
RADA MIEJSKA 

w Olsziynie
Uchwała Nr.XXXVÜ /!/ 94

Rady Miejskiej w Olsztynie

z dnia 16 lutego 1994 roku

w sprawie budżetu miasta na 1994 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 (litera d) i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
terytorialnym (Dz.U.Nr.16, poz.95 z późniejszymi zmianami) oraz art. 8 i art. 47 ustawy z dnia 5 stycznia 199lr. 
prawo budżetowe (tekst jednolity Dz.U.Nr.72/1993 poz.344) oraz ustawy o finansach gmin z dnia 10 grudnia 
1993 Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1
1. Ustala się dochody budżetu miasta na 1994 rok w wysokości 785.282.999 tys.zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu miasta na 1994 rok w wysokości 785.282.999 tys.zł zgodnie z załącznikiem nrl.

§2

1. Dochody i wydatki ustalone w § 1 obejmują:

a) dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 59.857.000 tys.zł

b) środki finansowe przeznaczone na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej, przyjętych

na podstawie porozumienia w ramach programu pilotażowego -159.201.000 tys.zł.

c) subwencję szkolną w kwocie - 128.517.000 tys.zł.

d) subwencję ogólną w kwocie - 14.874.243 tys.zł.

§3

Ustala się przychody i rozchody jednostek prowadzących działalność w formie gospodarki pozabudżetowej 
zgodnie z załącznikiem nr 2

306.578.735 tys.zł.1. przychody

w tym dotacja 111. 097.012 tys.zł.

2. rozchody 306.578.735 tys.zł.

§4

Tworzy się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 3.000.000 tys.zł.

§ 5

Rozpoczęcie nowych oraz tempo realizacji kontynuowanych inwestycji i remontów, będzie dostosowane do 
poziomu osiąganych, bieżących dochodów miasta, z uwzględnieniem niezbędnej płynności płatniczej.
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§ 6
Zadania inwestycyjne i remontowe ujęte w budżecie miasta na 1994r. stanowią załącznik nr 3 do niniejszej 

uchwały.

§7
Zarząd Miasta w oparciu o opinię Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Polityki Socjalnej Rady Miejskiej 

dokona podziału kwoty 4 mld zł przeznaczonej w budżecie na dotacje podmiotowe dla jednostek organizacyjnych 
służby zdrowia oraz w oparciu o opinię Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Prawa i Samorządności 
Rady Miejskiej dokona podziału kwoty 500.000 tys.zł na określone zadania z zakresu bezpieczeństwa.

§8

Upoważnia się Zarząd Miasta Olsztyna do zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu bankowego w celu 
pokrycia przejściowego niedoboru budżetowego lub sfinansowania określonego zadania ujętego w planie. Łączna 
kwota przypadających do zapłaty w danym roku rat kredytów wraz z należnymi w danym roku odsetkami od 
tych kredytów nie może przekroczyć 15 % planowanych dochodów budżetu gminy. O powyższym Zarząd Miasta 
powiadamia Komisję Ekonomiczną, Przekształceń Własnościowych i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej.

§ 9
Upoważnia się Zarząd Miasta Olsztyna do dokonania zmian w budżecie miasta polegających na 

przeniesieniach wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu.

§10

Zobowiązuje się Zarząd Miasta Olsztyna do przedstawienia Radzie Miejskiej:

1. Informacji o przebiegu realizacji budżetu miasta za I półrocze 1994 r.w terminie 60 dni po upływie okresu 
sprawozdawczego wraz z propozycjami korekty budżetu uwzględniającymi realizację dochodów.

2. Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta w terminie do dnia 30 kwietnia 1995 roku.

§11
Prezydent Miasta ogłosi podstawowe dane o budżecie miasta na 1994 rok w prasie lokalnej, a uchwała wraz 

z załącznikami będzie wyłożona do wglądu u Skarbnika Miasta, i w Biurze Rady Miejskiej tutejszego Urzędu.

§12
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Olsztyna.

§13
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 1994r.
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