RADA MIEJSKA
Olsztynie
UCHWAŁA NR XXXI1/116/93
Rady Miejskiej w Olsztynie
z dnia 06.10.1993 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 1993 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie
terytorialnym /Dz.U. Nr 16, poz. 95 z późn. zmianami/, art. 7 ustawy z dnia
5 stycznia 1991r Prawo budżetowe /Dz.U.Nr 72, poz.344 z 1993 roku/, art. 1-5
ustawy z dnia 14 grudnia 1990r o dochodach gmin i zasadach ich subwencjonowania
oraz o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym /Dz.U.Nr 89, poz. 518
z późn. zmianami/,
- Rada Miejska w Olsztynie uchwala co następuje:

§ 1
¥ uchwale Nr XXVI/5/93 Rady Miejskiej w Olsztynie z dnia 13 stycznia 1993 roku
w sprawie budżetu miasta na 1993 rok z późniejszymi zmianami wprowadza się
następujące zmiany:
1. § 1 otrzymuje brzmienie:
"Ustala się:
- dochody budżetu miasta w wysokości 522.728.930 tys zł
- wydatki w kwocie - 540.700.683 tys zł
- różnicę stanowa nadwyżka budżetowa z 1992 r w wysokości - 17.971.753 tys zł,
sklasyfikowana poza budżetem w dziale 00, zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 1992r /Dz.U.Nr 103, poz. 523/"
2. § 3 otrzymuje brzmienie:
"Ustala się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości
960.200 tys zł, którą dysponuje wyłącznie Rada Miejska w Olsztynie"

§ 2
Dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych w następujących działach:
1. Przesuwa się w/ydatki w ramach Działu 70 "Gospodarka komunalna" o łącznej
kwocie 3.000.000 tys zł z rozdziałów:
- 7231 "Zieleń w mieście" kwotę - 1.000.000 tys zł
- 7262 "Oświetlenie ulic /wydatki bieżące/ - kw^otę 1.000.000 tys zł

- 2 - 7395 "Różna działalność /remonty kapitalne/ - kwotę 1.000.000 tys zł
do rozdziału 7221 "Oczyszczanie miasta" /wydatki bieżące/
2. Zmniejsza się wydatki w Dziale 70 "Ochrona środowiska", rozdziale
7395 "Różna działalność" o kwotę 1.150.000 tys zł, którą przeznacza się na:
a/ Dział 70 "Gospodarka komunalna", rozdział 7395 "Pozostała działalność"
/fundusz ochrony środowiska/ - 650.000 tys zł
b/ Dział 31 "Architektura", rozdział 3995 "Pozostała działalność"
- 500.000 tys zł
3. Przesuwa się wydatki w wysokości 500.000 tys zł z Działu 74 "Gospodarka
mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne", rozdziału 7415 "Naprawy
prywatnych domów wielomieszkaniowych" - kwotę 500.000 tys zł
do Działu 91 "Administracja samorządowa", rozdziału 9195 "Pozostała
działalność" na zakup inwestycyjny - komputeryzacja Urzędu Miasta
4. Przesuwa się wydatki w kwocie - 1.000.000 tys zł z Działu 85 "Ochrona
zdrowia", rozdziału 8521 "Żłobki" do Działu 86 "Opieka społeczna",
rozdziału 8611 "Domy Pomocy Społecznej" - Dzienne Domy Pobytu /wzrost
kosztów utrzymania i utworzenie od 1.II.1993r Dziennego Domu Pomocy dla
Osób Niepełnosprawnych Ruchowo/
5. Przesuwa się wydatki w kwocie 13*170.000 tys zł z Działu 97 "Różne
rozliczenia", rozdziału 9718 "Rezerwy ogólne i celowe" do następujących
działów i rozdziałów:
a/ Działu 70 "Gospodarka komunalna", rozdziału 7011 "Zakłady gospodarki
komunalnej" - kwotę 3.000.000 tys zł - na dotację uzupełniającą dla PKM
/zakup nowego taboru samochodowego/
b/ Działu 86 "Opieka społeczna" - kwotę 3*000.000 tys zł
- rozdziału 8613 "Zasiłki i pomoc w naturze" - kwotę 1.000.000 tys zł
/na zasiłki okresowe/
- rozdziału 8695 "Usługi opiekuńcze" - kwotę 2.000.000 tys zł
/zadanie własne gminy od 1.01.1993 roku/
c/ Działu 89 "Różna działalność", rozdziału 8995 "Pozostała działalność"
- na organizację robót publicznych - kwotę 850.000 tys zł

d/ Działu 89 "Różna działalność", rozdziału 8995 "Pozostała działalność"
- kwotę 225.000 tys zł jako udział miasta w Warmińsko-Mazurskiej
Agencji Rozwoju Gospodarczego
e/ Działu 70 "Gospodarka komunalna" - kwotę 5-000.000 tys zł, w tym:
- rozdziału 7261 "Ulice, place, mosty i wiadukty" - kwotę 2.000.000 tys zł
na remonty ulic i chodników
- rozdziału 7395 "Pozostała działalność" - kwotę 1.000.000 tys zł
- na remont mostu przy ul. Artyleryjski ej
f/ Działu 85 "Ochrona zdrowia", rozdziału 8595 "Pozostała działalność"
- kwotę 1.000.000 tys zł dla Zespołu Opieki Zdrowotnej na zakup sprzętu,
leków, opatrunków w Przychodniach Rejonowych i Szpitalu Miejskim
/placówki przejmowane przez miasto z dniem 1.01.1994roku/
g/ Działu 87 "Kultura fizyczna i sport", rozdziału 8721 "Stowarzyszenia
kultury fizycznej" - kwotę 100.000 tys zł, na działalność bieżącą MOKS"Stomil"
h/ Działu 91 "Administracja państwowa i samorządowa - kwotę 1.695-000 tys zł
w tym:
- dla rozdziału 9144 "Rady gmin"kwotę 260.000 tys zł - na pokrycie
diet radnych i Przewodniczącego Rady Miejskiej do końca 1993 roku
- dla rozdziału 9146 "Urzędy miast" kwotę 1.435.000 tys zł na pokrycie:
- funduszu płac /220.000 tys zł/ i pochodnych /106.800 tys zł/
na pokrycie wynagrodzeń pracownikom niepełnosprawnym do końca br.
zgodnie z zawartym porozumieniem poraiądzy Urzędem Miasta w Olsztynie,
a Wojewódzkim Ośrodkiem d/s Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych oraz na pokrycie niewypłaconego przez Wojewodę
Olsztyńskiego funduszu nagród /tzw. "13-tek"/ dla pracowników tut.
Urzędu wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej,
- wydatków rzeczowych - 908.200 tys zł ponoszonych przez tut. Urząd
na utrzymanie Ratusza,
- wyposażenie stanowisk dla osób niepełnosprawnych - 200.000 tys zł
i/ Działu 93 " Bezpieczeństwo publiczne", rozdziału 9312 "Policja"
- kwotę 3OO.OOO tys zł dla Policji Lokalnej - na zakup niezbędnych
radiotelefonów.

- 4 § 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Olsztyna

§ 4
Zobowiązuje się Skarbnika Miasta do comiesięcznej analizy wydatkowanych
kwot budżetu pod kątem przestrzegania dyscypliny budżetowej.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 1993
oraz podlega ogłoszeniu w sposób miejscowo przyjęty na danym terenie.

