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PocJpis

na rok
Miasta
^Zyrardowa
2o1i Nr ĐüVllt242ĺ16 Rady Miasta Zyrardowa z dnia 29 grudnia 2016 r.

W sprawie: zmiany do Uchwały Budzetowej
Treścwni osku:

Wydatki w Dzia]e 700 w Rozdziale 700 04 zwiększyc środkifinansowe o
kwotę 25o ooo,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w
mieszkaniowym zasobie gminy Miasto Zyrardow. Wnioskowaną kwotę
przesunąc z następujących Rozdziałów:
1. Rozdział 75'0źżŔady Gminy - z wydatków biezących (środkiz
przeznacz-eniem m.in. na a lykuły spożywcze, biurowe, kwiaty,
szkolenia radnych, podroze słuzbowe) kwota przesunięci

20 000,00 zł
2. Rozdział 75 O75 Promocja jednostek samorządu teýorialnego - z
wydatków biezących - kwota przesunięcia 1 í 5 000,00 zł
3. Rozdział 92 1(ig Domy ośrodkikultury, Świetlice ! kluby - ze_
środkowna działalnoś-cbiezącą Centrum Kultury w Zyrardowie
kwota przesunięcia 115 000,00 zł
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Uzasadnienie:

uchwale budzetowej Miasta Zyrardowa na rok 2017 w wydatkach w
dziale 700 ,,Gospodarka Mieszkaniowa" w Rozdziale 700 04 zapisano
kwotę łss ooo,ob zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w
zasobie Mieszkaniowym Miasta Żyrardowa.
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Wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem
ľĺiastaZyrardów'na-lata 2011 - 2021 przyjętym uchwałą Ę"oy Miasta z
dnia 2 marca2017 r. w Rozdziale 5 ,,Analiza potrzeb oraz plan remontow
i modernizaĄi zasobu mieszkaniowego" szczegołowo wskazano zakres
prac remontorľych do przeprowadz lnia w 2017 r. oraz kwotę niezbędną
do realizaĄi zadań, tj. í 862 000,00 zł-

W

nego

nterpe lacjaA/Vn i o sekt Zapyta

e rad n eg o RMŹ
W związku niedoszacowaniem środków budzet,owych na remonty
Komisja Mieszkaniowa pismem z dnia 3O.O5.2o17 r' zwrociła się dó
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Prezydenta Miasta Żyrardowa o stosowne zwiększenie W budjecie
Miasta środków na ten cel wnosząc o realizację wniosku na czerwcowym

oosiedzeniu Rady Miasta.

Prezydent Miasta wychodząc naprzeciw propozycji Komisji proponuje
zwiększenie środkowna remonty zasobu mieśz-raniowego o 'kwoĺę
250 000,00 zł. Proponowane zwiększenie z uwagi na barězo zły stań
techniczny nieruchomości naleŹących do mieszkaniowego zasobu miasta

potrzebę realizacji kilka miesięcy wcześniój uchwalonego
9r?z
Wieloletniego
M

programu gospodarowania mieszkaniówym zasobem

iasta Żyrardow jest nie wyštarczające.

W zuliązku powyższym zasadnym jest złoŻenie przedm

*nioŕu
radnego RMŻ
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