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Nr XVIII/38/92 

Olsztyn.i e 

1992 roku

UCHWAŁA 

Rady Miej "kie j w 

z dnia 11 marca

w sprawie budżetu miasta na 1992 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt. 9 lit. e; 
art. 51 ust. 112 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
terytorialnym (Dz.U.Nr 16, poz. 95 z późn. Zmianami) oraz 

art. 8, art. 16 ust. 4 pkt. 2 i art. 47 ustawy z dnia 5 stycznia 
1991 roku - Prawo budżetowe (Dz.U.Nr 4» poz. 18) oraz art.
22 ustawy z dnia 14 grudnia 1990 roku o dochodach gimn i zasadach 

ich subwencjonowania 1 1991 roku oraz o zmianie ustawy o samo
rządzie terytorialnym (Dz.U.Nr 89, poz. 518 z późn. zmianami)
- Rada Miejska uchwala ,co następuje:

» 1

Ustala sie dochody i wydatki budżetu miasta w wysokości 
522.287.995 tys zł z podziałem określonym w załączniku Nr 1.

§ 2
Uchwala sie przychody i rozchody środków pozabudżetowych 

zgodnie z załącznikiem Nr 2:

1. Zakłady budżetowe 
w tym: dotacja ogólna

2. Gospodarstwo pomocnicze 

w tym dotacja ogólna

3. Wyodrębnione jednostki budżetowe:
a) Schronisko dla Ludzi

Bezdomnych -
b) Straż Miejska -

77.544.361 tys zł 
56.638.838 tys zł

1.821.170 tys zł 
400.000 tys zł

846,579 tys zł
1.821.170 tys zł
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§ 3

Ustala sie rezerw? ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 
?.063*50? tys zł, którą dysponować będzie Prezydent Miasta,

§ 4 '
Upoważnia się Zarząd Miasta Olsztyna do dokonywania zmian 

w budżecie miasta polegających na przeniesieniach wydatkó^:
a) miedzy rodziałami w ramach działu, po uzyskaniu opinii 

branżowej Komisji Radv Miejskiej
b) miedzy paragrafami w ramach rozdziału

§ 5
Upoważnia sie Zarząd Miasta Olsztyna do zac^agania krótkotermi
nowego kredytu bankowego w celu pokrycia przejściowego niedoboru 

budżetu miasta lub sfinansowania określonego zadania, ujętego 

w planie, •
Zadłużenie, o którym mowa nie może przekroczyć \% planowanych 

rocznych wydatków budżetu miasta ustalonych w§ 1. Zobowiązania 

z tytułu zaciągniętych kredytów będą spłacone z bieżących 

dochodów budżetu miasta.
Zobowiązuje się Zarząd Miasta do przedstawiania na ten temat 
informacji na najbliższej sesji Rady Miejskiej.

6
Upoważnia się Zarząd Miasta Olsztyna do zwiększenia budżetu miasta 

o v/ielkoéé dotacji celowych na finansowanie zleconych gminom 

zadań z zakresu administracji rządowej,
* ?

Kierownicy zakładów i jednostek budżetowych powołanych

1, Uchwałą Nr XIII)145)91 Rady Miejskiej w Olsztynie z dnia 

?5 września 1991 roku w sprawie utworzenia zakładu 

budżetowego - Las Miejski;
?. Uchwałą Nr XIII)144)91 Rady Miejskiej w Olsztynie z dnia

2.5 września 1991 roku w sprawie utworzenia zakład” budżetowego - 
- Miejska Administracja Budynków Komunalnych w Olsztynie;

3. Uchwałą Nr XIV)155)91 Rady Miejskiej w Olsztynie z dnia 

23 października 1991 roku w sprawie utworzenia jednostki 
budżetowej - Miejski Zarząd Dróg, Mostów i Zieleni w Olsztynie;
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przedłożą Zarządowi Miasta Olsztyna do dnia 31 marca 1992 roku 

plan finansowy podległych sobie jednostek z uwzględnieniem: 
strony dochodowej jednostki (poza poz. 3)» planu wydatków, w t.ym 

wielkość 'wynagrodzeń wynikających ze stosunku pracy, średniej 
płacy na 1 pracownika, wysokości pozostałych wydatków bieżących, 
planowanych ew. dotacji wysokości wydatków inwestycyjnych.
Zarząd Miasta po zapoznaniu się z w)w propozycjami i wysłuchaniu 

opinii resortowych komisji - podejmie w tej sprawie ostateczną 

decyzję
8

Zobowiązuje sie Zarząd Miasta Olsztyna do podjęcia niezbędnych 
działań mających na celu rozpoczęcie w II półroczu br budowy 

kolektora sanitarnego "J" i deszczowego V od ul. Bałtyckiej 
do P-3.

§ 9

Zobowiązuje się Zarząd Miasta do przedstawienia Radzie 

Mi e j ski e j :
1. Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 1992 

roku w terminie 30 dni po upływie okresu sprawozdawczego.

.?« Sprawozdani .i rocznego z wykonania budżetu, w terminie do 

dnia 30 kwietnia 1993 roku*

§ 10
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Olsztyna.

5 11
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą 

od 1 stycznia 1992 roku i podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej.

'w y *Przewo 
Rady Mig

zYńskimgr RoJ?


