
UCHWAŁA NR XX/……../2016 

RADY MIASTA I GMINY  BIAŁOBRZEGI 

z dnia ………   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. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2016 o kwotę  47 336,12 zł. 

 

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2016 o kwotę 188 662 zł i przenosi 

pomiędzy działami, rozdziałami  i paragrafami na kwotę 53 940,56 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 38 700 519,26 zł, z tego: 

1) bieżące w kwocie 35 497 621,39 zł,  

2) majątkowe w kwocie 3 202 897,87 zł 

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.” 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

„2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 40 371 559,23 zł, z tego: 

1) bieżące w kwocie 33 561 576,85 zł 

2) majątkowe w kwocie 6 809 982,38 zł 

      zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.”  

2) w § 2: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„1. Ustala się deficyt w wysokości 1 671 039,97 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 1 407 595,12 zł.” 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:                                                            

„2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2 357 595,12 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 1 407 595,12  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 i poz. 1257. 



 

      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, 

7) zmienia się tabelę Nr 4  „Plan wydatków na zadania realizowane w ramach 

Funduszu sołeckiego w 2016 roku” zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niemniejszej 

uchwały.   

 

 § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Białobrzegi. 

 

 § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 

Dokonuje się następujących zmian planu dochodów budżetu na 2016 rok: 

 

W rozdziale 75814 zwiększa się plan dochodów o kwotę 47 336,12 zł z tytułu dotacji na 

zadania własne gminy – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2015 r. Jest to równowartość 40% dokonanych wydatków w 2015 (wydatki w ramach 

funduszu sołeckiego wyniosły 118 340,29 zł). 

 

Dokonuje się następujących zmian planu wydatków budżetu na 2016 rok: 

 

1. W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększa się plan 

wydatków o kwotę 162 200 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na 

odszkodowania za drogi przejęte pod drogi gminne (działka 1972/1 – droga na os. 

Jana Pawła II i działka 1411/4 – ul. Srebrna w Białobrzegach).  

2. W rozdziale 75023 „Administracja publiczna” wprowadza się nowe zadanie 

inwestycyjne „Zakup ekranu elektrycznego ze sterownikiem na salę konferencyjną” na 

kwotę 8 462 zł.   

3. W rozdziale 80104 „Przedszkola” zmniejsza się plan wydatków na zadanie 

inwestycyjne „Budowa nowych sal przy Publicznym Przedszkolu Nr 2 im. Kubusia 

Puchatka w Białobrzegach” o  kwotę 27 000 zł. Zmniejszenie wynika z przyjętego 

harmonogramu prac budowlanych na lata 2016 i 2017. 

4. W rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” wprowadza się nowe zadanie 

inwestycyjne „Dobudowa oświetlenia drogowego przy ulicy 11 Listopada w 

Białobrzegach” z planem wydatków 45 000 zł.  

5. W dziale 900 „Gospodarka komunalne i ochrona środowiska” przenosi się plan 

wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę 12 940,56 zł w związku z 

oszczędnościami podczas realizacji wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 

dwóch sołectwach (Stawiszyn i Kamień). Sołectwa postanowiły wykorzystać 

oszczędności na dodatkowe zakupy związane z placami zabaw.  

6. W rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” przenosi się plan wydatków pomiędzy 

paragrafami na kwotę 14 000 zł i wyodrębnia zadanie inwestycyjne „Zakup i montaż 

piłkochwytów na Stadionie Miejskim w Białobrzegach”.  

 

Na skutek zwrotów niewykorzystanych dotacji przez istniejące do 31.08.2016 r. instytucje 

kultury przenosi się niewykorzystany plan dotacji do nowej instytucji kultury – Miejsko 

Gminnego Ośrodka Kultury w Białobrzegach. Zmiana ta odzwierciedlona jest w załączniku 

dotacyjnym.   

 

Powyższe zmiany powodują odpowiednie zmiany w załączniku inwestycyjnym i planie zadań 

realizowanych w ramach funduszu sołeckiego.   

Na skutek zwiększenie planu dochodów o 47 336,12 zł i zwiększenia planu wydatków o 

188 662 zł zwiększa się deficyt o 141 325,88 zł, a także planowane wykorzystanie wolnych 

środków o tę samą kwotę.   


