Uchwała Nr XXXVI/443/08
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 29 grudnia 2008 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2008 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 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, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974 i Nr 173 poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) i art. 191 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420,
z 2006 roku Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381
i Nr 249, poz. 1832, z 2007 roku Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140,
poz. 984 oraz z 2008 roku Nr 180, poz. 1112), Rada Miasta Olsztyn uchwala, co następuje:
§1
W uchwale Nr XXXV/435/08 Rady Miasta Olsztyn z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie
wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2008 roku, w §1 wprowadza się
następujące zmiany:
1) w załączniku nr 1:
a) kwotę z wykazu wydatków bieżących na zadanie „Przebudowa skrzyżowania
ul. Sikorskiego z ul. Wilczyńskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 598”
w wysokości „368.816 zł” zastępuje się kwotą „560.000 zł”,
b) kwotę ogółem wydatków bieżących w wysokości „1.050.658 zł”, zastępuje się
kwotą „1.241.842 zł”;
2) w załączniku nr 3:
a) kwotę planu finansowego wydatków bieżących na zadanie „Przebudowa
skrzyżowania ul. Sikorskiego z ul. Wilczyńskiego w ciągu drogi wojewódzkiej
nr 598” w dziale 600 rozdziale 60015 §4270 w wysokości „368.816 zł” zastępuje
się kwotą „560.000 zł”,
b) kwotę ogółem wydatków bieżących, które nie wygasają z upływem 2008 roku
w wysokości „1.050.658 zł”, zastępuje się kwotą „1.241.842 zł”.
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§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości
poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Olsztyn.

Wiceprzewodniczący Rady
Waldemar Żakowski
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