UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA ZDUŃSKA WOLA
z dnia .................... 2022 r.
w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2022 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) oraz art. 211 ust. 1 i art. 212 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747,
1768 i 1964) uchwala się, co następuje:
§ 1. Budżet Miasta Zduńska Wola na 2022 r. zmienia się następująco:
Klasyfikacja
budżetowa
Dz. 600
R. 60021

§ 6257

§ 6259

§ 950

Dz. 600
R. 60016

R. 60021

Treść
Transport i łączność (zadania własne)
Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych
Dotacja celowa w ramach programów finansowych z
udziałem środków europejskich oraz środków, o
których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,
lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich, realizowanych przez jednostki
samorządu terytorialnego
Dotacja celowa w ramach programów finansowych z
udziałem środków europejskich oraz środków, o
których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,
lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich, realizowanych przez jednostki
samorządu terytorialnego
Ogółem dochody
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt
6 ustawy
Ogółem przychody
Transport i łączność (zadania własne)
Drogi publiczne gminne - wydatki majątkowe, z
tego:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne
Budowa drogi od ul. Stefana Złotnickiego do ul.
Komisji Edukacji Narodowej w Zduńskiej Woli
Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych
- wydatki majątkowe, z tego:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:
na programy finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Budowa zintegrowanych węzłów multimodalnych
wraz z budową i przebudową przystanków
kolejowych na terenie województwa łódzkiego

Dochody (w zł)
Zwiększenie Zmniejszenie

1.655.940

196.355

1.852.295
Przychody (w zł)
Zwiększenie Zmniejszenie
956.487
956.487
Wydatki (w zł)
100.000
100.000

905.808
905.808
905.808
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Dz. 700
R. 70007

Razem Dz. 600
Gospodarka mieszkaniowa (zadania własne)
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatki majątkowe, z tego:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:
na programy finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Termomodernizacja budynków komunalnych przy
ul. Sieradzkiej 26, 28, 30, 32 i 32a
Ogółem wydatki
Wydatki per saldo

100.000

905.808
90.000
90.000
90.000

100.000

995.808
895.808

§ 2. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 23.064.233,16 zł, który zostanie sfinansowany
przychodami pochodzącymi z:
1) kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych w wysokości 6.348.306 zł;
2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w wysokości 15.366.548,20 zł;
3) niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia
dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania
budżetu, w wysokości 1.349.378,96 zł.
§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Miasta Zduńska Wola oraz poprzez zamieszczenie jej treści na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zduńska Wola.
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