
  PROJEKT NR 5 

Uchwała  nr XXX//2016 

Rady Miejskiej w Giżycku 

z dnia 28 grudnia 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 : 10.525.341 zł, w tym: wydatki 

inwestycyjne 7.178.286 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.  

§ 2. 

Budżet  Miasta  Giżycka  na  rok  2016 po  zmianach  wynosi: 

1. Plan  dochodów budżetowych                         -  105.311.347,67 zł 

    z  tego: dochody bieżące           -   100.701.985,67 zł 

                 dochody majątkowe     -       4.609.362,00 zł. 

    Plan wydatków budżetowych                          - 106.099.674,67 zł, 

    z tego: wydatki bieżące             -   95.574.333,67 zł 

                wydatki majątkowe       -   10.525.341,00 zł. 

2. Planowany deficyt  budżetu miasta wynosi  788.327 zł i pokryty zostanie  wolnymi środkami  

    wynikającymi  z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.  

 

§ 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 dokonuje się następujących zmian: 

 Dział 756 – zwiększa się dochody o kwotę 123.200 zł pochodzące z podatku od nieruchomości. 
 

                              W planie wydatków budżetowych dokonuje się następujących zmian:\ 

 Dział 801 - zwiększa się plan o kwotę 107.000 zł  na  sfinansowanie  niezbędnych wydatków – 

dotacji dla niepublicznych przedszkoli, 

 Dział 851 – dokonuje się zmiany pomiędzy grupami wydatków bez zmiany planu ogółem, 

 Dział 853 – zmniejsza się  wydatki  o kwotę 33.000 zł przeznaczone  na dotacje dla klubów 

dziecięcych, 

 Dział 900 – zwiększa się wydatki o kwotę 41.000 zł z przeznaczeniem na : 28.000 zł na zapłatę za 

wywóz odpadów komunalnych z miasta oraz 13.000 zł na sfinansowanie opieki nad bezdomnymi 

zwierzętami,   

 Dział 921 – zwiększa się wydatki o kwotę 8.200 zł z przeznaczeniem na dotację  dla GCK na 

pokrycie kosztów związanych z zakupem zestawu do transmisji sygnału FM.  

 

W okresie międzysesyjnym Burmistrz Miasta wydał następujące zarządzenie: 

1. Zarządzenie nr  308/2016 z dnia 2 grudnia 2016 roku zmniejszające  plan dochodów i 

wydatków o kwotę  106.229 zł. 

2. Zarządzenie nr  315/2016 z dnia 13 grudnia 2016 roku zwiększające plan dochodów i 

wydatków o kwotę 599.114 zł. 


