ZARZĄDZENIE NR 443
PREZYDENTA OLSZTYNA
z dnia 7 października 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2019 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych
Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r.
poz. 869 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1. W planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Olsztyna na 2019 rok wprowadzam zmiany określone
w załącznikach 1, 1a i 2 do niniejszego zarządzenia. Zmiany, o których mowa, wynikają z: zawiadomień
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o decyzjach Nr: FK 26A/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 r. korygującej
decyzję FK 26/2019 z dnia 27 lutego 2019 r., FK 233/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 r., FK 234/2019 z dnia
29 sierpnia 2019 r., FK 274/2019 z dnia 20 września 2019 r., FK 278/2019 z dnia 20 września 2019 r., FK
279/2019 z dnia 20 września 2019 r., FK 281/2019 z dnia 26 września 2019 r. oraz zawiadomienia Dyrektora
Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie znak DOL-801-3/19 z dnia 24 września 2019 r.
§ 2. Budżet Miasta Olsztyna po zmianach wynosi:
1) po stronie dochodów
2) po stronie wydatków

1.227.117.332,34 zł,
1.371.353.832,34 zł.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 144.236.500 zł, który zostanie sfinansowany
przychodami pochodzącymi z kredytów i ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto
oraz z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta,
wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
2. Przychody budżetu wynoszą 179.607.066,10 zł.
3. Rozchody budżetu wynoszą 35.370.566,10 zł.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez
wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Olsztyna.
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