RÄDÄ MIEJSKA

Uchwała Nr XXIV(145(92
Rady Miejskiej w Olsztynie
25.11.
1992 roku
z dnia

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 1992 rek
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 lit. e, art 51 ust. 1
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym
/Dz.U.Nr 16, poz. 95 z późn. zmianami/, art. 8 i art.47 ustawy
z dnia 5 stycznia 1991 roku - Prawo budżetowe /Dz.U.Nr 4,
poz.18 z późn. zmianami/ oraz art. 21 i 22 ustawy z dnia
14 grudnia 19S0 roku o dochodach gmin i zasadach ich^ubwencjo
nowania w 1991 roku oraz o zmianie ustawy o samorządzie
terytorialnym /Dz.U.Nr 89, poz.518/, Rada miejska w Olsztynie
uchwala :

§ 1
W uchwale Nr XVIII/38/92 Rady Miejskiej w Olsztynie z dnia
11 marca 1992 roku w sprawie budżetu miasta na 1992 rok,
wprowadza się następujące zmiany:
1/ § 1 otrzymuje brzmienie:
"uchwala się dochody i wydatki budżetu miasta w wysokości
407.823.7il tys zł, wtym:
a/ subwencja ogólna stanowi kwotę 106.919.723 tys zł
b/ dotacje celowe - 41.115.293 tys zł
2/ Zwiększa się dotację Urzędu Miasta dla następujących
placówek :
a/ MOK/wraz z utrzymaniem bibliotek/ - do kwoty 5.400.000
_ !! _
b/ Planetarium i Obserwatorium Astr.
500.000
__ rr _
c/ Dom Małego Dziecka
2.449.621
-»!d/ Dom Samotnej Matki
642.338
_ ii _
e/ Izba Wytrzeźwień
400.000
_
I!
_
600.000
f/ Schronisko dla Zwierząt

tys zł
tys
tys
tys
tys
tys

zł
zł
zł
zł
zł

2
Zmniejsza się dotację Urzędu Miasta dla następujących
placówek :
a/
b/
c/
d/

Żłobki
- o kwotę 1.000.000
_u_
Las Miejski
250.000
Gospodarstwo pomocnicze
200.000
MOPS
1.O56.94O
/w tyra ostatnim przypadku kwota ta zasila rozdział
8613 "Zasiłki i pomoc w naturze"/

tys
tys
tys
tys

zł
zł
zł
zł

3/ do załącznika Kr 1 uchwały Nr XVIII/38/92 Rady Miejskiej
w Olsztynie z dnia 11 marca 1992 roku - stanowiącego wykaz
zadań rzeczowych - wprowadza się następujące zmiany:
I. Zadania wprowadzone do planu
1. remonty kapitalne - str 15
- remont Wysokiej Eramy
2. remonty oświetlenia - str 16
- ul. Eydgoska
- ul. Szczekin-Krotowa
- ul.Zakole-os.Jaroty/
- ul.ul.Wędkarska, Wczasowa, Krańcowa /os.Likusy/
-

ul. Niedziałkowskiego
ul.ul. Piłsudskiego-Narutowicza-Daszyńskiego
pętla autobusowa k/ F-ki mebli i ul. Borowa
targowisko przy ul. Okrzei
parking przy ul. Pieczewskiej

3. inne remonty gospodarki komunalnej - str 16-17
- przebudowa sygnalizacji świetlnej ul. Niepodległości
- Śliwy
- remont dachu w schronisku dla zwierząt
- budowa ogrodzenia wysypiska śmieci w Łęgajnach
oraz jego utwardzenie
- remont ciepłociągu ul. Żołnierska 12 3 - porozumienie
z Olsztyńską Sp-nią Mieszkaniową

3

4. inwestycje - str. 17-18
a/ uzbrojenie terenów ul. Bieszczadzka
b/ budowa dróg i ulic - budowa ul. Chmielnej /zdjęta
z części "czyny społeczne"/
c/ pozostałe inwestycje:
- zabezpieczenie w energię elektryczną ul.ul.Chabrowej,
Wesołej, Bankowców, Czapli
d/ zobowiązania miasta wynikające z uchwały Nr 268 RM
- uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe
v os. Jaroty / zadanie VI, sektor C-6, zadanie A II 3/
dla Sp-ni Mieszkaniowej "Kormoran"
5.czyny społeczne - str. 18-19
a/ budowa sieci energetycznej w os. Brzeziny III
b/ gazociąg przy ul.Bankowców
6.remonty parkingów - str. 16 przeniesione w całości do
części inwestycji
II.Zadani zdjęte z planu
1. remonty kapitalne budynków - str 15
a/ ul. C. Skłodowskiej 15 i 13a
2. remonty oświetlenia - str 16
a/ ul. Oficerska-Fałata
b/ St.Miasto
3. inne remonty gospodarki komunalnej - str 16-17
a/ słupy ogłoszeniowe
b/ PT na odwrodnienie wysypiska śmieci w Łęgajnach
4. inwestycje
str 17 - 18
a/ infrastruktura sanitarna
- modernizacja przepompowni P-1

Ą

§ 2

Wprowadza się do budżetu miasta na 1992 rok rezerwę subwencji
w wysokości 3.032.951 tys.złktórą przeznacza się w pełnej
wysokości na wydatki inwestycyjne w resorcie oświaty .

§ 3
Upoważnia się Zarząd Miasta Olsztyna do zaciągnięcia do końca
roku 1992 krótkoterminowego kredytu bankowego - w przypadku
dokonania takich zmian w ustawie budżetowej, które niekorzyst
nie rzutować będą na finanse gmin, np. poprzez zmniejszenie
subwencji ogólnej.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Olsztyna.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
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