ZARZĄDZENIE NR 367
PREZYDENTA OLSZTYNA
z dnia 19 października 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2020 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 2020 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 284/2020 z dnia 21 września 2020 r., FK 300/2020
z dnia 29 września 2020 r., FK 305/2020 z dnia 2 października 2020 r., FK 309/2020 z dnia
2 października 2020 r., FK 313/2020 z dnia 7 października 2020 r. FK 316/2020 z dnia 7 października 2020 r.,
FK 318 z dnia 9 października 2020 r., FK 319/2020 z dnia 9 października 2020 r., pisma Wojewody WarmińskoMazurskiego znak FK-I.3111.2.261A.2020 z dnia 30 września 2020 r. korygującego załącznik do pisma
FK-I.3111.2.261.2020 z dnia 2 września 2020 r., pisma Wojewody Warmińsko-Mazurskiego znak
FK-I.3111.2.318A.2020 z dnia 14 października 2020 r. korygującego załącznik do pisma FK-I.3111.2.318.2020
z dnia 12 października 2020 r. oraz aneksu nr 3 z dnia 16 września 2020 r. do umowy nr POB/000006/14/D z dnia
7 maja 2020 r. w sprawie realizacji Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym
w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.
§ 2. Budżet Miasta Olsztyna po zmianach wynosi:
1) po stronie dochodów
2) po stronie wydatków

1.357.719.583,92 zł,
1.420.319.583,92 zł.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 62.600.000 zł, który zostanie sfinansowany
przychodami pochodzącymi: z kredytów, ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto
Olsztyn, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217
ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 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 92.655.614,24 zł.
3. Rozchody budżetu wynoszą 30.055.614,24 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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