
                                                               Uchwała  nr XVII//2015                          

Rady Miejskiej w Giżycku 

z dnia grudnia 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 2015 r, poz.1515) 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:8.839.053 zł, w tym: wydatki 

inwestycyjne 6.959.186 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                         -  92.710.531,95 zł, 

    z  tego: dochody bieżące           -   86.863.963,95 zł 

                 dochody majątkowe     -     5.846.568,00 zł. 

    Plan wydatków budżetowych                          -  91.957.703,95 zł, 

    z tego: wydatki bieżące             -   83.118.650,95 zł 

                wydatki majątkowe       -     8.839.053,00 zł. 

2. Planowana nadwyżka budżetu miasta wynosi  752.828 zł i przeznacza  się ją na spłatę wcześniej 

zaciągniętych kredytów. 

3.Przychody budżetu w wysokości  3.937.274 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                    

    

                                                                                                           Przewodniczący 

                                                                                                   Rady  Miejskiej w Giżycku 

 

                                                                                                           Ryszard  Błoszko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 31.764 zł z tytułu subwencji oświatowej  i 30.575 zł z różnych 

dochodów, 

 dział 900 zwiększa się dochody o kwotę  16.960 zł pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w ramach programu likwidacji azbestu w mieście. 

                              W planie wydatków budżetowych: 

 dział 700 – zwiększa się wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 20.000 zł w celu nabycia od 

GTBS nieruchomości położonej przy ul. Koszarowej i ul. Kętrzyńskiego, 

 dział 801 - zwiększa się wydatki o kwotę 31.764 zł związane z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w 

trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę oraz przesunięcia pomiędzy 

rozdziałami dotacji na zadania bieżące, 
 dział 853 – zwiększa się wydatki o kwotę 10.575 zł  z  przeznaczeniem na dotację dla niepublicznego żłobka, 

 dział 900 - zwiększa się wydatki o kwotę 16.960 zł na działania związane z usuwaniem azbestu,\ 

 dział 926 – zmniejsza się wydatki na zakup sondy chloru o kwotę 1.580 zł, zwiększa się wydatki o 

kwotę 1.580 zł na pokrycie kosztów zużycia  energii w obiektach sportowych. 

 
Dochody ogółem po zmianach wynoszą: 92.710.531,95 zł, w tym dochody bieżące 86.863.963,95 zł, 

dochody majątkowe 5.846.568 zł. 

Wydatki ogółem po zmianach wynoszą: 91.957.703,95 zł, w tym wydatki bieżące 83.118.650,95 zł, wydatki 

majątkowe 8.839.053 zł. 

 

 

W okresie międzysesyjnym Burmistrz Miasta wydał następujące zarządzenie: 

1. Zarządzenie nr 157/2015 z dnia 23 listopada 2015 roku zmniejszające dochody i wydatki o kwotę 

204.744,74 zł. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


