
PROJEKT 
UCHWAŁA NR …./…./2017 

RADY MIASTA I GMINY  BIAŁOBRZEGI 
z dnia ……………..  r. 

 
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. i  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze 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 2017 r., poz. 2077) 
uchwala się, co następuje: 
 
§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2017 o kwotę 1 190 zł.  
 
§ 2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu na rok 2017 o kwotę 246 480 zł.  

 
§ 3. W uchwale budżetowej na rok 2017 Miasta i Gminy Białobrzegi Nr XXV/215/2016 z 
dnia 29 grudnia 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:  

1) w § 1: 
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 41 203 145,58 zł, z tego: 

1) bieżące w kwocie 40 147 356,54 zł,  
2) majątkowe w kwocie 1 055 789,04 zł 

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.” 
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:  
„2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 42 297 967,50 zł, z tego: 

1) bieżące w kwocie 37 618 784,07 zł, 
2) majątkowe w kwocie 4 679 183,43 zł 

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

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:  
„1. Ustala się deficyt w wysokości 1 094 821,92 zł sfinansowany przychodami 
pochodzącymi z: 

1) zaciąganych pożyczek w kwocie 328 000 zł,  
2) wolnych środków w kwocie 766 821,92 zł.” 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:  
„2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1 902 511,92 zł, z następujących tytułów: 
1) zaciąganych pożyczek w kwocie 328 000 zł,  
2) wolnych środków w kwocie 1 514 511,92  zł,  
3) spłat udzielonych pożyczek w kwocie 60 000 zł.”  
 

                                                
1 Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2017 r. poz. 2232.  
 



3) Zmienia się tabelę Nr 1 „Planowane dochody budżetu na 2017 rok” zgodnie z 
załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, 

4) zmienia się tabelę Nr 2 „Planowane wydatki budżetu na 2017 rok” zgodnie z 
załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, 

5) zmienia się tabelę Nr 3 „Plan wydatków inwestycyjnych na 2017 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie 
 

DOCHODY 
 
Zwiększa się plan dochodów z tytułu opłat za żywienie w przedszkolach o kwotę 1 190 zł w 
związku z wyższymi wpływami w tego tytułu.  
 
WYDATKI 

 
1.  Dokonuje się następujących zmian w zakresie wydatków inwestycyjnych:  

1) „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę ścieżki rowerowej 
wzdłuż ulicy Rzemieślniczej, Krakowskiej i Spacerowej” – zmniejszenie wartości 
zadania o 22 144 zł w związku z koniecznością przesunięcia terminu realizacji 
projektu przebudowy skrzyżowania ul. Kościelnej i Rzemieślniczej ze względu na 
uzgodnienia projektu; zakończenie realizacji projektu przewiduje się w 2018 r.; 

2) „Odwodnienie ul. Wąskiej w Suchej” – zmniejszenie wartości zadania o 100 000 
zł (po zmianie nie będzie planu wydatków na to zadanie w 2017 r.) ponieważ jego 
realizacja jest niemożliwa do wykonania – cały 2017 r. trwają procedury 
administracyjne związane z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego i 
uzgodnienia projektu w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ); 
realizacja przeniesiona na 2018 r. 

3) „Przebudowa boiska na boisko piłkarskie oraz budowa zaplecza sanitarno-
szatniowego na Stadionie Miejskim w Białobrzegach” – zmniejszenie planu 
wydatków o 5 526 zł, wydatki na zadanie będą ponoszone w kolejnych latach.  

2.   Zwiększa się plan wydatków na zakup artykułów żywnościowych w przedszkolach o 
kwotę 1 190 zł.   

3. W związku z trwającymi pracami zmierzającymi do sfinalizowania zawarcia umowy 
spółki łączącej gminny i powiatowy zakład opieki zdrowotnej, które zakończą się w 
2018 r. wydatek na wpłacenie udziału gotówkowego przesuwa się na 2018r.    

 
 
Powyższe zmiany powodują zmiany w załączniku inwestycyjnym.  
Na skutek zwiększenia planu dochodów o 1 190 zł i zmniejszenia planu wydatków o 246 480 
zł, zmniejsza się planowany deficyt o 247 670 zł i wynosi 1 094 821,92 zł.    


