
  PROJEKT 

UCHWAŁA NR …./……../2016 
RADY MIASTA I GMINY  BIAŁOBRZEGI 

z dnia ………   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 2013 r. poz. 885 z późn. 
zm.2) uchwala się, co następuje: 
 
§ 1. Zmniejsza się planowane dochody budżetu na rok 2016 o kwotę 49 950 zł. 

 
§ 2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu na rok 2016 o kwotę 844 187 zł i przenosi 
pomiędzy działami, rozdziałami  i paragrafami na kwotę 177 720 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 39 003 282,88 zł, z tego: 

1) bieżące w kwocie 36 210 685,01 zł,  
2) majątkowe w kwocie 2 792 597,87 zł 

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.” 
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:  
„2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 40 060 331,85 zł, z tego: 

1) bieżące w kwocie 34 097 019,47 zł 
2) majątkowe w kwocie 5 963 312,38 zł 

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

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:  
„1. Ustala się deficyt w wysokości 1 057 048,97 zł sfinansowany przychodami 
pochodzącymi z: 

1) zaciąganych pożyczek w kwocie 100 000 zł, 
2) wolnych środków w kwocie 957 048,97 zł.” 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:                                                            
„2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1 743 604,12 zł, z następujących tytułów: 

1) zaciąganych pożyczek w kwocie 100 000 zł,  
2) wolnych środków w kwocie 1 643 604,12  zł.”    
c) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

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



  PROJEKT 

„5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczek zaciąganych na finansowanie 
planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w ust. 2 pkt 1.” 
 

      3) zmienia się tabelę Nr 1 „Planowane dochody budżetu na 2016 rok” zgodnie z  
załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.  

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

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

5) zmienia się tabelę Nr 4 „Plan wydatków na zadania realizowane w ramach 
Funduszu sołeckiego w 2016 roku” 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. 
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Uzasadnienie 
 
Dokonuje się następujących zmian planu dochodów budżetu na 2016 rok: 

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

zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 34 000 zł z tytułu wpływów z najmu 
i opłat mieszkaniowych pobieranych przez Zakład Usług Komunalnych (zwiększenie 
na podstawie analizy dotychczasowych wpływów i prognozy ich wykonania do końca 
2016 r.).  

2. W rozdziale 75615 „Wpływy z podatku, rolnego, podatku leśnego, podatku od 
nieruchomości (…) od prawnych (…)” zwiększa się plan dochodów o 80 000 zł z 
tytułu podatku leśnego na skutek przypisu podatku w wyniki zmian klasyfikacji lasów 
będących z zarządzie jednego z podatników.  

3. W rozdziale 75616 „Wpływy z podatku, rolnego, podatku leśnego, podatku od 
nieruchomości (…) od osób fizycznych (…)” zwiększa się plan dochodów o 11 000 zł 
z tytułu wyższych niż przewidywano wpływów z tytułu podatku czynności 
cywilnoprawnych.   

4. W rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” zwiększa się plan dochodów o kwotę 
22 200 zł z tytułu wyższych niż przewidywanych wpływów z opłaty adiacenckiej 
(21 200 zł) i za zajecie pasa drogowego (1 000 zł).  

5. W rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” zwiększa się plan dochodów o 
kwotę 5 000 zł z wyższych wpływów z tytułu odsetek bankowych od środków na 
rachunku bankowym.  

6. W rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zwiększa się plan dochodów o 1 550 zł z 
tytułu wyższych dochodów z najmu sal w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 i 
wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.  

7. W rozdziale 80104 „Przedszkola” zwiększa się plan dochodów o kwotę 50 600 zł z 
tytułu opłat za przedszkole i wyżywienie w przedszkolach publicznych na skutek 
zwiększenia od 1 września liczby oddziałów.  

8. W rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” zwiększa się plan dochodów o 
kwotę 15 000 zł z tytułu odpłatności za obiady w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 
na skutek większej ilości dzieci.  

9. W dziale 926 „Kultura fizyczna” zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 
269 300 zł z tytułu dotacji na zadanie inwestycyjne „Przebudowa kompleksu 
lekkoatletycznego na Stadionie Miejskim w Białobrzegach” w związku z tym, że 
realizacja części tego zadania zostanie przeniesiona na 2017 r. Dotacja w powyższej 
kwocie wpłynie w 2017 r.   

 
Dokonuje się następujących zmian planu wydatków budżetu na 2016 rok: 
 

1. Dokonuje się przeniesień planu wydatków pomiędzy działami 600 „Transport i 
łączność” i 90095 „Pozostała działalność” na kwotę 9 412 zł w związku ze zmianami 
przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Szczyty   
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(zamiana zadania remontu ogrodzenia świetlicy wiejskiej na remont świetlicy 
wiejskiej, rezygnacja z zakupu spowalniaczy).  

2. Dokonuje się przeniesień planu wydatków pomiędzy działami 600 „Transport i 
łączność” i 90017 „Zakłady gospodarki komunalnej” na kwotę 15 060 zł w celu 
zakupu serwera, oprogramowania finansowo-rozrachunkowego dla Zakładu Usług 
Komunalnych (dwa nowe zadania inwestycyjne) oraz uzupełnienie środków na 
szkolenia. Dotychczas jednostka nie miała serwera i posiadane oprogramowanie nie 
było przystosowane dla jednostek budżetowych i nie jest przygotowane do nowych 
obowiązków względem urzędu skarbowego od 2017 r. 

3. W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zmniejsza się plan wydatków na 
zadania inwestycyjne „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę 
ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Rzemieślniczej, Krakowskiej i Spacerowej” o 250 000 
zł (przeniesiona realizacja częściowo na 2017 r.) oraz „Przebudowa ulicy Sądowej w 
Białobrzegach – budowa zatok parkingowych” o 11 520 zł (środki pozostałe po 
inwestycji zakończonej).  

4. W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” wprowadza się nowe 
zadanie inwestycyjne „Budowa budynku dworca autobusowego w Białobrzegach”  na 
kwotę 5 000 zł. Są to środki na przygotowywanie do zlecenia projektu budowy 
budynku dworca, który będzie realizowany w 2017 r.  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.  

5. W rozdziale 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” zmniejsza się plan 
wydatków o kwotę 18 500 zł celem przesunięcia na inne cele, o których mowa w 
niniejszej uchwale.  

6. W rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zwiększa się plan wydatków o 1 950 zł na 
zakup materiałów do bieżących napraw i remontów w salach szkolnych w PSP Nr 1. 
Zmniejsza się również plan wydatków na zadanie inwestycyjne „Przebudowa 
kotłowni w PSP w Suchej” o 13 210 zł  (środki pozostałe po inwestycji zakończonej).  

7. W rozdziale 80104 „Przedszkola” uzupełnienia się środki na zakup żywności do 
przygotowywania posiłków (31 600 zł) oraz na wynagrodzenia w Publicznym 
Przedszkolu Nr 1 w związku z dodatkowym oddziałem (częściowo plan przeniesiony 
w rozdziału 80149 i uzupełniony o 55 492 zł).  

8. W rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” uzupełnia się środki na zakup 
żywności do przygotowywania posiłków w PSP Nr 1 na kwotę 15 000 zł. 

9. W rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” zmniejsza się plan 
wydatków na zadanie inwestycyjne „Odwodnienie ul. Wąskiej w Suchej” o kwotę 
80 000 zł. Inwestycja ta będzie realizowana w 2017 r.  

10. W dziale 926 „Kultura fizyczna” zmniejsza się plan wydatków na zadanie 
inwestycyjne „Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego na Stadionie Miejskim w 
Białobrzegach” o kwotę 580 000 zł z powodu przeniesienia realizacji części inwestycji 
w 2017 r.   
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Powyższe zmiany powodują zmianę w załączniku inwestycyjnym i planie zadań 
realizowanych w ramach funduszu sołeckiego.  
Na skutek częściowego przeniesienia realizacji dwóch zadań inwestycyjnych na 2017 r., 
zmniejsza się deficyt budżetowy i nie ma konieczności zaciągania kredytu w 2016 r. w 
kwocie 850 000 zł (w uchwale rezygnuje się z jego zaciągnięcia).  
Na skutek zmniejszenia planu dochodów o 49 950 zł, zmniejszenia planu wydatków o 
844 187 zł zmniejsza się deficyt o 794 237 zł. Biorąc pod uwagę rezygnację z zaciągnięcia 
kredytu na kwotę 850 000 zł, zwiększa się planowane wykorzystanie wolnych środków o 
kwotę 55 763 zł. 


