
RADA MIEJSKA
w Olsztynie Uchwała NrXLV/514/98 

Rady Miejskiej w Olsztynie 
z dnia 29 kwietnia 1998 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta Olszyna na 1998 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
terytorialnym ( Dz.U. z 1996 roku Nr 13, poz.74 z późniejszymi zmianami ), art. 8 ustawy z 
dnia 5 stycznia 1991 roku - Prawo budżetowe ( Dz.U. z 1993 roku Nr 72, poz.344 z 
późniejszymi zmianami ) Rada Miejska w Olsztynie uchwala, co następuje:

§1

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 2.965.800 zł w dziale 85 /Ochrona 
zdrowia/, rozdziale 8511 /Szpital Miejski/, paragrafie 49 /Dotacje celowe z budżetu 
państwa na finansowanie zadań bieżących powierzonych gminom/ oraz o kwotę 734.533 
zł w dziale 86 /Opieka społecznaA, rozdziale 8616 /Dodatki mieszkaniowe/, paragrafie 89 
/Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań 
bieżących/.
Zwiększa się dochody o kwotę 7.500 zł w dziale 74 /Gospodarka mieszkaniowa/, 
rozdziale7695 /Pozostała działalność/, paragrafie 88 /Dotacje celowe na finansowanie 
zadań zleconych gminie/.

2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 21.951 zł w dziale 97 /Różne rozliczenia/, 
rozdziale 9711 /Subwencje ogólne dla gmin/, paragrafie 90 /Subwencja oświatowa z 
budżetu państwa/.

3 Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 96.392 zł w dziale 97 /Różne rozliczenia/, 
rozdziale 9711 /Subwencje ogólne dla gmin/, paragrafie 90 / Subwencja ogólna z budżetu 
państwa/'

4. Ogółem budżet miasta po zmianach, po stronie dochodów wynosi - 240.843.735 zł.

§2

1 Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 2.965.800 zł w dziale 85 /Ochrona 
zdrowia/, rozdziale 8511 /Szpital Miejski/, paragrafie 47 /MSzZ- dotacja/ oraz o kwotę 
734.533 zł w dziale 86 /Opieka społeczna/, rozdziale 8616 /Dodatki mieszkaniowe/, 
paragrafie 22 / Dodatki mieszkaniowe do substancji komunalnych /.
Zwiększa się wydatki o kwotę 7.500 zł w dziale 74 /Gospodarka mieszkaniowa/, rozdziale 
7695 /Pozostała działalność/, paragrafie 36 /Usługi materialne-cmentarze wojenne/.

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 74.441 zł w dziale 97 /Rozliczenia różne/, 
rozdziale 9718 /Rezerwy ogólne i celowe/, paragrafie 81 /Rezerwy/.

3. Ogółem budżet miasta po zmianach, po stronie wydatków wynosi - 248.303.735 zł



§3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Olsztyna.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, dotyczy okresu sprawozdawczego od 01.01.1998 
do 31.03.1998 roku oraz podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w 
Urzędzie Miasta.

Przewodniczący Rady Miejskiej
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