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Uzasadnienie   

do  uchwały budżetowej Miasta i Gminy Białobrzegi na 2020 rok 

 

   

  Plan dochodów i wydatków budżetowych Miasta i Gminy Białobrzegi na 2020 rok 

został opracowany m.in. w oparciu o następujące dokumenty i założenia: 

 

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze 

zm.); 

2. Ustawa z dnia 27 sierpnia  2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 869 z 

późn. zm.); 

3. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego     

(Dz. U. z 2018 r. poz. 530 z późn. zm.); 

 

4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2019 poz. 1148 z późn. zm.), 

 

5. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. 2019 poz. 1481 z późn. zm), 

 

6. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 

z 2019, poz. 2010 z póź. zm.); 

 

7. Pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r.      

informujące o wysokości subwencji ogólnej dla Miasta i Gminy Białobrzegi oraz                            

o planowanych dochodach z tytułu udziału Gminy we wpływach z podatku  dochodowego 

od osób fizycznych na 2020 r.;  

 

8. Pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN-I.3111.24.15.2019 z dnia                    

23 października 2019 r. informujące o planowanych kwotach dotacji celowych na 

realizację zadań  z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, dotacji na realizację 

zadań własnych gminy oraz projektu planu dochodów budżetu państwa; 

 

9. Pismo Krajowego Biura Wyborczego nr DRD – 3112/20/19 z dnia 25 września 2019 r.  

informujące o planowanej kwocie dotacji celowej przeznaczonej na prowadzenie                 

i aktualizację stałego rejestru wyborców; 

 

10. Projekt budżetu państwa na 2020 rok, w którym przyjęto następujące założenia:  

 

a) wzrost  średniego poziomu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2,5 %, 

b) realny wzrost PKB o 3,7 %,  

c) minimalne wynagrodzenie ustalono na poziomie 2 600 zł, co wobec minimalnego 

wynagrodzenia w 2019 r. wynoszącego 2 250 zł daje jego wzrost o 15,6 %;  
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d) minimalna stawka godzinowa na poziomie 17,00 zł, co wobec 14,70 zł w 2019 r. daje 

15,6 % wzrost, 

e) udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w 

wysokości 38,16 % (wyższy niż w 2019 r. o 0,08 punktu procentowego); 

f) wpływy z tytułu udziału Gminy w podatku dochodowym od osób  prawnych (CIT) w 

wysokości 6,71% (pozostają na poziomie z 2019 r.) 

 

11. Przewidywane wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi w 2019 roku z 

uwzględnieniem zmian prawnych od 01.01.2020 r. 

 

                                                   DOCHODY BUDŻETOWE 

 

Dochody budżetowe na 2020 rok zaplanowano w łącznej kwocie 65 019 829,58 zł, w tym: 

dochody bieżące w wysokości 50 577 414,19 zł i dochody majątkowe w wysokości 

14 442 415,39 zł. 

Założone w prognozie dochody majątkowe z tytułu dotacji na rok 2020 wynikają z zawartych 

umów. Planuje się wpływy ze sprzedaży majątku w kwocie 2 000 000 zł.  

 

Podział dochodów Gminy ze względu na źródło ich pochodzenia kształtuje się następująco:  

 

a) dochody własne gminy (bieżące i majątkowe)-           27 599 782,19 zł 

w tym:  

- udziały we wpływach z podatków PIT i CIT          -              9 615 543 zł, 

- dochody ze sprzedaży mienia   -  2 000 000 zł,  

b) subwencja ogólna    -        8 941 453 zł,  

c) dotacje na zadania własne         -                   1 063 780 zł, 

d) dotacje na zadania zlecone   -                     14 983 899 zł,  

e)  dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych -        12 430 915,39 zł, 

w tym dotacje z UE    -            10 544 665,39 zł. 

 

 

Dochody bieżące 

 

W zakresie własnych dochodów bieżących w łącznej kwocie 25 588 282,19 zł, wyodrębnić 

można następujące w szczególności źródła dochodów:   

 

 

1. udziały we wpływach z podatków PIT i CIT           -            9 615 543 zł, 

 

2. wpływy z mienia gminnego     -       779 900 zł,                 

w tym: 

1) wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności    -  51 500 zł, 

2) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości     -  95 000 zł, 
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3) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy (grunty, plac targowy, 

lokale użytkowe i mieszkalne, w tym w siedzibach jednostek budżetowych)  

- 633 400 zł.  

 

3. wpływy z podatków (i należności ubocznych)  7 807 977 zł, w tym: 

  

1) podatek od nieruchomości - 6 600 000 zł,  

2) podatek rolny  - 221 050 zł,  

3) podatek leśny – 112 000 zł, 

4) podatek od środków transportowych – 317 000 zł, 

5) podatek od czynności cywilnoprawnych – 452 000 zł,  

6) podatek od spadków i darowizn - 40 000 zł, 

7) podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej 50 000 zł, 

8) Rekompensata utraconych dochodów  w podatkach i opłatach lokalnych – 2 177 zł, 

9) wpływy za koszty upomnień i odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków – 

13 750 zł.   

 

4. wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (i należności ubocznych) 

– 1 605 300 zł, w tym:  

1) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 1 600 000 zł,  

2) wpływy za koszty upomnień i odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty –                   

5 300 zł.   

 

5. wpływy z innych opłat  -1 733 720 zł, w tym: 

1) opłaty skarbowej  - 132 000 zł,   

2) opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 250 000 zł,   

3) opłaty targowej – 137 000 zł,  

4) opłaty za zajęcie pasa drogowego - 130 000 zł,  

5) opłaty adiacenckiej - 18 000 zł,  

6) opłaty eksploatacyjnej – 3 500 zł,   

7) opłat za wychowanie przedszkolne – 109 000 zł,  

8) opłat za wyżywienie w przedszkolach - 352 670 zł,  

9) opłat za obiady w szkołach – 327 000 zł,  

10) opłat za żłobek i wyżywienie w żłobku – 148 200 zł, 

11)  opłat za usługi cmentarne – 100 000 zł,  

12) opłat i kar dotyczących ochrony środowiska – 25 000 zł,  

13) pozostałych opłat – 1 350 zł.   

 

6. Pozostałe dochody nie wymienione wyżej – 4 045 842,19 zł, w tym:  

1) zwroty z innych gmin za dzieci w przedszkolach publicznych i  niepublicznych, 

zlokalizowanych na terenie gminy Białobrzegi – 240 000 zł,   

2) wpływy z usług (usługi związane z utrzymaniem lokali komunalnych np. ogrzewanie, 

woda, śmieci itp., usługi opiekuńcze świadczone przez MGOPS) – 144 500 zł,  
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3) wpływy z odsetek innych niż podatkowe (bankowych, od zaległości należności 

cywilnoprawnych) – 24 650 zł,  

4) wpływy z tytułu udziału w dochodach skarbu państwa – 18 120 zł,  

5) wpływy ze zwrotu VAT od realizowanych inwestycji – 3 583 712,19 zł,  

6) inne dochody własne – 34 860 zł.  

 

 

 

Dochody majątkowe 

 

W 2020 r. planuje się następujące dochody majątkowe w łącznej kwocie 14 442 415,39 zł,               

w tym:  

 

1) 10 544 665,39 zł - dotacja 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; łączna 

kwota dotacji, którą otrzyma Gmina Białobrzegi w latach 2018-2020 na powyższy 

projekt wynosi 15 005 430,17 zł (łączna wartość zadania szacowana jest na blisko 29 

mln zł brutto); 

 

2) 1 200 000 zł – dotacja z samorządu Województwa Mazowieckiego na zadanie 

„Rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białobrzegach” - 

(dotacja ta w łącznej wysokości 1 800 000 zł wpłynęła już w 2019 r. w kwocie 

300 000 zł, w 2021 r. wpłynie w kwocie 300 000 zł) – dotacja ta stanowi ok. 60 % 

kosztów kwalifikowanych zadania; 

 

3)  686 250 zł - dotacja z budżetu państwa z Funduszu Dróg Samorządowych na 

zadanie „Budowa drogi gminnej na obszarze Białobrzeskiej Podstrefy Tarnobrzeskiej 

Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Wisłosan”  – dotacja ta stanowi ok. 75 

% kosztów kwalifikowanych zadania;  

 

4)  2 000 000 zł - ze sprzedaży gruntów: 

a)  położonych w Podstrefie Białobrzegi Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej stanowiącej kompleks Nr 6 o łącznej powierzchni 0,9986 ha, w 

skład, którego wchodzą działki nr: 1243/184, 1243/185, 1243/186.  Szacunkowa 

wartość nieruchomości 560 000 zł netto; Rada Miasta i Gminy wyraziła zgodę na 

sprzedaż tej nieruchomości;  

b) położonych pomiędzy ul. Mikowską i Spacerową w Białobrzegach o łącznej 

powierzchni 1,3003 ha, działka nr 1532/11. Wartość nieruchomości określona 

przez rzeczoznawcę majątkowego wynosi  1 650 000 zł netto; Rada Miasta i 

Gminy w 2018 r. wyraziła zgodę na sprzedaż tej nieruchomości;  

Realizacja dochodów ze sprzedaży nieruchomości jest realna, ponieważ obserwuje się 

zainteresowanie zakupem działek położonych w Podstrefie Białobrzegi Tarnobrzeskiej 
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Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Ponadto nie są to wszystkie działki z Strefie 

przeznaczone do sprzedaży. Łączna wartość netto (wg wyceny rzeczoznawcy) działek 

przeznaczonych do sprzedaży należących do Gminy Białobrzegi (wraz z działkami nie 

wymienionymi powyżej) wynosi ok. 6,8 mln zł.  Zaplanowano niższe dochody z tego 

tytułu, ponieważ działki będą sprzedawane sukcesywnie w 2020 r. i później; pozostały 

dochód ze sprzedaży zostanie wprowadzony do budżetu w późniejszym terminie w 

celu sfinansowania udziału własnego w inwestycjach, na które ubiegamy się o środki 

zewnętrzne, ale jeszcze nie mamy decyzji w tym zakresie.  

 

5) 11 500 zł - z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności.  

 

 

WYDATKI BUDŻETOWE 

Ujęte w budżecie na 2020 rok wydatki wyniosą 68 972 935,63 zł. Wydatki bieżące planuje się 

w wysokości 45 978 080,32 zł (66,7 % planowanych), a wydatki majątkowe w wysokości 

22 994 855,31 zł (33,3 % planowanych wydatków). 

Obejmują one środki na realizację: 

• zadań własnych gminy w kwocie 53 989 036,63 zł: 

 w tym: 

    - zadań własnych bieżących gminy sfinansowanych dotacjami na zadania własne w 

kwocie 1 063 780 zł, 

 - zadań własnych majątkowych sfinansowanych dotacjami na zadania własne 

inwestycyjne 12 430 915,39 zł,  

• zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 14 983 899 zł.  

 

 

Struktura planowanych wydatków wg poszczególnych kierunków przedstawia się następująco 

(od największych):  

• gospodarka komunalna i ochrona środowiska    22 449 402,31 zł   (35,2 %), 

• oświata i edukacyjna opieka wychowawcza       16 144 823,00 zł  (23,4 %),  

• pomoc społeczna i rodzina         17 692 892,00 zł  (25,6 %),  

• administracja publiczna           4 171 575,23 zł  (6,0 %),  

• kultura i ochrona dziedzictwa narodowego         3 291 200,00 zł   (4,7 %), 

• transport i łączność           2 794 932,09 zł   (4,1 %), 

• kultura fizyczna               797 930,00 zł   (1,2 %),  

• gospodarka gruntami i nieruchomościami            313 250,00 zł   (0,5 %), 

• ochrona zdrowia                 250 000,00 zł   (0,4 %),  

• bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
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przeciwpożarowa                186 250,00 zł   (0,3 %) 

• obsługa długu publicznego                269 000,00 zł    (0,4 %),  

• pozostałe cele                 611 681,00 zł   (0,9 %). 

 

Wyliczenia struktury uwzględniają wydatki bieżące i majątkowe.  

 

 

Wydatki bieżące 

 

Wydatki na obsługę długu (odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek) zaplanowano w 

kwocie 269 000 zł. W ramach tych wydatków 109 000 zł dotyczy obsługi długu zaciągniętego 

na finansowanie wkładu własnego do projektów współfinansowanych z UE.  

 

 

Plan rezerw wynosi 300 000 zł, w tym:  

1) rezerwa ogólna w wysokości  84 000 zł. 

2) 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. 

 

 

Wydatki bieżące Gminy w 2020 r. na oświatę i wychowanie (dział 801), edukacyjną opiekę 

wychowawczą (dział 854) oraz obsługę oświaty (rozdział  75085 w części dotyczącej 

oświaty) zaplanowano następująco:  

 Dział 801     15 723 453,00 zł  

 Dział 854          421 370,00 zł 

Rozdział 75085                   161 500,00 zł (tylko część przypadająca na oświatę)  

 RAZEM     16 306 323,00 zł 

 

 

Część oświatowa subwencji ogólnej wynosi  8 172 791 zł 

Dochody w dziale 801 i 854               1 526 404 zł  

  RAZEM     9 699 195 zł 

 

Podsumowując, wydatki bieżące na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą w 2020 r. 

planuje się sfinansować ze środków własnych (innych niż pochodzących ze źródeł 

oświatowych) w kwocie 6 607 128 zł tj. w ok. 40,5 %. 
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Plan wydatków z podziałem na poszczególne szkoły i przedszkola przedstawiają się 

następująco (wydatki we wszystkich rozdziałach występujących w tych jednostkach): 

1) PSP nr 1 im. KEN w Białobrzegach – 7 842 199 zł; 

2) PSP w Suchej – 3 236 062 zł; 

3) Publiczne Przedszkole Nr 1 im. Jasia i Małgosi – 1 732 339 zł;  

4) Publiczne Przedszkole Nr 2 im. Kubusia Puchatka – 2 007 618 zł.   

5)  

Oprócz wydatków na działalność gminnych placówek oświatowych z budżetu poniesiono 

wydatki na:  

- dotację dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie gminy (zmienna ilość dzieci 

w poszczególnych miesiącach - średnio ok. 88 (w tym 7 dzieci niepełnosprawnych) – 835 700 

zł,  

- dotację dla niepublicznej szkoły podstawowej działającej w gminie – 27 000 zł (jeden 

oddział 7 uczniów),  

- pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do oddziałów przedszkolnych i przedszkoli  w innych 

gminach  – 35 000 zł,  

- dowożenie uczniów do szkół (ilość dowożonych uczniów zmienna ok. 225 (w tym 4 

uczniów niepełnosprawnych) 309 863 zł – wydatki dotyczą usług transportowych 

przewoźnika, utrzymania samochodu do dowożenia dzieci niepełnosprawnych, kierowcy,  

opieki nad dziećmi w czasie dowożenia, zwroty kosztów dowożenia rodzicom dowożącym 

dzieci niepełnosprawne we własnym zakresie,   

- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 62 576 zł, 

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 23 466 zł.  

W ramach wydatków na oświatę (w szkołach i przedszkolach) zaplanowano wydatki na 

realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 

w kwocie 2 426 352 zł.  

 

Wydatki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i 

Przeciwdziałania Narkomanii są finansowanie z wpływów z opłat za wydanie zezwolenia na 

sprzedaż napojów alkoholowych, których plan wynosi 250 000 zł.  Planuje się przeznaczyć te 

środki na wydatki bieżące 70 000 zł (dotacje na zadania realizowane przez organizacje 

pozarządowe, wynagrodzenia nauczycieli w świetlicy środowiskowej, organizacja zawodów 

sportowych dla dzieci i młodzieży, zakup materiałów dydaktycznych związanych z 

przeciwdziałaniem uzależnieniom, kierowanie na leczenie uzależnień itp.) oraz na wydatki 

majątkowe 180 000 zł – częściowe wydatki na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa budynku 

Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białobrzegach”. Budynek będzie bazą do zajęć 

kulturalnych, gdzie planowane jest bezpłatne uczestnictwo w zajęciach dla dzieci z rodzin 

zagrożonych alkoholizmem.  

Wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowano zgodnie z 

Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok  

i Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok. 
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Realizacja zadania w zakresie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zaplanowana 

jest następująco:  

Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi   1 605 300 zł  

(z odsetkami) 

Wydatki na funkcjonowanie systemu    1 984 165 zł 

(w tym koszt wywozu odpadów 1 800 000 zł, koszty administracyjne 184 165 zł) 

Różnica (nadwyżka wydatków nad dochodami)    378 865 zł.   

 

Plan nie uwzględnia ewentualnej podwyżki opłat dla mieszkańców, stąd nadwyżka wydatków 

nad kosztami. Nadwyżka wydatków spowodowana jest niedoszacowaniem wysokości opłaty. 

Od 03.2019 r. nastąpił wzrost stawek opłat, ale w celu minimalizacji dotkliwości podwyżki tej 

opłaty dla mieszkańców, nie pokrywa ona w pełni wydatków na obsługę systemu 

gospodarowania odpadami.  Na skutek podwyżki różnica zmniejszyła się, ale w 2020 r. 

przewidujemy znaczną podwyżkę kosztów wywozu i zagospodarowania odpadów (m.in. w 

związku ze znaczną podwyżką opłat środowiskowych, płacy minimalnej)   

 

Dochody z opłat i kar środowiskowych przekazywane Gminie (25 000 zł) zostaną 

przeznaczone na monitoring terenu po byłym składowisku odpadów komunalnych (5 000 zł) 

oraz na dofinansowanie zadania w zakresie odbioru odpadów zawierających azbest od 

mieszkańców (20 000 zł) – Gmina planuje wnioskować o środki zewnętrzne na to zadanie.  

 

W 2020 r. planuje się kontynuację zadań „Scalenie i podział nieruchomości położonych 

pomiędzy ul. Krakowską i Mikowską w Białobrzegach” oraz „Scalenie i podział 

nieruchomości położonych przy ul. Lazurowej w Białobrzegach. Na realizacje tych zadań 

przeznaczono po 35 000 zł.  

 

Planowane jest również rozpoczęcie procesu opracowania planu zagospodarowania 

przestrzennego dla miasta Białobrzegi (m.in. obszar pod budynek dworca autobusowego przy 

zbiegu ul. Spacerowej i Mikowskiej). Planowane wydatki na ten cel w 2020 r. to kwota 

30 000 zł.  

 

Na zadania z zakresu pomocy społecznej i rodziny planuje się przeznaczyć 17 692 892 zł.  

Zadania te będą finansowane: 

- z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej    14 905 000 zł,  

- z dotacji na zadania własne              573 256 zł,  

- z innych dochodów w działach „Pomoc społeczna” i „Rodzina”            191 970 zł,  

      Razem    15 670 226 zł.  

W związku z tym Gmina z innych dochodów dofinansuje wydatki na pomoc społeczną i 

rodzinę w kwocie 2 022 666 zł.  

 

W ramach wydatków na rodzinę Gmina prowadzi publiczny żłobek (20 dzieci). Koszt 

utrzymania żłobka wyniesie 321 875 zł, opłaty za żłobek 148 200 zł. Zatem Gmina sfinansuje 

żłobek ze środków własnych w kwocie 173 675 zł tj. w 54 %.  
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W 2020 r. planowana dotacja podmiotowa dla instytucji kultury Miejsko - Gminny Ośrodek 

Kultury wynosi 927 100 zł.  

 

 

 

Wydatki majątkowe 

 

W budżecie na 2020 r. zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 22 994 855,31 zł (33,3 % 

łącznych wydatków), które można podzielić na:  

• inwestycje realizowane przez Gminę i zakupy inwestycyjne  22 931 855,31 zł  

(w tym realizowane z udziałem środków UE) 18 081 483,63 zł) 

• dotacje na inwestycje                   63 000,00 zł.  

Spośród zadań inwestycyjnych inwestycje kontynuowane to kwota 20 714 483,63 zł, a nowe 

inwestycje – 2 217 371,68 zł.  

 

1. Przebudowa ul. Bursztynowej w Kamieniu  - 70 000 zł  

 

Planuje się przebudować drogę na odcinku ok. 450 m o szerokość 4m. Zaplanowana kwota to 

środki na zabezpieczenie wkładu własnego, reszta środków planowana jest do pozyskania z 

budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego ze środków na budowę i modernizację 

dróg dojazdowych do gruntów rolnych (dawny Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych). 

Spodziewana dotacja 70 000 zł.  

 

 

2. Budowa drogi gminnej na obszarze Białobrzeskiej Podstrefy Tarnobrzeskiej 

Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN  – kwota 915 000 zł 

 

Realizacja inwestycji rozpoczęła się w 2019 r. – wykonano projekt techniczny i wyłoniono 

wykonawcę robót. W 2020 r. przewidziano realizację robót budowlanych na drodze o 

długości 290 m i szerokości 6m. Na inwestycję Gmina uzyskała dofinansowanie z budżetu 

państwa z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 75% tj. 686 250 zł. 

 

3. Budowa ulic na osiedlu na południe za ulicą Polną w Białobrzegach – kwota 

300 000 zł 

 

Przewiduje się budowę ul. Broniewskiego na odcinku 295 m o szerokości 6m. 

 

4. Zakup ciągnika dla Zakładu Usług Komunalnych w Białobrzegach – kwota 

180 000 zł 

 

Planuje się zakup używanego ciągnika do celów utrzymania dróg i ulic na terenie gminy m.in. 

koszenie poboczy. 

 

5. Przebudowa ul. Ciepłej w Kolonii Brzeźce  - 230 000 zł 
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Planuje się przebudować ulicę na odcinku ok. 500 m o szerokości 4,5 m.  

 

 

6. Przebudowa ulic Piaskowej i Prostej w Suchej – kwota 270 000 zł 

 

Planuje się przebudować ulice na odcinkach Piaskowa (ok. 320 m) i Prosta (ok. 205 m) o 

szerokości 5 m. 

 

7. Rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białobrzegach – 

kwota 2 050 000 zł  

 

Kontynuacja rozpoczętego zadania. Przewiduje wybudowanie nowej części z wielofunkcyjną 

salą czytelni, zapleczem sanitarnym i łącznikiem z istniejącym budynkiem oraz innymi 

pomieszczeniami przeznaczonymi na działalność kulturalną. Planowany całkowity koszt 

zadania to 3 000 000 zł, w tym 1 800 000 zł pozyskane z samorządu Województwa 

Mazowieckiego. 

 

8. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Białobrzegi – etap II – 

kwota 18 081 483,63 zł  

 

Zadanie realizowane w latach 2016-2020.  

W ramach przedsięwzięcia przewidziano realizację: 

• budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu na południe od ulicy Polnej w Białobrzegach, 

• budowa kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków w miejscowości Sucha, 

• budowa (modernizacja) i rozbudowa oczyszczalni ścieków przy ul. Spacerowej, 

 

Wydatki całkowite projektu przewidziane są na kwotę 29 212 340,31 zł, wydatki 

kwalifikowane 17 653 447,26 zł z czego dotacja 85% co daje 15 005 430,17 zł.  

 

Zamierzone efekty: 

• długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej 23,52 km 

• liczba nowo podłączonych osób do kanalizacji  1 788 RLM 

• ilość suchej masy odpadów poddanych procesom przetwarzania na oczyszczalni 1,39 

tys. Mg/rok. 

  

9. Zakup kosiarki dla Zakładu Usług Komunalnych w Białobrzegach – kwota                  

20 000 zł 

 

Planuje się zakup kosiarki do ciągnika do koszenia poboczy i trawników. 

 

10. Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu Nowiny w Białobrzegach I etap - kwota 

20 000 zł 
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Przewiduje się rozpoczęcie budowy oświetlenia na osiedlu Nowiny w Białobrzegach – w tym 

etapie planujemy wybudować oświetlenie na odcinkach ulic Srebrnej, Lawendowej i Białej. 

 

 

11. Budowa wału przeciwpowodziowego przy gminnych terenach nadpilicznych w 

Białobrzegach  - kwota 68 000 zł 

 

Środki przeznaczone na wykonanie projektu rozpoczętego w 2019r.  

 

 

12. Zagospodarowanie terenów nadpilicznych  - kwota 300 000 zł 

 

Zadanie polegać będzie na zagospodarowaniu terenu wokół tzw. „białobrzeskich jezior” 

poprzez budowę elementów edukacyjno-przyrodniczych i rekreacyjnych, obiektów małej 

architektury, deptaków, kładki itp.  

Zadanie planowane jest do realizacji w kolejnych latach. W 2017 r. została zakończona 

dokumentacja projektowa. 

 

 

13. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Jasionnej – wykonanie ciągu pieszego 

z kostki brukowej (dz. ew. nr 1516 użyczona od Wspólnoty Gruntowej)  – kwota 

12 249,09 zł 

 

Zadanie przewiduje wykonanie chodnika z kostki brukowej wokół zbiornika zlokalizowanego 

na terenach msc. Jasionna, z którego korzystają wszyscy mieszkańcy. Teren został użyczony 

Gminie przez Wspólnotę Gruntową Wsi Jasionna na 10 lat. Zadanie realizowane w ramach 

funduszu sołeckiego wsi Jasionna.  

 

14. Zakup i montaż urządzenia zabawowego do huśtania, ślizgania i wspinania na 

plac zabaw w Stawiszynie (dz. Ew. nr 241/5 użyczona od OSP) – kwota 15 122,59 

zł 

 

Zakup i montaż realizowany w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Stawiszyn.  

 

15. Budowa świetlicy wiejskiej ze strażnicą na działce o nr ew. 2328/1 w Suchej –  

kwota 400 000 zł 

 

Planowany budynek będzie zlokalizowany na działce gminnej. Realizacja inwestycji 

przewidziana na lata 2020-2022. Szacunkowy koszt zadania 1 200 000 zł. Budynek będzie 

służył do celów kulturalnych oraz przeciwpożarowych.  

 

Dotacje na inwestycje planowane są na następujące zadania:  
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- 63 000 zł – dotacja dla Powiatu Białobrzeskiego na dofinansowanie zadania 

pn.”Przebudowa drogi powiatowej Nr 1116W Białobrzegi-Radzanów na długości 400 mb w 

miejscowości Jasionna”. Wartość zadania szacuje się na 252 000 zł.  Powiat planuje pozyskać 

środki zewnętrzne na 50 % wartości zadania.  

 

Fundusz sołecki 

 

W budżecie gminy wyodrębnia się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach 

Funduszu Sołeckiego.  

Na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku zaplanowano kwotę 

198 435,26 zł. Szczegółowe zestawienie planowanych wydatków na zadania realizowane                 

w ramach Funduszu Sołeckiego przedstawia Tabela Nr 4. Zaplanowane zadania w ramach 

Funduszu Sołeckiego są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia 

mieszkańców sołectw i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Zaplanowane zadania własne 

gminy zaspokajają zbiorowe potrzeby mieszkańców sołectw.  

 

 

 

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU 

 

Planowane przychody na 2020 rok wynoszą 4 902 690,05 zł. Są to:  

- przychody z tytułu zaciągniętych kredytów  -       949 584 zł,  

- przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek  -    3 953 106,05 zł. 

 

Przychody zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości                    

3 953 106,05 zł oraz na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych 

kredytów i pożyczek w kwocie 949 584 zł.  

 

Kwota rozchodów w 2020 roku zaplanowana w wysokości 949 584 zł to:  

- spłaty rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek   -  449 804 zł,  

- spłaty rat kapitałowych zaciągniętych kredytów      -  499 780 zł.  

 

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY 

 

W 2020 roku w formie samorządowego zakładu budżetowego będzie funkcjonował jeden 

zakład tj. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Białobrzegach. 

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji to zakład budżetowy realizujący zadania z zakresu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Podstawowe zadania zakładu to utrzymanie                     

i eksploatacją urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, tj. ujęcie stacji uzdatniania wody, 

oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Zakład został utworzony 

zgodnie z Uchwalą Rady Miasta i Gminy w Białobrzegach Nr XXVI/102/92 z dnia 

28.02.1992 r. 
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Przychody ogółem planowane są w kwocie 6 806 739 zł, w tym:  

- z tytułu dostarczania wody i odbioru ścieków (z kanalizacji i dowożonych pojazdami 

asenizacyjnymi do oczyszczalni ścieków) w kwocie 6 794 589 zł,  

- z odsetek bankowych i za zwłokę 12 000 zł,  

- z innych drobnych dochodów w kwocie 150 zł.   

Planowany stan funduszu obrotowego na początek roku wynosi 360 550,93 zł. 

Koszty ogółem zaplanowano na kwotę 6 806 739 zł, w tym:  

Zaplanowano koszty wynagrodzeń i składki od nich naliczone w kwocie 3 050 931 zł, 

wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 377 370 zł, pozostałe koszty   

związane z realizacją  statutowych zadań w wysokości 3 378 438 zł (w tym: zakup energii 

840 980 zł, usługi remontowe 660 700 zł,  zakup materiałów i wyposażenia 528 700 zł, 

podatek od nieruchomości 886 011 zł, różne opłaty i składki (ubezpieczenia i opłaty 

środowiskowe, trwały zarząd) 320 150 zł, usługi teleinformatyczne 9 636 zł, szkolenia, BHP, 

odzież ochronna i robocza dla pracowników, badania okresowe pracowników, FŚS 103 462 

zł, wpłaty na PFRON 28 799 zł.  

Zaplanowane w zakładzie wydatki inwestycyjne to: 

-  przedłużenie sieci wodociągowej powstającej z nowych podziałów gruntów  –    79 970 zł 

- zakup mobilnego zestawu naprawczego      – 40 000 zł 

- zakup systemu zdalnego odczytu wodomierzy      –   6 000 zł 

- remont S.U.W.          – 20 000 zł 

- wprowadzenie systemu e-usług        – 41 400 zł 

- opłaty – modernizacja Oczyszczalni Ścieków      – 40 000 zł 

- przedłużenia sieci kanalizacyjnych       –100 000 zł 

- zakup chloratora         -  30 000 zł 

- zakup agregatu prądotwórczego       -  20 000 zł 

 

Stan funduszu obrotowego na koniec roku planuje się w kwocie 360 550,93 zł 

 

W planie nie przewiduje się wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy. 

 

 


