RADA MIEJSKA
w Olsztynie
Nr XXXIV/124/93

UCHWALA

Rady Miejskiej w Olsztynie
z dnia 1 grudnia 1993 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 1993 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie terytorialnym /Dz.U.Nr 16, poz. 95 z późn. zmianami/,
art. 47 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. Prawo budżetowe /Dz.U.Nr 72,
poz. 344 z 1993 roku/ , Rada Miejska w Olsztynie
uchwala
co następuje:

§ 1
W załączniku Nr 1 do Uchwały 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/ Dokonuje się przeniesie! wydatków budżetowych w następujących
działach :
a/ zmniejsza się wydatki w Dziale 74 "Gospodarka mieszkaniowa
oraz niematerialne usługi komunalne", rozdziale 7551
"Opracowania geodezyjne i kartograficzne " o kwotę 500.000 tys.zł,
którą przesuwa się do Działu 86 "Opieka społeczna", rozdziału
8615 "Terenowe ośrodki pomocy społecznej"- na pokrycie kosztów
związanych z działalnością Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
b/ Przesuwa się wydatki w kwocie 500.000 tys.zł z Działu 87
"Kultura fizyczna i sport", rozdziale 8711 "Instytucje kultury
fizycznej-OSiR,które przeznacza się na :
- Dział 89 "Różna działalność", rozdział 8973 "Gospodarstwo
pomocnicze UM "- 200.000 tys.zł,jako dotacja uzupełniająca
do działalności bieżącej,
- Dział 86 "Opieka społeczna", rozdział 8615 "Terenowe ośrodki
pomocy społecznej" - 300.000 tys.zł na pokrycie kosztów
związanych z działlnością Miejskiego Ośrodka Pömocy Społecznej,
c/ Przesuwa się środki z działu 97 "Rożne rozliczenia", rozdziału
9718 "Rezerwy ogólne i celowe" w kwocie 960.200 tys.zł
do następujących działów i rozdziałów :

- 2 - Działu 97 "Różne rozliczenia", rozdziału 9715 "’«pływy do rozliczenia"
- 650.000 tys zł na pokrycie odsetek bankowych za udzielony kredyt
- Działu 91 "Administracja samorządowa", rozdziału 9195 "Pozostała działalność
- 310.2X) tys zł na komputeryzację Urzędu Miasta,
d/ przesuwa się środki z działu 74 "Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne
usługi komunalne", rozdziału 7695 "Pozostała działalność" w kwocie
- 289.800 tys zł do Działu 91 "Administracja samorządowa", rozdziału
9195 "Pozostała działalność", na komputeryzację Urzędu Miasta.
2/ Dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych w Dziale 70 "Gospodarka
komunalna", rozdziale 7395 "Różna działalność" - inwestycje według
poniższego zestawienia:
/ w tys zł /
Wyszczególnienie
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Wydatki ogółem
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2
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Zadania
Korekta
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potrzeb do '
5.XI.1993
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Plan 1993
po zmianach
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a/ infrastruktura sanitarna
22.000.000
- kolektor XXVI
- kolektor połund. J-3
- zlewnia jezior
- kolektor F
- przepompownia ścieków
X/1
- kolektor sanit.Zielona Górka
x/1
- przepompownia P-3
b/ zaopatrzenie w wodę

! - 3-515.000

7.070.910
4.333.903
757.587
1.072.063
907.357

!

18.485.000

s!
iS

i
!

+ 4-200.000

11.200.000

c/ uzbrojenie terenów
3.191.752
5.000.000
+ 1.710.000
671.295
- uzbrojenie os.Redykajny
x/1
ostateczne rozliczenie zadania ujętego w planie 1992 roku

6.710.000

-

zbiorniki wyrówn.w Jarotach
ujęcie wody "Zachód"
SUW Likusy
drugostron.zasilanie os.Dajtk:.
chodnik Likusy-Gutkowo
studnie publiczne - 3

7.000.000

9.354.107
2.973.686
1.310.063
1.247.286
2.937.075
5.610
51.729
828.658

j.
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J budowa dróg i ulic

4*000.000

-

2.043.378

+ 2.570.000

6.570.000

9.550
38.580
124.821
2.823
856.759
19.600
231.203

Chabrowa
Szczekin-KrotowaWadowskiego x/1
Bieszczadzka

29.133
281.087

x/1

Jęczmienna-Ogr.
Projektowana

e/ pozostałe inwestycje

5

294.424

ulice w os.Mleczna
- ulica Chmielna
_!!_ J.Wengris
_!T_
Obrońców
Olecka z park.
Strąkowa
Kąkolowa
_?T_
Żytnia-Kłosowa

_1I_

4

541.937
22.714
130.000
1.151.827
70.094
260.488
248,111
40.077
55.209

- uzbrojenie ul.Bielskiej
- uzbrojenie ul. Pogodnej
ul. Wileńskiej
SM "Dom Asystenta
ul.Gen.Sosnkowskiego
x/1
-li
ul.Siewnej
ii
ul.Rolnej/nowej/
x/1
_!!_
ulic os.Mazurskie
x/1
_!!_
ter Brzeziny III

_!l_

?

155.398

13.500.000

most Dywity-Gutkowo
budowa II et.Cm.w Dywitach
pętla w Redykajnach
przełóż.kolekt.tł.na cm.-Dywity
gospodarka odpadami stałymi
kładaka dla pieszych-ul.Wyszyńsk.
targowisko ul.Okrzei-II etap
dokumentacja przyszłościowa
zabezpieczenie w energ.elektr.
pętli autobusowej-Brzeziny
- likwidacja barier architekton.

6.536.891

1.822.687
306.205

798.504
22.677

1.630.022

x/1 ostateczne rozliczenie zadania ujętego w planie 1992 roku

700.000 12.800.000
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dla osób niepełnosprawnych
{
/przystosowanie chodników i Ratusza/
- budowa pawilonów-ul.Żeromskiego
x/
- uzbrojenie ul.Witosa
- słupy ogłoszeniowe
- pętla autob.ul.Jagiellońska
x/1
- budowa wiat przystankowych x/1
- zabezp.oświetlenia ul.’Wesoła
- targowiska: Wilczyńskiego,Kolejowa
Piłsudskiego i MZDMiZ
1.400.000
budowa parkingów
- ulica E.Plater
- "
Sikorskiego
- "
Nowowiejskiego
g/ zobowiązania miasta wynikające
z Uchwały 268 RM z 27.12.1982r
- SM "Kormoran"
- OSM
- SM "Jaroty"
- SM "Pojezierze", ul.Grotha
h/ czyny społeczne - dotacja

16.048.280

i
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241.393
586.810
122.000
10.194
41.200
192.205
762.994
2.365.119

+ 1:305.000

1.676.999
34.0CO
654.120

5.486.017
3.308.562

- 7^570.000 R.478.280

2.177.455

4.000.000

4.404.993

+ 2.000.000 6v000.000

x/1 ostateczne rozliczenie zadania) ujętego w planie 1992roku
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Olsztyna
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 1993
oraz podlega ogłoszeniu w sposób miejscowo przyjęty na danym terenie.
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