
Uchwała  nr XXXIX//2017 

Rady Miejskiej w Giżycku 

z dnia14 czerwca 2017 roku 

 

w sprawie: zmiany  budżetu  miasta na  2017 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 2016 r, poz.1870, z późn.zm.)  

Rada Miejska uchwala co następuje: 

 

§ 1. 

Dokonuje  się  zmian  w  budżecie  Miasta  Giżycka  na  2017  rok  uchwalonym  Uchwałą  nr 

XXX//2016  Rady  Miejskiej  w  Giżycku  z  dnia 28 grudnia 2016 roku  w sprawie uchwalenia  

budżetu  Gminy Miejskiej  Giżycko  na  2017 rok   poprzez:  

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

niniejszej uchwały. 

2. Wydatki majątkowe gminy na 2017 rok po zmianach wynoszą : 24.260.038 zł, w tym: wydatki 

inwestycyjne 21.868.990 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych 

i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających 

zwrotowi przedstawia załącznik nr 3.  

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

należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 roku przedstawia załącznik nr 4. 

5. Pozostałe dotacje udzielane z budżetu jst w 2017 roku przedstawia załącznik nr 5. 

 

§ 2. 

Budżet  Miasta  Giżycka  na  rok  2017 po  zmianach  wynosi: 

1. Plan  dochodów budżetowych                         -  116.971.868,98 zł 

    z  tego: dochody bieżące           -   103.190.328,98 zł 

                 dochody majątkowe     -     13.781.540,00 zł. 

    Plan wydatków budżetowych                          - 126.146.036,98 zł, 

    z tego: wydatki bieżące             -    101.885.998,98 zł 

                wydatki majątkowe       -      24.260.038,00 zł. 

2. Planowany deficyt  budżetu miasta wynosi  9.174.168 zł i pokryty zostanie  kredytem  w wysokości  

    8.300.000 zł oraz  wolnymi  środkami  wynikającymi  z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych   

    w  wysokości 874.168 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 

  

                                                                                                                       Cezary Piórkowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie  do  projektu  uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta  na 2017 rok 

 

W budżecie gminy na 2017 rok ulegają zmianie:  

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 1.896.384 zł, w tym: 

 Dział 700 - 75.000 zł pochodzące z wpływów z rozliczenia lat ubiegłych oraz z opłat za 

wieczyste użytkowanie nieruchomości, 

 Dział  851 -  2.000 zł – środki pochodzą z Fundacji Banku Pekao SA na zorganizowanie 

wycieczki rowerowej, 

 Dział 900 – 542.179  zł – środki unijne przyznane z RPO na zadanie – zagospodarowanie 

plaży miejskiej w Giżycku na cele turystyczno-rekreacyjne 

 Dział 921 – 4.880 zł – przyznane środki ze Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich na 

projekt pn. „W roztańczonym rytmie po zdrowie”, 

 Dział 926 – 1.272.325 zł – środki w ramach RPO na realizację zadania pn. Rozbudowa 

budynku administracyjno-sanitarnego w Ekomarinie o funkcje edukacyjno-szkoleniowe 

wraz z zakupem wyposażenia. 

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1.896.384 zł,  w tym: 

 Dział 754 – 10.000 zł jako dofinansowanie do zakupu samochodu na potrzeby Policji, 

 Dział 801 i 854 – 21.800 zł - przesunięcia pomiędzy rozdziałami, w celu zabezpieczenia 

środków na wypłatę stypendiów motywacyjnych, 

 Dział 851 – 2.000 zł na realizację zadania, na które uzyskaliśmy dofinansowanie z  

Fundacji Banku Pekao SA, 

 Dział 900 – 44.584 zł zwiększamy wydatki na realizację zadania, w ramach, którego było 

realizowane zagospodarowanie plaży miejskiej w Giżycku, 

 Dział 921 – zwiększa się wydatki o kwotę 64.880 zł, 60.000 zł na dotację dla GCK na 

organizację koncertu muzyki dawnej oraz 4.880 zł dla CPUiIS na zadanie - W  

roztańczonym rytmie po zdrowie, 

 Dział 926 –zwiększamy wydatki na zadanie unijne pn. „Rozbudowa budynku 

administracyjno-sanitarnego w Ekomarinie o funkcje edukacyjno-szkoleniowe wraz z 

zakupem wyposażenia, zadanie pn. Wykonanie ujęcia punktu poboru wody na stadionie 

przenosi się do właściwego rozdziału i zwiększa się wydatki o 5.000 zł (razem 15.000 zł).    
    

 

W okresie międzysesyjnym Burmistrz Miasta wydał następujące zarządzenia: 

1. Zarządzenie  nr 405/2017 zwiększające dochody i wydatki o kwotę 268.949,98 zł. 
 

 


