
UCHWAŁA NR XXXI/264/2017 
RADY MIASTA I GMINY  BIAŁOBRZEGI 

z dnia 31 sierpnia 2017 r. 
 

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. i  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 233 182 zł.  
 
§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2017 o kwotę 233 182 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 40 725 867,64 zł, z tego: 

1) bieżące w kwocie 38 499 465,71 zł,  
2) majątkowe w kwocie 2 226 401,93 zł 

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.” 
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:  
„2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 43 420 182,41 zł, z tego: 

1) bieżące w kwocie 36 249 728,18 zł, 
2) majątkowe w kwocie 7 170 454,23 zł 

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

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:                                                            
„2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3 502 004,77 zł, z następujących tytułów: 

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,  
4) spłat udzielonych pożyczek w kwocie 60 000 zł.”    
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:  

„3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 807 690 zł, z następujących tytułów: 
1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 417 500 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 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, poz. 1089 oraz poz. 1537. 



2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 330 190, w tym pożyczek zaciągniętych na 
realizację projektów współfinansowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 
pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 50 000 zł,  
3) udzielonych pożyczek w kwocie 60 000 zł.”  
 

3) dodaje się § 8¹ w brzmieniu:  
„§ 8¹. Ustala się limit pożyczek udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym w 
kwocie 60 000 zł.” 
 

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. 
 
 
         Przewodniczący  
       Rady Miasta i Gminy Białobrzegi 
 
         Marcin Osowski 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie 
 

DOCHODY 
 

1. Rozdział  01042 „Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej” – zwiększenie planu dotacji 
z samorządu Województwa Mazowieckiego (z tzw. FOGR) na zadanie inwestycyjne 
„Przebudowa drogi gminnej Nr 110111W Leopoldów – Brzeska Wola” o 21 000 zł, 
co daje łącznie wysokość dotacji 76 000 zł.   

2. W różnych rozdziałach aktualizuje się plan dochodów w związku z wykonaniem 
dochodów ponad istniejący plan lub znacznie poniżej planu, wystąpieniem nowych 
dochodów (łącznie zwiększenie dochodów 212 182 zł). Największe kwotowo 
zwiększenie dochodów dotyczy podatku od czynności cywilnoprawnych (200 000 zł) i 
związane jest ze znacznym wyższym wpływem tego podatku z urzędów skarbowych.  

 
WYDATKI 
 

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

zwiększenie wartości zadania o 21 000 zł z tytułu ww. zwiększenia dotacji na jej 
realizację. Po zmianie planowana wartość zadania wynosi 141 000 zł. 

2) „Nabycie nieruchomości w Białobrzegach – działka 1046” – zmniejsza się plan 
wydatków o 5 283 zł (wartość zadania po zmianie 19 717 zł) na skutek 
wynegocjowania niższej ceny.  

3) „Nabycie nieruchomości w Brzeźcach – działki 124/25 i 124/26 pod ulicę 
Projektowaną i poszerzenie ulicy Prostej” zmniejsza się plan wydatków o 4 441 zł 
(wartość zadania po zmianie 12 559 zł) na skutek wynegocjowania niższej ceny.  

4) „Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Białobrzegach” – 
wprowadzenie zadania inwestycyjnego z szacunkową kwotą na jego realizację 
100 000 zł, 

5) „Zakup urządzenia UTM dla Urzędu Miasta i Gminy” i „Zakup kserokopiarki dla 
Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1” – zmniejszenie planu o 863 zł, na skutek 
niższych cen zakupu,  

6)  „Budowa nowych sal przy Publicznym Przedszkolu Nr 2 im. Kubusia Puchatka 
w Białobrzegach” przeniesienie kwoty 15 000 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).  

7) „Budowa ogrodzenia przy Publicznym Przedszkolu Nr 1 im. Jasia i Małgosi” – 
zwiększenie o kwotę 1 200 zł, w związku z wyższą niż przewidywano wartością  
realizacji I etapu zadania.  Po zmianie planowana wartość zadania wynosi 31 200 zł. 

2. W rozdziale 75023  „Urzędy gmin” zwiększa się plan wydatków o 26 889 zł na 
wypłatę nie planowanej odprawy emerytalnej i zakup usług.   

3. W rozdziale 75212 „Pozostałe wydatki obronne” wprowadza się plan wydatków na 
kwotę 1 300 zł na wypłatę świadczenia pieniężnego za ćwiczenia wojskowe. Po 
wypłacie Gmina otrzyma zwrot tych wydatków z budżetu państwa.  



4. W rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” wprowadza się dotację w kwocie 
12 000 zł na dofinansowanie montażu instalacji gazowej i osprzętu grzewczego w 
budynku OSP w Stawiszynie. OSP uzyskała na ten cel również dofinansowanie z 
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w wysokości 15 000 zł.  

5. Przenosi się plan wydatków na dotacje dla organizacji pozarządowych pomiędzy 
paragrafami w różnych rozdziałach w celu ich prawidłowej prezentacji w budżecie, 
nie występuje zwiększenie planu wydatków na ten cel.  

6. W rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zwiększa się plan dochodów na materiały o 
kwotę 980 zł w związku z otrzymaną kwotą funduszu prewencyjnego z firmy 
ubezpieczeniowej. 

7. W rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zwiększa się 
plan wydatków o kwotę 8 000 zł na zwrot kosztów utrzymania dzieci w oddziale 
przedszkolnym w innej gminie (Stromiec).  

8. W rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” zwiększa się plan wydatków o 
kwotę 8 600 zł w związku z większa ilością dowożonych do szkół dzieci 
niepełnosprawnych (zwrot kosztów dowożenia przez rodziców).  

9. W rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” przenosi się pomiędzy 
paragrafami kwotę 2 500 zł w celu zwiększenia środków na dotacje dla organizacji 
pozarządowych.  

10. Przenosi się plan wydatków pomiędzy działami 852 „Pomoc społeczna” i 855 
„Rodzina” na kwotę 5 800 zł w celu zapewnienia środków na opłatę za pobyt 2 dzieci 
w placówce opiekuńczo-wychowawczej.   

11. W rozdziale 85505 „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków” zwiększa się plan 
wydatków o 10 000 zł w związku z wyższymi kosztami pierwszego wyposażenia 
żłobka.  

12. W rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zwiększa się o 55 000 
zł dotację dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białobrzegach w związku z 
dodatkowymi kosztami związanymi ze znacznym wzrostem opłat na ZAIKS, opłaty 
licencyjne związane z organizacją Mistrzostw Świata w tańcach łacińskich oraz 
organizacją 40-lecia MGOK w Białobrzegach. Łączna dotacja na 2017 r. na 
działalność domu kultury wyniesie 751 600 zł i na prowadzenie biblioteki publicznej 
149 900 zł.  

 
Powyższe zmiany powodują zmiany w załączniku inwestycyjnym i załączniku dotacyjnym.  
Na skutek zwiększenia planu dochodów o 233 182 zł i zwiększenia planu wydatków o tę 
samą kwotę, nie zmienia się planowany deficyt.  Do planu rozchodów i przychodów zostaje 
wprowadzony rozchód z tytułu udzielonych pożyczek w kwocie 60 000 zł z planowaną spłatą 
w roku bieżącym. Planuje się udzielić pożyczki organizacji pozarządowej realizującej projekt 
unijny „Zagospodarowanie kąpieliska w Białobrzegach” z planowaną spłatą po rozliczeniu 
projektu i otrzymaniu dotacji unijnej w roku bieżącym.  


