
Objaśnienia 
 

Dotychczas Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Białobrzegi (zwana dalej WPF) 
obejmowała lata 2016 – 2024. W związku z częściowym przesunięciem realizacji kilku zadań 
inwestycyjnych oraz sporządzeniem projektu uchwały budżetowej na 2017 r. zaistniała 
konieczność dostosowania WPF do projektowanego przyszłorocznego budżetu, który 
przewiduje zaciągnięcie zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek o okresie spłaty do 2027 r.  
 
Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej z podziałem na poszczególne 

lata 
 
Rok 2016 
Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 181 587,62 zł i zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 
612 649,38 zł.  

Zmiana dochodów wynika przede wszystkim ze zwiększenia o 231 537,62 zł dotacji z 
budżetu państwa na zadania bieżące, zwiększenia dochodów z podatków i opłat o 163 800 zł 
a także ze zmniejszenia dochodów majątkowych z tytułu dotacji z budżetu państwa 
(Ministerstwo Sportu i Turystyki) na przedsięwzięcie „Przebudowa kompleksu 
lekkoatletycznego na Stadionie Miejskim w Białobrzegach” – realizacja tego zadania zostaje 
częściowo przesunięta na 2017 r., w związku z tym w 2016 r. nie zostanie przekazana część 
dotacji w kwocie 269 300 zł (nastąpi w 2017 r.).  

Zmiana planu łącznych wydatków wynika głównie z częściowego przeniesienia realizacji 
kilku przedsięwzięć na 2017r. oraz przesunięć niewykorzystanych środków z inwestycji 
zakończonych na inne cele  (zmniejszenie wydatków majątkowych o 915 170 zł). W 
niektórych pozycjach budżetu roku 2016 r. wydatki rosną łącznie o kwotę 302 520,62 zł (np. 
na uzupełnienie środków na zakup żywności do przygotowywania posiłków w placówkach 
oświatowych, na wynagrodzenia w przedszkolu, na zadania z zakresu administracji 
rządowej).   
 
Na skutek powyższych zmian plan dochodów na 2016 r. wynosi 39 003 282,88 zł, a 
wydatków 40 060 331,85 zł, co daje planowany deficyt budżetu niższy o 794 237 zł czyli 
wyniesie 1 057 048,97 zł. Na skutek zmniejszenia deficytu rezygnuje się z zaciągnięcia 
wcześniej planowanego kredytu na kwotę 850 000 zł. Zadłużenie na 31.12.2016 r. wyniesie 
5 176 904 zł. Deficyt zostanie pokryty z zaciągniętej pożyczki w kwocie 100 000 zł i wolnych 
środków z lat ubiegłych w kwocie 957 048,97 zł. . 
 
Lata 2017 – 2027 
Ponownie ustalono planowane wielkości na lata 2017 – 2023 i dodano na lata 2024 – 2027 
biorąc pod uwagę szczegółowe wyliczenia do projektu uchwały budżetowej na 2017 r. oraz 
wytycznych Ministra Finansów „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na 



potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego" 
(aktualizacja – maj 2016 r.), które wzięto pod uwagę przy przygotowaniu projektu. 

Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się również na danych historycznych w 
zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków przyjmując za punkt 
odniesienia wartości faktyczne wykonane w latach 2013 -2015 oraz plan budżetu na rok 2016 
wg stanu na 31.10.2016 roku oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2016 rok. 
Założone w prognozie dochody majątkowe na rok 2017 wynikają z zawartych umów.   
 
PROGNOZOWANE DOCHODY 
 
1. Dochody bieżące 

 
W planie na 2017 rok przyjęto dane ujęte w projekcie budżetu na 2017 r. Zakłada się, że 
dochody gminy związane z działalnością bieżącą osiągną w latach 2018-2020 średni wzrost 
na poziomie około 2 %. Od roku 2021 przyjęto wzrost dochodów w kolejnych latach o 1 % 
uznając, że planowanie wyższego wzrostu poza okres 5-cio letni obarczone jest zbyt dużym 
ryzykiem błędu.  

Analiza udziału poszczególnych źródeł dochodów bieżących w dochodach bieżących ogółem 
w ciągu ostatnich trzech lat potwierdza istnienie prawidłowości polegającej na tym, że 
największy wpływ na poziom tych dochodów mają podatki i opłaty lokalne (ok. 29 %) w 
tym: podatek od nieruchomości, subwencja ogólna (od 25,5 do 28,3 %), udziały we 
wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (ok. 20-22 %), dotacje celowe na 
zadania własne i zlecone (ok 15-19%). Proporcje te nieco się zmieniły od 2016 r. po 
wprowadzeniu do dochodów z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej na 
realizację zadania wypłat świadczeń wychowawczych, ale biorąc pod uwagę założenia 
wprowadzenia tych świadczeń (wzrost demograficzny), zakłada się, że wysokość wpływów z 
tytułu dotacji na zadania zlecone również będzie rosła w tempie co najmniej takim jak 
założony wzrost dochodów bieżących ogółem. 
 
Udziały we wpływach z podatku dochodowego 
Na wielkość dochodów bieżących gminy, znaczący wpływ mają dochody z tytułu udziału w 
podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, które należą do grupy dochodów 
pozostających w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju i są dochodami 
najbardziej wrażliwymi na zmiany w koniunkturze gospodarczej. Zależą od kształtowania się 
wielkości makroekonomicznych takich  jak:  PKB, ceny towarów i usług, przeciętne 
wynagrodzenie. Jednocześnie dochody te stanowią bardzo znaczący udział w dochodach 
budżetu gminy (w 2017 roku stanowią około 40 % dochodów własnych i około 20 % 
dochodów bieżących).  
Przewiduje się, iż realne tempo wzrostu gospodarczego Polski mierzone wzrostem produktu 
krajowego brutto w 2017 roku wyniesie 3,6 %, w roku 2018 – 3,8 %, a w latach 2019-2020 
wzrośnie do ok. 3,9 %.  



W planie na 2017 rok przyjęto dane ujęte w projekcie budżetu na 2017 r. W latach 2018-2020 
prognozuje się wzrost dochodów z tego tytułu o ok. 4% (w latach poprzednich był to wzrost 
od 5,6-11,7 %), a więc jest to bezpieczny poziom wzrostu dochodów z tego tytułu. W 
kolejnych latach planowanie tak dużego wzrostu jest obciążone zbyt dużym ryzykiem błędu 
więc planuje się wzrost wpływów o 1%. 

Wpływy z udziału w CIT zaplanowano w latach 2018 – 2020 ze wzrostem równym 
średniorocznej inflacji, w w kolejnych latach z bezpiecznym wzrostem 1 % rocznie.   
 
Podatki i opłaty  
 
W planie na 2017 rok przyjęto dane ujęte w projekcie budżetu na 2017 r. Przyjęto, że 
dochody w następnych latach dochody podatkowe będą rosły zgodnie z planowaną 
średnioroczną inflacją tj. ok. 1 – 2 % .  Wzrost wpływów z tego podatku i zwiększenie 
dochodów będących konsekwencją corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania 
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.  

 
Subwencja ogólna 
 
Planowaną kwotę subwencji ogólnej na 2017 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane 
przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty 
otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji w oparciu o prognozowany wskaźnik 
inflacji. W 2018 roku założono wzrost w wysokości 1,8%, w roku 2019 o 2,2 %, w roku 2020 
o 2,5 %, a w latach 2021-2027 o 1%. 
 

Dotacje celowe z budżetu państwa 

Na rok 2017 kwotę dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dochodów 
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjęto w wysokości 
zgodnej z informacją uzyskaną od Wojewody Mazowieckiego a dotację na wychowanie 
przedszkolne wyliczoną zgodnie z obowiązującymi przepisami wg ilości dzieci na 
30.09.2016r. podanymi w Systemie Informacji Oświatowej.   
Na lata następne wzrost dotacji  na zadania własne przewiduje się w wysokości ok 2%, a od 
2021 r. o 1 %. Jako wielkości bazowe przyjęto wielkości planowane do uzyskania w 2017 
roku oraz wpływy dotacji na wychowanie przedszkolne.  
W 2017 r. i w następnych latach na dzień sporządzania prognozy nie planuje się wpływów 
dotacji celowych z UE, ponieważ w obecnej chwili oczekujemy na rozstrzygnięcia 
konkursów związanych z przyznaniem dotacji ze środków UE. 
 
2. Dochody majątkowe 

W planie na 2017 rok przyjęto dane ujęte w projekcie budżetu na 2017 r. W ramach tej grupy 
dochodów w 2017 zaplanowane zostały: 



- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo 
własności w wysokości 3 195 zł (umowa zawarta, płatność ratalna). 
- dotacja na inwestycję z budżetu państwa (Ministerstwo Sportu i Turystyki) 
100 000 zł (środki  przyznane, umowa zostanie podpisana po wprowadzeniu zadania 
inwestycyjnego „Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Publicznej Szkole 
Podstawowej Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białobrzegach” do WPF). 

Dochody z dotacji na inwestycje zaplanowano również w 2018 r. 500 000 zł i w 2019 r. 
1 310 600 zł na podstawie powyższej umowy.  
 
 
 
PROGNOZOWANE WYDATKI 
 
Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z 
uwzględnieniem analizy zadań bieżących obligatoryjności wynikającej z przepisów 
obowiązującego prawa i innych koniecznych do realizacji. 
 
Wydatki bieżące 
 
Zachowane zostały wymogi określone w art. 242 ustawy o finansach publicznych, planowane 
wydatki bieżące są w 2017 rok niższe niż  planowane dochody bieżące o kwotę 2 589 275,53 
zł (nadwyżka  operacyjna). Zasady określone w ustawie o finansach publicznych dotyczące 
utrzymania dodatniej różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz 
poziomu wskaźnika zadłużenia powodują konieczność racjonalizacji i ograniczania dynamiki 
wydatków bieżących. Zachowanie odpowiedniej relacji pomiędzy dochodami i wydatkami 
bieżącymi, zarówno na etapie planowania jak i wykonania budżetu, jest niezbędne również po 
to, żeby możliwa była realizacja planów i projektów inwestycyjnych, utrzymanie wysokiego 
potencjału w zakresie absorpcji środków europejskich oraz poziomu wiarygodności 
kredytowej gminy. Dlatego też działania prowadzone w ramach polityki budżetowej muszą 
koncentrować się na racjonalizowaniu i optymalizowaniu parametrów budżetowych, aby 
wszystkie wymogi ustawowe były spełnione, a planowany wynik budżetu stał się nadwyżką 
budżetową przeznaczoną na spłatę rat kredytów i pożyczek. Im wyższa jest wartość nadwyżki 
operacyjnej, tym większe są możliwości realizacji przez Gminę nowych przedsięwzięć 
majątkowych.  W związku z powyższym w latach 2017 - 2027 założono ograniczenie 
fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki 
operacyjnej przeznaczonej  na zadania inwestycyjne.  
W 2017 r. wydatki ogółem ujęto w kwotach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na 
2017 r. 
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w kwocie 14 637 942 zł. Wzrost 
wynagrodzeń o 3,7 % w stosunku do planowanego wykonania w 2016 r. roku wynika głównie  
z wyższych kosztów wynagrodzeń w oświacie w związku z ze wzrostu liczby godzin 
nauczania indywidualnego oraz z planowanym zwiększeniem ilości grup przedszkolnych w 
związku z rozbudową Publicznego Przedszkola Nr 2 w Białobrzegach, planowanego wzrostu 
najniższych wynagrodzeń o ok. 8,1 %. Wzrost wydatków na wynagrodzenia w 2016 r. w 



związku z nową jednostką budżetową Zakład Usług Komunalnych nie jest wzrostem 
systematycznym i nie przełoży się na ponowny skok wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w 2017 
r. i kolejnych.   
Zakup towarów i usług (gaz, centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda i kanalizacja) 
na poziomie przewidywanego wykonania za 2016 r. z uwzględnieniem  1,7 % wzrostu cen 
oraz na wydatki rzeczowe na podstawie zweryfikowanych kalkulacji wydatków 
zaproponowanych przez jednostki budżetowe.  
W kolejnych latach planuje się wzrost wydatków bieżących z ww. tytułu o wskaźnik 
przewidziany w prognozie makroekonomicznej budżetu państwa czyli od 1,8 -2,5%. 
Kwoty dotacji udzielonych z budżetu Gminy zaplanowano dotacje dla podmiotów spoza 
sektora finansów publicznych na realizację bieżących zadań własnych Gminy w wysokości 
901 000 zł, oraz dotacje dla jednostek należących do sektora (instytucja kultury, Powiat 
Białobrzeski) w kwocie 840 000 zł. 
 
Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych 
pożyczek i kredytów oraz planowanych do zaciągnięcia wg bieżących stawek WIBOR 3M 
(kredyty) i oprocentowania pożyczek z WFOŚiGW.  
 
Nie planuje się wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.  
 
Wydatki majątkowe 
 
Wydatki majątkowe zostały oszacowane na podstawie danych dotyczących wieloletnich 
przedsięwzięć o charakterze majątkowym oraz przedstawiono zadania inwestycyjne 
realizowane w cyklu jednorocznym w latach 2017 -2027.  
Na wydatki majątkowe w 2017 roku ujęto kwotę zgodną z projektem uchwały budżetowej na 
2017 r.  

PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU 

Planowany na 2017 rok budżet zakłada deficyt w wysokości 957 309,53 zł  który stanowi 2,5 
% planowanych na rok budżetowy dochodów. Powyższy deficyt Gmina planuje sfinansować 
przychodami pochodzącymi z pożyczki i kredytów (532 310 zł) i wolnych środków (424 
99,53 zł). 

Planowane przychody na 2017 rok wyniosą  1 705 000 zł. Są to:  
- przychody z tytułu zaciągniętych kredytów  -    850 000 zł, 
- przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek -    430 000 zł,  
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 

wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 425 000 zł. 
Przychody budżetu zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu w 
wysokości 957 309,53 zł oraz na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych 
kredytów i pożyczek w kwocie 747 690 zł.  



W budżecie na 2017 roku ujęto wolne środki w wysokości 424 999,53 zł. Kwota wolnych 
środków wykonanych po rozliczeniu 2015 roku wyniosła 1 829 834,35 zł, z czego 
zaangażowano 1 587 841,12 zł. Na dzień sporządzania prognozy wolne środki 
niezaangażowane  na pokrycie deficytu lub spłatę zobowiązań wynoszą 241 993,23 zł. Gmina 
dysponować będzie również wolnymi środkami wynikającymi z niewykonanych wydatków 
2016 roku (nierozdysponowane rezerwy, niższe wydatki na wynagrodzenia w Urzędzie, inne 
wydatki bieżące) Zaplanowana wysokość wolnych środków jest realna do wykonania, będzie 
monitorowana i zostanie skorygowana po sporządzeniu rocznych sprawozdań finansowych.  

Kwota rozchodów w 2017 roku  zaplanowana w wysokości  747 690 zł wynika ze spłaty rat 
kapitałowych zaciągniętych pożyczek w wysokości 330 190 zł oraz kredytów w kwocie 417 
500 zł. Kwota spłat rat kredytów nie uwzględnia spłat planowanego do zaciągnięcia kredytu 
w 2016 r., ponieważ na skutek przeniesienia realizacji części dwóch zadań inwestycyjnych na 
2017 r. kredyt ten nie będzie zaciągany w 2016 r. tylko w 2017r. W WPF zaktualizowano 
spłaty rat biorąc pod uwagę planowane zaciągnięcie kredytów i pożyczek w 2017 r. o okresie 
spłaty do 2027 r.  
 
Począwszy od roku 2018 planuje się wystąpienie dodatniego wyniku budżetu gminy. 
Planowana nadwyżka budżetowa przeznaczona zostanie na spłatę zobowiązań z tytułu 
zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. 
 
 
 
 
PROGNOZA DŁUGU 
Prognozuje się, że na koniec 2017 roku kwota długu ukształtuje się na poziomie  5 709 214 zł, 
zaś od roku 2018 zaplanowano stały spadek wartości zadłużenia, aż do jego pełnego 
wygaśnięcia na koniec roku 2027 przy jednoczesnym utrzymaniu wydatków inwestycyjnych 
na poziomie ok. 2 mln zł (środki własne) ze wzrostem do ok. 2,5-2,6 mln zł w latach 2024-
2027 kiedy spłaty zadłużenia zaplanowano znacznie niższe.  
 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami do ustalenia limitu zadłużenia jednostek samorządu 
terytorialnego zastosowanie mają przepisy art. 243-244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o 
finansach publicznych. Zgodnie z nimi nie można uchwalić budżetu, którego realizacja 
spowoduje, że w roku budżetowym relacja łącznej kwoty obsługi zadłużenia powiększonej o 
potencjalne wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń podzielona przez dochody budżetu ogółem 
przekroczy średnią arytmetyczną z ostatnich 3 lat relacji jej dochodów bieżących 
powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące 
podzielonych przez dochody ogółem. Sposób limitowania zadłużenia oparty jest wprost na 
saldzie operacyjnym powiększonym o dochody ze sprzedaży majątku. W latach 2017-2027 
wynik części bieżącej budżetu (nadwyżka operacyjna) pozostaje dodatni i kształtuje się 
średnio na poziomie ok 7% dochodów ogółem.  



Na podstawie przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej wielkości relacja, o której 
mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych w 2017 roku i latach następnych będzie 
spełniona. Kształtowanie się w/w relacji prezentuje poniższa tabela. 
 

 
 
 
Wskaźnik według art. 243 ustawy o finansach publicznych jest zachowany we wszystkich 
latach prognozy, w latach 2017-2023 bezpieczeństwo w marginesie spłaty na poziomie ok. 3 
– 5 % (tj. różnica między planowaną a maksymalną spłatą), natomiast od 2024 margines ten 
przekracza 6 %. Od roku 2017 dochody ze sprzedaży majątku nie występują w WPF więc nie 
wpływa to na kształtowanie się wskaźnika.  
 

 
 

Zmiany w Wykazie przedsięwzięć do WPF 
 
1. Dodano nowe przedsięwzięcia:  

- „Kompleksowa modernizacja budynku ZOZ-ów w Białobrzegach przy ul. Spacerowej 
10” 

Modernizowany budynek jest w 82,9 % własnością Powiatu Białobrzeskiego i w 17,1 % 
własnością Gminy Białobrzegi. W takim udziale będzie finansowany udział własny niezbędny 

Lata objęte 
zadłużeniem JM. 

Prognozowany 
indywidualny wskaźnik 

zadłużenia 

Dopuszczalny maksymalny 
wskaźnik zadłużenia 
wyliczony wg art.243 

2016 % 2,06 6,64 
2017 % 2,10 5,16 
2018 % 2,42 4,96 
2019 % 2,11 6,45 
2020 % 1,95 7,04 
2021 % 1,25 7,04 
2022 % 0,92 6,88 
2023 % 2,09 6,76 
2024 % 0,74 6,76 
2025 % 0,71 6,83 
2026 % 0,67 6,83 
2027 % 0,37 6,83 

 

 



do realizacji zadania z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej. Liderem projektu 
będzie Powiat, który w 2016 r. złoży wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 
IV. Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.2 Efektywność energetyczna. Gmina 
Białobrzegi jako partner przekaże Powiatowi dotacje na to zadanie w 2017 i 2018 r. 
Zasadnicza realizacja zadania planowana jest na przełomie roku 2017 i 2018 z terminem 
wykonania prac do 30.06.2018 r. 

Wartość całości zadania planowana jest na poziomie 3 mln zł. Planowane dofinansowanie z 
UE wynosi 80 % kosztów kwalifikowanych, które wynoszą 2,15 mln zł (co daje 
dofinansowanie ok. 57 % kosztów ogółem). 20 % kosztów kwalifikowanych (0,45 mln zł) i 
koszty  niekwalifikowane (0,85 mln zł) samorządy muszą ponieść wg udziałów we własności. 

Planowany montaż finansowy zadania realizowanego w latach 2017-2018 kształtowałby się 
następująco:  
- UE – 1, 7 mln zł,  
- Powiat Białobrzeski 1,1 mln zł,  
- Gmina Białobrzegi 0,2 mln zł.  
Po zaplanowaniu powyższego przedsięwzięcia w WPF obu samorządów zostanie podpisane 
porozumienie o partnerstwie w jego realizacji, co jest niezbędne do złożenia wniosku o 
dofinansowanie. 
 
- „Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 
im. Komisji Edukacji Narodowej w Białobrzegach”  
Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków kształcenia w szkole podstawowej.   
Zadanie przewiduje budowę hali sportowej przy szkole podstawowej o wielkości 
umożliwiającej jednoczesne prowadzenie 5 lekcji wychowania fizycznego, budowę zaplecza 
sanitarnego oraz adaptację dotychczasowej sali gimnastycznej na 3 sale lekcyjne.   
Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2015-2019. Łączne nakłady szacuje się na 
kwotę 5 943 725 zł (wg kosztorysu inwestorskiego). Gmina uzyskała dofinansowanie z 
budżetu państwa (Ministerstwo Sportu i Turystyki) na to zadanie w wysokości 1 910 600 zł 
(32,1 % planowanej kwoty całkowitej, a 33 % kosztów kwalifikowanych), które otrzyma w 
latach 2017-2019. Wydatki na dokumentacje projektową zostały poniesione w 2015 r. (49 200 
zł). Ustala się limity wydatków w kolejnych latach realizacji: 2017 r. – 360 000 zł, 2018 r. 
2 100 000 zł, 2019 r. 3 434 525 zł. Limit  zobowiązań obejmuje całość limitów wydatków w 
latach 2017-2019 i wynosi 5 894 525 zł. 
 
- „Budowa budynku dworca autobusowego w Białobrzegach”   
 
Zadanie przewiduje budowę dwukondygnacyjnego budynku o powierzchni użytkowej ok. 300 
m² przy ul. Poświętnej w Białobrzegach na części działki nr 1088, która stanowi własność 
Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętej Trójcy w Białobrzegach. Część działki po uprzednim 
wydzieleniu geodezyjnym podlegać będzie wieloletniej dzierżawie przez Gminę.  



Celem przedsięwzięcia jest poprawa komfortu osób podróżujących komunikacją publiczną 
poprawa estetyki miejsca oczekiwania podróżnych.  
Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2016-2017 (sporządzenie koncepcji i projektu). 
Ustala się limity wydatków w kolejnych latach realizacji: 2016 r. – 5 000 zł, 2017 r. – 40 000 
zł. Limit zobowiązań wynosi 45 000 zł. 
 
- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę ścieżki rowerowej wzdłuż 
ul. Rzemieślniczej, Krakowskiej i Spacerowej”  
 
Zadanie przewiduje budowę ścieżki wzdłuż ww. ulic i połączenie jej ze ścieżką wzdłuż drogi 
wojewódzkiej nr 731 – ul. Krakowska. Długość budowanej ścieżki wynosi 2,9 km. Celem 
przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
Dotychczas zadanie to było zaplanowane jako jednoroczne (w 2016 r.). Na skutek 
konieczności przeniesienia realizacji części robót na 2017 r. staje się przedsięwzięciem 
wieloletnim. 
Łączne nakłady szacuje się na kwotę 800 000 zł. Ustala się limity wydatków w kolejnych 
latach realizacji: 2016 r. – 530 000 zł, 2017 r. – 270 000 zł. Większość umów w zakresie 
realizacji zadania została zawarta, więc limit zobowiązań ustala się na kwotę 37 774,25 zł. 
 
- „Odwodnienie ul. Wąskiej w Suchej” 
 
Zadanie przewiduje odwodnienie ulicy Wąskiej w Suchej na odcinku ok. 150 m, od lat 
zalewanej podczas opadów deszczu. Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa 
ruchu drogowego. 
Dotychczas zadanie to było zaplanowane jako jednoroczne (w 2016 r.). Na skutek 
konieczności przeniesienia realizacji części robót na 2017 r. staje się przedsięwzięciem 
wieloletnim.  
Łączne nakłady szacuje się na kwotę 120 000 zł (wstępna wielkość). Ustala się limity 
wydatków w kolejnych latach realizacji: 2016 r. – 20 000 zł, 2017 r. - 100 000 zł. Limit  
zobowiązań wynosi 105 240 zł. 
 
- „Dobudowa oświetlenia ul. Nowa w Brzeźcach”   
 
Zadanie przewiduje dobudowę oświetlenia ulicznego - 6 lamp. Celem przedsięwzięcia jest 
poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
Dotychczas zadanie to było zaplanowane jako jednoroczne (w 2016 r.) z częściową realizacją 
(I etap) – zostało ujęte we wniosku Sołectwa Brzeźce jako przedsięwzięcie do realizacji w 
ramach funduszu sołeckiego w 2016 r. za kwotę 13 740,30 zł. W związku z tym, że sołectwo 
wskazało to zadanie do realizacji z funduszu sołeckiego również w 2017 r. (II etap) na kwotę 
9 706,61 zł – zadanie (I i II etap) będzie realizowane na przełomie 2016 i 2017 r. na łączną 
kwotę 23 446,91 zł. Limit zobowiązań ustala się na kwotę 21 446,91 zł. 
 
 
 



3. Dokonano zmian dotyczących przedsięwzięć:  
 
- „Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego na Stadionie Miejskim w Białobrzegach” 

Zadanie realizowane w ramach programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej.  
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa bieżni lekkoatletycznej oraz wykonanie innych 
elementów stadionu lekkoatletycznego tj. rzutnia do pchnięcia kulą, skocznia do skoku w dal i 
trójskoku, skocznia do skoku wzwyż, rozbieg do skoku o tyczce, rozbieg do rzutu oszczepem, 
koło rzutni do rzutu dyskiem, wiaty dla zawodników i personelu medycznego. Celem projektu 
jest poprawa bazy sportowej poprzez przebudowę kompleksu lekkoatletycznego na Stadionie 
Miejskim w Białobrzegach. 
Dotychczas zadanie to było zaplanowane do realizacji w latach 2015 – 2016. Na skutek 
konieczności przeniesienia realizacji części robót na 2017 r. okres realizacji ulega zmianie na 
lata 2015 – 2017. 
Łączne nakłady wyniosą 1 690 931 zł. Ustala się limity wydatków w kolejnych latach 
realizacji: 2016 r. – 530 000 zł, 2017 r. – 270 000 zł. Większość umów w zakresie realizacji 
zadania już została zawarta, więc limit zobowiązań wynosi 32 704,63 
 
- „Zagospodarowanie terenów nadpilicznych” 
Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie atrakcyjności rekreacyjno-turystycznej miasta 
Białobrzegi poprzez zagospodarowanie terenu wokół tzw. „Białobrzeskich jezior” poprzez 
budowę ścieżki edukacyjnej, obiektów małej architektury, deptaków, mostku itp.  
Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2016-2017. Zaktualizowano planowane łączne 
nakłady na kwotę 237 490 zł (wstępny szacunek wielkości), w tym 77 490 zł dokumentacja 
projektowa. Ustala się limit wydatków w kolejnych latach realizacji: 2016 r. – 10 000 zł, 2017 
r. – 227 490 zł. Limit  zobowiązań wynosi 160 000 zł 
 

 
 
 


