
RADA MIEJSKA
w Olsztynie

UCHWALA Nr 111/27/94 
Rady Miejskiej w Olsztynie 

z dnia. 14 września 1994 roku

w sprawie zwiększenia budżetu miasta Olsztyna na 1994 rok o kwotę nadwyżki budżetowej za 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 późniejszymi zmianami /, art.5 ust. 1 i art.52 ust.2 ustawy z dnia 5 stycznia 
1991 roku - Prawo budżetowe / Dz.U.Nr 72 poz.344 z 1994 r /, Rada Miejska w Olsztynie, uchwala co 
następuje:

§1-

Zwiększa się plan wydatków miasta Olsztyna na rok 1994 o kwotę nadwyżki budżetowej za 1993 rok 
w wysokości 15.900.585 tys.zł., którą przeznacza się na zadania wymienione w załączniku do niniejszej 
uchwały.

§2.

Ogółem budżet miasta Olsztyna po zmianach wynosi:

1/ po stronie dochodów 
2/ po stronie wydatków

845.436.333 tys zł 
861.336.918 tys zł.

§3.

Na pokrycie różnicy między dochodami a wydatkami budżetu miasta przeznacza się nadwyżkę 
budżetową z roku 1993 sklasyfikowaną w dziale OO, rozdziale 0011 - zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 1991 r/ Dz.U.nr 39, poz.169 z poźń.zmianami /.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Olsztyna.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 1994 oraz podlega 
ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogdan Pierechod
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6541 39

Remonty nawierzchni ulic i 
chodników - dot.ul.Krasickiego, 
Niepodległości, Kętrzyńskiego, 
Towarowa, Profesorska, Śliwy, 
Wojska Polskiego.___________

2.500.000Gospodarka
Komunalna

70 7261 36

Dotacja uzupełniająca na pokrycie 
zobowiązań MABK z roku 1993

7.000.000MABK74 7695 47

Wykonanie mapy numerycznej 
ewidencji gruntów i budynków 
miasta Olsztyna.____________

1.000.000Geodezja i
Gospodarka Gruntami

74 7551 36

Dotacja dla ZOZ na zakup sprzętu 
lekarskiego, lekarstw .opatrunków

Służba zdrowia 1.000.00085 8595 48

itp.

Na zakup środków dezynfekujących 
i sprzętu jednorazowego użytku

Ochrona Zdrowia 200.58585 8595 48

Na bieżące utrzymanie żłobków w 
związku ze wzrostem kosztów 
utrzymania.__________________

MOPS - żłobki85 8521 47 1.200.000

Na bieżące utrzymanie 5 Domów 
Dziennego Pobytu (500.000 tys.zł ) 
i Domu Samotnej Matki ( 300.000 
tys.zł. ) w związku ze wzrostem 
kosztów utrzymania.____________

86 8611 MOPS - Domy 
Pomocy Społecznej

47 800.000

89 8995 Roboty publiczne Dot.zadań realizowanych przez 
MZDM i Z, tj.
a) modernizacji ul.Iwaszkiewicza z 
wjazdami na ul.Obiegową 
(kontynuacja prac z roku ubiegłego)
b) budowa chodnika ziemnego
wzdłuż ul.Wojska Polskiego na 
odcinku od ul. Oficerski ej do 
cmentarza Komunalnego w 
Dywitach._____________________

48 1.200.000

91 9195 72 Urząd Miasta Informatyzacja Urzędu Miasta - 
rozbudowa systemu DRS - 6000, 
usługi serwisowe .nowe 
oprogramowania aplikacyjne

1.000.000

Razem: 15.900.585


