Uchwała Nr XXXIX / 416 / 2002
Rady Miasta Zgierza
z dnia  28 lutego 2002 r.

w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2002 w zakresie zadań własnych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591/ oraz art. 124 ust. 1 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. Zmniejsza się wydatki	o	632.000 zł
Wydział Infrastruktury Miejskiej:
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska         o                  300.000 zł
rozdz. 90006 ochrona gleby i wód podziemnych	o	300.000 zł
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o	300.000 zł
/rekultywacja składowiska odpadów komunalnych ul. Szczawińska – projekt, realizacja/

Wydział Rozwoju Miasta:
Dz. 750 Administracja publiczna	o	5.000 zł
rozdz. 75095 pozostała działalność	o	5.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	5.000 zł

Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia:
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport	o	320.000 zł
rozdz. 92605 zadania w zakresie kultury
fizycznej i sportu	o	320.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	320.000 zł

Wydział Finansowy:
Dz. 758 Różne rozliczenia	o	7.000 zł
rozdz. 75818 rezerwy ogólne i celowe	o	7.000 zł
§ 4810 rezerwy	o	7.000 zł


§ 2. Zwiększa się wydatki	o	632.000 zł
Wydział Infrastruktury Miejskiej:
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska        o                  300.000 zł
rozdz. 90006 ochrona gleby i wód podziemnych	o	300.000 zł
§ 4430 różne opłaty i składki	o	300.000 zł
/rekultywacja składowiska odpadów komunalnych ul. Szczawińska – projekt, realizacja/

Wydział Rozwoju Miasta:
Dz. 720 Informatyka	o	5.000 zł
rozdz. 72095 pozostała działalność	o	5.000 zł
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budżetowych	o	5.000 zł
/zakup zestawu komputerowego/

Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia:
Dz. 851 Ochrona zdrowia	o	7.000 zł
rozdz. 85121 lecznictwo ambulatoryjne	o	7.000 zł
§ 2560 dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego 
publicznego zakładu opieki zdrowotnej	o	7.000 zł
/z przeznaczeniem na zakup aparatu EKG/

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport	o	320.000 zł
rozdz. 92605 zadania w zakresie kultury
fizycznej i sportu	o	320.000 zł
§ 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji stowarzyszeniom	o	320.000 zł


§ 3. W załączniku Nr 12 do uchwały Nr  XXXVII / 393 / 2001 Rady Miasta Zgierza z dnia 21 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na 2002 r. zwiększa się kwotę dotacji zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Zgierza.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 1 marca 2002 r.

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

