
    UCHWAŁA NR ……./…./2017   PROJEKT 
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 wydatki budżetu na rok 2017 o kwotę 1 790 223,70 zł.  
 
§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2017 o kwotę 2 462 704,13 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 40 115 093,41 zł, z tego: 

1) bieżące w kwocie 37 964 689,71 zł,  
2) majątkowe w kwocie 2 150 403,70 zł 

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.” 
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:  
„2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 42 133 818,84 zł, z tego: 

1) bieżące w kwocie 35 743 459,18 zł 
2) majątkowe w kwocie 6 390 359,66 zł 

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

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:  
„1. Ustala się deficyt w wysokości 2 018 725,43 zł sfinansowany przychodami 
pochodzącymi z: 

1) zaciąganych pożyczek w kwocie 1 134 160 zł, 
2) zaciąganych kredytów w kwocie 102 310 zł,  
3) wolnych środków w kwocie 782 255,43 zł.” 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:                                                            
„2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2 766 415,43 zł, z następujących tytułów: 

1) zaciąganych pożyczek w kwocie 1 134 160 zł,  
2) zaciąganych kredytów w kwocie 850 000 zł,  
3) wolnych środków w kwocie 782 255,43  zł.”    
 

                                                
1 Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730. 
2 Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 
191 i poz. 659. 



3) Zmienia się tabelę Nr 1 „Planowane wydatki budżetu na 2017 rok” zgodnie z 
załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, 

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

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

6) 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,  

7) zmienia się tabele Nr 4 „Plan wydatków na zadania realizowane w ramach 
Funduszu sołeckiego w 2017 roku” zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej 
uchwały,  

8)  zmienia się załącznik Nr 2 „Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 
2017 rok” zgodnie z Załącznikiem Nr 6 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 rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” wprowadza się dotację na 

realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej – etap II” w 
kwocie  1 585 968,70 zł w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko 2014-2020, działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach 
oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu. Kwota 
dotacji wynika z umowy o dofinansowanie zawartej 21 kwietnia 2017 r. Łączna kwota 
dotacji, którą otrzymywać będzie Gmina Białobrzegi w latach 2017-2020 na 
powyższy projekt wynosi 15 005 430,17 zł.  

2. W rozdziale 85505 „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków” na podstawie decyzji Nr 28 
Wojewody Mazowieckiego wprowadza się dotację celową na dofinansowanie 
realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad 
dziećmi do 3 lat, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji 
opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus” 2017. Dotacja jest 
przeznaczona na budowę żłobka w kwocie 191 940 zł oraz na funkcjonowanie żłobka 
w okresie od września do grudnia 2017 r. w kwocie 6 000 zł. 

3.W rozdziale 80110 „Gimnazja” zwiększa się plan dochodów o 6 315 zł w związku z 
otrzymaniem na skutek odwołania uzupełnienia kwoty odszkodowania za zalanie 
sprzętu elektronicznego i mebli w październiku 2016 r.  
  

 
Dokonuje się następujących zmian planu wydatków budżetu na 2017 rok: 
 

1. Wprowadza się następujące zmiany w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych: 
1) „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę ścieżki rowerowej 

wzdłuż ulicy Rzemieślniczej, Krakowskiej i Spacerowej” – zwiększenie wartości 
zadania o 30 000 zł, do kwoty 300 000 zł w 2017 r. (łączne planowane nakłady 
830 000 zł); zmiana wynika z konieczności sfinansowania usunięcia kolizji budowanej 
ścieżki pieszo-rowerowej z linią energetyczną niskiego napięcia na odcinku ul. Rzemieślniczej 
pomiędzy ulicami Żeromskiego i Krakowską. Jest to kolizja, której nie dało się uniknąć, a 
właściwe i normatywne wykonanie budowanej infrastruktury drogowej wymaga przesunięcia 
linii n.n.  

2) „Przebudowa kuchni w Publicznym Przedszkolu Nr 2 im. Kubusia Puchatka w 
Białobrzegach” – zwiększenie o kwotę 120 000 zł, planowana kwota niezbędna jest na 
realizacje zadania (wcześniej zaplanowano tylko na dokumentację projektową). W 
ramach zadania wykonane zostaną niezbędne roboty budowlane oraz zakupione wymagane 
wyposażenie uzupełniające. Przebudowa kuchni w przedszkolu jest niezbędna w związku z 
uruchomieniem w budynku dodatkowego oddziału przedszkolnego i żłobka, co wiąże się z 
przygotowywaniem dodatkowych posiłków dla około 45 osób. 

3) „Przebudowa ogrodzenia przy Publicznym Przedszkolu Nr 1 im. Jasia i Małgosi w 
Białobrzegach” – wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego na kwotę 30 000 zł; zadanie 
będzie polegało na przebudowie starego i zużytego ogrodzenia od strony frontowej 
Przedszkola.  



4) „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej – etap II” – wprowadzenie kwoty 
55 000 zł na część projektu, która będzie realizowana w Urzędzie Miasta i Gminy 
związaną z utrzymaniem (np. wynagrodzenia) Jednostki Realizującej Projekt (JRP) 

5) „Dobudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Stawiszyn” – wprowadzenie nowego 
zadania na kwotę 1 600 zł, zadanie przewiduje wykonanie dokumentacji projektowej 
dobudowy oświetlenia przy drodze powiatowej na wysokości posesji 205/1 i 206/1. Zadanie 
będzie realizowane w ramach Funduszu sołeckiego (zmiana przedsięwzięcia na podstawie 
uchwały zebrania wiejskiego).  

6) „Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego na Stadionie Miejskim w Białobrzegach” – 
zwiększenie o kwotę 15 000 zł, do kwoty 595 000 zł w 2017 r. (łączne planowane nakłady 
1 705 931 zł); wprowadzenie zmiany związane jest z koniecznością wykonania nowego 
ogrodzenia przebudowywanej bieżni na łuku północnym; przebudowywana 
infrastruktura lekkoatletyczna podlegać będzie certyfikacji przez Polski Związek 
Lekkiej Atletyki, który wymaga normatywnego ogrodzenia a istniejące – z uwagi na 
zmianę geometrii bieżni – nie spełnia wymagań. Wykonanie nowego, estetycznego i 
normatywnego ogrodzenia jest rozwiązaniem tańszym od przestawiania starego, 
niemalże 40-letniego ogrodzenia, które jest w bardzo złym stanie technicznym. 

 
2. W rozdziale 85121 „Lecznictwo ambulatoryjne” zmniejsza się plan wydatków 

majątkowych na dotację dla Powiatu Białobrzeskiego na zadanie „Kompleksowa 
modernizacja budynku ZOZ-ów” w Białobrzegach przy ul. Spacerowej 10” o kwotę 
9 000 zł, do kwoty 1 000 zł ze względu na precyzyjne rozpisanie koniecznych 
nakładów będących po stronie Powiatu i Gminy.   

3. W rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się plan 
wydatków o 5 000 zł na zakup usług związanych z promocją Gminy (puchary w 
zawodach, turniejach i konkursach) 

4. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” przenosi się plan wydatków pomiędzy 
rozdziałami na kwotę 1 000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na zwrot 
innym gminom (Radom) kosztów utrzymania dzieci zamieszkujących gminę 
Białobrzegi w innych formach wychowania przedszkolnego. W rozdziale 80110 
„Gimnazja” wprowadza się plan wydatków na zakup sprzętu elektronicznego i 
pomocy dydaktycznych na kwotę 6 315 zł.  

5. W rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” przenosi się plan wydatków 
pomiędzy paragrafami w celu zwiększenia o 5 500 zł środków na dotacje dla 
organizacji pozarządowych na realizację  Programu przeciwdziałania alkoholizmowi.  

6. W rozdziale 85505 „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków” wprowadza się plan 
wydatków w kwocie 25 000 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia sali i łazienki 
w żłobku.  

7. W rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zwiększa się plan 
dotacji podmiotowej o kwotę 16 500 zł na działalność kulturalną Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Kultury w Białobrzegach (przeniesienie do MGOK finansowania 
współorganizacji festynu plenerowego w Suchej).  

 



Powyższe zmiany powodują zmiany w załączniku inwestycyjnym, załączniku dotacji, 
załączniku wydatków w ramach funduszu sołeckiego oraz planie przychodów i kosztów 
zakładu budżetowego.    
Na skutek zwiększenia planu dochodów o 1 790 223,70 zł i zwiększenia planu wydatków o 
2 462 704,13 zł,  zwiększa się planowany deficyt budżetowy o 672 480,43 zł do kwoty 
2018 725,43 zł. W zakresie finansowania deficytu zwiększa się planowane przychody z tytułu 
pożyczek o 806 160 zł (pożyczka preferencyjna z Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska), co łącznie skutkuje zmniejszeniem finansowania deficytu wolnymi środkami o 
kwotę 133 679,57 zł.     


