
RAD 7
w Olsztynie Uchwała Nr V/32/94

Rady Miejskiej w Olsztynie

z dnia 26 października 1994 roku

w sprawie zwiększenia budżetu miasta Olsztyna na 1994 rok o wielkość dotacji celowej.

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. 8 i 47 ustawy z dnia 5 stycz
nia 1991 roku - Prawo budżetowe (Dz.U. Nr 72, poz. 334 z 1993 roku) Rada Miejska uchwala 
co następuje:

& 1.

1. Zwiększa się budżet miasta Olsztyna na 1994 rok po stronie dochodów:

a/ - Dział 70 - Gospodarka komunalna
- rozdział 7261 - Ulice, place, mosty
- paragraf 94 - dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących

zleconych gminom o kwotę 2.551.727 tys zł.

b/ - Dział 79 - Oświata i wychowanie
- rozdział 8222 - Pomoc dzieciom w rodzinach zastępczych
- paragraf 94 - dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących

zleconych gminom o kwotę 1.461.000 tys zł

2. Ogólna kwota dochodów po zmianach wynosi 849.449.060 tys zł.

& 2.

1. Zwiększa się budżet miasta Olsztyna na 1994 rok po stronie wydatków:

a/ Dział 70 - Gospodarka komunalna 
rozdział 7261 - Ulice, place, mosty
paragraf 36 - usługi materialne - remonty ulic o kwotę 2.551.727 tys zł

b/ Dział 79 - Oświata i wychowanie
rozdział 8222 - Pomoc dzieciom w rodzinach zastępczych 
paragraf 22 - świadczenia społeczne o kwotę 1.400.000 tys zł 
paragraf 36 - usługi materialne o kwotę 61.000 tys zł

2. Ogólna kwota wydatków po zmianach wynosi 865.349.645 tys zł.



& 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Olsztyna.

& 4.

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