
UCHWAŁA NR XXV/202/2016 
RADY MIASTA I GMINY  BIAŁOBRZEGI 

z dnia 29 grudnia 2016 r. 
 

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym             
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.1)  i art. 211, art. 212, art. 214 - 217, art. 235 - 236 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2016 r. poz. 1870 z późn. 
zm.2) uchwala się, co następuje: 
 
§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2016 o kwotę 210 568 zł. 

 
§ 2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu na rok 2016 o kwotę 229 718 zł.  

 
§ 3. W uchwale budżetowej na rok 2016 Miasta i Gminy Białobrzegi Nr XIII/126/2015 z dnia 
30 grudnia 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:  

1) w § 1: 
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 40 322 053,88 zł, z tego: 

1) bieżące w kwocie 37 547 688,01 zł,  
2) majątkowe w kwocie 2 774 365,87 zł 

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.” 
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:  
„2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 40 735 126,85 zł, z tego: 

1) bieżące w kwocie 35 174 572,47 zł 
2) majątkowe w kwocie 5 560 554,38 zł 

      zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.”  
2) w § 2: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:  
„1. Ustala się deficyt w wysokości 413 072,97 zł sfinansowany przychodami 
pochodzącymi z: 

1) zaciąganych pożyczek w kwocie 100 000 zł, 
2) wolnych środków w kwocie 313 072,97 zł.” 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:                                                            
„2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1 099 628,12 zł, z następujących tytułów: 

1) zaciąganych pożyczek w kwocie 100 000 zł,  
2) wolnych środków w kwocie 999 628,12  zł.”    
c) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 
„5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczek zaciąganych na finansowanie 
planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w ust. 2 pkt 1.” 

                                                
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579.  
2 Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz. 1984. 
 



 
3) zmienia się tabelę Nr 1 „Planowane dochody budżetu na 2016 rok” zgodnie z  

załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, 
4) zmienia się tabelę Nr 2 „Planowane wydatki budżetu na 2016 rok” zgodnie z 

załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, 
5) zmienia się tabelę Nr 3 „Plan wydatków inwestycyjnych na 2016 rok” zgodnie z 

załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 
 

 § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Białobrzegi. 
 
 § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
        Przewodniczący 

       Rady Miasta i Gminy Białobrzegi  

        Marcin Osowski 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie 
 
Dokonuje się następujących zmian planu dochodów budżetu na 2016 rok: 

 
1. W rozdziale 01042 „Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych” zmniejsza się plan 

dotacji z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego ze środków na budowę i 
modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych (ul. Marmurowa w Kamieniu) o 
kwotę 9 125 zł, na skutek niższego kosztu realizacji inwestycji (dotacja stanowiła 50 
% kosztów). 

2. W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zmniejsza się plan dochodów o 9 107 zł 
z tytułu dotacji z budżetu państwa w ramach „Programu rozwoju gminnej i 
powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” w związku ze 
zmniejszeniem wartości realizowanej inwestycji (50 % wartości zadania „Poprawa 
bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic Reymonta i Rzemieślniczej oraz na ulicy 
Kamińskiego w Białobrzegach”). Dotacja wyniesie 733 724 zł.  

3. W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększa się plan 
dochodów o 5 00 zł z tytułu wyższych niż planowano dochodów z najmu.  

4. W rozdziale 71035 „Cmentarze” zwiększa się plan dochodów o 6 000 zł z tytułu 
wyższych niż planowano opłat cmentarnych. 

5. W rozdziałach 75615 „Wpływy z podatku, rolnego, podatku leśnego, podatku od 
nieruchomości (…) od prawnych (…)” i 75616 „Wpływy z podatku, rolnego, podatku 
leśnego, podatku od nieruchomości (…) od osób fizycznych (…)” dokonuje się 
aktualizacji planu dochodów (zwiększenia na kwotę 375 500 zł i zmniejszenia na 
kwotę  177 700 zł w różnych paragrafach podatkowych) w związku z różnymi 
sytuacjami, które miały miejsce w 2016 r. i wywierały skutek na dochody z tych 
tytułów np. zmiana statusu podatnika z osoby prawnej na osobę fizyczną, korekty 
deklaracji podatkowych m.in. w związku z rozpoczęciem użytkowania nowych 
budynków do celów działalności gospodarczej (hala), wprowadzeniu nowych budowli 
o znacznej wartości do opodatkowania (stacja paliw osoby fizycznej), rozbudowa 
firmy podatnika oraz z innych powodów.  

6. W rozdziałach 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu 
państwa” dokonuje się aktualizacji planu dochodów (zwiększenie o 20 000 zł) z tytułu 
udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w związku z wyższymi niż 
przewidywano wpływami (zwłaszcza w IV kwartale roku).  

 
Dokonuje się następujących zmian planu wydatków budżetu na 2016 rok: 
 

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne o 
kwotę 4 750 zł w związku ze zmniejszeniami planowanych wpływów z tytułu opłaty 
targowej.  

2. W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zwiększa się plan wydatków o  kwotę 
7 600 zł z przeznaczeniem na zakup znaków drogowych i uzupełnienie środków na 
zakup materiałów do zimowego utrzymania dróg. Środki te pochodzą z oszczędności 
w rozdziale 90003. 



3. Zmniejsza się plan wydatków na zadania inwestycyjne na łączną kwotę 199 068 zł, w 
związku z zakończeniem realizacji tych zadań (lub etapu zadań)  i wykonaniem za 
kwotę niższą niż planowano: 

1) „Przebudowa ul. Marmurowej w Kamieniu” – zmniejszenie o kwotę 
6 240 zł,  

2) „Przebudowa ul. Szkolnej w Białobrzegach” – zmniejszenie o kwotę 
1 055 zł,  

3) „Budowa budynku dworca autobusowego w Białobrzegach” – 
zmniejszenie planu wydatków o 5 000 zł – rezygnacja z realizacji 
zadania inwestycyjnego w 2016 r., 

4) „Budowa nowych sal przy Publicznym Przedszkolu Nr 2 im. Kubusia 
Puchatka w Białobrzegach” o 169 500 zł z powodu przesunięcia 
zakończenia realizacji I etapu budowy na styczeń 2017 r. ze względu na 
niesprzyjające warunki atmosferyczne,  

5) „Przebudowa infrastruktury na Stadionie Miejskim w Białobrzegach” 
(dokumentacja projektowa)  – zmniejszenie o kwotę 3 185 zł,  

6) „Termomodernizacja Zakładu Usług Komunalnych przy ul. 
Rzemieślniczej 51 w Białobrzegach” (dokumentacja projektowa) – 
zmniejszenie o kwotę 6 500 zł,  

7) „Przebudowa nawierzchni gminnej działki 1279/10 pomiędzy blokami 
ul. 11 Listopada 14 i ul. Żeromskiego 72 i 72a w Białobrzegach – III 
etap” – zmniejszenie o kwotę 2 500 zł,  

8) „Przebudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w 
Białobrzegach” (dokumentacja projektowa) – zmniejszenie o kwotę 
5 088 zł.  

  
Powyższe zmiany powodują zmiany w załączniku inwestycyjnym.   
Na skutek zwiększenia planu dochodów o 210 568 zł, zmniejszenia planu wydatków                         
o 229 718 zł zmniejsza się deficyt o 440 286 zł, do kwoty 413 072,97 zł.  Zmniejsza się 
planowane wykorzystanie wolnych środków do kwoty 999 628,12 zł.   


