
    

 PROJEKT NR 2 

Uchwała  nr XXII/2016  

Rady Miejskiej w Giżycku z 

dnia 20 kwietnia 2016 roku  

  

w sprawie: zmiany  budżetu  miasta na  2016 rok  

  

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

(tekst jednolity Dz.U.z 2016 r, poz.446) 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  2016  rok  uchwalonym  Uchwałą  nr 

XVII/124/2015  Rady  Miejskiej  w  Giżycku  z  dnia 17 grudnia 2015 roku  w sprawie uchwalenia  budżetu  

Gminy Miejskiej  Giżycko  na  2016 rok   poprzez:   

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

niniejszej uchwały.  

2. Wydatki majątkowe gminy na 2016 rok po zmianach wynoszą: 8.777.100 zł, w tym: wydatki 

inwestycyjne 6.445.100 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 2016 roku, przedstawia załącznik nr 3.  

4. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych 

prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych 

na 2016 rok przedstawia załącznik nr 4.  

  

§ 2.  

Budżet  Miasta  Giżycka  na  rok  2016 po  zmianach  wynosi:  

1. Plan  dochodów budżetowych                 -95.552.039,00 zł     

 z  tego: dochody bieżące           -   92.685.939,00 zł                  

dochody majątkowe     -                   2.866.100,00 zł.  

    Plan wydatków budżetowych                          -  98.844.039,00 zł,     

z tego: wydatki bieżące             -   90.066.939,00 zł                 

wydatki majątkowe       -                 8.777.100,00 zł.  

2.Planowany deficyt  budżetu miasta wynosi  3.292.000 zł i pokryty 

zostanie  wolnymi środkami      wynikającymi  z rozliczenia 

kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. 

3.Przychody budżetu w wysokości  7.931.080 zł, rozchody w wysokości 4.639.080 zł, zgodnie z      

załącznikiem nr 5.     

     

§ 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 2016 rok 

W proponowanej zmianie budżetu miasta na 2016 rok dokonuje się następujących zmian: 

 W planie dochodów budżetowych: 

 Dział 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) zwiększa się dochody  o kwotę 300.000,00 zł planowane 

środki będą pochodziły z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Dziedzictwo 

kulturowe Priorytet 1 Ochrona zabytków 

 W planie wydatków budżetowych: 

 Dział 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) zwiększa się wydatki o kwotę 324.420,00 zł z 

przeznaczeniem na dotację dla Giżyckiego Centrum Kultury 24.420,00 zł – wykonywanie działań związanych z 

prowadzeniem strony gizycko.tv, oraz pokrycie kosztów zatrudnienia pracownika ds. promocji i reklamy oraz 

zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne pn.: „Giżycko, Twierdza Boyen (II poł. XIX w.): prace 

konserwatorskie i roboty budowlane muru Carnot'a  w kwocie 470.000,00 zł w załączniku inwestycyjnym, zaś 

zmniejsza wydatki na zadanie inwestycyjne pn.: Restauracja obiektów Twierdzy Boeyn – dokumentacja 

techniczna o kwotę 170.000,00 zł 

 Dział 926 ( Kultura fizyczna) zwiększa się wydatki o kwotę 44.900,00 zł z przeznaczeniem na dokumentację 

techniczną przebudowy widowni w Mazurskim Centrum Sportów Lodowych w Giżycku 

 

W okresie międzysesyjnym Burmistrz Miasta wydał następujące zarządzenia: 

 Zarządzenie nr 211/2016 z dnia 30 marca 2016 roku zmniejszające dochody i wydatki o kwotę 15.412,00 zł 

 Zarządzenie nr 219/2016 z dnia 14 kwietnia 2016 roku zwiększające dochody i wydatki o kwotę 220.527,00 zł 

                                         

                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                     

     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


