Uchwała  Nr XLV / 479 / 2002
Rady Miasta Zgierza
z dnia  29 sierpnia 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. Zwiększa się dochody						o	556.561 zł
Wydział Finansowy:
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			o	50.000 zł
rozdz. 92116 biblioteki						o	50.000 zł
§ 633 dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację 
inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	o	50.000 zł

Księgowość:
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa					o	500.000 zł
rozdz. 70001 zakłady gospodarki mieszkaniowej			o	500.000 zł
§ 097 wpływy z różnych dochodów					o	500.000 zł

Dz. 750 Administracja publiczna					o	6.561 zł
rozdz. 75095 pozostała działalność					o	6.561 zł
§ 097 wpływy z różnych dochodów					o	6.561 zł


§ 2. Zwiększa się wydatki						o	556.561 zł
Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia:
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			o	50.000 zł
rozdz. 92116 biblioteki						o	50.000 zł
§ 2550 dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury		o	50.000 zł

Wydział Gospodarki Nieruchomościami:
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa					o	500.000 zł
rozdz. 70001 zakłady gospodarki mieszkaniowej			o	500.000 zł
§ 4270 zakup usług remontowych					o	500.000 zł

Wydział Rozwoju Miasta:
Dz. 750 Administracja publiczna					o	6.561 zł
rozdz. 75095 pozostała działalność					o	6.561 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych					o	6.561 zł

§ 3. Zmniejsza się wydatki						o	71.500 zł
Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia:
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 				o	71.500 zł
rozdz. 85404 przedszkola						o	71.500 zł
§ 2610 dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	o	71.500 zł


§ 4. Zwiększa się wydatki						o	71.500 zł
Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia:
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza				o	71.500 zł
rozdz. 85404 przedszkola						o	71.500 zł
§ 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły 
lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	o	71.500 zł

§ 5. 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 następujących zmian:
W planie finansowym Miejskiego Przedszkola Nr 4 w Zgierzu zmniejsza się kwotę dotacji o 71.500 zł, w tym: z pozycji wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 59.100 zł , z pozycji pozostałe wydatki – 12.400 zł. Kwota dotacji po zmianie wynosi 265.300 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Zgierza.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Rady Miasta Zgierza z mocą obowiązującą od 30 sierpnia 2002 r.

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

