
  Projekt nr 2 

Uchwała  nr XXVI//2016 

Rady Miejskiej w Giżycku 

z dnia 31 sierpnia 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: 10.402.442 zł, w tym: wydatki 

inwestycyjne 7.089.387 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. 

 

§ 2. 

Budżet  Miasta  Giżycka  na  rok  2016 po  zmianach  wynosi: 

1. Plan  dochodów budżetowych                         -  98.951.592,39 zł 

    z  tego: dochody bieżące           -   95.013.350,39 zł 

                 dochody majątkowe     -     3.938.242,00 zł. 

    Plan wydatków budżetowych                          - 102.739.919,39 zł, 

    z tego: wydatki bieżące             -   92.337.477,39 zł 

                wydatki majątkowe       -   10.402.442,00 zł. 

2. Planowany deficyt  budżetu miasta wynosi  3.788.327 zł i pokryty zostanie  wolnymi środkami  

    wynikającymi  z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. 

3. Przychody budżetu w wysokości 8.427.407 zł, rozchody w wysokości 4.639.080 zł, zgodnie z  

    załącznikiem nr 3.  

    

§ 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 planie dochodów budżetowych: 

 Dział 750 -  zwiększa się dochody o kwotę 60.000 zł pochodzące z rozliczenia remontu dachu na budynku 

Urzędu, 

 Dział 758 – zwiększa  się dochody pochodzące ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej o 

kwotę 8.000 zł, 

 Dział 921 – zmniejsza się dochody pochodzące z dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o 

kwotę  48.156 zł przeznaczone na renowację muru Carnot’a.  

                              W planie wydatków budżetowych: 

 Dział 600 – zwiększa się wydatki o kwotę 100.000 zł na następujące zadania inwestycyjne: 35.000 

zł na zakup wiat przystankowych  do ustawienia przy al. 1 Maja i 65.000 zł na przebudowę chodnika 

w ul. Sikorskiego na odcinku od ul. 3 Maja do ul. Jasnej, 

 Dział 700 - zwiększa się wydatki o kwotę 60.000 zł na nabycie od województwa mazowieckiego 

gruntu pod kinem Fala, 

 Dział 710 –zmiany  pomiędzy poszczególnymi grupami wydatków: zmniejszenie  o kwotę 10.000 zł 

na zadanie inwestycyjne – zagospodarowanie terenu i mała architektura na cmentarzu przy ul. 

Leśnej i przeznaczenie jej na remont alejek na cmentarzu przy al. 1 Maja, 

 Dział 750 – kwota 32.000 zł jest przeniesiona z wydatków statutowych na wydatki związane z 

wynagrodzeniami (wcześniej zaplanowane wydatki na zakup usług będą realizowane poprzez 

umowy o dzieło), 

 Dział 801 – zwiększa się wydatki o kwotę 8.000 zł na dofinansowanie doposażenia szkół w zakresie 

pomocy dydaktycznych w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych, 

 Dział 852 – dokonuje się zmian pomiędzy poszczególnymi grupami wydatków,   

 Dział 900 – zmniejsza się wydatki o kwotę  39.500 zł na oczyszczanie miasta (oszczędności w 

wyniku podpisania nowej umowy), zwiększa się wydatki o kwotę 4.500 zł na zakup wagi 

samochodowej, 

 Dział 921 – zwiększa się wydatki o kwotę  11.844 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne 

związane z pracami konserwatorskimi i robotami budowlanymi muru Carnot’a,   

 Dział 926 – zmiany planu wydatków pomiędzy poszczególnymi grupami wydatków w ramach 

ogólnego planu. 

 

 W okresie międzysesyjnym Burmistrz Miasta wydał następujące zarządzenie: 

1. Zarządzenie nr  252/2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku  bez zwiększania planu dochodów i 

                      wydatków. 

2. Zarządzenie nr  263/2016 z dnia 27 lipca 2016 roku zwiększające dochody i wydatki o kwotę 

601.391,12 zł. 

3. Zarządzenie z dnia 26 sierpnia 2016 roku zwiększające dochody i wydatki o kwotę  40.666 zł.   

 

 

 


