RADA MIEJSKA
w Olaefynłe
UCHWAŁA

Nr XXIX/34/93

Rady Miejskiej w Olsztynie
z dnia 28 kwietnia 1993 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 1993 rok .
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ; art. 51 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym
/ Dz.U.Nr 16, poz. 95; Nr 32, poz.191; Nr 34 poz. 199; Nr 43 poz.253;
Nr 89, poz.518; z 1991 roku - Dz.U.Nr 4, poz. 18; Nr 110, poz. 473;
z 1992 roku - Dz.U.Nr 85; poz. 428; Nr 100, poz. 499 /, art. 8 i 47
ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. - Prawo budżetowe /Dz.U.Nr 4, poz.18;
Nr 34, poz. 150; Nr 94, poz. 421; Nr 107, poz. 464; Nr 110, poz.475;
z 1992 roku - Dz.U.Nr 21, poz. 85; Nr 33, poz. 143; Nr 64, poz. 322;
z 1993 roku - Dz.U.Nr 14, poz. 64 / oraz art. 21 i 22 ustawy z dnia
14 grudnia 1990 roku o dochodach gmin i zasadach ich subwencjonowania
w latach 1991-1993 oraz o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym
/ Dz.U.Nr 89, poz. 518, z 1991 roku Dz.U.Nr 110, poz. 475, z 1992rokuDz.U.Nr 50, poz. 229 i z 1993 roku Dz.U.Nr 5, poz. 20 / Rada Miejska w Olsztynie

uchwala

, co następuje :

§ 1
W uchwale Nr XXVI/5/93 Rady Miejskiej w Olsztynie z dnia 13 stycznia
1993 roku w sprawie budżetu miasta na 1993 rok - wprowadza się
następujące zmiany :
1/ § 1 otrzymuje brzmienie :
" 1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 482.692.091tys.zł.
z podziałem określonym w załączniku Nr 1, w tym :
a/ dochody własne
b/ różne rozliczenia
w tym :
- subwencja ogólna dla gmin
- różnica pomiędzy dochodami
a wydatkami budżetu za rok
1992
- prywatyzacja /umowy
leasingowe/

342.143.585 tys.zł.
14O.548.5O6 tys.zł.
118.076.753 tys.zł.
17*971.753 tys.zł.

4.5OO.OOO tys.zł.
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2. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości
482.692.091 tys.zł. z podziałem określonym w zał. Nr 1 ".

§ 2
Dodatkowe środki finansowe w wysokości 19.279.025 tys.zł.,
stanowiące różnicę pomiędzy kwotą uchwaloną 13.1.1993 roku, a obecnie
proponowaną przeznacza się na następujące zadania :
1/ dział 70 "Gospodarka komunalna", rozdział 7261 "Ulice, place,
mosty i wiadukty" - 2.000.000 tys.zł. na remonty ulic i chodników,
2/ dział 74 "Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komu naine", rozdział 7695 "Pozostała działalność" - 2.000.000 tys.zł.
na remonty kapitalne subwencji mieszkaniowej i 6.000.000 tys.zł.
dla MABK na działalność eksploatacyjną,
3/ dział 79 "Oświata i wychowanie", rozdział 7911 "Szkoły podstawowe"8.000.000 tys. zł. na dokończenie budowy dwóch szkół podstawowych
w osiedlach Jaroty i Mleczna ,
4/ dział 85 "Ochrona zdrowia", rozdział 8595 "Pozostała działalność"1.242.812 tys.zł. na opłacenie należnego gminie podatku od
nieruchomości przez wytypowane placówki służby zdrowia,/zał.do
uchwały /,
5/ dział 97 "Różne rozliczenia", rozdział 9718 "Rezerwa Prezydenta
Miasta" - 36.213 tys.zł.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Olsztyna .

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
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