
RADA MIEJSKA 

w Olsztynie

UCHWAŁA NR XIX/215/96 
Rady Miejskiej w Olsztynie 
z dnia 22 lutego 1996 roku

w sprawie budżetu miasta na 1996 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o sa
morządzie terytorialnym (Dz.U. Nr 16, poz.95 z późniejszymi zmianami) oraz art.8, 
art.47 ust 1 oraz art. 53 ust 2 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 roku - Prawo budżetowe 
(Dz.U. Nr 72, poz.344 z 1993 roku z późniejszymi zmianami), Rada Miejska uchwala 
co następuje:

§1

1. Ustala się dochody budżetru miasta na 1996 rok w wysokości 157.359.624 zł 
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu miasta na rok 1996 w wysokości 157.359.624 zł 
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§2

1. Dochody ustalone w §1 obejmują:
a) dochody własne w wysokości - 121.747.545 zł,
b) dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 

- 7.565.350 zł,
c) dotacje celowe na zadania powierzone z zakresu administracji rządowej 

w kwocie - 1.500.000 zł,
d) subwencję ogólną w kwocie - 26.546.729 zł.

§3

1. Uchwala się przychody i rozchody gospodarki pozabudżetowej oraz dotacje 
w wysokości 18.980.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Załączniki do budżetu obejmują:
a) zestawienie wydatków inwestycyjnych - załącznik Nr 4
b) informację o stanie mienia komunalnego oraz sposobu jego zagospodarowania 

w roku 1996 - załączniki Nr 5, 5a.

§4

Tworzy się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 65.305 zł.

§5

Zobowiązuje się Zarząd Miasta do przedkładania resortowym Komisjom Rady Miej
skiej kwartalnych sprawozdań z realizacji sprzedaży majątku komunalnego oraz in
formacji z realizacji planu rzeczowo-finansowego inwestycji i remontów.



§6

Upoważnia się Zarząd Miasta Olsztyna do dokonywania zmian w budżecie miasta, 
z wyjątkiem przeniesień wydatków między działami.

§7

Upoważnia się Zarząd Miasta Olsztyna do zaciągania kredytów i pożyczek krótkoter
minowych na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu miasta w wy
sokości do 3.000.000 zł.

§8

Zobowiązuje się Zarząd Miasta do przedstawienia Radzie Miejskiej:
1/ informacji o przebiegu realizacji budżetu miasta za I półrocze 1996 roku w termi

nie 60 po upływie okresu sprawozdawczego,
21 sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta w terminie do 30 kwiet

nia 1997 roku.

§9

Prezydent Miasta ogłosi niezwłocznie podstawowe dane o budżecie miasta na 
1996 rok w prasie lokalnej, a uchwała wraz z załącznikami będzie wyłożona do 
wglądu u Skarbnika Miasta i w Biurze Rady Miejskiej oraz wywieszona na tablicy 
ogłoszeń tutejszego Urzędu.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Olsztyna.

§11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia1996 
roku.

Przewodni ady Miejskiej
;

Bogdan Pierednod


