
                                                                PROJEKT NR 2   

Uchwała  nr XIII//2015 

Rady Miejskiej w Giżycku 

z dnia września 2015 roku 

 

w sprawie: zmiany  budżetu  miasta na  2015 rok. 

 
                                    Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2013 r, poz.594, z późn.zm.) oraz art.211 i art.212  ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 

roku  o finansach  publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2013 r, poz.885, z późn.zm.)  

Rada Miejska uchwala co następuje: 

 

§ 1. 

Dokonuje  się  zmian  w  budżecie  Miasta  Giżycka  na  2015  rok  uchwalonym  Uchwałą  nr IV/2/2015  

Rady  Miejskiej  w  Giżycku  z  dnia 22 stycznia 2015 roku  w sprawie uchwalenia  budżetu  Gminy 

Miejskiej  Giżycko  na  2015  rok   poprzez: 

1. Dokonanie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do 

niniejszej uchwały. 

2. Wydatki majątkowe gminy na 2015 rok po zmianach wynoszą: 9.630.520 zł, w tym: wydatki 

inwestycyjne 7.794.653 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. 

3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty 

należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 roku, przedstawia załącznik nr 3. 

 

 

§ 2. 

Budżet  Miasta  Giżycka  na  rok  2015 po  zmianach  wynosi: 

1. Plan  dochodów budżetowych                         -  91.942.597,91 zł 

    z  tego: dochody bieżące           -   85.756.029,91 zł 

                 dochody majątkowe     -     6.186.568,00 zł. 

    Plan wydatków budżetowych                          -  92.629.769,91 zł, 

    z tego: wydatki bieżące             -   82.999.249,91 zł 

                wydatki majątkowe       -     9.630.520,00 zł. 

2. Planowany deficyt budżetu miasta wynosi  687.172 zł ,źródłem pokrycia deficytu budżetowego  są 

    wolne środki wynikające z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych .  

3. Przychody budżetu w wysokości  5.377.274 zł, rozchody w wysokości 4.690.102 zł.    

    

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia i podlega  ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Warmińsko – Mazurskiego oraz na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Giżycku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Uzasadnienie  do  projektu  uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta  na 2015 rok 
 

W proponowanej zmianie budżetu  miasta na 2015 rok dokonuje się następujących zmian: 

                             W planie dochodów budżetowych:  

 dział 758 zwiększa się dochody o kwotę 576.271 zł pochodzące z różnych rozliczeń –  z  rozliczenia  

podatku vat i wpływów z  podziału masy upadłościowej firmy IPRO (151.200 zł) oraz ze środków 

rezerwy  subwencji oświatowej – 425.071 zł , 

 dział 926 -  25.805 zł  kwotę  pochodzącą  z  PUP  na zorganizowanie robót publicznych.   

 

                              W planie wydatków budżetowych: 

 dział 801 – zwiększa się wydatki  o kwotę 425.071 zł pochodzącą  z  subwencji oświatowej na 

następujące cele: wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej, w zakresie wyposażenia 

stołówek, w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne oraz z tytułu wzrostu  

liczby uczniów przeliczeniowych, 6.000 zł przenosi się z wydatków majątkowych do wydatków 

bieżących oraz kwotę 8.520 zł przenosi się z działu 852 do szkół podstawowych na realizację 

„Lokalnego programu bezpieczeństwa dla szkół podstawowych w Giżycku”, o kwotę 7.900 zł 

zwiększa się wydatki inwestycyjne w Gimnazjum Nr 2 na zakup wiaty rowerowej wraz ze 

stojakami, 

 dział 852 – zwiększa się wydatki o kwotę 129.500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie  pobytu 

osób w domach pomocy społecznej - 120.000 zł pochodzi z dochodów, 9.500 zł z przeniesienia 

planu z rozdziału 85206, w rozdziale 85295  kwotę 8.520 zł przenosi się do szkół podstawowych, 

12.000 zł przenosi się z wydatków statutowych na wynagrodzenia – umowy zlecenia związane z 

realizacją zadania „Badanie sytuacji osób starszych”, 

 dział 921 – o 15.000 zł zwiększa się dotację MPB na odprawy pracownikom przechodzącym w 

bieżącym roku na emeryturę,   

 dział 926 – zwiększa się wydatki o kwotę  34.105 zł na zatrudnienie osób w ramach robót 

publicznych, 8.300 zł na pokrycie kosztów dofinansowania wyjazdów na mecze ligi wojewódzkiej 

juniorów, na pokrycie kosztów wykonania dokumentacji projektowej – Koncepcja architektoniczna 

wraz z wstępną dokumentacją kosztorysową przebudowy widowni MCSL, usunięcie szkody 

podpalenia drzwi szybowych windy na kładce i pokrycie kosztów naprawy lampy oświetleniowej na 

plaży miejskiej. Kwotę 36.000 zł przenosi się z wydatków bieżących do wydatków inwestycyjnych, 

z przeznaczeniem na wykonanie dodatkowego wejścia do maszynowni wraz z projektem (zgodnie z 

zaleceniem PIP).  

 

W załączniku inwestycyjnym w rozdziale 92695 rozszerza  się nazwę zadania: Dokumentacja 

techniczna – budowa bieżni, aktualizacja projektu budowlanego oświetlenia stadionu, wykonanie 

projektu budowlanego urządzeń lekkoatletycznych na stadionie.    

 
 

 

 

 

 

                                                                                                  

 

 


