
Uchwała  nr XXVII/55/2020 

Rady Miejskiej w Giżycku 

z dnia 26 sierpnia 2020 roku 

 
w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2020 rok. 

 

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

U. z 2020 r, poz.713) oraz art.211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst 

jednolity Dz.U. z 2019 r, poz.869) Rada Miejska uchwala co następuje: 

 

§ 1.Dokonuje się zmian w budżecie Miasta Giżycka na 2020 rok uchwalonym Uchwałą nr XX/128/2019 Rady 

Miejskiej w Giżycku z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Giżycko na 

2020 rok poprzez:  

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

niniejszej uchwały. 

2. Wydatki majątkowe gminy na 2020 rok po zmianach wynoszą 36.232.059 zł, w tym: wydatki 

inwestycyjne 30.238.059 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 2020 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do 

niniejszej uchwały. 

4. Dochody i wydatki  związane z zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień (umów) między 

jednostkami samorządu  terytorialnego w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej 

uchwały. 

 

§ 2.Budżet Miasta Giżycka na rok 2020 po zmianach wynosi: Plan dochodów budżetowych-155.104.540,63 zł 

z tego: dochody bieżące -131.472.636,63 zł dochody majątkowe – 23.631.904,00 zł. Plan wydatków 

budżetowych – 168.399.418,63 zł, z tego: wydatki bieżące -132.167.359,63 zł wydatki majątkowe-

36.232.059,00 zł. 

2. Planowany deficyt budżetu miasta wynosi 13.294.878 zł i pokryty zostanie kredytem w wysokości  

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

w wysokości 3.994.878 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 

dr Robert Kempa 


