
UCHWAŁA NR XXXII/271/2017 
RADY MIASTA I GMINY  BIAŁOBRZEGI 

z dnia 28 września 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. Zmniejsza się planowane dochody budżetu na rok 2017 o kwotę 1 140 999,82 zł.  
 
§ 2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu na rok 2017 o kwotę 2 145 570,67 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 39 639 098,82 zł, z tego: 

1) bieżące w kwocie 38 979 771,78 zł,  
2) majątkowe w kwocie 659 327,04 zł 

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.” 
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:  
„2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 41 328 842,74 zł, z tego: 

1) bieżące w kwocie 36 716 244,18 zł, 
2) majątkowe w kwocie 4 612 598,56 zł 

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

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:  
„1. Ustala się deficyt w wysokości 1 689 743,92 zł sfinansowany przychodami 
pochodzącymi z: 

1) zaciąganych pożyczek w kwocie 328 000 zł,  
2) wolnych środków w kwocie 1 361 743,92 zł.” 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:  
„2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2 497 433,92 zł, z następujących tytułów: 
1) zaciąganych pożyczek w kwocie 328 000 zł,  
2) wolnych środków w kwocie 2 109 433,92  zł,  
3) spłat udzielonych pożyczek w kwocie 60 000 zł.”  
c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:  

                                                
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. 
60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529 oraz poz. 1537. 



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

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 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 załącznik Nr 2 „Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 
2017 rok” zgodnie z Załącznikiem Nr 5 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.  W różnych rozdziałach aktualizuje się plan dochodów w związku z wykonaniem 
dochodów ponad istniejący plan lub poniżej planu, wystąpieniem nowych dochodów 
(łącznie zwiększenie dochodów o 411 950 zł). Największe kwotowo zwiększenie 
dochodów dotyczy podatku od nieruchomości (380 000 zł) i związane jest w 
szczególności korygowaniem podatku za lata ubiegłe w związku z przeprowadzeniem 
na terenie gminy modernizacji gruntów i założeniem kartoteki budynków latach 2012-
2013 oraz coroczną weryfikacją ewidencji podatkowej w tym zakresie. Ponadto na 
zwiększenie planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości wpłynęła 
okoliczność zwiększenia wartości budowli, powierzchni gruntów i budynków 
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.  

2. W dziale 758 „Różne rozliczenia” wprowadza się dotację w kwocie 45 597,11 zł 
będącą zwrotem części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 
2016 r. (35,654 % wydatków).  

3. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zwiększa się plan dochodów w związku ze 
sprzedażą złomu (540 zł), zmniejsza się plan wydatków z tytułu opłat za przedszkola z 
powodu planowania opłat za sześciolatki, które zostały ustawowo zwolnione z opłat (o 
11 000 zł) oraz zwiększa się dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie w 
przedszkolach (o 10 000 zł) z powodu zwiększenia liczby grup przedszkolnych od 
września 2017 r.  

4. W rozdziale 85505 „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków” urealnia się plan dochodów 
z tytułu opłat za żłobek w związku z przyjętymi zasadami płatności po zakończeniu 
miesiąca i niższymi opłatami za wyżywienie w związku przewidywaną niepełną 
frekwencją (zmniejszenie planu o 12 120 zł).  

5.W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zmniejsza się plan 
dochodów o kwotę  1 585 966,93 zł z tytułu dotacji na realizację projektu 
„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej – etap II” 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. W związku z trwającymi procedurami przetargowymi, 
rozpoczęcie zadania i wpływ pierwszych dotacji nastąpi w 2018 r., kolejne w latach 
2019-2020. 
 

WYDATKI 
 

1. Wprowadza się następujące zmiany w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych: 
1) „Zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego w Białobrzegach” – zmniejsza 

się wartość zadania zaplanowanego na rok bieżący o kwotę 4 320 zł, która nie 
będzie wykorzystana na planowany do wykonania projekt (plan po zmianach 19 680 
zł).  



2) „Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Białobrzegach” – 
zwiększa się wartość zadania o 15 000 zł z powodu wyższej ceny proponowanej w 
najniższej ofercie uzyskanej w zapytaniu ofertowym, wartość zadania po zmianie 
115 000 zł;  

3) „Budowa nowych sal przy Publicznym Przedszkolu Nr 2 im. Kubusia Puchatka 
w Białobrzegach” zwiększenie wartości zadania o 37 000 zł  w związku z 
koniecznością wykonania dodatkowych prac związanych z przystosowaniem 
pomieszczeń do wymogów przeciwpożarowych oraz konieczność montażu osłon na 
kaloryfery. Planowana wartość łączna ulegnie zmianie będzie wynosić 602 901,18 
zł (w tym wydatki 2017 r. 589 500 zł).  

4) „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej – etap II” – przeniesienie 
rozpoczęcia realizacji zadania na 2018 r. z powodu trwających jeszcze procedur 
przetargowych. Końcowy termin zakończenia realizacji planowanego zadania nie 
ulega zmianie (2020 r.). W 2017 r. zostaną poniesione wydatki wstępne na 
planowana kwotę 50 835,03 zł.  

5) „Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej Nr 1121W w 
Stawiszynie” – wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego na kwotę 15 000 zł 
– dotyczy połączenia istniejącej linii na brakującym odcinku na terenie 
zabudowanym.   

6) „Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Kasztanowej w Suchej” – zwiększenie 
wartości zadania o 3 500 zł w związku z koniecznością wprowadzenia zmiana w 
projekcie (plan po zmianach 305 210 zł);  

7) „Budowa oświetlenia ulicznego na ulicach Jałowcowej, Sosnowej i Jodłowej w 
Białobrzegach” – zmniejszenie o 1 500 zł o kwotę, która nie zostanie wykonana na 
sporządzenie dokumentacji projektowej (plan po zmianach 4 500zł);  

8) „Dobudowa oświetlenia ulicznego na ulicy Parkowej w Suchej” - zmniejszenie o         
2 000 zł o kwotę, która nie zostanie wykonana na wykonanie zadania  (plan po 
zmianach 21 490 zł); 

9) „Przebudowa nawierzchni gminnych działek pomiędzy blokami ul. 11 listopada 4 i 
6 w Białobrzegach” – zwiększenie wartości zadania o 15 000 zł w celu dokończenia 
przebudowy nawierzchni przy bloku nr 6.   

10) „Zagospodarowanie terenów nadplicznych” – zmniejszenie wartości zadania o 
100 000 zł i przeniesienie planowanej realizacji na 2018 r. w związku z 
przedłużającymi się uzgodnieniami w zakresie ochrony środowiska (plan po 
zmianach 127 490 zł).  

2. W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zwiększa się plan wydatków o kwotę 65 
000 zł w celu uzupełnienia środków na remonty bieżące dróg, zakup materiałów do 
ich utrzymania i paliw do pojazdów i maszyn wykorzystywanych do utrzymania dróg.  

3. W rozdziale 75404 „Komendy wojewódzkie Policji” wprowadza się plan 10 000 zł z 
przeznaczeniem na wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na 
dofinansowanie zakupu radiowozów przeznaczonych dla Powiatowej komendy policji 
w Białobrzegach.  

4. W rozdziale 757 „Obsługa długu papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 
jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się plan wydatków o 23 000 zł z 



uwagi na niższe niż planowaliśmy wydatki na odsetki.  
5. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” wprowadza się plan wydatków na dotacje dla 

niepublicznej szkoły podstawowej na kwotę 40 500 zł, zmniejsza dotacje dla 
niepublicznego gimnazjum o 14 500 zł, zwiększa się na wydatki w szkołach i 
przedszkolach o kwotę 261 753 zł głównie z przeznaczeniem na wynagrodzenia w 
związku z podwyżkami nauczycieli (nie były dotychczas uwzględnione), 
dodatkowymi grupami przedszkolnymi oraz zwiększeniem ilości uczniów 
korzystających ze specjalnych metod nauki (m.in. nauczanie indywidualne). Pozostałe 
zmiany to przeniesienia pomiędzy paragrafami.  

6. W rozdziale 85121 „Lecznictwo ambulatoryjne” wprowadza się plan wydatków na 
wniesienie wkładu gotówkowego do nowotworzonej spółki Samorządowy Publiczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach sp. z o.o. Udział Gminy w spółce będzie 
wynosił 50 %. Pozostałe 50 % będzie udziałem Powiatu Białobrzeskiego.  

7. W rozdziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zwiększa się plan budżetu o 
14 535 zł z głownie z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia 
nauczycieli świetlic. 

8. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększa się plan 
wydatków na oświetlenie ulic o kwotę 75 000 zł, z uwagi na niedoszacowany plan 
pierwotny (plan po zmianach wynosi 242 000 zł) oraz o kwotę 20 000 zł na zakup 
usług w Zakładzie Usług Komunalnych. Zmniejsza się również plan wydatków na 
dotację dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Białobrzegach z uwagi na 
przesuniecie rozpoczęcia realizacji projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-
ściekowej – etap II”. 
 

 
Powyższe zmiany powodują zmiany w załączniku inwestycyjnym, załączniku dotacyjnym i 
planie przychodów i kosztów zakładu budżetowego. Gmina rezygnuje z zaciągnięcia w 2017r. 
kredytu w kwocie 850 000 zł oraz pożyczki w kwocie 806 160 zł )związanej z realizacją 
zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej – etap II”).  
 
Na skutek zmniejszenia planu dochodów o 1 140 999,82 zł i zmniejszenia planu wydatków o 
2 160 570,67 zł, zmniejsza się planowany deficyt o 1 004 570,85 zł i wynosi 1 689 743,92 zł.    


