Uchwała  Nr XXXVII / 393 / 2001
Rady Miasta Zgierza
z dnia 21 grudnia 2001 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na 2002 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt. 9 lit. d i pkt 10, art. 51 ust.1i ust. 2 oraz art. 57 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591/ oraz art. 109, art. 122, art.124, art. 128 ust.2 pkt 1 i pkt. 2, art. 134 ust. 3 i art. 135 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm./ Rada Miasta Zgierza

uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet miasta Zgierza na okres roku kalendarzowego 2002.

§ 2. Ustala się dochody budżetu miasta Zgierza w wysokości  74.633.323 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały w tym:
1.	Dochody zadań zleconych w wysokości  5.219.619 złotych.
2.	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości  400.000 złotych.

§ 3. Ustala się wydatki budżetu miasta Zgierza w wysokości  82.014.679 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały w tym:
1.	Wydatki na zadania zlecone w wysokości  5.219.619 złotych.
2.	Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości  400.000 złotych

§ 4. Wydatki w kwocie  9.205.956 złotych nie znajdujące pokrycia w dochodach sfinansowane będą z pożyczki zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5. Spłatę pożyczek w kwocie  1.824.600 złotych postanawia się pokryć z dochodów majątku miasta Zgierza zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Prognozę długu miasta Zgierza na 31 grudnia 2002 r. i lata następne określa załącznik nr 11 do uchwały.

§ 6. Ustala się wysokość przychodów środków specjalnych w kwocie  701.290 złotych i wydatków w kwocie  701.290 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 7. Ustala się kwoty przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie  1.825.000 złotych zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 8. Ustala się kwoty przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości  40.000 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 9. 1. Ustala się kwotę dotacji dla instytucji kultury w wysokości  1.752.000 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
2. Ustala się dla zakładów budżetowych dotację przedmiotową w kwocie  2.700.000 złotych oraz dotacje podmiotowe w kwocie  6.140.000 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
3. Ustala się dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie  328.860 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

§ 10. Ustala się przychody zakładów budżetowych miasta Zgierza w kwocie  21.791.595 złotych i wydatki w kwocie  21.791.595 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 11. Wyodrębnia się w budżecie środki do dyspozycji rad osiedli jednostek pomocniczych w wysokości  88.400 złotych zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 12. Wykaz inwestycji miejskich realizowanych w roku budżetowym zawiera załącznik nr 4 do uchwały.

§ 13. Ustala się rezerwę ogólną na wydatki w wysokości  500.000 złotych.

§ 14. Upoważnia się Zarząd Miasta Zgierza do zaciągania samodzielnie zobowiązań do kwoty  2.600.000 złotych.

§ 15. Upoważnia się Zarząd Miasta Zgierza do udzielania pożyczek krótkoterminowych do kwoty  100.000 złotych.

§ 16. Upoważnia się Zarząd Miasta Zgierza do zaciągania pożyczek krótkoterminowych do kwoty  2.000.000 zł.

§ 17. Upoważnia się Zarząd Miasta Zgierza do dokonywania zmian w wydatkach bieżących, polegających na przeniesieniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu z wyłączeniem zmian dotacji i wydatków inwestycyjnych.

§ 18. Upoważnia się Zarząd Miasta Zgierza do lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach poza bankiem wykonującym obsługę bankową budżetu miasta Zgierza.

§ 19. Zobowiązuje się Zarząd Miasta Zgierza do przedłożenia Radzie Miasta Zgierza sprawozdania w formie pisemnej o przebiegu wykonania dochodów i wydatków oraz zmian dokonanych w budżecie w zakresie zadań własnych i zleconych za I półrocze 2002 roku, w terminie do 31 sierpnia 2002 roku.

§ 20. Zobowiązuje się Zarząd Miasta Zgierza do przedłożenia Radzie Miasta Zgierza sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 2002 w szczegółowości uchwały budżetowej na rok 2002, w terminie do dnia 30 marca 2003 roku.

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Zgierza.

§ 22. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2002 roku.

§ 23. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, na tablicy ogłoszeń Rady Miasta Zgierza przez okres 14 dni oraz w Monitorze Samorządowym Miasta Zgierza.

