RADA MIEJSKA
W Olsztynie

UCHWAŁA

Nr XXVI/5/93

Rady Miejskiej w Olsztynie
z dnia 13 stycznia 1993 roku
w sprawie budżetu miasta na 1993 rok
Na podstawie art. IS ust. 2 pkt. 4 i pkt. 9 lit. e, art. 51
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie teryto
rialnym
(Dz.U. Nr 16, poz. 95 z póżn. 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 gmin i zasadach ich sub
wencjonowania w 1991 roku i w 1992 roku oraz o zmianie ustawy o
samorządzie terytorialnym (Dz.U.Nr 89, poz. 518 z późn. zmiana
mi) - Rada Miejska uchwala,
co następuje:
# 1
1.

Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 463.413.066 tys
zł z podziałem określonym w zał. Nr 1.
2. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości 463.413.066 tys
zł z podziałem określonym w zał Nr 1.
# 2
Ustala się przychody i rozchody środków pozabudżetowych, zgodnie
z załącznikiem Nr 2:
1. Zakłady budżetowe
- 208.585.712 tys zł
98.100.000 tys zł
w tym: dotacja ogólna
2. Gospodarstwo pomocnicze
1.786.169 tys zł
w tym: dotacja ogólna
500.000 tys zł
3. Wyodrębnione jednostki budżetowe:
a) Schronisko dla Ludzi Bezdomnych
800.000 tys zł
800.000 tys zł
b) Schronisko dla Zwierząt
2.352.164 tys zł
c) Straż Miejska
d) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
2.500.000 tys zł
(zadanie własne
administracyjne)
1.000.000 tys zł
e) Miejski Zarząd Dróg, Mostów i Zieleni
- utrzymanie jednostki
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# 3
Ustala się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości
2.500.000 tys zł,

którą dysponować będzie Prezydent Miasta Olsz

tyna,
# 4
Upoważnia się Zarząd Miasta Olsztyna do zaciągania krótkotermi
nowego kredytu bankowego w celu pokrycia niedoboru budżetowego
lub sfinansowania określonego zadania, ujętego w planie.
Łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku rat kredytów
wraz z należnymi w danym roku odsetkaami od tych kredytów
nie
może przekroczyć 10% planowanych wydatków budżetu miasta,
O powyższym Zarząd Miasta powiadamia niezwłocznie Komisję Ekono
miczną, Przekształceń Gospodarczych i Rozwoju Gospodarczego.

# 5
Upoważnia się Zarząd Miasta Olsztyna do zwiększenia budżetu
miasta o wielkość subwencji ogólnej w wersji ostatecznej i o
wielkość dotacji celowych na finansowanie zleconych gminom zadań
z zakresu administracji rządowej.

# 6
Po ostatecznym wyliczeniu <wynik bilansowy) nadwyżki budżetowej
miasta za rok 1992 i ustaleniu ostatecznej kwoty subwencji ogól
nej - Zarząd Miasta ponownie rozpatrzy i przedstawi do zaopinio
wania poszczególnym komisjom Rady Miejskiej wszystkie wnioski
złożone przez te komisje, oraz jednostki i organizacje nie fi
nansowane z budżetu miasta, celem udzielenia im określonej pomo
cy finansowej, z uwzględnieniem przede wszystkim środków finan
sowych na remonty dróg i budynków komunalnych, potrzeb służby
zdrowia oraz spraw związanych z likwidacją bezrobocia.

# 7
Zobowiązuje się Zarząd Miasta do przedstawienia Radzie Miejskiej
jeszcze w I półroczu 1993 roku konkretnych propozycji jak naj
szybszego uruchomienia dwóch nowych szkół podstawowych w osied
lach Jaroty i Mleczna,
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# 8
Upoważnia się Zarząd Miasta Olsztyna do dokonywaania zmian
w budżecie miasta,
a)

polegających na przeniesieniach wydatków :

między rozdziałami w ramach działu,

b) między paragrafami w ramach rozdziału

# 9
Zobowiązuje się Zarząd Miasta Olsztyna do przedstawienia Radzie
Miejskiej :
1,

Informacji o przebiegu realizacji budżetu za I półrocze
1993 r w terminie 30 dni po upływie okresu sprawozdawczego,

2.

Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu w terminie do
30 kwietnia 1994 roku.
# 10

Prezydent Miasta ogłosi podstawowe dane o budżecie miasta na
1993r.
wyłożona

w

prasie lokalnej,
do

wglądu

a uchwała wraz z załącznikami będzie

u Skarbnika Miasta pokój Nr 9 i w Wydziale

Organizacjnym tutejszego Urzędu,

pokój 117.

# 11
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Olsztyna.
# 12
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą
od 1 stycznia 1993 roku.

