Uchwała nr XXXIII/365/2000
Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 28 listopada 2000 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2000.
Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 13,
poz. 74 z 1996 r. - j. t. z późn. zm.) oraz art.124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 155, poz.1014 z późn. zm.)

uchwala się, co następuje:

W uchwale nr XX/235/1999 Rady Miejskiej w Zielonej Górze z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie
budżetu miasta na rok 2000 wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.
1. Zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w planie zadań własnych miasta
(gminy)
o kwotę 5.227.201,-zł
w dz.70
Gospodarka komunalna
o kwotę
rozdz.7395 Pozostała działalność
o kwotę
§ 7l
Środki na dofinansowanie własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin),
powiatów (związków powiatów), samorządów
województw ze źródeł pozabudżetowych
o kwotę

5.227.201,-zł
5.227.201,-zł

5.227.201,-zł.

2. Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków w planie zadań własnych miasta
(gminy)
o kwotę 5.227.201,-zł
w dz.70
Gospodarka. komunalna
o kwotę
rozdz.7395 Pozostała działalność
o kwotę
§ 72
Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek
budżetowych i zakładów budżetowych
o kwotę

5.227.201,-zł
5.227.201,-zł
5.227.201,-zł

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Zielona Góra.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodnicząca Rady

J o l a n t a D a n i el a k

Uzasadnienie
W ramach Programu gospodarki odpadami realizowany jest kolejny jego element Stacja
Sortowania Odpadów Użytkowych. Inwestycja ta jest realizowana od listopada 1999r., a jej
całkowity koszt, wg dokumentów przetargowych wynosi 2.021.000,00 EURO. uwagi na wysoki
koszt inwestycji na wniosek Zarządu Miasta została przyznana bezzwrotna dotacja z funduszu
PHARE Cross Border Cooperation w wysokości 1.300.000,00 EURO, o stanowi równowartość
5.227.201,- zł, (słownie: pięć milionów dwieście dwadzieścia siedem tysięcy dwieście jeden
złotych). Przyznane środki dotacji zostaną rozliczone po przedstawieniu faktur potwierdzających
wykonanie zadań objętych projektem budowlanym sortowni. Stosowne dokumenty zostały
przedstawione do akceptacji przez władze nadzorujące rozdysponowanie środków pomocowych
funduszu PHARE.

