UCHWAŁA NR XXXIX/1102/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
z dnia 27 kwietnia 2009 r.
w sprawie zmian budżetu województwa łódzkiego na 2009 rok w zakresie zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Na podstawie art. 18 pkt 6, art. 61 i art. 63 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (t.j.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr
153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1206, z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr
180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370 oraz Nr 223, poz. 1458), art. 165 i art. 184 ust. 1 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r.
Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z
2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz.
1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100), art. 13 pkt 7 ustawy z
dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
(t.j.: Dz.U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449) Sejmik Województwa Łódzkiego uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Dokonuje zwiększenia planu dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami w Departamencie Finansów w dziale 900 – Gospodarka
komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji, § 2210 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej
oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa o kwotę 40.000
zł, w zadaniu: „Wykonanie opracowania pn.: „Program ochrony środowiska przed hałasem poza
aglomeracjami województwa łódzkiego”.
2. Zwiększenia planu dochodów dokonuje się w związku z decyzją Wojewody Łódzkiego
Nr FN.I-30112-17/2009 z dnia 17 marca 2009 r.
3. Powyższe środki przeznaczone są na opracowanie programu ochrony środowiska
przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami województwa łódzkiego, w których hałas przekracza poziomy dopuszczalne.
§ 2. Dokonuje zwiększenia planu wydatków na realizację zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w Departamencie Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji, § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 40.000 zł, w zadaniu: „Wykonanie opracowania pn.: „Program ochrony środowiska przed hałasem poza aglomeracjami województwa łódzkiego”.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Województwa Łódzkiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.
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