
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                              PROJEKT  

 

UCHWAŁA Nr……../……/….. 

RADY MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI 

z dnia  ….…. 20 … roku 

 

 

UCHWAŁA BUDZETOWA NA ROK 2020 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym             

(Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.1) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 237,                   

art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.2) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 65 019 829,58 zł, z tego: 

1) bieżące w kwocie 50 577 414,19 zł, 

2) majątkowe w kwocie 14 442 415,39 zł  

      zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1. 

2.Ustala się wydatki w łącznej kwocie 68 972 935,63 zł, z tego: 

1) bieżące w kwocie 45 978 080,32 zł 

2) majątkowe w kwocie 22 994 855,31 zł 

      zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.  

3.Ustala się plan wydatków inwestycyjnych na 2020 rok zgodnie z załączoną do niniejszej 

uchwały tabelą nr 3. 

 

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości 3 953 106,05 zł sfinansowany przychodami 

pochodzącymi z: 

1) zaciąganych pożyczek w kwocie 3 953 106,05 zł, 

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4 902 690,05 zł, z następujących tytułów: 

1) zaciąganych pożyczek w kwocie 3 953 106,05 zł, 

2) zaciąganych kredytów w kwocie 949 584 zł. 

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 949 584 zł z następujących tytułów: 

1) spłaty otrzymanych kredytów kwocie 499 780 zł, 

2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 449 804 zł, 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,   

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i 

pożyczek na finansowanie przejściowego deficytu w kwocie 7 000 000 zł. 

 
1 Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815.   

 
2 Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 2245.  



5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciąganych na 

finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych 

zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie określonej w ust. 2 pkt 1 i 2. 

 

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 84 000 zł. 

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 216 000 zł, z tego: 

1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości              

136 000 zł,  

2) na wydatki związane z oświatą w wysokości 80 000 zł. 

 

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi podmiotom 

należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do 

niniejszej uchwały. 

 

§ 5. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w zakresie określonym w 

załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.   

 

§ 6. 1. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 

kwocie 250 000 zł. 

2.  Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Miejsko - Gminnym Programie 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 248 000 zł oraz wydatki 

w kwocie 2 000 zł na realizację zadań określonych w Miejsko - Gminnym Programie 

Przeciwdziałania Narkomanii. 

 

§ 7. Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i 

innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w kwocie 14 983 899 zł.   

 

§ 8. Ustala się plan wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 

podziale na sołectwa zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4. 

 

§ 9. Ustala się limit pożyczek udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym w kwocie 

100 000 zł. 

 

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do: 

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku 

przejściowego deficytu budżetowego do wysokości określonej w § 2 ust. 4 niniejszej 

uchwały; 

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych 

bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi;  

3) dokonywania zmian w planie wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia ze 

stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień miedzy działami; 

4) dokonywania zmian w budżecie w ramach działu, polegających na zmianie w planie 

wydatków inwestycyjnych między zadaniami inwestycyjnymi realizowanymi w roku 

budżetowym (nie będących przedsięwzięciami), z wyłączeniem zmian 



wprowadzających nowe zadania oraz polegających na rezygnacji z zadań przyjętych 

przez Radę Miasta i Gminy Białobrzegi. 

                            

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Białobrzegi. 

 

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego.                                                                                                                                                    

 


