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
§ 950

Dz. 801
R. 80101

Dz. 900
R. 90015

Treść
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt
6 ustawy
Ogółem przychody
Oświata i wychowanie (zadania własne)
Szkoły podstawowe - wydatki majątkowe, z tego:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne
Dokumentacja projektowa instalacji
fotowoltaicznych na budynkach oświatowych
Razem Dz. 801
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
(zadania własne)
Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki
majątkowe, z tego:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Fabrycznej
Dokumentacja projektowa modernizacji oświetlenia
ulicznego
Dokumentacja projektowa na oświetlenie ul.
Narciarskiej
Ogółem wydatki
Wydatki per saldo

Przychody (w zł)
Zwiększenie Zmniejszenie
331.505
331.505
Wydatki (w zł)
100.000
100.000
100.000

245.505
245.505
231.505
14.000
14.000
345.505
331.505

14.000

§ 2. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 23.395.738,16 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 15.698.053,20 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.
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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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