
UCHWAŁA NR XXX/257/2017 
RADY MIASTA I GMINY  BIAŁOBRZEGI 

z dnia 29 czerwca 2017 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 102 320 zł.  
 
§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2017 o kwotę 777 907,57 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 40 217 428,64 zł, z tego: 

1) bieżące w kwocie 38 012 026,71 zł,  
2) majątkowe w kwocie 2 205 401,93 zł 

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.” 
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:  
„2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 42 911 743,41 zł, z tego: 

1) bieżące w kwocie 35 864 902,18 zł 
2) majątkowe w kwocie 7 046 841,23 zł 

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

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:  
„1. Ustala się deficyt w wysokości 2 694 314,77 zł sfinansowany przychodami 
pochodzącymi z: 

1) zaciąganych pożyczek w kwocie 1 134 160 zł, w tym pożyczek zaciągniętych 
na realizację projektów współfinansowanych ze środków, o których mowa                  
w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 806 160 zł,  

2) zaciąganych kredytów w kwocie 102 310 zł,  
3) wolnych środków w kwocie 1 457 844,77 zł.” 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:                                                            
„2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3 442 004,77 zł, z następujących tytułów: 

                                                
1 Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i poz. 
935.  
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, poz. 659, poz. 933, poz. 935 i poz. 1089. 



1) zaciąganych pożyczek w kwocie 1 134 160 zł, w tym pożyczek zaciągniętych 
na realizację projektów współfinansowanych ze środków, o których mowa w art. 5          
ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 806 160 zł,  
2) zaciąganych kredytów w kwocie 850 000 zł,  
3) wolnych środków w kwocie 1 457 844,77  zł.”    
 

3) Zmienia się tabelę Nr 1 „Planowane dochody 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 2 „Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego              
na 2017 rok” 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. 
 
 
           Przewodniczący  
       Rady Miasta i Gminy Białobrzegi 
 
          Marcin Osowski 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie 
 

Dokonuje się następujących zmian planu dochodów budżetu na 2017 rok: 
1.Rozdział  85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” – wprowadza się plan dochodów 

z tytułu wpływu zwrotu przez stowarzyszenie dotacji z budżetu Gminy uzyskanej 
w 2016 r. z powodu nie wykonania zadania (8 500 zł),  

2. Rozdział 85505 „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków” - wprowadza się plan 
dochodów z opłat za opiekę w żłobku i opłat za wyżywienie za okres wrzesień-
grudzień 2017 r., do wyliczenia przyjęto założenia 15 dzieci w żłobku i 500 zł opłata 
miesięczna, wyżywienie wg stawki 7 zł (38 820 zł),  

3.Rozdział 01042 „Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej” - wprowadza się dotację 
z samorządu Województwa Mazowieckiego (z tzw. FOGR) w kwocie 55 000 zł 
na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej Nr 110111W Leopoldów – 
Brzeska Wola”.  

4.Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” – aktualizuje się plan dochodów 
z tytułu dotacji na zadanie wieloletnie „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej 
– etap II” (zmniejszenie dochodów o 1,77 zł – przesuniecie dotacji pomiędzy latami), 
dotacja po zmianie wynosi 1 585 966,93 zł. 

  
Dokonuje się następujących zmian planu wydatków budżetu na 2017 rok: 
 

1. Wprowadza się następujące zmiany w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych: 
1) „Przebudowa drogi gminnej Nr 110111W Leopoldów – Brzeska Wola”  – 

zwiększenie wartości zadania o 55 000 zł z tytułu otrzymania dotacji na jej 
realizację. Po zmianie planowana wartość zadania wynosi 120 000 zł. 

2)  „Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej 
Nr 1 w Białobrzegach” – zwiększenie wartości zadania o 15 000 zł na zlecenie 
nieprzewidzianych prac na etapie planowania inwestycji. Po zmianie łączna 
planowana wartość zadania wyniesie 5 259 200 zł (w tym wydatki 2017 r. 375 000 
zł), 

3) „Zakup kserokopiarki dla Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Białobrzegach” – 
wprowadzenie nowego zadania na kwotę 5 000 zł, z powodu bardzo wysokich 
kosztów remontu dotychczasowej kserokopiarki.  

4) „Budowa nowych sal przy Publicznym Przedszkolu Nr 2 im. Kubusia Puchatka 
w Białobrzegach” przeniesienie kwoty 19 000 zł pomiędzy rozdziałami w ramach 
których realizowane jest zadanie. Planowana wartość łączna nie ulega zmianie 
i wynosi 565 901,18 zł (w tym wydatki 2017 r. 552 500 zł).  

5) „Przebudowa kuchni w Publicznym Przedszkolu Nr 2 im. Kubusia Puchatka 
w Białobrzegach” – zwiększenie wartości zadania o 69 000 zł, ponieważ 
zaplanowane środki są niewystarczające na wykonanie robót budowlanych i zakup 
koniecznego wyposażenia kuchni. Planowana wartość zadania po zmianach wynosi 
199 000 zł.  

6) „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej – etap II” – na skutek zmiany 
realizatora zadania na Urząd Miasta i Gminy (dotąd planowano zakład budżetowy) 



wartość zadania realizowana bezpośrednio z budżetu zwiększa się, a zmniejsza się 
planowana realizacja jako dotacja dla zakładu. Zwiększają się planowane łączne 
wydatki na zadanie inwestycyjne o podatek VAT (w 2017 r. o kwotę 492 481,57 zł, 
a w całym okresie realizacji projektu o 5 162 896,88 zł). Po zmianie planowane 
łączne nakłady na zadanie będą wynosić 28 761 524,01 zł (w tym w 2017 r. 
2 716 370,70 zł).  

7) „Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego na Stadionie Miejskim 
w Białobrzegach” – zwiększenie o kwotę 20 000 zł, w związku z koniecznością 
zabezpieczenia środków na przebudowę istniejących elementów stadionu do potrzeb 
budowy bieżni. Po zmianach planowane łączne nakłady na zadanie wynoszą 
1 725 101,10 zł (w tym wydatki 2017 r. 615 000 zł).   

2. W rozdziale 75023  „Urzędy gmin” zwiększa się plan wydatków o 22 000 zł na zakup 
usług (głównie usług pocztowych na skutek zwiększenia cen przesyłek) oraz na 
podatek VAT. 

3. W rozdziale 80104 „Przedszkola” zwiększa się plan wydatków o 20 000 zł 
z przeznaczeniem na zakup wyposażenia nowej sali w Publicznym Przedszkolu Nr 2 
w Białobrzegach.  

4. W rozdziale 85505 „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków” wprowadza się plan 
wydatków w kwocie 79 426 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie żłobka.   

 
Powyższe zmiany powodują zmiany w załączniku inwestycyjnym.  
Na skutek zwiększenia planu dochodów o 102 320 zł i zwiększenia planu wydatków 
o 777 907,57 zł,  zwiększa się planowany deficyt budżetowy o 675 587,57 zł do kwoty 
2 694 314,77 zł. Zwiększony deficyt zostanie sfinansowany wolnymi środkami, które zostały 
wprowadzone do budżetu w łącznej kwocie 1 457 844,77 zł.      


