RADA MIASTA OLSZTYN
Plac Jana Pawła II 1
Uchwała Nr LIX/879/02
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 27 lutego 2002 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyn na 2002 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. „d” oraz „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591) oraz art. 109, art. 110 ust. 1 i 2,
art. 112 ust. 2 pkt 2 i 3, art. 116 ust. 1 i 4, art. 117, art. 118, art. 124, art. 128 ust. 2 pkt 1,
art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155
poz. 1014 z późn. zm.),
Rada Miasta Olsztyn uchwala, co następuje:
§1
W uchwale Nr LVI/832/2001 Rady Miasta Olsztyn z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie
budżetu Miasta Olsztyn na 2002 rok, zwanej dalej uchwałą budżetową, wprowadza się
następujące zmiany:
1) W § 1:
a) w § 1 w ust. 1 uchwały budżetowej zwiększa się dochody budżetu Miasta Olsztyn
o kwotę 3.486.974 zł. Kwota dochodów budżetu Miasta Olsztyn po zmianie
wynosi 400.073.271 zł;
b) w § 1 ust. 2 uchwały budżetowej zwiększa się dochody gminy o kwotę 3.486.974
zł. Kwota dochodów gminy po zmianie wynosi 266.458.055 zł, w tym:
- w lit ,,f’ tiret drugie zwiększa się dotacje celowe na zadania własne o kwotę
3.486.974 zł. Kwota dotacji celowych na zadania własne gminy po zmianie
wynosi 3.837.679 zł;”,
2) w § 2:

a) w ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu Miasta Olsztyn o kwotę 3.486.974 zł.
Kwota wydatków budżetu Miasta Olsztyn po zmianie wynosi 421.778.081 zł;
b) w ust. 2 pkt 1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.426.552 zł. Kwota
wydatków bieżących po zmianie wynosi 348.081.620 zł;
c) w ust. 2 pkt 1 lit „a” zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeń o kwotę 288.101 zł. kwota wydatków na wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń po zmianie wynosi 186.440.969 zł;
d) w ust. 2 pkt 1 lit „c” zmniejsza się wydatki na obsługę długu o kwotę 87.735 zł.
Kwota wydatków na obsługę długu po zmianie wynosi 8.154.298 zł;
e) w ust. 2 pkt 2 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 60.423 zł. Kwota
wydatków majątkowych po zmianie wynosi 73.696.461 zł oraz zwiększa się o
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60.423 zł kwotę wydatków inwestycyjnych na rok budżetowy 2002. Kwota
wydatków inwestycyjnych na rok budżetowy 2002 po zmianie wynosi 68.177.941
zł-”
Al, ,

3) w § 5 ust. 2 zmniejsza się o kwotę 150.000 zł dotacje przedmiotowe dla zakładów
budżetowych. Kwota dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych po zmianie
wynosi 3.308.730 zł;
4) w § 6 lit „c” zwiększa się pozostałe dotacje o kwotę 150.000 zł. Kwota pozostałych
dotacji po zmianie wynosi 2.097.283 zł, w tym zwiększa się o kwotę 150.000 zł dotacje
celowe na zadania własne gminy. Kwota dotacji celowych na zadania własne gminy po
zmianie wynosi 657.200 zł;
5) w Załączniku Nr 1 (Dochody budżetu Miasta Olsztyn na 2002 rok według źródeł
powstawania) do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w Załączniku nr 1 kol.
„Suma zmian” do niniejszej uchwały;
6) w Załączniku Nr 1 a (Dochody budżetu Miasta Olsztyn na 2002 rok według klasyfikacji
budżetowej) do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w Załączniku Nr 1 a do
niniejszej uchwały;
7) w Załączniku Nr 2 (Wydatki budżetu Miasta Olsztyn na 2002 rok) do uchwały
budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 kol. „Suma zmian” do niniejszej
uchwały;
8) w Załączniku Nr 3 (Wydatki majątkowe Miasta Olsztyn na 2002 rok oraz wydatki na
realizację wieloletnich programów inwestycyjnych) do uchwały budżetowej, w dziale 700
rozdziale 70095 § 6050 dodaje się zadanie pn. „Budynki komunalne przy ul.
Kasprowicza” z wartością zadania, planem środków własnych na rok bieżący w
wysokości 60.423 zł;
9) Załączniki do uchwały budżetowej: Nr 1 (Dochody budżetu Miasta Olsztyn na 2002 rok
według źródeł powstawania), 1 a (Dochody budżetu Miasta Olsztyn na 2002 rok według
klasyfikacji budżetowej), 2 (Wydatki budżetu Miasta Olsztyn na 2002 rok), 3 (Wydatki
majątkowe Miasta Olsztyn na 2002 rok oraz wydatki na realizację wieloletnich
programów inwestycyjnych), 6 (Dochody i wydatki związane z realizacja zadań z zakresu
administracji rządowej wykonywanych przez powiat i innych zadań zleconych ustawami),
7 (Źródła sfinansowania deficytu), 8 (Prognoza kwoty długu Miasta Olsztyn), 11 (Dotacje
pozostałe - podmiotowe, przedmiotowe i celowe - z budżetu dla jednostek nie
zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2002 roku), 12 (Plany przychodów i
wydatków środków specjalnych w 2002 roku), 13 (Plany przychodów i wydatków
gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych w 2002 roku), 14 (Plany przychodów
i wydatków zakładów budżetowych w 2002 roku), 21 (Wykaz zadań własnych gminy
zlecanych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, nie
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działających w celu osiągnięcia zysku w 2002 roku), otrzymują brzmienie określone w
załącznikach Nr 1, la, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 i 11 do niniejszej uchwały.

§2

Budżet Miasta Olsztyn po zmianach określonych w § 1 stanowi:
a) po stronie dochodów
b) po stronie wydatków

400.073.271 zł
421.778.081 zł
§3

1. Deficyt budżetu Miasta Olsztyn wynosi 21.704.810 zł.
2. Źródłem pokrycia deficytu będą kredyty zaciągnięte w bankach krajowych w wysokości
30.381.810 zł, pożyczki z narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
w wysokości 6.093.000 zł oraz spłaty rat pożyczek w wysokości 30.000 zł.
3. Spłatę rat kredytów w wysokości 14.700.000 zł oraz udzielenie pożyczek w wysokości
100.000 zł na dla wspólnot mieszkaniowych, planuje się z dochodów 2002 roku.
§4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Olsztyn.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości
poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Olsztyn.

Przewodniczący Rady

3

