

Uchwała  Nr XL / 427 / 2002
Rady Miasta Zgierza
z dnia  28 marca 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. Zwiększa się przychody	o	1.024.645 zł
Wydział Finansowy:
§ 957 nadwyżka z lat ubiegłych	o	1.024.645 zł


§ 2. Zwiększa się wydatki	o	1.024.645 zł
Wydział Infrastruktury Miejskiej:
Dz. 600 Transport i łączność	o	574.645 zł
rozdz. 60004 lokalny transport zbiorowy	o	465.975 zł
§ 2610 dotacja przedmiotowa z budżetu dla
zakładu budżetowego /MUK/	o	465.975 zł
rozdz. 60016 drogi publiczne gminne	o	108.670 zł
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o	108.670 zł
/- ul. Hoża - rozpoczęcie realizacji 46.000 zł
- ul. Nowa - Ludowa dokończenie budowy 62.670 zł /

Wydział Gospodarki Nieruchomościami:
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	o	450.000 zł
rozdz. 70001 zakłady gospodarki mieszkaniowej	o	450.000 zł
§ 4260 zakup energii	o	200.000 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	o	61.551 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	188.449 zł

§ 3. W załączniku Nr 9 do uchwały Nr XXXVII/393/2001 Rady Miasta Zgierza z dnia 21 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na 2002 r. dokonuje się następującej zmiany:
	W planie finansowym Miejskich Usług Komunikacyjnych w Zgierzu zwiększa się dotację o kwotę 465.975 zł z przeznaczeniem na pozostałe wydatki. Kwota dotacji po zmianach wynosi 3.165.975 zł.

§ 4. 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. dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Zgierza.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 29 marca 2002 r.

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

