Uchwała  Nr XLII / 447 / 2002
Rady Miasta Zgierza
z dnia  23 maja 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 /Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ 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 przychody	o	2.205.956 zł
Wydział Finansowy:
§ 952 przychody z zaciągniętych pożyczek i
kredytów na rynku krajowym	o	2.205.956 zł


§ 2. Zwiększa się dochody	o	399.956 zł
Wydział Finansowy:
Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
 i od innych jednostek nie posiadających 
osobowości prawnej	o	399.956 zł
rozdz. 75616 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 
podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności 
cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych 
od osób fizycznych	o	399.956 zł
§ 031 podatek od nieruchomości	o	179.956 zł
§ 034 podatek od środków transportowych	o	220.000 zł


§ 3. Zmniejsza się wydatki	o	1.806.000 zł
Wydział Infrastruktury Miejskiej:
Dz. 600 Transport i łączność	o	1.490.000 zł
rozdz. 60016 drogi publiczne gminne	o	1.490.000 zł
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych	o	1.490.000 zł
/- ul. Miroszewska – rozpoczęcie realizacji /most/ - 690.000 zł
 - sygnalizacja świetlna – skrzyżowanie ul. Tuwima z ul. Gałczyńskiego - 300.000 zł
 - ul. Milenijna – realizacja - 500.000 zł/
Dz. 900 Gospodarka komunalna i 
ochrona środowiska 	o	50.000 zł
rozdz. 90017 zakłady gospodarki komunalnej	o	50.000 zł
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o	50.000 zł
/ budynek łaźni – kotłownia – projekt, realizacja/

Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia:
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o	42.000 zł
rozdz. 92116 biblioteki	o	32.000 zł
§ 2550 dotacja podmiotowa z budżetu dla 
instytucji kultury	o	32.000 zł
rozdz. 92109 domy i ośrodki kultury,
świetlice i kluby	o	10.000 zł
§ 2550 dotacja podmiotowa z budżetu dla
instytucji kultury	o	10.000 zł

Wydział Geodezji i Rolnictwa:
Dz. 720 Informatyka	   o 		64.000 zł
rozdz. 72095 pozostała działalność	o		64.000 zł
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych	o	64.000 zł
/zakup sprzętu i oprogramowania do udostępnienia danych SIT przez Internet/

Wydział Księgowości:
Dz. 750 Administracja publiczna	o	110.000 zł
rozdz. 75023 urzędy gmin	o	110.000 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	35.000 zł
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o	22.000 zł
/- klimatyzacja w pok. 110 i Prezydenta/
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budżetowych	o	53.000 zł
/ - zakup sprzętu audiowizualnego do sali 110  - 8.000 zł
  - zakup generatora prądu dla Urzędu  - 45.000 zł /

Wydział Rozwoju Miasta:
Dz. 750 Administracja publiczna	o	50.000 zł
rozdz. 75095 pozostała działalność	o	50.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	50.000 zł


§ 4. Zmniejsza się wydatki	o	36.300 zł
Wydział Infrastruktury Miejskiej:
Dz. 600 Transport i łączność	o	35.000 zł
rozdz. 60016 drogi publiczne gminne	o	35.000 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	o	35.000 zł

Rada Osiedla “Proboszczewice”:
Dz. 853 Opieka społeczna	o	200 zł
rozdz. 85395 pozostała działalność	o	200 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	200 zł

Rada Osiedla “Chełmy-Adelmówek”:
Dz. 853 Opieka społeczna	o	300 zł
rozdz. 85395 pozostała działalność	o	300 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	300 zł

Rada Osiedla “Przybyłów”:
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o	800 zł
rozdz. 92195 pozostała działalność	o	800 zł
§ 4260 zakup energii	o	800 zł


§ 5. Zwiększa się wydatki	o	36.300 zł
Wydział Infrastruktury Miejskiej:
Dz. 600 Transport i łączność	o	35.000 zł
rozdz. 60016 drogi publiczne gminne	o	35.000 zł
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych	o	35.000 zł
/- plac Targowy – budowa miejsc parkingowych/

Rada Osiedla “Proboszczewice”:
Dz. 750 Administracja publiczna	o	200 zł
rozdz. 75095 pozostała działalność	o	200 zł
§ 4260 zakup energii	o	200 zł

Rada Osiedla “Chełmy-Adelmówek”:
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego	o	300 zł
rozdz. 92195 pozostała działalność	o	300 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	300 zł

Rada Osiedla “Przybyłów”:
Dz. 750 Administracja publiczna	o	800 zł
rozdz. 75095 pozostała działalność	o	800 zł
§ 4260 zakup energii	o	800 zł


§ 6. 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 Miejskiego Żłobka im. Koziołka Matołka zmniejsza się pozostałe wydatki o kwotę 6.467 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne. Kwota dotacji nie ulega zmianie.

§ 7. W załączniku do uchwały Rady Miasta Zgierza Nr XLI / 442 / 2002 z dnia 25 kwietnia 2002 r. W sprawie zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2002 w zakresie zadań własnych, w zapisie o przeznaczeniu dotacji dla Polskiego Związku Wędkarskiego Koło Nr 54 Zgierz, ul. Gabriela Narutowicza 14, dodaje się wyrazy:
“dla dzieci i młodzieży”.

§ 8. W przyjętych do realizacji dochodach w zakresie zadań zleconych dokonuje się następujących zmian /decyzja Wojewody Nr FN. I-3011-21/G/02 z dnia 18 kwietnia 2002 r./:
zwiększa się dochody 
-----------------------------------
Dz. 750 Administracja publiczna	o	3.392 zł
rozdz. 75011 urzędy wojewódzkie	o	3.392 zł
§ 235 dochody budżetu państwa związane z realizacją 
zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	o		3.392 zł

zmniejsza się dochody
--------------------------------
Dz. 853 Opieka społeczna	o	1.500 zł
rozdz. 85328 usługi opiekuńcze i 
specjalistyczne usługi opiekuńcze	o	1.500 zł
§ 235 dochody budżetu państwa związane 
z realizacją zadań zlecanych jednostkom
samorządu terytorialnego	o	1.500 zł

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Zgierza.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Rady Miasta Zgierza z mocą obowiązującą od 24 maja 2002 r.  

§ 11. Uchwała podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń Rady Miasta Zgierza przez okres 14 dni oraz w Monitorze Samorządowym Miasta Zgierza.

