
UCHWAŁA NR XXI/177/2016 

RADY MIASTA I GMINY  BIAŁOBRZEGI 

z dnia 23 sierpnia 2016 r. 

 

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)  i art. 211, art. 212, art. 214 - 217, art. 235 - 236 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.1) 

uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Zmniejsza się planowane dochody budżetu na rok 2016 o kwotę  214 122 zł. 

 

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2016 o kwotę 23 874,08 zł i przenosi 

pomiędzy działami, rozdziałami  i paragrafami na kwotę 786 941 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 37 689 021,14 zł, z tego: 

1) bieżące w kwocie 34 506 844,55 zł,  

2) majątkowe w kwocie 3 182 176,59 zł 

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.” 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

„2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 39 218 735,23 zł, z tego: 

1) bieżące w kwocie 32 436 274,29 zł 

2) majątkowe w kwocie 6 782 460,94 zł 

      zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.”  

2) w § 2: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„1. Ustala się deficyt w wysokości 1 529 714,09 zł sfinansowany przychodami 

pochodzącymi z: 

1) zaciąganych kredytów w kwocie  163 444,85 zł, 

2) zaciąganych pożyczek w kwocie 100 000 zł 

3) wolnych środków w kwocie 1 266 269,24 zł.” 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:                                                            

„2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2 216 269,24 zł, z następujących tytułów: 

1) zaciąganych kredytów w kwocie  850 000 zł, 

2) zaciąganych pożyczek w kwocie 100 000 zł,  

3) wolnych środków w kwocie 1 266 269,24  zł.”    

                                                 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646,  z  2014  r. poz. 

379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238,  poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, 

poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195. 



 

      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. 

6) zmienia się Załącznik Nr 1 „Plan dotacji udzielanych w 2016 roku z budżetu 

Miasta i Gminy Białobrzegi podmiotom należącym i nie należącym do sektora 

finansów publicznych” zgodnie z Załącznikiem Nr 4 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 w Białobrzegach 

                                                                                        Marcin Osowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Uzasadnienie 

 

Dokonuje się następujących zmian planu dochodów budżetu na 2016 rok: 

 

1. W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zmniejsza się o kwotę 

56 500 zł plan dochodów Zakładu Usług Komunalnych w Białobrzegach, które 

planowano w wyższej wysokości z tytułu administrowania punktem selektywnej 

zbiórki odpadów (obecnie jednostka nie prowadzi tego typu działalności).   

2. W rozdziale 71035 „Cmentarze” zwiększa się dochody z tytułu opłat cmentarnych 

(większe niż planowano zapotrzebowanie) o kwotę 45 000 zł i zmniejsza plan 

dochodów z innych tytułu o kwotę 2 000 zł.  

3. W rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 

terytorialnego” zwiększa się plan dochodów o kwotę 4 000 zł z tytułu uzyskanych 

środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie 

doposażenia szkół podstawowych w zakresie pomocy dydaktycznych w celu 

podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.   

4. W rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zwiększa się plan dochodów z tytułu 

wyższych dochodów z najmu i z tytułu zwrotów za zniszczone podręczniki w łącznej 

kwocie 1 903 zł.  

5. W rozdziale 80110 „Gimnazja” zwiększa się plan dochodów o kwotę 10 000 zł z 

tytułu otrzymanego odszkodowania za uszkodzenie dachu.  

6. W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zmniejsza się plan dochodów o kwotę 

82 169 zł z tytułu dotacji na zadanie „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic 

Reymonta i Rzemieślniczej oraz na ulicy Kamińskiego w Białobrzegach” wynikającą 

z oszczędności w przeprowadzonym przetargu (dofinansowanie wynosi 50% kosztów 

kwalifikowanych). Obecnie dotacja wynosić będzie 742 831 zł. 

7. W rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” zwiększa się plan dochodów o 16 644 

zł w związku z przyznaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej na zakup pompy pożarniczej dla Ochotniczej Straży Pożarnej  w 

Suchej. Dotacja ta stanowi 50 % planowanych kosztów zakupu pompy.  

8. W dziale 926 „Kultura fizyczna” zmniejsza się plan dotacji na zadanie inwestycyjne 

„Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego na Stadionie Miejskim w Białobrzegach” 

o kwotę 151 000 zł. Obecnie dofinansowanie wynosić będzie 779 000 zł. 

Zmniejszenie wynika z oszczędności przetargowych skutkujących niższa dotacją.  

 

 

Dokonuje się następujących zmian planu wydatków budżetu na 2016 rok: 

 

1. W rozdziale 01042 „Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej” na skutek oszczędności 

przetargowych zmniejsza się planowane wydatki na zadanie „Przebudowa ulicy 



Marmurowej w Kamieniu” o kwotę 45 000 zł. Planowana wartość zadania po zmianie 

wynosi 125 000 zł.   

2. W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” dokonuje się zmian planu wydatków na 

zadania: 

a)  „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic Reymonta i Rzemieślniczej oraz na 

ulicy Kamińskiego w Białobrzegach” zmniejszenie o kwotę 237 169 zł – w związku z 

oszczędnościami przetargowymi. Planowana wartość zadania po zmianie wynosi 

1 522 831 zł,  

b) „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę ścieżki rowerowej 

wzdłuż ulicy Rzemieślniczej, Krakowskiej i Spacerowej” zwiększenie o 410 000 zł w 

związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym. 

c)  „Przebudowa ulicy Sądowej w Białobrzegach – budowa zatok parkingowych” 

zwiększenie o 10 000 zł w związku z zabezpieczeniem środków na wykonanie 

dodatkowej zatoki postojowej przy ulicy Sądowej na wysokości budynku Cechu 

Rzemiosł Różnych. 

W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zwiększa się plan wydatków o 182 000 

zł w związku z wyższymi niż przewidywano kosztami remontów dróg (dodatkowe 

remonty generalne chodników oraz odcinków dróg i innych usług utrzymaniowych 

(np. rowy). 

3. W rozdziale 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” zmniejsza się 

plan wydatków o 5 191 zł – nie planuje się wykorzystania środków w tym roku.   

4. W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” i 71004 „Plany 

zagospodarowania przestrzennego” zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 

12 696 zł i przeznacza na inne cele wskazane w niniejszej uchwale (m.in. pozostała 

kwota z zadania dotyczącego nabycia działki).  

5.  W rozdziale 75023 „Administracja publiczna” rezygnuje się z „Zakupu drukarki 

wielkoformatowej” (11 000 zł) oraz zmniejsza plan na wynagrodzenia agencyjno-

prowizyjne o 20 000 zł za inkaso podatków. 

6. Wprowadza się plan w rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu 

terytorialnego”, w którym zostają zaplanowane wydatki na obsługę szkół i przedszkoli 

wykonywaną przez Urząd, która rozpocznie się od 1 września 2016 r. Zaplanowano tu 

m.in. wynagrodzenia z pochodnymi dwóch pracowników, opłaty licencyjne oraz 

materiały biurowe.  

7. W rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” zwiększa się plan wydatków o 16 644 

zł na zadanie „Zakup pompy pożarniczej dla OSP w Suchej” w związku z 

przyznaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej. Całkowity planowany koszt zakupu pompy wynosi 33 288 zł.  

8. W rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek (…)” 

zmniejsza się plan na odsetki od kredytów i pożyczek o 12 000 zł – niższe niż 

planowano wydatki.  

9. W rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” przenosi się plan wydatków pomiędzy 

paragrafami w celu uzupełnienia środków na zabezpieczenie podłóg w szkole oraz 

wprowadza się zadanie inwestycyjne „Zakup pieca parowo-konwektorowego dla 

Publicznej Szkoły Podstawowej w Białobrzegach na kwotę 20 800 zł. Konieczność 



zakupu pieca jest związana ze zwiększeniem ilości dzieci obsługiwanych przez 

stołówkę szkolną o tj. dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej w Suchej (posiłki będą 

dowożone).  

10. W rozdziale 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego” zmienia się 

klasyfikację budżetową wydatku zgodnie z obecną linią orzeczniczą w tym zakresie.  

11. W rozdziale 80110 „Gimnazja” zwiększa się plan wydatków o 10 000 zł z 

przeznaczeniem na likwidację szkody (zalanie, uszkodzenie dachu). 

12. W rozdziałach 80114 „Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół”  

przenosi się plan wydatków, który nie zostanie wykorzystany z powodu likwidacji 

jednostki budżetowej.   

13. W rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” dokonuje się zmniejszeń planu 

o kwotę 3 900 wydatków (oszczędności) w celu przeniesienia na inne cele w budżecie.  

9. W rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 

organizacji nauki (…)” zwiększa się plan wydatków o 4 000 zł na dofinansowanie 

doposażenia szkół podstawowych w zakresie pomocy dydaktycznych w celu 

podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.   

14.  W rozdziałach 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” przenosi się kwotę  1 000 zł 

jako odpowiedź na zainteresowanie realizacją gminnych zadań przez organizacje 

pozarządowe w różnych formach organizacyjnych.   

15. W rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” zmniejsza się plan 

wydatków o kwotę 10 602 zł – nie planuje się wykorzystania środków w tym roku. 

16. W rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” zwiększa się plan wydatków o 40 000 

zł z tytułu wyższych niż zaplanowano kosztów utrzymania czystości na terenie miasta 

i gminy.     

17. W rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” zwiększa się plan 

wydatków o 13 000 zł w związku wyższymi wydatkami na zakup nasadzeń.  

18. W rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zwiększa się plan o 39 643,08 zł 

na dodatkowe koszty inwestycji „Kompleksowa modernizacja oświetlenia drogowego 

na terenie gminy” (3 słupy na ul. Krakowskiej) oraz o 10 000 zł na konserwacje 

oświetlenia.  

19. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90095 

„Pozostała działalność” zmniejsza się plan wydatków o 188 400 zł ponieważ nie 

planuje się wykorzystania środków w tym roku, w tym zmniejsza się o 90 000 zł 

wartość zadania inwestycyjnego „ Zagospodarowanie terenów nadpilicznych” – 

zadanie zostanie w tym roku tylko rozpoczęte (projekt). 

20. W dziale 926 „Kultura fizyczna” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 181 043 zł na 

zadanie inwestycyjne „Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego na Stadionie 

Miejskim” w Białobrzegach – oszczędności po przetargu.  

 

Powyższe zmiany powodują odpowiednie zmiany w załączniku inwestycyjnym i planie 

dotacji udzielanych z budżetu Gminy Białobrzegi. Dodatkowo w załączniku planu dotacji 

zostają podzielone dotacje dla instytucji kultury pomiędzy instytucje istniejące do końca 

sierpnia 2016r. i nową instytucje powstałą z połączenia dotychczasowych. Kwota ogólna tych 

dotacji nie ulega zmianie.  



Na skutek zmniejszenia planu dochodów o 214 122 zł i zwiększenia planu wydatków o 

23 874,08  zł zwiększa się deficyt o 237 996,08 zł, a także planowane wykorzystanie wolnych 

środków o tę samą kwotę.   

 

 

                                                                                        Przewodniczący 

Rady Miasta i Gminy w Białobrzegach 

                                                                                        Marcin Osowski 

 


