
UCHWAŁA NR …./……../….. 
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 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 2016 r., poz. 1870 z późn. 
zm.2 ) uchwala się, co następuje: 
 
§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2017 o kwotę 810 zł. 

 
§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2017 o kwotę 187 068 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 38 198 485 zł, z tego: 

1) bieżące w kwocie 37 825 990 zł,  
2) majątkowe w kwocie 372 495 zł 

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.” 
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:  
„2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 39 411 963 zł, z tego: 

1) bieżące w kwocie 38 400 992,47 zł 
2) majątkowe w kwocie 4 010 970,53 zł 

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

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:  
„1. Ustala się deficyt w wysokości 1 213 478 zł sfinansowany przychodami 
pochodzącymi z: 

1) zaciąganych pożyczek w kwocie 430 000 zł, 
2) zaciąganych kredytów w kwocie 102 310 zł,  
3) wolnych środków w kwocie 681 168 zł.” 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:                                                            
„2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1 961 168 zł, z następujących tytułów: 

1) zaciąganych pożyczek w kwocie 430 000 zł,  
2) zaciąganych kredytów w kwocie 850 000 zł,  
3) wolnych środków w kwocie 681 168  zł.”    
 

                                                
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579.  
2 Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz. 1984 i poz. 2260. 



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

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

6) zmienia się tabelę Nr 3 „Plan wydatków inwestycyjnych na 2017 rok” zgodnie z 
załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, 

7) zmienia się załącznik Nr 1 „Plan dotacji udzielanych w 2017 roku z budżetu 
Gminy Białobrzegi podmiotom należącym i nienależącym 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie 
 
Dokonuje się następujących zmian planu dochodów budżetu na 2017 rok: 

 
1. W działach:  756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 
poborem”, 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zmienia się 
klasyfikację budżetową dla wpływów z tytułu kosztów upomnień w kwocie 17 250 zł 
w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej tego dochodu - rozporządzenie Ministra 
Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz 
środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. poz. 2294).  

2. W rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zwiększa się plan dochodów o 
kwotę 810 zł z tytułu kary umownej, która wpłynęła w związku z nierozliczeniem 
dotacji przez stowarzyszenie udzielonej w 2016 r.  
 

Dokonuje się następujących zmian planu wydatków budżetu na 2017 rok: 
 

1. W rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 
terytorialnego” zwiększa się plan wydatków na zwrot subwencji oświatowej za lata 
2013 i 2014 w łącznej kwocie 170 068 zł.  Nadpłatę stwierdzono na skutek kontroli 
przeprowadzonej przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy w przedszkolu 
gminnym. Nadpłata została spowodowana niewłaściwym ujęciem dzieci 
niepełnosprawnych w Systemie Informacji Oświatowej. Trwa postępowanie 
prowadzone przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów w sprawie określenia kwoty 
zwrotu subwencji.  

2. Zmienia się klasyfikacja budżetowa części dotacji przekazywanej dla niepublicznego 
przedszkola na kwotę 22 200 zł na rozdział właściwy dla wydatków na dzieci 
niepełnosprawne (80149).  

3. W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej tego dochodu - rozporządzenie Ministra 
Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz 
środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. poz. 2294) zmienia się 
rozdział, w ramach którego dokonuje się wydatków na stypendia motywacyjne (na 
rozdział 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym).   

4. Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne łączną kwotę 28 000 zł: „Przebudowa ul. 
Marmurowej w Kamieniu” – zmniejszenie o kwotę 6 240 zł,  

1) „Nabycie nieruchomości w Brzeźcach – działki 124/25 i 124/26 pod 
ulicę Projektowaną i poszerzenie ulicy Prostej”  – 17 000 zł,  

2) „Zakup oprogramowania kadrowego i płacowego dla Zakładu usług 
Komunalnych w Białobrzegach” – 11 000 zł.  

 
 
 



Powyższe zmiany powodują zmiany w załączniku inwestycyjnym i załączniku dotacji.   
Na skutek zwiększenia planu dochodów o 810 zł i zwiększenia planu wydatków                         
o 187 068 zł, zwiększa się deficyt o 186 258 zł, do kwoty 1 213 478 zł.  Zwiększony o deficyt 
zostanie pokryty z wolnych środków.    


