wysokości 10 633 501,83 zł.

•

długotrwałe aktywa finansowe na kwotę 13 136 335,27 zł.
Łączna wartość mienia komunalnego Gminy Miasto Zgierz na dzień 31 grudnia 2020 r.

w wartości ewidencyjnej brutto wyniosła 387 319 895,85 zł i wzrosła w porównaniu ze stanem
nadzień 31.12.2019 r. o 25 837 498,90 zł, co jest przede wszystkim efektem realizacji inwestycji
z udziałem środków unijnych.
Nakłady finansowe na środki trwałe w budowie poniesione w okresie od 01.01.2020 r.
do 31.12.2020 r. wyniosły 34 000 182,16 zł.
Szczegółowy' wykaz realizowanych zadań inwestycyjnych w roku 2020 zaewidencjonowanych
na koncie 080 „Środki trwałe w budowie (inwestycje)" przedstawia tabela nr 3.
Tabela 3. Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2020.
nazwa zadania inwestycyjnego

nr zadania

nakłady
inwestycyjne

Rozbudowa ulicy Podgórnej i Tatrzańskiej w Zgierzu

0187910

51 660,00

Przebudowa ulicy Solnej w Zgierzu

0187980

200 000,00

Budowa ulicy Orzechowej w Zgierzu

0188270

281 630,44

Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Grotnicka - WPF

0188460

642 152,28

Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Jagiełły - WPF

0188470

1 710 372,26

Przebudowa chodnika ulicy Henryka Dąbrowskiego w Zgierzu

0188490

7 400,0®

4Gb
Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ulica Proboszczewice, ulica Boczna
Poprawa jakości, funkcjonowania i r o z w ó j oferty systemu transportowego na terenie

0188720

60000,00

1
0188090

9 638 141,00

0188760

1 090 379,31

0187160

10 665 573,07

0186580

350184,07

Budowa oświetlenia ulicy Bajkowej w Zgierzu

0188510

25 351,53

Budowa oświetlenia ulicy Zawilcowej w Zgierzu

0188520

27 326,91

Przywrócenie należytego stanu Pomnikowi Stu Straconych w Zgierzu - W P F

0188790

150 000,00

0187670

7 946 266,86

Miejsca integracji społecznej - Otwarte Strefy Aktywności na terenie Zgierza

0188350

300 000,00

Zakup nieruchomości na cele komunikacyjne przez Gminę Miasto Zgierz

0188240

16 850,00

0188610

68 647,36

0188620

42 652,07

0188630

149281,02

Zakup wielofunkcyjnych urządzeń drukujących wraz z oprogramowaniem

0187850

93 200,00

Wykonanie geotermalnego odwiertu badawczego

0188440

98 400,00

0188690

116 444,00

0188800

208 378,61

0188230

28 000,00

Budowa aktywnych przejść dla pieszych w wybranych lokalizacjach miasta Zgierza

0188260

2 800,00

Podniesienie ogrodzenia na cmentarzu komunalnym w Zgierzu

0188590

23 638,14

Budowa zdroju ulicznego w okolicach posesji nr 20 przy ulicy Dygasińskiego w Zgierzu

0188980

5 453,23

Gminy Miasto Z g i e r z - W P F
Modernizacja inftastraktury torowo - sieciowej na odcinku pi. Kilińskiego - Kurak (wraz
ze zjazdem w drodze 91) w Zgierzu - W P F
Szlakiem architektury włókienniczej - rewitalizacja miasta Zgierza w celu rozwoju
produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze Ł O M WPF
Modernizacja energetyczna budynków zasobu komunalnego oraz użyteczności publicznej
na terenie Miasta Zgierza

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 n o w ą halę wielofunkcyjną - W P F

Zakup działki gruntu położonej w 121 obrębie miasta Zgierza, przy ulicy Wiejskiej 30,
oznaczonej numerem ewidencyjnym 181/35
Zakup działek gruntu położonych w 113 obrębie miasta Zgierza przy ul. Dolnej 46, 48,
oznaczonych numerami ewidencyjnymi 196/3 i 197/3
Zakup działek gruntu położonych w 113 obrębie miasta Zgierza przy ul. Dolnej 46,48,
oznaczonych numerami ewidencyjnymi 196/4,196/5, 197/4 i 197/5

Wsparcie budowy podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na
terenie Gminy Miasto Zgierz - edycja 11
Doposażenie infrastruktury w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi
Budowa drogi dojazdowej do terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w
dzielnicy Rudunki w Zgierzu

Razem

34 000

1*2,116

466

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 01.01.2020 r.
do 31.12.2020 r.
Tytuł
I

Zwiększenie wartości,

Grupa 0

Grupal

297698,13 18 430 50134

Grupa 11

Grupa i n

Grupa IV Grupa V
0,00

Grupa V I Grupa V n Grupa VIII
492 332,47

9212535^7

0,00 544 499,41

13 678,16

451 299,41

57 380,08

8 983 763,71

93200,00

434 952,39

0,00

OM

w tym:
1 Zakup
2 Przyjęcie z inwestycji

606,60
285 874,65 18430 501,84

3 Inwentaryzacja

i

Darowizny

5 Modernizacja
6 Przyjęcie od innych
jednostek
n

Zmniejszenie

11216,88

215094,(10

S166S0,(.(> 4 980145.96

457 775,89

0,00 256765,93

0,01

142 710,45

03«

514 8 1 2 £ 5

wartości, w tym:
i

Sprzedaż

137 138,87

3 898,99

1 940 530,66

2 Darowizna
T

4

Przekazanie do innych
jednostek
Likwidacja fizyczna

5 Inwentaryzacja

379 511,79 3 039 615,30

427 284,66

215 000,00

99 334,99

30 491,23

37 866,94

43 375,46

514 812,55

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 97,42%.
Wykres 4. Tytuły nnutejsze ń środków trmuycb w Urzędzie Miasta Zgierza

Przekazanie do innyco
jednostek
68.07%

W przypadku zmniejszeń wartości majątku największy udział miało przekazanie do innych jednostek
organizacyjnych Gminy Miasto Zgierz - 68,07% oraz sprzedaż - 30,30 %.
Tabela 4a. Zestawienie zmian w wartości brutto środków trwałych jednostek organizacyjnych Miasta Zgierza w okresie od OJ.01.2020 r.
do 31.12.2020 r.
Tytuł

Lp.
1

Grupa"

Grupa I

Grupa U

Grupa Tli

Grupa IV

Grupa V

Grupa V I

Grupa VII

Grupa VIII

Zwiększenie
«arto.<ci, w
tym:

1

Zakup

2

Przyjęcie z

O.OO 2987 449,70 370175,29

0,00

46 418,00

0,00

99 334,99

0,00

574372,15
70 142,36

inwestycji
46418,00

~ 3 ~ Inwentaryzacja

4

Darowizny

5

Modernizacja

6

Przyjęcie od
innych
2 987 449,70 370 175,29

jednostek

504 229,79

99 334,9"

11 Zmniejszenie
artości, w
tym:

1

Sprzedaż

2

Dwiwznaa

0,0'

32 960,87 740686,0"

0,00

11210,61

10 737,00

26 458,00

0,00

18 690,00

3

Przekazanie do
innych
jednostek

4

Likwidacja
fizyczna

5

32 960,87 740 686,00

11 210,61

Inwentaryzacja

6467,00
4 270,0'

3 000,00
26 458.00

15 690,00

1

Wykres S. Żrddł* pozyskiwani* ś r o d k ó w m w i y c ł i przez jednostki organizacyjne

jednostek
97,14%

Podstawowym źródłem pozyskiwania majątku przez jednostki organizacyjne było przyjęcie od innych
jednostek -97,14% (przekazania między jednostkami organizacyjnymi GMZ).

Zmniejszenia środków trwałych nastąpiły głównie w wyniku likwidacjifizycznej-8S2Q3*%.

m

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 2020 r., na podstawie centralnej informacji Krajowego Rejestru Sądowego, wynosiła
19 211 264,07 zł przy kapitale zakładowym 150 787 486,07 zł.
Na dzień 31.12.2020 r. w KRS nie zostały uwzględnione zmiany z poniższych tytułów:
1)

2)

3)

Objęcie 466 nowo utworzonych udziałów o łącznej wartości 932 000,00 zł w Miejskim
Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zgierzu (akt notarialny z dnia
28.12.2020r.),
Objęcie 6 220 nowo utworzonych udziałów o łącznej wartości 311 000,00 zł w Miejskim
Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Zgierzu (akt notarialny z dnia
29.12.2020r.),
Sprzedaż 7 338 udziałów w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Zgierzu (umowa
sprzedaży z dnia 18.12.2020r.).

Ponadto Gmina Miasto Zgierz jest członkiem Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polskiego
Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych i posiada jeden udział o wartości 100 zł w kapitale rezerwowym
TUWPZUW.
Tabela S. Wartość udziałów w poszczególnych spółkach prawa handlowego.
Ip

]

2

nazwa społki

iMiejskie
Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej
Spółka z o o . w Zgierzu
Miejskie

wysokokapitału
zakładowego

liczba
udziałów

wartość udziału

wartoM udzUlów
nadziei
31.12.2020

procentowy udział
Gminy w kapitale
zakładowym

2 048 000,00

1 024

2 000,00

2 048000,00

100,00

1 464 050,00

28 621

50,00

1 431 050,00

100,00

79 800,00

66

600,00

39 600.00

Przedsiębiorstwo
Gospodarki
Mieszkaniowej
Spółka z o.o. w Zgierzu
T

Miejskie
Przedsiębiorstwo
Komunikacyjne
MARKAB Spółka z o.o.
w Zgierzu

4$fB2

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

150787486,07

X

X

19211264.07

X

HI. 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 01.01.2020 r. do 31.12 202*.

Lp.

Rodzaj dochodu

~T

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa
własności nieruchomości, w tym:
grunty

1988 355,19

2

Użytkowanie wieczyste gruntu

3

Dzierżawa

5

5 841 165,15
3 852 809,96

lokale

~X

Dochody uzyskane w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020

114 963,58
914 286,16

Najem lokali
Opłaty za najem mieszkań (czynsze i
odsetki)

Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego
przysługującego osobom fizycznym w
Trawo własności
7 Odszkodowania za przejęte
nieruchomości pod inwestycje celu
publicznego
6

8 Wprywy z dywidend

149 644,55
8 741 048,94
360 630,50

0,00

0.00

Odsetki od środków na rachunkach
bankowych, w tym:
Wydział Księgowości
Wydział Finansowo-Budzetowy

10 609,25
164,67
10444.58

10 Odszkodowania wynikające z polisy
ubezpieczenia majątku, w tym:
Urząd Miasta Zgierza
jednostki organizacyjne

11 ' Dochody jednostek organizacyjnych
(najem lokali i inne)

Razem

168 384,62
133 350,57
35 034 05
654 006,68

1
16954 7 3 * * »

W roku 2020 Gmina Miasto Zgierz wraz z jednostkami organizacyjnymi z tytułów wymienionych
powyżej uzyskała dochody w wysokości 16 954 739,43 zł.
Wykres 7.StinkUr» dochodów wedfcm sposobu icb pajysktwanli
w okresie od 01 ai.KCOdo 31.12.2020
Odsetki od środków na
rachunkach bankowych _

0,06%

\

Odszkodowania
wynikające z polisy
ubezpieczenia majątku

Dochody jednostek
organizacyjnych (najem
lokali i inne)
3,86%

Wpłaty z tytułu
«hS4°nabycla

Wpłaty z tytołu
przek^łoeniaprawa

prawa własności
nieruchomości
34,45%

użytkowania
wieczystego wprawo
własności 2 13%

Użytkowanie wieczyste
gruntu 0,68%

Opłaty za najem
mieizkad (czynsze i
odsetki)
51,56%

Dzierżawa

Najem lokali/

0,88%

5,30%

Z powyższego wykresu wynika, iż w strukturze dochodów z mienia komunalnego Gminy Miasto
Zgierz uzyskanych w okresie 01.01.2020 do 31.12.2020 największy udział miały wpłaty z tytułu
czynszów, które stanowiły 51,56% ogółu dochodów oraz wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa
własności nieruchomości, które stanowiły 34,45% 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 31.12.2019 r.
i 31.12.2020 r. przedstawia tabela nr 7.
Tabela 7. Zobowiązania długoterminowe

ip
1

Zobowiązania wg tytułów dłużnych Stan zobowiązań na dzień 31.12.2019
Kredyty bankowe

2 Papiery wartościowe (obligacje)
3 Pożyczka (WFOSiGW)*
Razem

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020

12 105 523,19

8 573 661,00

23 060 000,00

45 060 000,00

0,00

208 378,61

35165 523,19

53 842 039,61

Zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych na dzień 31 12.2020 r.
w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2019 r. zmniejszyły się o kwotę 3 531 862,19 zł.
Zadłużenie z tytułu wyemitowanych obligacji wzrosło o kwotę 22 000 000,00 zł.
•Pożyczka na dofinansowanie zadania: "Doposażenie infrastruktury w zakresie gospodarki odpadami kfmuańiiysna^

Stan zobowiązań krótkoterminowych przedstawia tabela nr 8.
T»beta 8. Stan zobowiązań krótkoterminowych

Jednostka

Na 31.12.2019

Na 31.12.2020

2 643 418,73

4 450 535,63

MOPS

42 487,10

23 232,24

JEDNOSTKI OŚWIATOWE

42 667,66

53 747,99

3 509,48

4 812,15

MOSIR

24 236,47

54 829,48

MUK

12 338,42

1 0 801,78

129,10

748,92

18 429,41

21 355,92

2 787 216,37

4 620 064,11

UM

SM

ŻŁOBEK
INSTYTUCJE K U L T U R Y

OGÓŁEM

Gmina Miasto Zgierz na dzień 31.12.2020 r. posiadała zobowiązania krótkoterminowe z tytułu zakupu
towarów i usług w wysokości 4 620 064,11 zł.
Zobowiązania długoterminowe Gminy Miasto Zgierz przypadające do spłaty w latach 2022-2034
z tytułu realizacji inwestycji „Termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Zgierza" w formule
PPP wyniosły 16 394 053,66 zł.
Gmina Miasto Zgierz na dzień 31.12.2020 r. nie miała zobowiązań wymagalnych.

V. Wierzytelności przysługujące Gminie Miasto Zgierz według stanu na dzień 31.12.2020 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 iródel dochodów wedhig stanu na
31.122019 r. i 31.12.2020 r.

Źródło dochodów

Lp.
1

Podatek od nieruchomości osób prawnych

2

Podatek od nieruchomości osób fizycznych

"F"

Należności pozostałe do zapłaty
na 31.12.2019 r.
Zaległości
Ogółem

Podatek leśny - osoby prawne

Ogółem

Zaległości

3 014 734,15

3 242

82W

3 242 820,37

2 941 066,59

2 898 185,58

3 633 632,62

3 607 235,05

10968,85

10 964,46

16 974,23

16 960,92

23,54

15,30

149,30

149,30

3 014 734,77

Podatek rolny - osoby fizyczne

Należności pozostałe do zapłaty
na 31.12.2020 r.

5

Podatek od środków transportu - os. prawne

129 196,67

129 196,67

71 182,04

67 788,54

6

Podatek od środków transportu - os. fizyczne

506 156,27

506 156,27

524 591,40

524 591,40

7

Mandaty Straży Miejskiej

87 512,54

87 512,54

73 664,87

73 664,87

8

Użytkowanie wieczyste - opłata roczna

137 548,29

137 548,29

172 875,49

172 875,49

9

Dzierżawa i najem - os. prawne

48 130,23

4873023"

52 094,33

52 094,33

10

Dzierżawa i najem - os. fizyczne

131 738,04

131 738,04

139405,51

139405,51

11

Opłata adiacencka

0,00

0,00

0,00

0,00

121 942,44

121 942,44

30 108,07

30 108,07

12

Przekształcenie prawa użytkowania
wieczystego

1 T

Odpłatne nabycie prawa własności - gruntu

0,00

0,00

0,06

0,06

14

Odpłatne nabycie prawa własności - lokalu

131 594,75

131 594,75

133 069,95

133 069,95

15

Należności Urzędów Skarbowych

643 890,58

501994,35

666 901,74

554 786,35

uT

Zaliczki alimentacyjne M O P S

1 672494,84

1 672 494,84

1 652 939,97

1 652 939,97

17

Mandaty M U K

2 790705,68

2 142 214,17

2 346 616,20

2 182 975,02

18

Wynajem lokali (czynsze i odsetki)

12 895 150,51

12 895 150,51

12 499 723,83

12 499 723,83

Razem

25262854,591

24 429 572,59

25 256 750,60

24 951189,03

1
Z powyższej tabeli wynika, iż w strukturze należności z mienia komunalnego Gminy Miasto
Zgierz na 31.12.2020 r. największy udział mają wierzytelności z tytułu czynszów, które stanowią
49,49%, podatek od nieruchomości - 27,23%, mandaty MUK - 9,29% oraz zaliczki alimentacyjne
MOPS, które stanowią 6,54% ogółu należności.

V I . 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 2020 r. poz. 470 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.
Drogi krajowe

Drogi wojewódzkie
Lp.

Drogi gminne

Drogi powiatowe

Wytzezegilnienle

1

Ilość dróg (szt.)

2

Długość dróg

31.12.2019

31.12.2020

31.13.2019

31,12.2020

31.12-2019

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2020

1

1

2

2

372

372

15

15

2,9

2,9

14,26

14,26

167,79

167.79

20,7

20,7

23

23

116

116

X42,5

S42.5

125

(km)
3

Powierzchnia
drógdys-m }

i"2r

3

A

Ilość
obiektów
inżynierskich

I

1

3

3

10

10

1

1

5

Ilość
parkingów
niestrzeżonych

0

0

0

0

5

5

0

0

6

Ilość skrzyżowań
z sygnalizacją

1

1

9

9

4

4

5

5

Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawia
stan majątku, jakim dysponuje Gmina Miasto Zgierz dla potrzeb realizacji swoich zadań statutsn^h.
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE
I SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAtALNOŚCI STATUTOWEJ
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY PROWADZĄCEJ W SZCZEGÓLNOŚCI
DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY
ZA 2020 ROK
Instytucja: Miejski Ośrodek Kultury w Zgierzu
1

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
LP-

TREŚĆ

Plan po
zmianach na
2020r

1 Środki pieniężne na 01.01.2020r.

2 Należności na 01.01.2020r. Ogółem
w tym: wymagalne
3 Zobowiązania na 01.01.2020r. Ogółem
w tym: wymagalne
Wprowadzenie do planu
4
zaoszczędzonych środków z lat ub.
1 PRZYCHODY OGÓŁEM
1 Dotacja podmiotowa z budżetu miasta
2 Przychody z budżetu państwa
3 Przychody z budżetu innych jednostek
4 Inne przychody (pomoc publiczna)
5 Dochody własne, w tym:
- ze sprzedaży usług własnych, w tym:
* za biety wstępu
* za wynajem pomieszczeń
* za sprzedaż własnych imprez
i przedsięwzięć kulturalnych
* za umieszczenie reklam
* za wynajem terenu
- środki pozyskane (darowizny)
- inne (zwrot za energię, odsetki
bankowe, inne)
li KOSZTY DZIAŁALNOŚCI
1 Zużycie materiałów
2 Zużycie energii i wody
3 Usługi remontowe
4 Usługi pozostałe
5 ZF:s
6 Wynagrodzenia ogółem
w tym: osobowe
7 Składki ZUS, FP
8 Inne
lll Inwestycje i zakupy inwestycyjne
IV Należności na 31.12.2020r. ogółem
w tym: wymagalne
V Zobowiązania na 31.12.2020r. Ogółem
w tym: wymagalne
VI Środki pieniężne na 31.12.2020r.
VII WYNIK FINANSOWY
VIII Za^'«^2raaS1l22(£a&0r.

Wykonanie za
2020r.
154 824,50
1 048 90
1 018,90
15 279,34
0,00

52 105,00

52 105,00

1 708 430,11
1 440 000,00
94 126,92
10 000,00
38 303,19
126 000,00

1 698 036,92
1 440 000,00
94 126,92
10 000,00
38 303,19
115 606,81
95 851,50
2 440.00
25 934,00

Wydatki pokryte
dotacją

59 357,50
8 000,00
120,00
2 500,00
17 255,31
1 695 530,11
60 500,00
106 200,00
5 500,00
151 000,00
21 381.19
1 020 000,00
795 000,00
160 000,00
170 948.92
65 005,00

0,00

1 688 883,16
60 008.95
106112,54
5 493,21
150 696.02
21 381,19
1 015 331,25
791 662,25
159 329.34
170 530,66
65 005,00
1 330.00
0.00
18 291,98
0,00
106 413,58
-3 746,24

1 440 000,00
50 000,00
90 000,00
1 900,00
120 000,00
21 300,00
1 000 000,00
790 000,00
150 000,00
6 800,00

Uczba etatów
Liczba pracowników
IX Przeciętne wynagrodzenie brutto/miesiąc
Sporządziła: Aleksandra Łoś
Zgierz, dn. 12.02.2021 r.
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Za^cznik nr 1 do sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Zgierzu za 2020r.

PRZYCHODY OÓŁEM
Dotacja UM
* Dotacja NCK
Dotacja ZAIKS
Dotacja STOART
Przychody własne
^wstępu
organizacja imprez

zwrot za energię
reklama
darowizny
inne
Przychody pozostałe
* Rozl. dotacji inwestycyjnej
Pomoc publiczna-zwolnienie z
opłacenie składek ZUS za 0305.2020r. W związku z pandemią
COVID-19
przychodyfinansowe"760"
KOSZTY OGÓŁEM
Materiały
biurowe
gospodarcze
remontowe
wyposażenie
pozostałe
Energia
Wodąprąd, ciepło
Usługi remontowe
usł.remontowe
Konserwacja urządzeń
Usługi pozostałe
przegląd budynku
pocztowe, telekomunikacyjne
komunalne
sprzątanie
Monitoring.pczostałe
Inne (usł.informat., prow.bank.)
Działalność statutowa
Materiały zw.z org.imprez
Usługi zw.zorg.imprez
Wynagrodzenia bezosobowe
Pozostałe koszty zw.z org.imprez
Wynagrodzenia osobowe

1 273 910,99

IMOZ

10 000,00

11 774,97
8 000,00
2 500.00
1 503,63
105 456,39
77 696,48

27479,68
280,23
1 247 671,34
32 808,54
7 416,68
6132,46
0,00
18 874,51
384.89
85 720,63
85 720,63
1 705,94
0,00
1 705,94
41 118,23
799,50
3 707,38
8 087,04
0,00
28 524,31
287 814,38
11712.15
76 685,19
186 657,00
12 760,04

susi*,;®

4 W
Składki ZUS i FP
ZFŚS
Inne świadczenia pracownicze
Podróże służbowe
Pozostałe koszty (amortyzacja ŚT)

108 313,65
13 952,34
131 043,48

• W roku 2020 MOK otrzymał dotację od NCK na zakup strojów ZPiT BORUTA
Umowa 38/2020/NCK/EPM
wpływ
74000
* zakupy strojów żywieckich, łęczyckich, krakowskich oraz
obuwia tanecznego o wartości
74000
74000

i

okresie)
Sporządziła: Aleksandra Łoś
Zgierz, dn.12.02.2021 r.
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Załącznik nr 2 do sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Zgierzu za 2020r.
Koszty działalności statutowej MOK.

287 814,38

1 ZPiT „Boruta"
39 395,80
2TeatrArt51
2 079,64
3 Zgierska Galeria Sztuki
18 163,42
4 zajęcia, w tym:
33 796,96
- muzyczne
9 500,00
- plastyczne dla dorosłych
9 520,14
- plastyczne dla dzieci
4 315,48
- taneczne
3 390,00
- rytmiczne dla przedszkolaków
1 250,00
- fitness
1 680,00
- z grafiki warsztatowej (linoryt)
1 080,38
- różne
3 060,96
5 koncerty, w tym:
15 701,74
- wakacyjne
5 615,01
- kameralne "w dobrym tonie"
3 280,00
- dla Seniora
6 806,73
7 KAZIUKI
12 500,00
8 Kino MOK (poranki filmowe, KKK, licencje)
3 838,27
9 Kino Letnie (pokazy filmów)
3 321,00
10 Czasopismo „Zgierz - moja przestrzeń"
119 400,60
11 Płyta „MuZgi"
14 915,90
12 Konkursy, w tym:
21 908,67
„Złota Wiosna"
1 570,30
„Barwy Wielkanocy"
680,00
Szopki Bożonarodzeniowe
840,00
„Ogień w Głowie"
10 792,80
„Stachura pozostałym"
7 696,58
"Ośmiu Wspaniałych"
328,99
13 Imprezy różne
1 864,83 A
927,55 /
14 Promocja
Sporządziła: Aleksandra Łoś
Zgierz, dn.12,02.2021r.
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Załącznik nr 3 do sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Zgierzu za 2020r.
PRZYCHODY OÓŁEM
Dotacja UM
'Dotacja MKIDN
Przychody własne
zajęcia
wynajem sal
Przychody pozostałe

KOSZTY OGÓŁEM
Materiały

Energia

opłacenie składek ZUS za 0305.2020r. W związku z pandemią
COVID-19

biurowe
gospodarcze
remontowe
wyposażenie
pozostałe

Woda.prąd, ciepło
Usługi remontowe
usł. remontowe
Konserwacja urządzeń
Usługi pozostałe
przegląd budynku
pocztowe, telekomunikacyjne
komunalne
sprzątanie
monitoring
Inne {usł.informat, prow.bank.)
Działalność statutowa
Materiały zw.z org.imprez
Usługi zw.z org.imprez
Wynagrodzenia bezosobowe
Pozostałe koszty zw.z org.imprez
Wynagrodzenia osobowe
Składki ZUS i FP
ZFŚS
Inne świadczenia pracownicze
Podróże służbowe
Pozostałe koszty (amortyzacja ŚT)

411 440,93
341 424,00
0,00
51 751,50
44 067,50
7 684,00
18 265,43

10 823,51

441 426,82
10 377,58

380,62
3 302,19
212,73
6 089.10
392,94
20 391.91
3 567,00
220.27

20 391,91
3 787,27

25 308,60

799,50
2 847,67
1 555,20
13 700.00
6 406,23

50 056,68

5110,68
27 309,00
17 287,00
350,00
249 144,97

!

20 278,13

* W roku 2020 CKD otrzymało dotację od MKiDN inwestycyjną na zakup wyposażenia
Umowa nr 02964/20/FPK/NCK
* zakup zestawu nagłośnieniowego o wartości

12 900.00 rozliczany w terasie

* zakup pozostałego wyposażenia o wartości
w tym: stoły cateringowe, toczki modelarskie,
maszyny do szycia, sprzęt multimedialny
zwrot niewykorzystanej dotacji
Rozliczenie dotacji przypadające na rok 2020 w

Sporządziła: Aleksandra Łoś
Zgierz, dn.12.02.2021r.

7 226,92 rozliczony w bieżącym okresie
73,08
7 441,92
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Załącznik nr 4 do sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury za 2020r.
Koszty działalności statutowej CKD:
1 zajęcia okolicznościowe dla dzieci
(urodziny)
2 zajęcia muzyczne
3 zajęcia teatralne
4 pracownia plastyczna
5 pracownia ceramiczna
6 pracownia stolarska
7 warsztaty dla maluszków
8 zajęcia z tańca Rock&Roll
9 zajęcia podczas wakacji i ferii zimowych
10 zajęcia dla grup zorganizowanych „Arty party"
11 zajęcia różne
12 Bajkobranie
13 warsztaty taneczne dla Seniora
14 warsztaty dla grup „Niezła sztuka''
15 Jesienny Turniej Bajkowych Strof
16 Kreatywna Kuźnia Familijna
17 Kulinarna Podróż Dookoła Świata
18 Konkurs Lokalnych Inicjatyw Kulturalnych
19 imprezy różne

50 056,68
1 679,23
93,65
1 862,00
3 854,36
1 784,27
79.96
852,50
4 252,50
4 087,56
800,00
856,92
5100,00
5 875.00
557,71
37,91
2 184,80
3 140,00
12 060,31
898,00

S p o r z ą d z i ł a : Aleksandra Ł o ś
Zgierz, dn.12.02.2021 r.
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Załącznik nr 5 do sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Zgierzu za 2020r.
Dotyczy zakupów inwestycyjnych
(środków trwałych o wartości początkowej pow.lO.OOO,OOzł)
W roku 2020 Miejski Ośrodek Kultury w Zgierzu wraz z Filią nrl Centrum Kultury
Dziecka w Zgierzu zrealizował zakupy inwestycyjne na łączną kwotę 65.005,00zł, z czego:
52 105,00

1 ze środków własnych zaoszczędzonych z lat ubiegłych
* strona internetowa ckdzgierz.pl
wartość
12 915,00
* sprzęt do studia nagrań MOK - interface
wartość
10 900,00
* strona internetowa starymlynzgierz.pl
wartość
28 290,00

z dotacji MKiDN - infrastruktura domów kultury "wyposażenie dla
filii nr 1 Centrum Kultury Dziecka w Zgierzu"
12 900,00
* zestaw nagłośnieniowy do CKO
wartość
12 900,00
Razem:
65 005,00
f
2

1
Sporządziła: Aleksandra Łoś
Zgierz. dn.12.02.2021r.
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SPRAWOZDANIE OPIS OWE
Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY PROWADZĄCEJ
W SZCZEGÓLNOŚCI DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY
ZA 2020 R.

Dotacja z budżetu miasta
na zadania własne

-

1.580.300,00

na zadania powierzone

-

134.000,00

•

Dochody własne

-

22.399,53

•

Dotacja z Ministerstwa Kultury

-

28.000,00

Dotacja z budżetu miasta

Pomoc publiczna Covid - 19

53.844,33

Stan środków obrotowych

•

na początek roku 2020
Razem przychody

2.803,61
-

1.821.347,47

-

1.078.508,38

KOSZTY PONIESIONE Z DOTACJI MIASTA
-

Wynagrodzenia osobowe
(w tym 4 osoby nagrody jubileuszowe, 1 odprawa
emerytalna i nagrody roczne - 68.584,26 zł)

.

Pochodne od wynagrodzeń

-

189.788,43

.

Wynagrodzenia bezosobowe

-

9.540,00

•

Koncerty (1)

•

Utrzymanie systemu komputerowego - bibliotecznego

•

Prowadzenie punktów bibliotecznych w Domu Pomocy Społecznej,
Miejskim Przedszkolu Integracyjnym Nr 3 i Miejskim Przedszkolu
Nr 7 w Zgierzu

.

Amortyzacja jednorazowa
S zakup zbiorów bibliotecznych

-

85.220,88

-

52.034,47

• zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo: -

§3 łjg.| J
:

•
•
.
•

komody z szufladami
serwera + dysków pamięci dla programu bibliotecznego MAK +
drukarki do druku kodów kreskowych
ups

Zużycie materiałów i energii:
•

energia elektryczna

•

energia cieplna - centraine ogrzewanie

•

woda i ścieki

-

111.665,21
-

15.496,09
-

44.688,79

-

1.401,18

S prenumerata prasy

-

11.211,35

•

zakup materiałów remontowych

-

3.414,77

•

uyposażeme
• sztalugi drewniane
• odkurzacz
t stojak na parasole
t krzesła obrotowe dla pracowników
• klawiatura
• niszczarka
• drabiny aluminiowe
• rolety materiałowe dla Filii Nr 6
• regały biblioteczne
• biurko
• lampka biurowa
• szafka pod drukarkę
• szafa ubraniowa
• szafka socjalna
t umywalki z szafkami
• komoda z drzwiami

-

14.605,40

S materiały biurowe
4.067,60
• koperty i korektory
• długopisy i wkłady do nich, markery, cienkopisy, foliopisy, ołówki
• segregatory
• kalendarze biurowe
• taśmy samoprzylepne, biurowe i ostrzegawcze
• papier biały i kolorowy do drukarek i ksero, kartony Al i A4
• papier pakowy
• blok techniczny i papiery kolorowe
• kwitariusze przychodowe
• nici lniane i sznurek bawełniany
• tonery i tusze do drukarek i ksero

2

•
•
•
•
•
•
•
•
•

koszulki, ofertówki i klipsy
4 ofc
nożyczki, plastelina, farby plakatowe, kleje w sztyfcie i do drewna
teczki z gumką
datowniki
pinezki do tablic korkowych
linijki
zszywacze i zszywki
wkłady do teczek akt osobowych
kartridże

/ Środki czystości
• płyny antybakteryjne, czyszcząco - dezynfekujące
• dozowniki do w/w płynów - spryskiwane
• rękawice jednorazowe dla pracowników
• maski dla pracowników - osłony ust i nosa
• żele antybakteryjne dla pracowników
• mleczka do mycia umywalek, zlewów itp.
• mopy - zapasy, ścierki i gąbki - zmywaki
• proszek do prania firan
• pronto do mebli
• worki na śmieci i jutowe na makulaturę
• kosze-pojemniki na śmieci
• stojaki na śmieci
• szczotki do zamiatania i kije
• wiadro z wkładem do mopa
• 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

-

8.401,63

• materiały na organizację ferii zimowych 2020
2.252,35
i imprez kulturalno - oświatowych
[napoje, bułki słodkie dla dzieci na ferie, bilety za przejazd bibliotekarek
z dziećmi do muzeum w czasie ferii, wydruk fotografii na wernisaże wystaw,
art spożywcze dla czytelników na spotkania kulturalno - oświatowe i członków
DKK, wydruk zaproszeń i plakatów haczyki do zawieszania obrazów,
naczynia jednorazowe i serwetki)
• pozostałe koszty
6.126,05
• ścianki przezroczyste z plexi - ochrona przed COVID -19
• książki dla działu księgowości
• kwiaty na uroczystości państwowe i samorządowe
• przedłużacze elektryczne - listwy zasilające
• ramki Informujące o tematyce książek
• szlifierka kątowa, krążki i tarcze
• dyski: do monitoringu i komputera
• zasuwa do drzwi + uchwyty
• sztangi - płaskowniki do montażu
• plafon LED do WC + oprawy oświetleniowe
• wycieraczki
• certyfikaty do podpisywania elektronicznego dokumentów ZUS i US
• drabina aluminiowa 4 stopniowa

3

.baterie do myszek i klawiatur komputerowych
. instrukcja bezpieczeństwa pożarowego i koce gaśnicze
.kartki świąteczne
. przewody elektryczne, gniazdo • uchwyt
•
.firanki
c h o m t a

.miarki zwijane
• tablice z magnesami

•

Usługi obce

-

58.507,67

s czynsze
11.913,62
•

usługi komunalne-wywóz

odpadów stałych

•

przeglądy, naprawy i konserwacje
3.408,43
• przegląd, legalizacja, konserwacja i ładowanie gaśnic
. badanie sieci i węży hydrantowych
. kontrola przewodów kominowych w budynku Filii Nr 2
. utylizacja proszku gaśniczego
. przegląd techniczny budynku Filii Nr 2
. przegląd okresowy techniczno - budowlany budynku Biblioteki Głównej

3.879,83

S usługi remontowe

1.770,00

• naprawa dachu na budynku gospodarczym Filii Nr 2
• wywóz odpadów budowlanych po naprawie w/w dachu
S usługi związane z obsługą imprez
kulturalno - oświatowych
2.550,00
• aranżacja dekoracji na Narodowe Czytanie
• lekcja muzealna dla dzieci w czasie ferii
• koncert piosenek „Celtycka noc"
S opłaty za rozmowy telefoniczne
S opłaty pocztowe i bankowe
• roczna opłata za korzystanie z kluczy do usługi NET - BANK
• zmiana karty wzoru podpisu w NET - BANKU
. odwołanie i ustanowienie nowego pełnomocnictwa
• usługi kurierskie i pocztowe
• znaczki pocztowe
• koszty związane z komputeryzacją
• licencje programów bibliotecznych i antywirusowych
• utrzymanie domeny i strony www
• konfiguracja baz danych w pakiecie „MAK"
• usługa informatyczna-wdrożenie systemu J4AK+"

3.433,53
2.707,84

17.132,92

• obsługa informatyczna wszystkich stanowisk komputerowych
w całej sieci placówek bibliotecznych
• serwis i nadzór nad programami księgowymi - „Kadry-Płace" i„FK"
4

S nadzór BHP i usługi związane z RODO
• szkolenia pracowników wstępne i okresowe
• realizacja zadań Inspektora Ochrony Danych Osobowych
V pozostałe koszty usług
• opłata za używanie odbiorników RTV
• instalacja programu „Druki

11.070,00

641,50

Podróże służbowe

160| 3 5

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

36.399,48

10.509,60
•
•
.
•
.

badania okresowe i kontrolne pracowników
ekwiwalent za Dranie własnei odzieży
woda herbata ręczniki i myd o dla pracowników
szkolenie zawodowe pracownika administracji
częściowa refundacja kosztów okularów do pracy przy komputerze
RAZEM

1.580.300,00

KOSZTY PONIESIONE Z DOCHODÓW WŁASNYCH
Z dochodów własnych wykonanych w 2020 roku oraz środków obrotowych pozostałych
z 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 24.614,52 zł na następujące zadania:
• Zużycie materiałów

-

1.112,81

• środki czystości
• mydło antybakteryjne
• wiadro do mopa
• folia malarska

-

88,45

• drobne wyposażenie
• regały biblioteczne

-

92,08

• zakupy rzeczowe związane z organizacją ferii zimowych i imprez
kulturalno - oświatowych
• naczynia jednorazowe
• art. spożywcze na spotkania z czytelnikami i zaproszonymi gośćmi
• kwiaty dla występujących artystów
• serwetki
• gry edukacyjne „Emocje"
S pozostałe koszty
• kwiaty na jubileusze
• kartki świąteczne
• listwa ochronna + wkręty metalowe
• odbojnik do drzwi wejściowych Biblioteki Głównej
• baterie do mysz i klawiatur komputerowych

682,15

250,13

5

AM

m

23.501,71

Usługi obce

/ usługi komunalne - wywóz odpadów stałych

69,61

<f usługi remontowe - montaż i obróbka drzwi PVC

22.000,00

S usługi naprawcze
• naprawa awarii zasilania alarmu w Filii Nr 2

150,00

• usługi pozostałe
• naprawa systemu telewizji dozorowej
• wykonanie tabliczki zewnętrznej z logo dla Biblioteki Głównej

RAZEM

1.282,10

-

24.614,52

KOSZTY ZADAŃ POWIERZONYCH
•

Wynagrodzenia osobowe

-

102.619,76

•

Pochodne od wynagrodzeń

-

17.032,14

•

Amortyzacja jednorazowa

-

2.998,00

Zużycie materiałów

-

3.073,06

S organizacja imprez kulturalnych
(książki w nagrody dla uczestników (czytelników] konkursu
„Super przedszkolak ratuje świat przed wirusami")

-

285,69

(Zakup komputera)
•

V materiały biurowe
1.296,26
(kalendarze biurowe, segregatory, zakreślacze, druki biblioteczne)
y środki czystości i materiały gospodarcze

-

179,73

• drobne wyposażenie
500,00
(niszczarka)
S pozostałe materiały
(art spożywcze na szkolenie z dyrektorami i kierownikami bibliotek
powiatowych, ramki i przekładki do książek)
•

811,38

Usługi obce

-

4.258,54

V opłaty za używanie telefonu komórkowego i faksu

-

1.593,33

S usługi pocztowe [wysyłanie korespondencji-znaczki poczt) -

612,11

* pozostałe usługi
2.053,10
- wydruk Bibliografii Zgierza i Powiatu Zgierskiego
- wydruk publikacji „80 lat Zgierskiego Towarzystwa Śfip&wzegp*
5

ASO
•

Przejazdy służbowe-delegacje

-

717,98

(dojazdy instruktorów do bibliotek gminnych w powiecie zgierskim)
•

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
(2 pracowników)

•

-

Szkolenia, badania lekarskie
i inne świadczenia pracownicze

-

RAZEM KOSZTY ZADAŃ POWIERZONYCH

3.100,52
200,00
134.000,00

KOSZTY POKRYTE Z POMOCY PUBLICZNE! COVID - 19
- zwolnienie z opłacenia 50% składek ZUS
•

wynagrodzenia (2 odprawy i nagroda jubileuszowa)

-

53.844,33

KOSZTY Z POTACH MKiDN
• Zakup zbiorów bibliotecznych

28.000,00

POZOSTAŁE KOSZTY OPERACY1NE
>

Refakturowanie kosztów mediów

-

Zobowiązania niewymagalne
• Elektrociepłownia
• PGEZakład Energetyczny
• Zgierska Spółdzielnia Mieszkaniowa
S Miejski Zespół Przychodni Rejonowych
/ Gabinet lekarski dr Podlasek
• Przedsiębiorstwo Usługowe RS I!

-

Należności niewymagalne:
S
•
•
•
•
•
•
•

-

AMS-opłata za reklamę
Izba Pracodawców
Klub Mundurowy
ZSM
ZUS
Urząd Skarbowy
Miejski Zespół Przychodni Rejonowych
Nadpłata wynagrodzenia

Środki pieniężne:
•

bank

-

6.494,43
6.258,00

-

2.534,01
1.367,45
485,53
1.149,89
490,00
231,12

-

2.376,98

•

500,00
814,49
115,76
500,00
55,81
149,00
239,52
2,40

-

8.380,21

-

8.380,21
7

Zatrudnienie na dzień 31.12.2020 r.

*

•

Liczba etatów*

-

23,83

•

Liczba pracowników*

-

25

w tym 2 etaty (2 osoby) finansowane z zadań powierzonych
(z budżetu Starostwa Powiatowego).
Średnie wynagrodzenie brutto wypłacane z budżetu miasta za 2020 rok
wyniosło 3.855,26 zł.

D Y R E K T O R

<3ŁÓWN¥JCSIĘGOWY

Urszuli

OŁ&wska

.

Dorota Abramcryk

starsiy kustosi ~

Zgierz, 12 lutego 202llrr.
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY PROWADZĄCEJ W SZCZEGÓLNOŚCI
DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY

za 2020 rok
MIEJSKO-POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
IM. B. PRUSA W ZGIERZU
II.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
Plan
po zmianach
na dzień
31.12.2020

Wykonanie
na dzień
31.12.2020

L.p.

Treść

1

Środki pieniężne na początku roku (01.01.20r.)

6.062,01

2

Należności na dzień 01.01.20 r. ogółem

2.478,62
0,00

w tym : należności wymagalne
3

5.737,02 ^

Zobowiązania na dzień 01.01.20 r. ogółem

0,00

w tym : zobowiązania wymagalne
2.803,61

2.803,61

PRZYCHODY OGÓŁEM
w tym:

1.818.543,86

1.818.543,86

Dotacja podmiotowa z budżetu miasta

1.580.300,00

1.580.300,00

Przychody z budżetu państwa ( dotacja
MKiDN) na zakup nowości wydawniczych

28.000,00

28.000,00

Inne przychody z budżetu innych jednostek
samorządowych (dotacja ze Starostwa
Powiatowego)

134.000,00

134.000,00

53.844,33

53.844,33

22.399,53

22.399,53

4

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.20 r.

I
1
| 2
3

4 ! Inne przychody: Pomoc Publiczna Covid -19
[zwolnienie z opłacenia 50% składek
społecznych)
5

•

Dochody własne, w tym:

- dobrowolne wpłaty czytelników, sprzedaż
kart czytelnika, kary za przetrzymywanie
książek, usługi ksero, kiermasz książek

8.916,00
1

-za umieszczanie reklam

6.000,00

- odsetki bankowe, wynajem pomieszczeń,
pozostałe przychody operacyjne
i finansowe

7.483,3

Wydatki
pokryte
z dotacji
podmiot

1.827.183,67 j 1.827.253,28 | 1.580.300,00

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM

II

a Wynagrodzenia osobowe

i

1.078.508,38 \ 1.078.508,38 j 1.078.508,38

a

Pochodne od wynagrodzeń

i 189.788,43

•

Wynagrodzenia bezosobowe

i

a Amortyzacja jednorazowa
zbiory biblioteczne
wyposażenie

189.788,43 ' 189.788,43

9.540,00

9.540,00

9.540,00

85.220,88

85.220,88

85.220,88

52.034,47

52.034,47

52.034,47

33.186,41

33.186,41

33.186,41

-

Zużycie materiałów i energii

-

energia elektryczna

15.496,09

15.496,09

energia cieplna - centralne ogrzewanie

44.688,79

44.688,79

1.401,18

1.401,18

- prenumerata prasy

| 11.211,35

11.211,35

- materiały biurowe, druki biblioteczne

[

4.067,60

4.067,60

- środki czystości

8.490,08

8.401,63

- wyposażenie

14.697,48

14.605,40

- materiały remontowe

3.414,77

3.414,77

organizacja ferii zimowych 2020
i imprez kulturalno - oświatowych

2.934,50

2.252,35

-

pozostałe koszty

6.376,18

6.126,05

a

Usługi obce

82.009,38

58.507767

11.913,62

11.913,62

3.949,44

3.879,83

3.558,43 j

3.408,43

2.707,84

2.707,84

usługi związane z obsługą imprez
kulturalno-oświatowych

2.550,00

2.550,00

- usługi telekomunikacyjne-opłaty za
rozmowy telefoniczne

3.433,53

3.433,53

-

opłaty związane z komputeryzacją

17.132,92

17.132,92

-

nadzór BHP i usługi związane z RODO

l 11.070,00
i

11.070,00

-

usługi remontowe

23.770,00

1.770,00

-

pozostałe koszty usług

..,

112.778,02

112.778,02 j 111.665,21

|

woda i ścieki
i_
i
1

i

81.939,77

- czynsze

i

- usługi komunalne - wywóz nieczystości

-

:

przeglądy, naprawy i konserwacje
j

- opłaty pocztowe i bankowe
1

a Podróże służbowe
a Zakładowy Fundusz Świadczeń
Socjalnych

j
160,35

1.923,60 (

641,50

160,35

160,35

36.399,48 j 36.399,48

/I9f

10.509,60

' 10.509,60

- Zakup księgozbioru z dotacji celowej
MKIDN w Warszawie

28.000,00

28.000,00

-

Zadania powierzone

134.000,00

134.000,00

-

wynagrodzenia osobowe

102.619,76

102.619,76

-

pochodne od wynagrodzeń

17.032,14

17.032,14

-

Fundusz Świadczeń Socjalnych

3.100,52

3.100,52

-

amortyzacja jednorazowa

2.998,00

2.998,00

-

zużycie materiałów

3.073,06

3.073,06

-

usługi obce w tym wydruk bibliografii

4.258,54

4.258,54

-

szkolenia, badania lekarskie i inne
świadczenia pracownicze

200,00

200,00

przejazdy służbowe-delegacje

717,98

717,98

Pozostałe koszty operacyjne

6.494,43

6.494,43

Koszty wynagrodzeń pokryte składkami ZUS

53.844,33

53.844,33

»

i

-

Szkolenia, badania lekarskie i inne
świadczenia pracownicze

III Należności na dzień 31.12.2020
1

w tym: należności wymagalne

!

1

2.376,98
0,00

IV Zobowiązania na dzień 31.12.2020

6.258,00

w tym: zobowiązania wymagalne

0,00

Środki pieniężne na dzień 31.12.2020

8.380,21

VI WYNIK FINANSOWY ( I ) - (11) (strata)

- 8.709,42

V

10.509,60

|

VII Zatrudnienie na dzień 31.12.2020 r.*
-

Liczba etatów*
Liczba pracowników*

VIII Przeciętne wynagrodzenie (brutto miesięcznie) wypłacone z budżetu miasta

Główny Księgowy
Urszida^cofska

Zgierz, dnia 12 lutego 2021 r.

23,83
25
3.855,26

Dyrektor
t o r ^ '
Doro/a AbramczyJO
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE
I SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI S T A T U T O W E J
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI K U L T U R Y PROWADZĄCEJ W SZCZEGÓLNOŚCI
DZIAŁALNOŚĆ W Z A K R E S I E UPOWSZECHNIANIA K U L T U R Y

za okres 01.01.2020 - 31.12.2020 roku

MUZEUM MIASTA ZGIERZA
I. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

L.p.

1.
L _
2.

Treść

Plan
po zmianach
na 2020 rok

za 2020 rok

Wydatki
pokryte
z dotacji

Środki pieniężne na początku roku

•i

16.92330

-

Należności na dzień 01.01. ogółem

-

0,00

-

-

w tym: należności wymagalne
3.

Wykonanie

Zobowiązania na dzień 01.01. ogółem
w tym: zobowiązania wymagalne

-

3.934^9

-

0,00

-

4.

Środki obrotowe na dzień 01.01.2020 r.

1

PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:

863.148,00

863.144,23

-

1.

Dotacja podmiotowa z budżetu miasta

790.000,00

790 000,00

-

2.

Dotacja celowa z budżetu miasta

0,00

0,00

3.

Przychody z budżetu państwa

0,00

0,00

-

4.

Inne przychody:

69.408,00

69.408,00

-

pomoc publiczna COVID-19
(zwolnienie z opłacenia składek ZUS),

44.408,00

44.408,00

dotacja z Muzeum Historii Polski

25.000,00

25.000,00

3.740,00

3 736,23

p.

1 138,00

-

310,00

-

_

12.988,91

-

5.

Dochody własne, w tym ze sprzedaży usług
własnych, z tego:
Za bilety
Lekcje muzealne, warsztaty

-

Sprzedaż prac i mat. MMZ, albumów

-

Za umieszczanie reklam

U

726,00

-

500,00

-

Środki pozyskiwane (darowizny, sponsorzy)

-

1 000,00

Inne : wynajem pomieszczeń, refundacje,
wizerunek muzealny, foto, odsetki

-

62,23

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI wg pozycji
planu finansowego przyjętego na dany rok
budżetowy wtymm.in.: wynagrodzenia,
koszty stałe utrzymania instytucji, koszty
działalności statutowej

1.

Nagr. i wyd. osob. nie zaliczane do wynagr.

2.

Wynagrodzenia bezosobowe

3.

Wynagrodzenia osobowe

4.

Składki ZUS

"~ 5. Fundusz pracy

838.108,00

837.854,51

790.000,00

590,00

584,10

584,10

12.200,00

12.150,38

12.150,38

438.100,00

438.090,94

438.090,94

75.100,00

75.071,81

75.071,81

8.850,00

8.830,68

8.830,68

6.

Materiały i wyposażenie

51.810,00

51.809,16

51.809,16

7.

Zakup energii

32.150,00

32.139,23

32.139,23

8.

Usługi remontowe

76.050,00

76.048,00

48.193,49

9.

Usługi pozostałe

91.808,00

91.771,82

91.771,82

10. Opłaty z ryt. usług tele. telef. stacjo, i kom

2.350,00

2.318,56

2.318,56

11. Podróże służbowe

2.150,00

2.131,95

2.131,95

12. ZFŚS

12.850,00

12.846,49

12.846,49

13. Koszty organizacji wystaw

34.100,00

34.061,39

14.061,39

III Inwestycje i zakupy inwestycyjne

0,00

0,00

IV Dotacja z Muzeum Historii Polski

25.000,00

25.000,00

1

V

Należności na dzień 31.12

-

w tym: należności wymagalne

-

0,00

-

0,00

-

VI

-

Zobowiązania na dzień 31.12

-

w tym: zobowiązania wymagalne

-

V I I Środki pieniężne na dzień 31.12

-

289,72
-

Zatrudnienie na dzień 31.12
Liczba etatów

X

-

13.278,63

V I I I WYNIK FINANSOWY
IX

-

0,00

8,50

-

Liczba pracowników

-

9,00

-

Przeciętne wynagrodzenie (brutto miesięcznie) 1 etat

-

4.295,01

-

Zgierz, dnia 12.02.2021 r.
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CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA O K R E S 01.01. - 31.12.2020 R O K
WYDATKI

Nagrody i wydatki osob. nie zalicz, do wynagrodzeń
Wynagrodzenia bezosobowe
Wynagrodzenia osobowe
Składki ZUS
FP

WYKONANIE
584,10
12.150,38
438.090,94
75.071,81
8.830,68

Materiały i wyposażenie
eksponaty i książki
mat. biurowe i art. papiernicze
zakup wyposażenia
środki czystości
mat. do remontu i napraw bieżących
prenumerata
materiały na warsztaty muzealne
mat. do aranżacji wystaw
art. spoż. na spotk. muz, radę muzeum, gości, woda
zakup programu office
kosze do segregacji odpadów
kable komputerowe
art. przemysłowe do użytku w pom. socjalnym
art. elektryczne
narzędzia do działu technicznego
zakup przyłbic i maseczek
zakup termometru bezdotykowego
art. sanitarne
tab. inf. na budynek Muzeum
zamek i klucze
zakup hydrantu
zakup art. świątecznych (oświetlenie, karty, świerki)
inne

51.809,16
92000
2.572 73
32.904,80
3.368,26
4.362;?1
541,00
175,53
93825
778 38
695 00
120,00
8400
15200
751,61
405 92
310!00
125,00
194,54
52890
88,02
940,00
643,01
209,50

Zakup energii
energia
woda
energia cieplna

32.139,23
6.945,43
571,24
24.622,56

Usługi
remontowe
> 48:193,49
(remont buciynku gosp., renowacja podłogi i drzwi na parterze budynku główwe^d)

Usługi pozostałe
szkolenie
usługi pocztowe
przeglądy: przewodów kom. i wentylacji, sprzętu p. poż., inst. alarmowej,
monitoring
śmieci
domeny i konta pocztowe
certyfikaty, licencje usł. bankowe
usługa serwisowa
usługi transportowe
badania lekarskie
obsługa IODO
obsługa prawna
usługa hydrauliczna
usługa stolarska (demontaż i montaż szaf)
wykonanie strony internetowej
kwiaty na uroczystości i zdarzenia muzealne
wyrobienie pieczątki
druk Prac i Materiałów MMZ
konserwacja zabytków
modernizacja bramy wjazdowej
pranie wykładzin i tapicerki krzeseł
pranie
firan
aktualizacja inst. bezp. pożarowego
montaż i programowanie centrali telefonicznej

91.771,82
1.458,30
1.431,65
3.207,72
5.904,00
1.816,56
281,67
3.453,00
1.773,66
312,84
385,00
7.380,00
11.193,00
1.300,00
1.476,00
5.904,00
250,00
90,02
12.684,00
15.178,20
13.136,40
520,00
1.159,80
615,00
861,00

Opłaty z tyt. usług tele. telef. stacj. i kom

2.318,56

Podróże służbowe

2.131,95

ZFŚS

12.846,49

Koszty organizacji wystaw
1. Wystawa „Zerwany splot. Wojenne losy zgierzan"
2. „Damy i gorszycielki. Kobiety w dwudziestoleciu międzywojennym."
3. Wystawa „Aleksander Falzmann 1887-1942 bohaterski pastor"
4. Wystawa „Z albumu rodzinnego Zgierzan"
SWystawa „Przestrzeń końca czasu"

14.06139
87,76
7.114,85
861,00
5.944,29
53,49

OGÓŁEM

790.000,00

Zgierz, dnia 12.02.2021 r.
Główny Księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
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Dyrektor
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CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA POZOSTAŁYCH WYDATKÓW
ZA O K R E S 01.01. - 31.12 2020 ROKU P O K R Y T Y C H
Z INNYCH PRZYCHODÓW I DOCHODÓW WŁASNYCH
1. Remont schodów - wyjście ewakuacyjne
oraz sufitów w pomieszczeniach wystaw czasowych w piwnicach Muzeum
2. Koszty związane z obchodami 200-lecia Umowy Zgierskiej
(koszty wydania komiksu)

OGÓŁEM

27.854,51
20.000,00

47.854,51

CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA POZOSTAŁYCH WYDATKÓW
ZA O K R E S 01.01. - 31.12 2020 ROKU P O K R Y T Y C H Z DOTACJI
MUZEUM HISTORII P O L S K I
l.Dotacja z Muzeum Historii Polski w ramach programu Patriotyzm Jutra
na wydanie publikacji pt: „Zakładowe opowieści 2.0"

25.000,00

OGÓŁEM

25.000,00

Zgierz, dnia 12.02.2021 r.
Główny Księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dyrektor
M U Z E U M MIASTA ZGIERZA
9S-! 00 Zgieri, ol. gin. J. H. Oabrowskieso 21
NIP: 732-10-77-607;

REG: 004335714

Wriiyaeio
'o-Budżetowy

DYREKTOR MUZEUM^MH ZGIERZA
Robert XłWvtSski
KtistóSI'

Wykonanie pianu finansowego na dzień 31.12.2020 r.
Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych w Zgierzu SP ZOZ ul. Łęczycka 24a

Wyszczególnienie

L.p.

I.

PRZYCHODY OGÓŁEM

Przychody ze sprzedaży i zrównane z
nimi,
w tym:
y^rzedażusWmedycżiiych
w tym: _
1.1.1 przychody z Narodowego Funduszu Zdro
Ł

1.1.2 pozostałe usługi medyczne
TPozórtałrbrzychod^
1
w tym:
2.1 dotacje podmiotowe z budżetu
pozostałe do wys. odpisu amort. śr.
trwałych z dotacji
2.3 czynsze
2.4 Wski nadzwyczajne
3. Przychody finansowe
2.2

1.

Koszty działalności operacyjnej,
w tym:

1.1 amortyzacja

1%)

9 776 000,00 9 697 219,76

99,19

9 520 000,00 9 407 349,71

98,82

9 520 000,00 9 407 349.711

98,82

-—•

8 650 000,00
870 000,00;

I

•

1

8 646 949,96

99,96

760 399,75:

87,40'

•

f

256 000,00
0,00

289 870,05
0,00

113,23
\
0,00

130000,00:

129 540,51

99,65

120 OOO.OO;

112 073,77]

0,00

30 694,69^

0,00

0,00

1
93,39
OfiO

0,00

9 766 000,00 9 335 771,21;
9 710 000,00

0 264163,27

95,59
95,41

135 000,00

134 441.21

99,59

materiały i energia

1 230 000.00

994 828,21

80,88

1.3

usługi obce

2 0Of700O,00 7 955 76M8

97,79

1.4

podatki i opłaty

5 000.00

3 684,00

73,68

1.5 ;wynagrodzenia

5 400 000,00

5 240 781,40:

97,0sJ

890 000,00

888 438,42

99,82

50 000,00

46 223,15

92,45

0,00

0,00

1.6

ubezpieczenia społeczne i inne świadczę

1.7

pozostałe koszty rodzajowe

2. p o z o s t a ł e koszty operacyjne w tym:
2.1 straty nadzwyczajne

|

Wskaźnik
wykonania
na 2020 do
planu w

1.2

lT~Wartośćl^rzedanych towarów i materiató
•

Nieostateczne
wykonanie
planu na
31.12.2020 r.
w zł

Plan na 2020 r.
w zł

56 000,00
0,00

;

71 606,22
5 855,02"

3.

Koszty finansowe

III.

WYNIK BRUTTO

10 000,00

l,72j
361 448,55

IV.

WYNIK NETTO

10 000,00

361 448,55

0,00

0,00
•

, __,

127,87

0,00
o^ooj

A

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYRtfKtjt^R
Rejonowymi

gl»r*u

Załącznik Nr 2
CZĘŚĆ OPISOWA WYJAŚNIAJĄCA POZYCJE ZAWARTE W T A B E L I
na dzień 31.12.2020 r.
/ Przychody
Jednostka zrealizowała planowane przychody ogółem na dzień 31.12.2020 roku w kwocie
9.697.219,76 zl. tj. w 99,19%
I 1. Głównym źródłem przychodów placówki jest zawarty kontrakt z NFZ, który został
wykonany w kwocie 8.646.949,96 zł. tj. w 99,96 %.
Pozostałe usługi medyczne zostały wykonane w 87,40% w kwocie 760.399,75 zł. w tym:
-

odpłatne świadczenia medyczne

od osób nieubezpieczonych

w

zakresie badań

laboratoryjnych, RTG, USG, stomatologicznych i itp. - 530.904,99 zł.,
-

świadczenia medyczne dla NZOZ - 90.285,79 zł.,

-

świadczenia medyczne pracodawcom (Medycyna Pracy) - 51.764,47 zł.,

-

dotacja z Urzędu Miasta Zgierza w zakresie medycyny sportowej dla dzieci i młodzieży
uczęszczających do zgierskich klubów sportowych -3.615,50 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 - 72.898,00 zł.,

-

dotacja z Województwa Łódzkiego

w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych

z zakresu medycyny pracy - prowadzenie ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej,
uzasadnionej stwierdzoną patologią zawodową - w kwocie 3.531,00 zł.,
-

dotacja z Urzędu Miasta Zgierza w zakresie wzmocnienia profilaktyki szczepień
przeciwko grypie u mieszkańców w wieku 60+ w kwocie 7.400,00 zł.

Niewykonanie planu pozostałych usług medycznych w 12,60% spowodowane:
-

zmniejszoną ilością wykonanych

odpłatnie świadczeń medycznych dla osób

nieubezpieczonych w zakresie badań laboratoryjnych, RTG, USG, stomatologicznych
i itp., w stosunku do 2019 roku,
zmniejszoną ilością wykonanych świadczeń medycznych w zakresie medycyny
sportowej dla dzieci i młodzieży uczęszczających do zgierskich klubów sportowych,
w stosunku do 2019 roku (okres pandemii COYID-19).

I 2. Pozostałe przychody operacyjne w kwocie 289.870,05 zł stanowią 113,23% wykonania
planu na dzień 31.12.2020 roku na które składają się:
- odpis okresowy przychodów

w wysokości miesięcznej amortyzacji środków trwałych

zakupionych z dotacji, wydatkowane dotacje - 129.540,51 zł.,
- przychody z tytułu wynajmu lokali - 112.073,77 zł.,
- usługi ksero, pozostałe - 2.175,00 zł.,
- nadwyżki inwentaryzacyjne - 304,43 zł.,
- darowizny niefmansowe zal. do aktywów obrotowych - 15 081,65 zł.
- zyski nadzwyczajne - odszkodowanie w kwocie 30.694,69 zł. z tytułu:
.

zalanie sufitu w korytarzu budynku Przychodni Nr 3 przy ul. Łęczyckiej 24A 3.074,87 zł.,

.

spalenie wnętrza budynku wynajmowanego przez Aptekę Hortensja w Przychodni Nr

1 przy ul. Fijałkowskiego 2 - 27.619,82 zł.
Zyski nadzwyczajne miały wpływ na przekroczenie planu pozostałych przychodów
operacyjnych o 13,23% na dzień 31.12.2020 r.
13. Przychody finansowe na dzień 31.12.2020 r. nie wystąpiły.
II Koszty
Jednostka zrealizowała

planowane

koszty

na dzień

31.12.2020 roku w kwocie

9.335.771,21 zl tj. w 95,59%.
Głównymi kosztami jednostki są koszty działalności operacyjnej w kwocie 9.264.163,27 zł.
które stanowią 95,41% wykonania planu w tym:
1. amortyzacja -134.441,21 zł wykonanie w 99,59%
2. zużycie materiałów i energii -994.828,21 zl., wykonanie w 80,88% w tym:
* zużycie materiałów - 778.575,29 zł.,
* zużycie energii - 216.252,92 zł. w tym:
- energia elektryczna - 72.574,59 zł.
- energia cieplna - 101.241,17 zł.
-gaz-31.538,97 zł.
-woda i ścieki - 10.898,19 zł.
Niewykonanie planu kosztów zużycia materiałów w 19,12 % związane ze zmniejszoną ilością
zużytych odczynników laboratoryjnych, materiałów medycznych,

w zakresie odpłatnych

badań laboratoryjnych, RTG, USG, stomatologicznych i itp, w stosunku do 2019 roku, oraz
znacznym ograniczeniem kosztów remontowo-materiałowych w MZPR w stosunku do
założonych planów na 2020 r.

2

3. usługi obce -1.955.766,88 zl wykonanie w 97,79% w tym:
* usługi transportowe - 6.881,14 zł,
* usługi medyczne - 1.694.559,32 zł. w tym: kontrakty lekarskie - 1.567,062,27 zł.
* czynsze i dzierżawa-44.970,21 zł.,
* usługi bankowe, telekomunikacyjne, obsługi strony internetowej - 54.826,21 zł.,
* naprawy, konserwacje-42.232,15 zł.,
* usługi nie zaliczane do inwestycji - 1.900,00 zł.,
* usługi zlecane na zewnątrz - 110.397,85 zł. wtym:
- utylizacja odpadów -18.434,63 zł,
- usługi ochrony - 1.298,88 zł,
- odbiór odpadów komunalnych - 22.991,57 zł,
- usługi informatyczne - 38.489,36 zł,
- pomiary dozymetryczne - 4.717,65 zł,
- sprzątanie terenów - 9.700,00 zł.,
- ISO audyt nadzoru, - 7.633,00 zł.,
- pranie parawanów, zasłon - 26,00 zl.
- pozostałe - 7.106,76 zł. w tym:
-

usługi stolarskie (meble) - 4.518,94 zł.,

-

dezynfekcja, ozonowanie - 900,00 zł.,

-

doradztwo-1.230,00 zł

-

dorabianie kluczy, pozostałe - 457,82 zł.

Niewykonanie planu kosztów usług obcych w 2,21% wynika z ograniczenia kosztów do
niezbędnych usług dla MZPR.
4. podatki i opłaty - 3.684,00 zł. wykonanie w 73,68% w tym:
* opłaty sadowe, notarialne - 57,00 zł,
* podatek od nieruchomości - 3.627,00 zł.
5. wynagrodzenia 5.240.781,40 zł., wykonanie w 97,05% w tym:
* wynagrodzenie z umowy o prace - 3.819.071,58 zł w tym:
- wynagrodzenie zasadnicze - 3,102.058,84 zł,
- wynagrodzenie za czas choroby (do 33 dnia) 67.357,50 zł,
- wysługa lat pracy - 561.073,25 zł,
- dodatek wyrównawczy - 44,92 zł,
- godziny nadliczbowe - 11.160,07 zł,
- nagrody pieniężne - 74.197,00 zł,
- dodatek ponad standard (usługi stomatologiczne) - 3.180,00 zł,

3

* wynagrodzenie z umowy zlecenia - 1.182.830,35 zł,
* wynagrodzenie pozostałe - 238.879,47 zł w tym:
- nagrody jubileuszowe - 162.435,60 zł,
- ekwiwalent za niewykorzystany urlop - 18.483,87 zł.,
- odprawy emerytalne - 57.960,00 zł.,
Zwiększona zachorowalność pracowników wpłynęła na niewykonanie planu wynagrodzeń.
6. ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia wobec pracowników - 888.438,42 zł
wykonanie w 99,82% w tym:
* składki na ubezpieczenie społeczne - 819.830,77 zł w tym: emerytalne 458.115,2lzł.,
* składki na Fundusz Pracy - 49.590,61 zł,
* świadczenie BHP - 9.350,00 zł,
* zakup odzieży ochronnej - 5.409,34 zł.,
* szkolenia pracowników - 980,00 zł,
* woda mineralna -1.395,70 zł,
* pranie fartuchów dla pracowników - 1.482,00 zł.,
* dofinansowanie do okularów - 400,00 zł.
7. pozostałe koszty rodzajowe w kwocie 46.223,15 zł., wykonanie w 92,45% w tym:
* ryczałt za korzystanie z prywatnego samochodu do celów służbowych - 37.277,76 zł,
* OC ZOZ, majątku MZPR - 8.945,39 zł.
Zwiększona zachorowalność pracowników wpłynęła na obniżenie wykonania planu
ryczałtu za korzystanie z prywatnego samochodu do celów służbowych.
I I 2 Pozostałe koszty operacyjne w wysokości 71.606,22zł. wykonanie w 127,87% na które
złożyły się:
- koszty wynajmu lokali - 37.838,30 zł,
- przekazanie nieodpłatnie składników niefin. aktywów obrót. - 15.081,65 zł,
- koszty lat wcześniejszych-12.145.41 zł,
- kasacje materiałów, pozostałe - 685,84 zł.,
straty nadzwyczajne - 5.855,02 zł. (wymiana szyby zespolonej oraz naprawa instalacji
elektrycznej po pożarze w Aptece Hortensja w budynku Przychodni Nr 1 ).
Przekroczenie wykonania planu pozostałych kosztów operacyjnych o 27,87% wynika z
nieodpłatnego przekazania darowizn (lamp bakteriobójczych, maseczek) w kwocie 15.081,65
złotych.

4

I I 3 Kosztyfinansowew kwocie 1,72 zl z tytułu:
- odsetek od dostaw i usług - 1,72 zł. (opóźnienie Poczty Polskiej w dostarczeniu
faktury od kontrahenta).
III Wynik finansowy
Wynikfinansowyjednostki na dzień 31.12.2020 roku kształtuje się na poziomie :
- zysk brutto 361.448,55zł,
- zysk netto 361.448,55zl
IV Dotacje
1. Miejski Zespół Przychodni Rejonowych w Zgierzu zawarł w dniu 04.02.2020 roku
umowę Nr ZS.8030.56.123.2020 wraz z Aneksem nr 1 z dnia 6.02.2020 r. oraz umowę
Nr ZS.8030.79.634.2020 z dnia 9.07.2020 r. z Gminą Miasto Zgierz, reprezentowaną przez
Prezydenta Miasta Zgierza, w zakresie ochrony zdrowia, obejmujące świadczenia i usługi
zdrowotne nie objęte kontraktem z ŁO NFZ w zakresie medycyny sportowej dla dzieci
i młodzieży uczęszczających do zgierskich klubów sportowych. Łączna maksymalna wartość
umów wynosiła 23.648,50 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 3.615,50 zł.
2. Miejski Zespół Przychodni Rejonowych w Zgierzu zawarł w dniu 17.01.2020 roku
umowę Nr ZS.8030.39.57.2020 oraz umowę Nr ZS.8030.78.594.2020 r. w dniu 02.07.2020 r.
z Gminą Miasto Zgierz, reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Zgierza, w zakresie ochrony
zdrowia, obejmujące świadczenia i usługi zdrowotne nie objęte kontraktem z ŁO 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 umów wynosiła 75.000,00 zł. Świadczenia zdrowotne stanowiące
przedmiot umowy zostały zrealizowane w kwocie 72.898,00 zł.
3. Miejski Zespół Przychodni Rejonowych w Zgierzu zawarł w dniu 2.09.2020 roku
umowę Nr ZS.8030.83.784.2020 wraz z Aneksem nr 1 z dnia 18.09. 2020 r z Gminą Miasto
Zgierz, reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Zgierza, w zakresie ochrony zdrowia,
obejmujące świadczenia i usługi zdrowotne nie objęte kontraktem z ŁO NFZ w zakresie
wzmocnienia profilaktyki szczepień przeciwko grypie, polegających na wykonaniu
nieodpłatnych szczepień przeciwko grypie u

mieszkańców 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 stanowiące przedmiot umowy zostały
zrealizowane w kwocie 7.400,00 zl.

5

3014. Miejski Zespól Przychodni Rejonowych w Zgierzu zawarł w dniu 29.07.2020 roku
umowę Nr 488/27R/2020 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 zostały zrealizowane w kwocie
3.531,00 zl. w Przychodni Rejonowej Nr 1 w Zgierzu przy ul. Fijałkowskiego 2.
5. Miejski Zespół Przychodni Rejonowych w Zgierzu uzyskał w dniu 1.10.2020 r.
dofinansowanie od NFZ w kwocie 25.599,74 zł do informatyzacji świadczeń opieki
zdrowotnej udzielanych przez lekarza POZ określonym w Zarządzeniu Nr 27/2020/DEF
Prezesa NFZ z dnia 28.02.2020 r. zmienionego Zarządzeniem Nr 35/2020/DEF Prezesa NFZ
z dnia 12.03.2020 r. Otrzymane środki pieniężne w kwocie 25.599,74 zl zrefundowały
w znacznej części zakup urządzeń informatycznych, na który wydatkowano ogółem
38.371,00 zł., w tym: 7 szt. komputerów, serwer DELL oraz 27 szt. licencji mMedica.
Łączna wartość otrzymanych dotacji w 2020 roku wyniosła 113.044,24 zł.

V Darpwtm1. MZPR w Zgierzu otrzymał na podstawie umowy darowizny z dnia 27.03.2020 r.
200 szt maseczek ochronnych od Gminy Miasto Zgierz, reprezentowaną przez
Prezydenta Miasta Zgierza. Przedmiot darowizny został wyceniony przez MZPR
w Zgierzu na kwotę 442,80 zł.
2. MZPR w Zgierzu otrzymał na podstawie umowy darowizny z dnia 16.09.2020 r.
lampę bakteriobójczą NBV 30 P Nr 4063/03 o wartości rynkowej 500,00 zl
z przeznaczeniem na działalność statutową od osoby prywatnej Pana Andrzeja
Banaszewskiego zamieszkałego w Łodzi przy ul. Ajnenkiela 60.
3. MZPR w Zgierzu otrzymał na podstawie umowy darowizny z dnia 22.12.2020 r., od
Gminy Miasto Zgierz, reprezentowanej przez Prezydenta Miasta Zgierza, 11 szt. lamp
bakteriobójczych, dezynfekujących powietrze za pomocą promieni UV-C, o wartości
14.138,85 zl. Darowizna przeznaczona do dezynfekcji gabinetów lekarskich oraz
zabiegowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracy w poradniach i gabinetach
Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych w Zgierzu.

Łączna wartość otrzymanych darowizn w 2020 roku wyniosła 15.081,65 zl.
GŁÓWW. KSIĘGOWY
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Załącznik Nr 3

4tmns«

Stan zobowiązań, należności oraz środków pieniężnych na dzień 31.12.2020 roku
w złotych
A Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

(1+ I I )

1.314.226,38

1 Zobowiązania ogółem w tym:
7. Zobowiązania

836.301,76

długoterminowe

2. Zobowiązania krótkoterminowe

0,00
w tym:

836,301,76

a) z tytułu dostaw i usług

198.527,22

b) z tytułu rozrachunków publiczno-prawnych

347.906,69

w tym:
* podatków

72.695 00

w tym:
-

podatek od umowy o pracę

67.105,00

-

podatek od umowy zlecenie

5.590,00

* ubezpieczeń społecznych

275.211.69

w tym:
- składki na ubezpieczenie społeczne
- składki na ubezpieczenie zdrowotne
- składki na Fundusz Pracy

c) z tytułu wynagrodzeń
d) inne zobowiązania w tym:

203.748,19
63.260,74
8.202,76

273.210,42
16.546,95

- z tytułu potrąceń pracowniczych:
KZP, Izby Lek. Piel., PZU, Zw.Zaw.

15.737,79

- pozostałe rozrachunki z pracownikami

312,80

- ryczałt samochodowy

496,36

e) fundusze specjalne (ZFŚS)

110,48

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2020 roku nie wystąpiły.
I I Inne rozliczenia międzyokresowe

203
I I I Należności krótkoterminowe na dzień 31.12.2020 roku wynoszą 783.327,99 zł
w tym:
a) należności niewymagalne 781.133,20 zł w tym:
- z tytułu dostaw i usług - 780.768,55 zł w tym: NFZ 764.114,40 zł
- pozostałe- 364,65 zł: w tym:
* rozrachunki z pracownikami - 254,65 zl,
* z tytułu kaucji za opakowania - 110,00 zł,

b) należności wymagalne 2.194,79 zł z tytułu:
- dostaw towarów i usług

2.194,79 zł.

I I I Środki pieniężne na dzień 31.12.2020 roku wynoszą 1.289.572,47 zł w tym;
-KASA
-BANK

39.051,87 zł,
1.250.520,60zł

w tym:
-BANK
- BANK (ZFŚS)

1.250.410,12 zł
110,48 zł

Załącznik nr 2 do raportu
o stanie Gminy Miasto Zgierz za rok 2020

Informacja o stanie mienia Gminy Miasto Zgierz
na dzień 31 grudnia 2020 roku
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miasto Zgierz obejmuje zbiór danych
dotyczących majątku według stanu na dzień 31 grudnia 2020 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 2021 r. poz. 305).
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 2019 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 decy/ji

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 2020 r. poz. 713 z późn. zm.).
Gospodarowanie majątkiem Gminy Miasto Zgierz określają również przepisy:
•

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217),

•

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 2020 r. poz. 1990
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
terytorialnego,

jednostek

budżetowych,

samorządowych

zakładów

budżetowych,

państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających
siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 342).
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 2020 r. zostały porównane do danych z 31 grudnia 2019 r.

I. Dane o majątku komunalnym i jego zmianach oraz porównanie stanu na dzień 31.12.2020 r.
ze stanem na dzień 31.12.2019 r.
T a b e l a 1 . S k ł a d n i k i m a j ą t k o w e w e d ł u g grup ś r o d k ó w t r w a ł y c h w w a r t o ś c i brutto ( U r z ą d M i a s t a Z g i e r z a ) .
Treść

Lp.

Grupa

31.12.2019

Zwiększenia

217 324 608,88 28 977 567,72

Zmniejszenia

31.12.2020

6 868 861,44 239 433 315,16

I

Rzeczowe składniki majątku trwałego

1

Grunty

0

32 708 663,32

297 698,13

516 650,66

32 489 710,79

2

Budynki i lokale

I

69 458 003,42

18 430 501,84

4 980 145,96

82 908 359,30

3

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

II

104 071 793,83

9 212 535,87

457 775,89

112 826 553,81

4

Kotły, maszyny energetyczne

III

560 894,14

0,00

0,00

560 894,14

5

Maszyny, urządzenia, aparaty

IV

5 016 683,76

544 499,41

256 765,93

5 304 417,24

6

Specjalistyczne maszyny, urządzenia, aparaty

V

35 139,00

0,00

0,00

35 139,00

7

Urządzenia techniczne

VI

2 750 723,24

492 332,47

142 710,45

3 100 345,26

8

Środki transportu

VII

1 024 501,29

0,00

0,00

1 024 501,29

9

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

VIII

1 698 206,88

0,00

514 812,55

1 183 394,33

II

Pozostałe środki trwałe (013)

1833 731,88

331 733,32

13 160,67

2 152 304,53

III

Środki trwałe w budowie,

34 000 182,16 28 544 671,00

19 658 503,53

4 544 476,01

12 405 836,91

6 316 811,09

10 633 501,83

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

2 804 8 3 2 3

11 918,82

0,00

2 816 751,21

19 231 335,27

1 243 000,00

7 338 000,00

13 136 335,27

w tym współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
IV

V
VI

14 202 992,37

Wartości niematerialne i prawne
Długotrwałe aktywa finansowe
Razem

255 397 500,79 64 564 402,02

42 764 693,11 277 197 209,70

T a b e l a l a . S k ł a d n i k i m a j ą t k o w e w e d ł u g grap ś r o d k ó w t r w a ł y c h w w a r t o ś c i brutto (jednostki organizacyjne).
Treść

Lp

Grupa

31.12.2019

Zwiększenia

Zmniejszenia

31.12.2020

90 524 877,92

4 077 750,13

840 742,48

93 761 885,57

0

0,00

0,00

0,00

0,00

Budynki i lokale

I

77 031 846,88

2 987 449,70

32 960,87

79 986 335,71

3

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

II

9 929 600,50

370 175,29

740 686,00

9 559 089,79

4

Kotły, maszyny energetyczne

m

1 165 847,87

0,00

0,00

1 165 847,87

5

Maszyny, urządzenia, aparaty

IV

428 788,95

46 418,00

11210,61

463 996,34

6

Specjalistyczne maszyny, urządzenia,
aparaty

V

326 950,64

0,00

10 737,00

316 213,64

7

Urządzenia techniczne

VI

557 919,03

99 334,99

26458,00

630 796,02

8

Środki transportu

VII

131 913,14

0,00

0,00

131 913,14

9

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i
wyposażenie

VIII

952 010,91

574 372,15

18 690,00

1 507 693,06

n

Pozostałe środki trwale (013)

11 609 057,13

1 122 890,84

315124,00

12 416 823,97

m

Środki trwałe w budowie,

141315,00

30 430,08

20 345,00

151 400,08

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozostałe mienie:

3 251 019,12

218 047,00

286 658,18

3 182 407,94

księgozbiór

2 149 210,35

205 442,01

286 658,18

2 067 994,18

pomoce naukowe

877 720,77

10 099,99

0,00

887 820,76

eksponaty muzealne

224 088,00

2 505,00

0,00

226 593,00

V

Wartości niematerialne i prawne

558 626,99

53 940,00

2 398,40

610168,59

VI

Długotrwałe aktywa finansowe

0,00

0,00

0,00

0,00

106 084 896,16

5 503 058,05

1 465 268,06

110122 686,15

I

Rzeczowe składniki majątku trwałego

1

Grunty

2

w tym współfinansowane ze środków Unii
Europejskiej
IV

Razem

Tabela lb. S k ł a d n i k i m a j ą t k o w e G m i n y Miasto Z g i e r z w e d ł u g grup ś r o d k ó w t r w a ł y c h w w a r t o ś c i brutto n a 31.12.2020 r.
Treść

Lp.

Grupa

Razem

Urząd Miasta Zgierza

Jednostki organizacyjne

239 433315,16

93 761 885,57

333 195 200,73

I

Rzeczowe składniki majątku trwałego

1

Grunty

0

32 489 710,79

0,00

32 489 710,79

2

Budynki i lokale

I

82 908 359,30

79 986 335,71

162 894 695,01

3

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

II

112 826 553,81

9 559 089,79

122 385 643,60

4

Kotły, maszyny energetyczne

III

560 894,14

1 165 847,87

1 726 742,01

5

Maszyny, urządzenia, aparaty

IV

5 304 417,24

463 996,34

5 768 413,58

6

Specjalistyczne maszyny, urządzenia, aparaty

V

35 139,00

316 213,64

351 352,64

7

Urządzenia techniczne

VI

3 100 345,26

630 796,02

3 731 141,28

8

Środki transportu

VII

1 024 501,29

131 913,14

1 156 414,43

9

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

VIII

1 183 394,33

1 507 693,06

2 691 087,39

II

Pozostałe środki trwałe (013)

2 152 304,53

12 416 823,97

14 569 12830

m

Środki trwałe w budowie,

19 658 503^3

151 400,08

19 809 903,61

w tym współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

10 633 501,83

0,00

10 633 501,83

Pozostałe mienie:

0,00

3 182 407,94

3 182 407,94

księgozbiór

0,00

2 067 994,18

2 067 994,18

pomoce naukowe

0,00

887 820,76

887 820,76

eksponaty muzealne

0,00

226 593,00

226 593,00

2 816 751,21

610 16839

3 426 919,80

13 136 335,27

0,00

13 136 335,27

277 197 209,70

110 122 686,15

387319 895,85

IV

V
VI

Wartości niematerialne i prawne
Długotrwałe aktywa finansowe
Razem

W mieniu komunalnym Gminy Miasto Zgierz w 2020 r. największy udział miały rzeczowe
składniki majątku trwałego i stanowiły 86,03%. W ramach rzeczowych składników majątku trwałego
znaczącą pozycję zajęły budynki - 48,89%, obiekty inżynierii lądowej i wodnej - 36,73% i grunty 9,75%.
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.

Wvkres 1. Udział poszczególnych grup ś r o d k ó w trwałych w rzeczowych składnikach majątku
trwałego
Specjalistyczne
maszyny, urządzenia. _
Maszyny, urządzenia,.
aparaty
1.73%

Urządzenia techniczne
1.12%.
Środki transportu
.0.35%

0.10%

Narzędzia, przyrządy,
ruchomości i
_ wyposażenie
* 0.81%
Grunty
.9.75%

Kotły, maszyny,
energetyczne
0.52%
Obiekt}' inżynierii
lądowej i wodnej
36.73%

Budynki i lokale
48,89%

W y k r e s 2. U d z i a ł p o s z c z e g ó l n y c h s k ł a d n i k ó w m a j ą t k o w y c h w w a r t o ś c i
mienia

Pozostałe mienie:
0.82%

komunalnego

Wartości niematerialne
i prawne

_ Długotrwałe aktywa
finansowe
3.39%

Środki trwałe w
budowie,
5.11%
Pozostałe środki
trwałe (013)
3.76%

Rzeczowe składniki
majątku trwałego
86,03%

Wartość rzeczowych składników majątku trwałego według cen ewidencyjnych brutto Gminy
Miasto Zgierz na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosiła 333 195 200,73 zł, w tym gruntów
32 489 710,79 zł, których formę dysponowania oraz strukturę własności przedstawia tabela nr 2.
Tabela 2. Struktura w ł a s n o ś c i g r u n t ó w G m i n y Miasto Zgierz.
Lp.

Struktura własności gruntów

I l o ś ć na 31.12.2019 r .

I l o ś ć n a 31.12.2020 r .

1

Grunty s t a n o w i ą c e w ł a s n o ś ć G m i n y Miasto Z g i e r z

598 ha

595 ha *

2

G r u n t y s t a n o w i ą c e w ł a s n o ś ć G m i n y Miasto Zgierz
oddane w u ż y t k o w a n i e

1 ha

1 ha

3

G r u n t y s t a n o w i ą c e w ł a s n o ś ć G m i n y Miasto Z g i e r z
oddane w u ż y t k o w a n i e w i e c z y s t e

39 ha

39 ha

4

G r u n t y s t a n o w i ą c e w ł a s n o ś ć G m i n y Miasto Z g i e r z
oddane w administrowanie jednostkom
organizacyjnym miasta

117 h a

117 ha

* W roku 2020 sprzedano ok. 30 400 m g r u n t ó w gminnych, a nabyto 2 858 m
do pełnych ha).
Źródło informacji: Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Mieszkalnictwa
2

2

W rezultacie ubyło ok. 27 500 m , tj. 3 ha (w zaokrągleniu
2

Oprócz środków sklasyfikowanych w powyższych grupach Gmina Miasto Zgierz posiadała:
.

środki trwałe w budowie na kwotę 19 809 903,61 zł, w tym środki trwałe w budowie
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w wysokości 10 633 501,83 zł.

.

długotrwałe aktywa finansowe na kwotę 13 136 335,27 zł.
Łączna wartość mienia komunalnego Gminy Miasto Zgierz na dzień 31 grudnia 2020 r.

w wartości ewidencyjnej brutto wyniosła 387 319 895,85 zł i wzrosła w porównaniu ze stanem
nadzień 31.12.2019 r. o 25 837 498,90 zł, co jest przede wszystkim efektem realizacji inwestycji
z udziałem środków unijnych.
Nakłady finansowe na środki trwałe w budowie poniesione w okresie od 01.01.2020 r.
do 31.12.2020 r. wyniosły 34 000 182,16 zł.
Szczegółowy wykaz realizowanych zadań inwestycyjnych w roku 2020 zaewidencjonowanych
na koncie 080 „Środki trwałe w budowie (inwestycje)" przedstawia tabela nr 3.

T a b e l a 3. W y k a z z a d a ń i n w e s t y c y j n y c h r e a l i z o w a n y c h w roku 2020.

nazwa zadania inwestycyjnego

nr zadania

nakłady
inwestycyjne

Rozbudowa ulicy Podgórnej i Tatrzańskiej w Zgierzu

0187910

51 660,00

Przebudowa u l i c y Solnej w Z g i e r z u

0187980

200 000,00

B u d o w a u l i c y Orzechowej w Z g i e r z u

0188270

2 8 1 630,44

Przebudowa d r ó g na terenie G m i n y M i a s t o Zgierz - u l . G r o t n i c k a - W P F

0188460

642 152,28

Przebudowa d r ó g n a terenie G m i n y M i a s t o Zgierz - u l . J a g i e ł ł y - W P F

0188470

1 710 372,26

Przebudowa chodnika u l i c y H e n r y k a D ą b r o w s k i e g o w Zgierzu

0188490

7 400,00

0188720

60 000,00

0188090

9 638 141,00

0188760

1 090 379,31

0187160

10 665 573,07

0186580

350 184,07

B u d o w a oświetlenia ulicy Bajkowej w Zgierzu

0188510

25 351,53

B u d o w a oświetlenia ulicy Zawilcowej w Zgierzu

0188520

2 7 326,91

P r z y w r ó c e n i e n a l e ż y t e g o stanu P o m n i k o w i Stu Straconych w Z g i e r z u - W P F

0188790

150 000,00

0187670

7 946 266,86

M i e j s c a integracji s p o ł e c z n e j - Otwarte Strefy A k t y w n o ś c i n a terenie Z g i e r z a

0188350

300 000,00

Z a k u p n i e r u c h o m o ś c i n a cele komunikacyjne przez G m i n ę Miasto Z g i e r z

0188240

16 850,00

0188610

68 647,36

0188620

4 2 652,07

0188630

149 281,02

Z a k u p w i e l o f u n k c y j n y c h u r z ą d z e ń d r u k u j ą c y c h w r a z z oprogramowaniem

0187850

93 200,00

W y k o n a n i e geotermalnego odwiertu badawczego

0188440

98 400,00

0188690

116 444,00

0188800

208 378,61

0188230

28 000,00

B u d o w a a k t y w n y c h p r z e j ś ć dla pieszych w w y b r a n y c h l o k a l i z a c j a c h miasta Z g i e r z a

0188260

2 800,00

Podniesienie ogrodzenia na cmentarzu k o m u n a l n y m w Z g i e r z u

0188590

23 638,14

B u d o w a zdroju ulicznego w okolicach posesji nr 20 p r z y u l i c y D y g a s i ń s k i e g o w Z g i e r z u

0188980

5 453,23

P r z e b u d o w a d r ó g n a terenie G m i n y Miasto Z g i e r z - u l i c a Proboszczewice, u l i c a B o c z n a

P o p r a w a j a k o ś c i , funkcjonowania i r o z w ó j oferty systemu transportowego n a terenie
G m i n y Miasto Zgierz - W P F
M o d e r n i z a c j a infrastraktury torowo - sieciowej n a o d c i n k u p l . K i l i ń s k i e g o - K u r a k ( w r a z
ze zjazdem w drodze 9 1 ) w Z g i e r z u - W P F
S z l a k i e m architektury w ł ó k i e n n i c z e j - r e w i t a l i z a c j a m i a s t a Z g i e r z a w celu rozwoju
produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych t e r e n ó w na obszarze Ł O M WPF
M o d e r n i z a c j a energetyczna b u d y n k ó w zasobu komunalnego oraz u ż y t e c z n o ś c i publicznej
na terenie M i a s t a Z g i e r z a

Modernizacja o b i e k t ó w sportowych Miejskiego O ś r o d k a Sportu i R e k r e a c j i w Z g i e r z u
przy u l i c y Wschodniej 2 w celu poprawy w a r u n k ó w t r e n i n g ó w z a p a ś n i k ó w i ł u c z n i k ó w rozbudowa istniejącej hali o n o w ą h a l ę w i e l o f u n k c y j n ą - W P F

Z a k u p d z i a ł k i gruntu p o ł o ż o n e j w 121 o b r ę b i e miasta Z g i e r z a , p r z y u l i c y W i e j s k i e j 30,
oznaczonej numerem e w i d e n c y j n y m 181/35
Z a k u p d z i a ł e k gruntu p o ł o ż o n y c h w 113 o b r ę b i e miasta Z g i e r z a p r z y u l . Dolnej 4 6 , 4 8 ,
oznaczonych numerami ewidencyjnymi 196/3 i 197/3
Z a k u p d z i a ł e k gruntu p o ł o ż o n y c h w 113 o b r ę b i e m i a s t a Z g i e r z a p r z y u l . Dolnej 46, 48,
oznaczonych numerami ewidencyjnymi 196/4, 196/5, 197/4 i 197/5

W s p a r c i e b u d o w y p o d ł ą c z e ń b u d y n k ó w do zbiorczego s y s t e m u kanalizacyjnego n a
terenie G m i n y Miasto Z g i e r z - edycja I I

D o p o s a ż e n i e infrastruktury w zakresie gospodarki odpadami k o m u n a l n y m i

B u d o w a drogi dojazdowej do t e r e n ó w Ł ó d z k i e j Specjalnej Strefy Ekonomicznej w
dzielnicy Rudunki w Zgierzu

Razem

34 000 182,16

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.
T a b e l a 4. Zestawienie z m i a n w w a r t o ś c i brutto ś r o d k ó w t r w a ł y c h w U r z ę d z i e M i a s t a Z g i e r z a w okresie od 01.01.2020 r.
do 31.12.2020 r.
Tytuł

Lp.
I

Grupa 0

Grupa I

Grupa 11

297 698,13 18 430 501,84 9 212 535,87

Zwiększenie wartości,
w tym:

1 Zakup

606,60

2 Przyjęcie z inwestycji

285 874,65 18 430 501,84

Grupa I I I

Grupa I V Grupa V

0,00 544 499,41

Grupa V I

0,00 492 332,47

Grupa V I I Grupa V I I I
0,00

0,00

13 678,16

451 299,41

57 380,08

8 983 763,71

93 200,00

434 952,39

0,00 256 765,93

0,00 142 710,45

0,00 514 812^5

514 812,55

3 Inwentaryzacja
4 Darowizny
5 Modernizacja
6 Przyjęcie od innych
jednostek

11216,88

215 094,00

516 650,66 4 980 145,96

11 Zmniejszenie
wartości, w tym:
1 Sprzedaż

137 138,87

1 940 530,66

379 511,79

3 039 615,30

457 775,89

3 898,99

2 Darowizna
3 Przekazanie do innych

427 284,66

215 000,00

99 334,99

30 491,23

37 866,94

43 375,46

jednostek
4 Likwidacja fizyczna
5 Inwentaryzacja

wykres 3. Źródła pozyskiwana środków trwałych w Urzędzie Miasta Zgierza

inwestycji
97,42%

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 97,42%.
Wykres 4. Tytuły zmniejszeń środków trwałych w Urzędzie Miasta Zgierza

Przekazanie do innych
jednostek
68 07%
:

W przypadku zmniejszeń wartości majątku największy udział miało przekazanie do innych jednostek
organizacyjnych Gminy Miasto Zgierz - 68,07% oraz sprzedaż - 30,30 %.
Tabela 4a. Zestawienie zmian w wartości brutto środków trwałych jednostek organizacyjnych Miasta Zgierza w okresie od 01.01.2020 r.
do 31.12.2020 r.
Lp.

I

Tytuł
Zwiększenie
wartości, w
tym:

1

Zakup

2

Przyjęcie z
inwestycji

3

Inwentaryzacja

4

Darowizny

5

Modernizacja

6

Przyjęcie od

Grupa 0

0,00

Grupa I

Grupa I I

2 987 449,70 370 175,29

Grupa I I I

0,00

Grupa I V

46 418,00

Grupa V

0,00

Grupa V I

99 334,99

Grupa V I I

0,00

Grupa V I I I

574 372,15
70 142,36

46 418,00

innych
iednostek

n

Zmniejszenie
wartości, w
tym:

i

Sprzedaż

2

Darowizna

2 987 449,70 370 175,29

0,00

32 9 6 0 ^ 7 740 686,00

99 334,99

0,00

11 210,61

10 737,00

26 458,00

504 229,79

0,00

18 690,00

3

Przekazanie do
innych
jednostek

4

5

Likwidacja
fizyczna

11210,61

32 960,87 740 686,00

4 270,00

Inwentaryzacja

3 000,00

6 467,00
26 458,00

15 690,00

Wykres 5. Źródła pozyskiwania środków trwałych przez jednostki organizacy jne
Zakup

jednostek
97,14%

Podstawowym źródłem pozyskiwania majątku przez jednostki organizacyjne było przyjęcie od innych
jednostek - 97,14% (przekazania między jednostkami organizacyjnymi GMZ).

Wykres 6. Tytuły zmniejszeń środków trwałych w jednostkach organizacyjnych

17,96%

Zmniejszenia środków trwałych nastąpiły głównie w wyniku likwidacji fizycznej - 82,04%.

n . 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 2020 r., na podstawie centralnej informacji Krajowego Rejestru Sądowego, wynosiła
19 211 264,07 zł przy kapitale zakładowym 150 787 486,07 zł.
Na dzień 31.12.2020 r. w KRS nie zostały uwzględnione zmiany z poniższych tytułów:
1)

2)

3)

Objęcie 466 nowo utworzonych udziałów o łącznej wartości 932 000,00 zł w Miejskim
Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zgierzu (akt notarialny z dnia
28.12.2020r.),
Objęcie 6 220 nowo utworzonych udziałów o łącznej wartości 311 000,00 zł w Miejskim
Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Zgierzu (akt notarialny z dnia
29.12.2020r.),
Sprzedaż 7 338 udziałów w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Zgierzu (umowa
sprzedaży z dnia 18.12.2020r.).

Ponadto Gmina Miasto Zgierz jest członkiem Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polskiego
Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych i posiada jeden udział o wartości 100 zł w kapitale rezerwowym
TU W PZUW.
Tabela S. Wartość udziałów w poszczególnych spółkach prawa handlowego.
Ip

1

nazwa spółki

Miejskie

wysokość
kapitała
zakładowego

liczba
udziałów

wartość udziału

wartość udziałów
na dzień
31.12.2020

procentowy udział
Gminy w kapitale
zakładowym

2 048 000,00

1 024

2 000,00

2 048 000,00

100,00

1 464 050,00

28 621

50,00

1 431 050,00

100,00

79 800,00

66

600,00

39 600,00

49,62

Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o. w Zgierzu
2

Miejskie
Przedsiębiorstwo
Gospodarki
Mieszkaniowej
Spółka z o.o. w Zgierzu

3

Miejskie
Przedsiębiorstwo
Komunikacyjne
M A R K A B Spółka z o.o.
w Zgierzu

4

Przedsiębiorstwo

14 968 000,00

7 338

1 000,00

7 338 000,00

49,02

70 948 886,07

1

3 764 614,07

3 764 614,07

5,31

61 278 750,00

3 672

1 250,00

4 590 000,00

7,49

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

150 787 486,07

Razem

X

X

19 211264,07

X

DDL 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 01.01.2020 r. do 31.12.2020r.
R o d z a j dochodu

Lp.
1

W p ł a t y z tytułu o d p ł a t n e g o n a b y c i a p r a w a
własności nieruchomości, w tym:
grunty

1988 355,19

2

U ż y t k o w a n i e wieczyste gruntu

3

Dzierżawa

4

N a j e m lokali

5

O p ł a t y z a najem m i e s z k a ń ( c z y n s z e i
odsetki)

6

W p ł a t y z tytułu przekształcenia prawa
u ż y t k o w a n i a wieczystego
p r z y s ł u g u j ą c e g o osobom f i z y c z n y m w
prawo w ł a s n o ś c i

7

Odszkodowania z a p r z e j ę t e
n i e r u c h o m o ś c i pod inwestycje c e l u
publicznego

8

W p ł y w y z dywidend

9

Odsetki od ś r o d k ó w na rachunkach

114 963,58
914 286,16
149 644,55

bankowych, w tym:
Wydział Księgowości
Wydział Finansowo-Budżetowy

8 7 4 1 048,94
360 630,50

0,00

0,00
10 609,25
164,67
10 444.58

Odszkodowania w y n i k a j ą c e z polisy
ubezpieczenia m a j ą t k u , w t y m :
Urząd Miasta Zgierza
jednostki organizacyjne

11

5 841 165,15
3 852 809,96

lokale

10

Dochody uzyskane w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020

D o c h o d y jednostek organizacyjnych
(najem l o k a l i i inne)
Razem

168 384,62
133 350,57
35 034.05
654 006,68

16954 739,43

W roku 2020 Gmina Miasto Zgierz wraz z jednostkami organizacyjnymi z tytułów wymienionych
powyżej uzyskała dochody w wysokości 16 954 739,43 zł.
Wykres 7. Struktura dochodów według sposobu Ich pozyskiwania
w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020
Odszkodowania

Odsetki od środków na
rachunkach bankowych _
0,06%

u ^ i a ^ S u

Dochodyjednostek
„organiza^yjny^najem

0,99%

3,86%

Wpłaty z tytułu
nieruchomości
34,45%

Użytkowanie wieczyste
grantu 0,68%
Opłaty za najem
mieszkań (czynsze i
odsetki)
51,56%

Najem lokali/
0,88%

-Dzierżawa
5,39%

Z powyższego wykresu wynika, iż w strukturze dochodów z mienia komunalnego Gminy Miasto
Zgierz uzyskanych w okresie 01.01.2020 do 31.12.2020 największy udział miały wpłaty ztytułu
czynszów, które stanowiły 51,56% ogółu dochodów oraz wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa
własności nieruchomości, które stanowiły 34,45% ogółu dochodów.
TV. 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 31.12.2019 r.
i 31.12.2020 r. przedstawia tabela nr 7.
Tabela 7. Zobowiązania długoterminowe
lp

Z o b o w i ą z a n i a wg t y t u ł ó w d ł u ż n y c h

Stan z o b o w i ą z a ń na d z i e ń 31.12.2019

Stan z o b o w i ą z a ń n a d z i e ń 31.12.2020

K r e d y t y bankowe

12 105 523,19

8 573 661,00

2

Papiery w a r t o ś c i o w e (obligacje)

23 0 6 0 0 0 0 , 0 0

4 5 0 6 0 000,00

3

Pożyczka (WFOŚiGW)*

0,00

208 378,61

35 165 523,19

53 842 039,61

1

Razem

Zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych na dzień 31.12.2020 r.
w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2019 r. zmniejszyły się o kwotę 3 531 862,19 zł.
Zadłużenie z tytułu wyemitowanych obligacji wzrosło o kwotę 22 000 000,00 zł.
* P o ż y c z k a n a dofinansowanie zadania: " D o p o s a ż e n i e infrastruktury w zakresie gospodarki odpadami k o m u n a l n y m i " .

Stan zobowiązań krótkoterminowych przedstawia tabela nr 8.
Tabela

8. Stan zobowiązań krótkoterminowych

Jednostka

Na 31.12.2020

Na 31.12.2019
2 643 418,73

4 450 535,63

MOPS

42 487,10

23 232,24

JEDNOSTKI OŚWIATOWE

42 667,66

53 747,99

3 509,48

4 812,15

MOSIR

24 236,47

54 829,48

MUK

12 338,42

10 801,78

129,10

748,92

18 429,41

21 355,92

2 787 216,37

4 620 064,11

UM

SM

ŻŁOBEK
INSTYTUCJE KULTURY

OGÓŁEM

Gmina Miasto Zgierz na dzień 31.12.2020 r. posiadała zobowiązania krótkoterminowe z tytułu zakupu
towarów i usług w wysokości 4 620 064,11 zł.
Zobowiązania długoterminowe Gminy Miasto Zgierz przypadające do spłaty w latach 2022-2034
z tytułu realizacji inwestycji „Termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Zgierza" w formule
PPP wyniosły 16 394 053,66 zł.
Gmina Miasto Zgierz na dzień 31.12.2020 r. nie miała zobowiązań wymagalnych.

V. Wierzytelności przysługujące Gminie Miasto Zgierz według stanu na dzień 31.12.2020 r.
Informacją niniejszą objęto dane dotyczące wierzytelności w zakresie podatków i opłat
lokalnych oraz innych przysługujących Gminie Miasto Zgierz.

Tabela 9. N a l e ż n o ś c i k r ó t k o t e r m i n o w e G m i n y Miasto Zgierz i jednostek organizacyjnych z wybranych ź r ó d e ł d o c h o d ó w w e d ł u g stanu n a
31.12.2019 r. i 31.12.2020 r.

N a l e ż n o ś c i p o z o s t a ł e do z a p ł a t y
Lp.

Źródło dochodów

n a 31.12.2019 r .
Zaległości

Ogółem
1

Podatek od n i e r u c h o m o ś c i o s ó b p r a w n y c h

2

Podatek od n i e r u c h o m o ś c i o s ó b f i z y c z n y c h

3

Podatek rolny - osoby fizyczne

4

Podatek l e ś n y - osoby prawne

5

N a l e ż n o ś c i p o z o s t a ł e do z a p ł a t y
na 31.12.2020 r.
Ogółem

Zaległości

3 014 734,15

3 242 820,99

3 242 820,37

2 9 4 1 066,59

2 898 185,58

3 633 632,62

3 607 235,05

10 968,85

10 964,46

16 974,23

16 960,92

23,54

15,30

149,30

149,30

Podatek od ś r o d k ó w transportu - os. prawne

129 196,67

129 196,67

71 182,04

6 7 788,54

6

Podatek od ś r o d k ó w transportu - os. fizyczne

506 156,27

506 156,27

524 591,40

524 591,40

7

Mandaty S t r a ż y Miejskiej

8 7 512,54

87 512,54

73 6 6 4 , 8 7

73 664,87

8

U ż y t k o w a n i e w i e c z y s t e - o p ł a t a roczna

137 548,29

137 548,29

172 875,49

172 875,49

9

D z i e r ż a w a i najem - os. prawne

48 130,23

48 130,23

52 094,33

52 094,33

10

D z i e r ż a w a i najem - os. fizyczne

1 3 1 738,04

131 738,04

139 4 0 5 , 5 1

139 405,51

11

O p ł a t a adiacencka

0,00

0,00

0,00

0,00

12

Przekształcenie prawa użytkowania

121 942,44

121 942,44

30 108,07

30 108,07

wieczystego

3 014 734,77

13

O d p ł a t n e nabycie p r a w a w ł a s n o ś c i - gruntu

0,00

0,00

0,06

0,06

14

O d p ł a t n e nabycie p r a w a w ł a s n o ś c i - l o k a l u

131 594,75

131 594,75

133 069,95

133 069,95

15

Należności Urzędów Skarbowych

643 890,58

501 994,35

6 6 6 901,74

554 786,35

16

Z a l i c z k i alimentacyjne M O P S

1 672 494,84

1 672 494,84

1 652 939,97

1 652 939,97

17

Mandaty M U K

2 790 705,68

2 142 214,17

2 346 616,20

2 182 975,02

18

W y n a j e m l o k a l i (czynsze i odsetki)

12 895 150,51

12 895 150,51

12 4 9 9 723,83

12 499 723,83

Razem

25262 8 5 4 3

24 429 572,59

25 256 750,60

24 951 189,03

Z powyższej tabeli wynika, iż w strukturze należności z mienia komunalnego Gminy Miasto
Zgierz na 31.12.2020 r. największy udział mają wierzytelności z tytułu czynszów, które stanowią
49,49%, podatek od nieruchomości - 27,23%, mandaty MUK - 9,29% oraz zaliczki alimentacyjne
MOPS, które stanowią 6,54% 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 2020 r. poz. 470 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.
Drogi krajowe

Drogi wojewódzkie
Lp.

Drogi powiatowe

Drogi gminne

Wyszczególnienie
31.12.2019

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2020

1

1

2

2

372

372

15

15

2,9

2,9

14,26

14,26

167,79

167,79

20,7

20,7

23

23

116

116

842,5

842,5

125

125

Ilość
obiektów
inżynierskich

1

1

3

3

10

10

1

1

Ilość

0

0

0

0

5

5

0

0

1

1

9

9

4

4

5

5

1

Ilość dróg (szt.)

2

Długość dróg
(km)

3

Powierzchnia
dróg (tys.m )
2

4
5

parkingów

niestrzeżonych
6

Ilość

skrzyżowań

z sygnalizacją

Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawia
stan majątku, jakim dysponuje Gmina Miasto Zgierz dla potrzeb realizacji swoich zadań statutowych.

