UCHWAŁA NR XXXVIII/961/2016
RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z dnia 15 grudnia 2016 r.
w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579), art. 89, art. 211, art. 212, art. 214,
art. 215, art. 217, art. 219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art.
258 ust. 1 pkt 1 i art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.1) ), art. 36 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 7 grudnia
2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz.
1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz art. 12 ust. 1 i ust. 3-5 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o
ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1438) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się dochody m.st. Warszawy w łącznej kwocie 15.066.946.829 zł, w tym:
1) dochody bieżące w kwocie 14.156.669.597 zł;
2) dochody majątkowe w kwocie 910.277.232 zł
zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 1.
2. W ramach dochodów, o których mowa w ust. 1 ustala się:
1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami m.st. Warszawie, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr
5, w kwocie 1.161.171.947 zł, w tym:
a) dochody należne m.st. Warszawie z tytułu realizacji zadań zleconych ustawami w
kwocie 104.313.624 zł,
b) dochody z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji na realizację zadań w
kwocie 1.056.858.323 zł;
2) dochody związane z realizacją przez m.st. Warszawę zadań w drodze porozumień,
zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 7, w kwocie 71.126.000 zł, w tym:
a) na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 5.886.000
zł,
b) na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie
65.240.000 zł.
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§ 2. 1. Ustala się wydatki m.st. Warszawy w łącznej kwocie 16.544.063.958 zł, w tym:
wydatki bieżące w kwocie 13.649.268.452 zł;
wydatki majątkowe w kwocie 2.894.795.506 zł
zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 2.
2. W ramach wydatków, o których mowa w ust. 1 ustala się:
wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami m.st. Warszawie, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr
6, w kwocie 1.056.858.323 zł;
wydatki związane z realizacją przez m.st. Warszawę zadań w drodze porozumień,
zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 7, w kwocie 71.126.000 zł, w tym:
a) na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 5.886.000
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zł,
b) na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie
65.240.000 zł.
§ 3. Ustala się deficyt, przychody i rozchody budżetu m.st. Warszawy, zgodnie z
załączoną do uchwały tabelą nr 3, w tym:
1) deficyt budżetu w kwocie 1.477.117.129 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi
z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym
budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych,
kredytów i pożyczek z lat ubiegłych;
2) przychody budżetu w kwocie 1.929.602.254 zł;
3) rozchody budżetu w kwocie 452.485.125 zł.
§ 4. Ustala się wydatki majątkowe m.st. Warszawy, zgodnie z załączonymi do uchwały
tabelą nr 4 i zestawieniami nr 3 w załącznikach dzielnicowych w łącznej kwocie
2.894.795.506 zł, w tym:
1) zadania inwestycyjne ogólnomiejskie w kwocie 1.895.228.828 zł;
2) zadania inwestycyjne realizowane przez dzielnice m.st. Warszawy w kwocie
904.321.917 zł;
3) wpłaty na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 2.227.500
zł;
4) wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 93.017.261 zł.
§ 5. Ustala się wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii
Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających
zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w kwocie 917.117.191 zł.
§ 6. 1. Ustala się dotacje udzielane z budżetu m.st. Warszawy, zgodnie z załącznikiem
nr 2 do uchwały w łącznej kwocie 1.197.853.835 zł, w tym:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 559.776.558 zł,
w tym:
a) dotacje przedmiotowe w łącznej kwocie 33.666.687 zł,
b) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 351.012.926 zł,
c) dotacje celowe w łącznej kwocie 175.096.945 zł;
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie
638.077.277 zł, w tym:
a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 439.027.130 zł,
b) dotacje celowe w łącznej kwocie 199.050.147 zł.
2. W ramach dotacji, o których mowa w ust. 1 ustala się kwoty i zakres dotacji dla
zakładów budżetowych na łączną kwotę 33.666.687 zł.
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§ 7. 1. Ustala się:
dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w
wysokości 46.238.000 zł;
wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w kwocie 45.438.000 zł;
wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w
kwocie 800.000 zł.
2. Ustala się, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 8:
dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. -
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Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672, z późn. zm.2) ) w wysokości
25.662.021 zł;
wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
wynikające z art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska
w kwocie 26.273.427 zł.
3. Ustala się, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 9:
dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o
publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1440, z późn. zm3)) w
wysokości 600.000 zł;
wydatki na realizację zadań z zakresu transportu zbiorowego, wynikające z art. 16
ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym w kwocie
600.000 zł.
4. Ustala się, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 10:
dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250, 1020 i 1250) w
wysokości 324.440.000 zł;
wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi,
wynikające z art. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach w kwocie 410.117.917 zł.
§ 8. Ustala się wydatki rad osiedli i kolonii na kwotę 203.850 zł.

§ 9. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 34.200.000 zł.
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 332.139.438 zł, w tym:
1) na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki
wychowawczej w wysokości 200.000.000 zł;
2) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości
47.000.000 zł;
3) na zwiększenie wydatków przeznaczonych na remonty mieszkaniowego zasobu
komunalnego w dzielnicach w wysokości 15.000.000 zł;
4) na finansowanie zwiększenia zakresu zadań realizowanych przez pozadzielnicowe
placówki oświatowo-edukacyjne w wysokości 15.000.000 zł;
5) na działania związane z upowszechnianiem wychowania przedszkolnego, w tym na
dostosowanie obiektów szkolnych do działalności przedszkolnej w wysokości
14.500.000 zł;
6) na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych z udziałem
środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi
w wysokości 11.482.740 zł;
7) dla dzielnic na zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w
wysokości 10.000.000 zł;
8) na zadania inwestycyjne w wysokości 9.416.698 zł;
9) na zwiększenie ilości zadań z zakresu pomocy społecznej w wysokości 3.540.000 zł;
10) na działania związane z dostosowaniem szkół zawodowych do prowadzenia
egzaminów zawodowych w wysokości 3.000.000 zł;
11) na kontynuację organizacji obsługi mieszkańców w Urzędzie m.st. Warszawy w
wysokości 1.500.000 zł;
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12) na rewitalizację w wysokości 1.000.000 zł;
13) na wzmacnianie wspólnot lokalnych w wysokości 700.000 zł;
§ 10. Ustala się plan:
1) przychodów i kosztów zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz
zestawieniami nr 4 w załącznikach dzielnicowych do uchwały;
2) dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych
prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2015 poz. 2156, z późn. zm.) i wydatków nimi finansowanych,
zgodnie z załącznikiem nr 4 oraz zestawieniami nr 5 w załącznikach dzielnicowych do
uchwały.
§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie
przejściowego deficytu budżetu na kwotę 1.000.000.000 zł.
§ 12. Upoważnia się Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy do:
1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu
budżetu do wysokości 1.000.000.000 zł;
2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych
bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu m.st. Warszawy;
3) lokowania wolnych środków budżetowych w formie depozytu u Ministra Finansów;
4) dokonywania zmian w zakresie wydatków bieżących, polegających na zmianie planu
wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu.
§ 13. Ustala się środki finansowe przeznaczone do dyspozycji dzielnic m.st. Warszawy
na realizację ich zadań w wysokości 6.727.306.314 zł, z tego:
1) dodatkowe środki finansowe przeznaczone do dyspozycji dzielnic m.st. Warszawy w
wysokości 4.125.795.243 zł, z tego:
a) udział w środkach finansowych przekazanych m.st. Warszawie z budżetu państwa
w stopniu proporcjonalnym do zadań, które są wykonywane przez dzielnice m.st.
Warszawy w wysokości 1.984.957.884 zł,
b) środki wyrównawcze w wysokości 2.140.837.359 zł;
2) planowane dochody m.st. Warszawy z tytułów określonych w art. 12 ust. 3 ustawy z
dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy w wysokości
2.601.511.071 zł.
§ 14. W załącznikach dzielnicowych nr I-XVIII, stanowiących integralną część
uchwały budżetowej, określa się wielkości stanowiące podstawę gospodarki finansowej
dzielnic m.st. Warszawy, w tym:
1) środki przeznaczone do dyspozycji dzielnic m.st. Warszawy na realizację inwestycji i
zadań własnych (zestawienia nr 1 i 1a);
2) planowane wydatki (zestawienia nr 2);
3) wydatki na realizację zadań inwestycyjnych (zestawienia nr 3);
4) plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych (zestawienia nr 4);
5) plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych
prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty i wydatków nimi finansowanych (zestawienia nr 5).
§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stołecznego Warszawy.

§ 16. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego. Uchwała podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej m.st.
Warszawy.
§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Przewodnicząca
Rady m.st. Warszawy
Ewa Malinowska- Grupińska

