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Uchwała Nr IX/73/07
Rady Miasta Olsztyn

z dnia 18 kwietnia 2007 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyn na 2007 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, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717
i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337) oraz
art. 165, art. 166 ust. 1 i 2, art. 168 ust. 2 pkt 1, 2, 3 i 6, art. 173 ust. 1 i 3, art. 174, art. 175,
art. 176, art. 184, art. 188 ust. 2 pkt 1 i 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz.1420 oraz z 2006 roku Nr 45,
poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i 1218 i Nr 249, poz. 1832),

Rada Miasta Olsztyn uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr VII/56/07 Rady Miasta Olsztyn z dnia 7 marca 2007 roku w sprawie budżetu
Miasta Olsztyn na 2007 rok, zwanej dalej „uchwałą budżetową”, wprowadza się następujące
zmiany:

1. W §1 zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 129.860 zł, w tym w pkt 1 zwiększa
się dochody budżetu gminy o kwotę 129.860 zł. Dochody budżetu miasta po zmianie
wynoszą 561.548.415 zł, w tym dochody budżetu gminy po zmianie wynoszą
413.629.819 zł.

2. W §2:
1) w ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 129.860 zł. Wydatki budżetu

miasta po zmianie wynoszą 646.870.413 zł;
2) w ust. 2:

a) w pkt 1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 129.860 zł, w tym w lit a zwiększa
się dotacje o kwotę 129.860 zł. Wydatki bieżące po zmianie wynoszą
470.358.774 zł, w tym dotacje po zmianie wynoszą 49.886.272 zł;

b) w pkt 2:
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– w lit. a zmniejsza się wydatki na wieloletnie programy i zadania inwestycyjne
o kwotę 450.000 zł. Wydatki na wieloletnie programy i zadania inwestycyjne
po zmianie wynoszą 161.965.756 zł;

– w lit. c zwiększa się dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji
inwestycji zakładów budżetowych o kwotę 450.000 zł. Dotacje celowe
na finansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładów budżetowych
po zmianie wynoszą 1.163.000 zł.

3) w ust. 3 zwiększa się limit wydatków na wieloletnie zadania bieżące w latach 2007-
2009 o kwotę 129.860 zł. Limit wydatków na wieloletnie zadania bieżące w latach
2007-2009 po zmianie wynosi 2.474.208 zł;

4) w ust. 4 zmniejsza się limit wydatków na wieloletnie programy i zadania inwestycyjne
w latach 2007-2009 o kwotę 450.000 zł. Limit wydatków na wieloletnie programy
i zadania inwestycyjne w latach 2007-2009 po zmianie wynoszą 798.282.262 zł;

5) w ust. 5 zmniejsza się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków
pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności o kwotę 320.140 zł.
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy
strukturalnych i Funduszu Spójności po zmianie wynoszą 89.230.154 zł.

3. W §7 w ust. 1 pkt 2 w planach gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych
zwiększa się przychody i wydatki o kwotę 129.860 zł. Przychody po zmianie wynoszą
1.298.826 zł, wydatki po zmianie wynoszą 1.298.644 zł.

4. W §8 w ust. 2 zwiększa się dotacje przedmiotowe dla gospodarstw pomocniczych
jednostek budżetowych o kwotę 129.860 zł. Dotacje przedmiotowe dla gospodarstw
pomocniczych jednostek budżetowych po zmianie wynoszą 992.122 zł;

5. W Załączniku Nr 1 (Dochody budżetu Miasta Olsztyn na 2007 rok według źródeł
powstawania) wprowadza się zmiany, jak w Załączniku Nr 1 kol. „Suma zmian”
do niniejszej uchwały;

6. W Załączniku Nr 1a (Dochody budżetu Miasta Olsztyn na 2007 rok według klasyfikacji
budżetowej) wprowadza się zmiany, jak w Załączniku Nr 1a kol. „Suma zmian”
do niniejszej uchwały;

7. W Załączniku Nr 2 (Wydatki budżetu Miasta Olsztyn na 2007 rok) wprowadza się
zmiany, jak w Załączniku Nr 2 kol. „Suma zmian” do niniejszej uchwały;

8. Załączniki:
1) Nr 3 (Wydatki na wieloletnie zadania bieżące Miasta Olsztyn),
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2) Nr 4 (Wydatki na wieloletnie programy i zadania inwestycyjne),
3) Nr 4b (Dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładów

budżetowych),
4) Nr 5 (Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących

z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności),
5) Nr 6 (Źródła sfinansowania deficytu budżetu Miasta Olsztyn – przychody  i rozchody

budżetu),
6) Nr 12 (Plany przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych jednostek

budżetowych),
7) Nr 14 (Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych i gospodarstw

pomocniczych jednostek budżetowych kalkulowane według stawek jednostkowych),
8) Nr 23 (Prognoza łącznej kwoty długu Miasta Olsztyn na koniec 2007 roku i lata

następne),
9) Nr 23a (Prognozowana sytuacja finansowana Miasta Olsztyn w latach spłaty długu)

do uchwały budżetowej otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach Nr 3,
4, 4b, 5, 6, 7, 8, 9 i 9a do niniejszej uchwały.

§ 2

Budżet Miasta Olsztyn po zmianach określonych w §1 stanowi:
1) po stronie dochodów 561.548.415 zł
2) po stronie wydatków 646.870.413 zł.

§ 3

1. Deficyt budżetu miasta wynosi 85.321.998 zł.
2. Źródłami sfinansowania deficytu, o którym mowa w ust. 1, będą przychody:

1) sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto w wysokości
30.000.000 zł,

2) kredyty w wysokości 35.618.000 zł,
3) pożyczki w wysokości 18.896.351 zł,
4) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu

miasta, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
w wysokości 807.647 zł.

3. Przychody budżetu wynoszą 104.566.351 zł.
4. Rozchody budżetu wynoszą 19.244.353 zł.
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§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi 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

Zbigniew Dąbkowski


