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Uchwała NR VIII / 73 / 2003
RADY MIASTA ZGIERZA
z dnia 29 maja 2003 r.

w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2003 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 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806/ oraz art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391/, Rada Miasta Zgierza

uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody	o	208.900 zł
Wydział Finansowy:
Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
 i od innych jednostek nie posiadających
 osobowości prawnych	o	150.000 zł
rozdz. 75615 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
 podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności
 cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych 
od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	o	150.000 zł
§ 031 podatek od nieruchomości	o	150.000 zł

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport	o	8.900 zł
rozdz. 92604 instytucje kultury fizycznej	o	8.900 zł
§ 097 wpływy z różnych dochodów	o	8.900 zł

Księgowość:
Dz. 750 Administracja publiczna	o	50.000 zł
rozdz. 75023 urzędy gmin	o	50.000 zł
§ 097 wpływy z różnych dochodów	o	50.000 zł

§ 2. Zmniejsza się wydatki	o	425.500 zł
Wydział Kultury, Sportu i Zdrowia:
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport	o	25.500 zł
rozdz. 92695 pozostała działalność	o	25.500 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	o	25.500 zł

Wydział Finansowy:
Dz. 758 Różne rozliczenia	o	200.000 zł
rozdz. 75818 rezerwy ogólne i celowe	o	200.000 zł
§ 4810 rezerwy	o	200.000 zł

Wydział Księgowości:
Dz. 757 Obsługa długu publicznego	o	200.000 zł
rozdz. 75702 obsługa papierów wartościowych, kredytów
i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	o	200.000 zł
§ 4580 pozostałe odsetki	o	200.000 zł

§ 3. Zwiększa się wydatki	o	634.400 zł
Wydział Kultury, Sportu i Zdrowia:
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport	o	25.500 zł
rozdz. 92695 pozostała działalność	o	25.500 zł
§ 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie
lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom	o	25.500 zł

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji:
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport	o	8.900 zł
rozdz. 92604 instytucje kultury fizycznej	o	8.900 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o	8.900 zł

Wydział Infrastruktury Miejskiej:
Dz. 600 Transport i łączność	o	600.000 zł
rozdz. 60016 drogi publiczne gminne	o	600.000 zł
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych	o	600.000 zł
/kontynuacja budowy ul. Parzęczewskiej/

§ 4. W załączniku Nr 12 do uchwały Nr V/42/2003 Rady Miasta Zgierza z dnia 17 lutego 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na 2003 r. dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zgierza.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Rady Miasta Zgierza.

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

