
UCHWAŁA NR XXXV/287/2017 
RADY MIASTA I GMINY  BIAŁOBRZEGI 

z dnia 28 listopada 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 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 2017 r., poz. 2077) uchwala się, 
co następuje: 
 
§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2017 o kwotę 429 162 zł.  
 
§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2017 o kwotę 216 080 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 40 754 682,58 zł, z tego: 

1) bieżące w kwocie 39 698 893,54 zł,  
2) majątkowe w kwocie 1 055 789,04 zł 

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.” 
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:  
„2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 42 097 174,50 zł, z tego: 

1) bieżące w kwocie 37 170 321,07 zł, 
2) majątkowe w kwocie 4 926 853,43 zł 

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

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:  
„1. Ustala się deficyt w wysokości 1 342 491,92 zł sfinansowany przychodami 
pochodzącymi z: 

1) zaciąganych pożyczek w kwocie 328 000 zł,  
2) wolnych środków w kwocie 1 014 491,92 zł.” 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:  
„2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2 150 181,92 zł, z następujących tytułów: 
1) zaciąganych pożyczek w kwocie 328 000 zł,  
2) wolnych środków w kwocie 1 762 181,92  zł,  
3) spłat udzielonych pożyczek w kwocie 60 000 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 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. W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zwiększa się plan dochodów o kwotę 
396 412 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa w ramach „Programu rozwoju gminnej i 
powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” z przeznaczeniem na zadanie 
inwestycyjne „Przebudowa ul. Kościelnej w Białobrzegach – etap III”.  

2. W różnych rozdziałach aktualizuje się plan dochodów w związku z wykonaniem 
dochodów ponad istniejący plan lub wystąpieniem nowych dochodów (łącznie 
zwiększenie dochodów o 72 750 zł). Największe kwotowo zwiększenie dochodów 
dotyczy udziału w podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych 
(50 000 zł) i związane jest z wyższymi wpływami niż przewidywaliśmy na podstawie 
lat ubiegłych. Ponadto  zwiększenie planu dochodów dotyczy m.in. zatrzymanego 
wadium (3 008 zł), wpływów z usług w związanych z zarzadzaniem lokalami 
komunalnymi socjalnymi (10 000 zł), opłaty za zajecie pasa drogowego (7 032 zł).  

3. Zmniejsza się plan dochodów o 40 000 zł z tytułu opłat za usługi cmentarne z uwagi na 
niższe zapotrzebowanie niż planowano.  

4. Zmienia się klasyfikację budżetową (paragraf) dochodu z tytułu dotacji z Funduszu 
Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu. Kwota dotacji pozostaje bez zmian.  

 
WYDATKI 

 
1. W związku z otrzymaniem dotacji na realizację zadania inwestycyjnego zmienia się 

nazwę tego zadania tj. „Przebudowa infrastruktury Stadionu Miejskiego im. Zygmunta 
Siedleckiego w Białobrzegach – etap I” na „Przebudowa boiska na boisko piłkarskie 
oraz budowa zaplecza sanitarno-szatniowego na Stadionie Miejskim                               
w Białobrzegach”. Nowa nazwa zadania dostosowana jest do nazwy jaką przyjęło 
Ministerstwo Sportu i Turystyki w umowie dotacji. 

2.  W związku z otrzymaniem dotacji na realizację zadania inwestycyjnego zwiększa się 
plan wydatków o 396 412 zł na zadanie inwestycyjne „Przebudowa ul. Kościelnej w 
Białobrzegach – etap III”. Plan wydatków na to zadanie po zmianach wynosi              
797 625 zł.  

3. Zmniejsza się plan wydatków na zadanie inwestycyjne „Przebudowa nieogrodzonego 
placu targowego „Zieleniak” o kwotę 165 000 zł, ponieważ realizacja zadania będzie 
odbywać się w 2018 r. Plan wydatków na to zadanie w 2017 r. to 35 000 zł 
przeznaczony na dokumentację projektową.  

4. Przenosi się plan wydatków pomiędzy rozdziałami „71035 „Cmentarze”, 90017 
„Zakłady gospodarki komunalnej” i 60016 „Drogi publiczne gminne” na łączną kwotę 
15 600 zł w celu uzupełnienia środków na sól drogową, zakupy bhp (szafki dla 
pracowników fizycznych, wymianę oświetlenia w budynku ZUK).  

5. Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami                                  
i nieruchomościami” o kwotę 5 000 zł z uwagi na niższe zapotrzebowanie środków na 
usługi w zakresie wykonania ekspertyz.   



6. Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 71004 „Plany zagospodarowania 
przestrzennego” o kwotę 10 332 zł z powodu przesunięcia terminu realizacji umowy 
wieloletniej (zostanie zakończona w 2018 r.).  

7. Przenosi się plan wydatków pomiędzy rozdziałami 85504 „Wspieranie rodziny”                             
a 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w kwocie 15 484 zł w celu uzupełnienia 
środków na wynagrodzenia.  
 

Powyższe zmiany powodują zmiany w załączniku inwestycyjnym. Zmienia się też załącznik 
o dotacjach z budżetu. 
Na skutek zwiększenia planu dochodów o 429 162 zł i zwiększenia planu wydatków                  
o 216 080 zł, zmniejsza się planowany deficyt o 213 082 zł i wynosi 1 342 491,92 zł.    


