
PROJEKT 
UCHWAŁA NR …./…./2017 

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 i 9 lit. i  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) 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.1) 
uchwala się, co następuje: 
 
§ 1. Przenosi się plan wydatków pomiędzy działami na kwotę 38 000 zł.  
 
§ 2. 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 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  
„2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 41 865 943,50 zł, z tego: 

1) bieżące w kwocie 37 170 502,07 zł, 
2) majątkowe w kwocie 4 695 441,43 zł 

      zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.”  
2) Zmienia się tabelę Nr 1 „Planowane wydatki budżetu na 2017 rok” zgodnie z 

załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, 
3) zmienia się tabelę Nr 3 „Plan wydatków inwestycyjnych na 2017 rok” zgodnie z 

załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, 
 
 § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Białobrzegi. 
 
 § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 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. 



 
Uzasadnienie 

 
WYDATKI 

 
Przenosi się oszczędności wydatkowe z różnych klasyfikacji w łącznej kwocie 38 000 zł z 
przeznaczeniem na zwiększenie wartości zadania „Przebudowa drogi gminnej Nr 110111W 
Leopoldów – Brzeska Wola, gm. Białobrzegi”. W wyniku przetargu najniższa cena uzyskana 
za realizacje zadania przewyższyła zaplanowaną kwotę o 38 000 zł. Wartość zadania będzie 
wynosić 179 000 zł. Realizacja inwestycji jest dofinansowywana z samorządu Województwa 
Mazowieckiego (ze środków tzw. FOGR) w kwocie 76 000 zł.   
 
Powyższe zmiany powodują zmiany w załączniku inwestycyjnym. Deficyt i pozostałe 
wartości budżetowe pozostają bez zmian.  


