Uchwała Nr XX/146/2016
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 12 lipca 2016 r.
w sprawie: zmiany budżetu na rok 2016.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt. 9 lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), zgodnie z art. 211 ust. 5
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z
późn. zm.), Rada Miejska w Pasymiu uchwala, co następuje:
§1
I. Zwiększa się dochody w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
Dział
Rozdział
758
75814
758
75814
Razem zmiana w dziale 758
Razem zwiększenie dochodów

§
2990
6680

o kwotę
Plan po zmianach
86 988,62
86 988,62
23 300,00
23 300,00
110 288,62
110 288,62

II. Zmniejsza się wydatki w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
Dział
Rozdział
750
75095
Razem zmiana w dziale 750
900
90004
Razem zmiana w dziale 900
Razem zmniejszenie wydatków

§
4300
4210

o kwotę
Plan po zmianach
5 000,00
28 805,00
5 000,00
1 000,00
5 050,00
1 000,00
6 000,00

III. Zwiększa się wydatki w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
Dział
Rozdział
600
60016
Razem zmiana w dziale 600
710
71004
710
71004
Razem zmiana w dziale 710
900
90004
900
90095
Razem zmiana w dziale 900
Razem zwiększenie wydatków

§
6050
4170
4300
4300
6050

o kwotę
Plan po zmianach
23 300,00
48 600,00
23 300,00
2 400,00
7 400,00
82 852,62
217 852,62
85 252,62
1 500,00
137 360,00
6 000,00
60 167,58
7 500,00
116 052,62

§2
Budżet po zmianach wynosi:
dochody - 26 218 978,94 zł, w tym: bieżące – 21 070 472,79 zł, majątkowe – 5 148 506,15 zł,
wydatki - 26 392 298,40 zł, w tym: bieżące – 20 152 915,91 zł, majątkowe – 6 239 382,49 zł,
deficyt – 173 319,46 zł.
Deficyt sfinansowany jest przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych.
§3
Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1
do niniejszej uchwały.
§4
Plan zadań inwestycyjnych Gminy Pasym w roku budżetowym 2016 otrzymuje brzmienie
określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§5
Plan wydatków jednostek pomocniczych w roku 2016 otrzymuje brzmienie określone w
załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
§6
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Pasym, realizowanych
przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w roku 2016,
otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
§7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko–Mazurskiego.

Uzasadnienie
Zmian w budżecie gminy dokonano:
I. Dochody
1.1. Zwiększenia:
1.1.1. w dziale 758 – zwiększenie dochodów dokonywane jest na podstawie art. 263 ust. 7
ustawy o finansach publicznych i dotyczy przekazania na dochody budżetu gminy roku 2016
środków zgromadzonych w końcu ubiegłego roku na wyodrębnionym subkoncie rachunku
bieżącego gminy, na finansowanie wydatków niewygasających roku 2015, które jednakże nie
zostały wykorzystane w ustawowym terminie (do 30 czerwca br.).
II. Wydatki
2.1. Zmniejszenia:
2.1.1. w dziale 750 i 900 – zmniejszenia dotyczą zmiany sposobu zadysponowania środkami
funduszu sołeckiego przez Sołectwo Grom (rezygnacja z realizacji zadania pn. „Impreza
plenerowa Dzień dziecka”, zmniejszenie o 1 000 zł środków przeznaczonych na utrzymanie
zieleni i przeznaczenie tych środków (6 000 zł) na realizację zadania pn. „ Zagospodarowanie
przestrzeni publicznej”.
2.2. Zwiększenia:
2.2.1. w dziale 600 – przeznacza się 23 300 zł na realizację inwestycji pt. „Budowa chodnika w
miejscowości Elganowo” (z wydatków niewygasających roku 2015),
2.2.2. w dziale 710 – Zwiększenia dotyczą zadań pochodzących z wydatków niewygasających
roku 2015. Przeznacza się 2 400 zł na wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji
Urbanistyczno-Architektonicznej za pracę dotycząca projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Grom. Oprócz tego przeznacza się:
- kwotę 38 017,93 zł na sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Pasym,
- kwotę 17 634,69 zł na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla działki 37/5, położonej w obrębie geodezyjnym Michałki,
- kwotę 27 200 zł na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w obrębie geodezyjnym Grom.
2.2.3. w dziale 900 – zwiększa się o 1 500 zł środki na wycinkę drzew i krzewów. Zwiększenie
o 6 000 zł dotyczy zmiany sposobu zadysponowania środkami funduszu sołeckiego przez
Sołectwo Grom (patrz punkt 2.1.1.).
Oprócz wyżej opisanych zmian zmieniono (załącznik nr 4) nazwę planowanego do realizacji
zadania z „Realizacja filmu promocyjnego na temat historii i tradycji Ziemi Pasymskiej oraz
prezentacja tego filmu w trakcie Pasymskich Koncertów Muzyki Organowej i Kameralnej” na
„Realizacja filmu promocyjnego na temat historii i tradycji Ziemi Pasymskiej”.

