
 

 

UCHWAŁA NR LIX/1540/2017  

RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 

z dnia 15 grudnia 2017 r.  

 

w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 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 2017 r. poz. 1875), 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 2016 r. poz. 1870, 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 15.940.313.368 zł, w tym:  

1) dochody bieżące w kwocie 15.206.796.087 zł;  
 

2) dochody majątkowe w kwocie 733.517.281 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 1.273.257.420 zł, w tym:  

a)  dochody należne m.st. Warszawie z tytułu realizacji zadań zleconych ustawami w 

kwocie 107.675.198 zł,  
 

b)  dochody z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji na realizację zadań w 

kwocie 1.165.582.222 zł;  
   

2) dochody związane z realizacją przez m.st. Warszawę zadań w drodze porozumień, 

zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 7, w kwocie 77.295.000 zł, w tym:  

a)  na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 6.045.000 

zł,  
 

b)  na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 

71.250.000 zł.  
   

 

 

§ 2. 1. Ustala się wydatki m.st. Warszawy w łącznej kwocie 17.671.266.007 zł, w tym:  

1) wydatki bieżące w kwocie 14.532.030.495 zł;  
 

2) wydatki majątkowe w kwocie 3.139.235.512 zł  

zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 2. 
 

 

2. W ramach wydatków, o których mowa w ust. 1 ustala się:  

1) 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 1.165.582.222 zł;  
 

2) wydatki związane z realizacją przez m.st. Warszawę zadań w drodze porozumień, 

zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 7, w kwocie 77.295.000 zł, w tym:  

a)  na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 6.045.000 

zł,  
 

 

                                                           
1)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1984 i 

2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537. 



b)  na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 

71.250.000 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 1.730.952.639 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 2.288.125.310 zł;  
  
3) rozchody budżetu w kwocie 557.172.671 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 

3.139.235.512 zł, w tym: 

1) zadania inwestycyjne ogólnomiejskie w kwocie 1.998.706.287 zł;  
 

2) zadania inwestycyjne realizowane przez dzielnice m.st. Warszawy w kwocie 

1.106.719.295 zł;  
 

 

3) wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 27.017.000 zł.  
  
4) wpłaty na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 6.792.930 

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 1.031.503.158 zł.  

 

§ 6. 1. Ustala się dotacje udzielane z budżetu m.st. Warszawy, zgodnie z załącznikiem 

nr 2 do uchwały w łącznej kwocie 1.426.842.828 zł, w tym:  

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 671.799.639 zł, 

w tym:  

a)  dotacje przedmiotowe w łącznej kwocie 45.075.401 zł,  
 

b)  dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 392.927.507 zł,  
 

c)  dotacje celowe w łącznej kwocie 233.796.731 zł;  
   

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 

755.043.189 zł, w tym:  

a)  dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 525.666.381 zł,  
 

b)  dotacje celowe w łącznej kwocie 229.376.808 zł.  
   

 

2. W ramach dotacji, o których mowa w ust. 1 ustala się kwoty i zakres dotacji dla 

zakładów budżetowych na łączną kwotę 45.075.401 zł.  

 

§ 7. 1. Ustala się:  

1) dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 

wysokości 50.600.000 zł;  
 

2) wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w kwocie 49.600.000 zł;  
 

 

3) wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 

kwocie 1.080.000 zł.  
 

 

2. Ustala się, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 8:  



1) dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - 

Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.
2)

 )w wysokości 

36.783.593 zł;  
 

2) 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 49.311.008 zł.  
 

 

3. Ustala się, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 9:  

1) dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o 

publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1867, 1920 i 1954 oraz z 

2017 r. poz. 60 i 730) w wysokości 600.000 zł;  
 

2) 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:  

1) dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289) w wysokości 

326.824.000 zł;  
 

2) 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 418.401.058 zł.  
 

 

 

§ 8. Ustala się wydatki rad osiedli i kolonii na kwotę 333.056 zł.  

 

§ 9. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 56.351.500 zł.  

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 425.339.700 zł, w tym:  

1) na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki 

wychowawczej w wysokości 203.500.000 zł;  
 

2) na zadania inwestycyjne w wysokości 63.053.000 zł;  
  
3) na zwiększenie wydatków przeznaczonych na remonty mieszkaniowego zasobu 

komunalnego oraz terenów miejskich przy budynkach 51.400.000 zł;  
 

 

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

49.500.000 zł;  
 

 

5) na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i wspierania rodziny w wysokości 

26.000.000 zł;  
 

 

6) dla dzielnic na zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w 

wysokości 12.000.000 zł;  
 

 

7) na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych z udziałem 

środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi 

w wysokości 11.286.700 zł;  
 

 

8) na działania związane z upowszechnianiem wychowania przedszkolnego, w tym na 

dostosowanie obiektów szkolnych do działalności przedszkolnej w wysokości 

3.000.000 zł;  
 

 

9) na działania związane z dostosowaniem szkół zawodowych do prowadzenia 

egzaminów zawodowych w wysokości 3.000.000 zł;  
 

 

10) na kontynuację organizacji obsługi mieszkańców w Urzędzie m.st. Warszawy w 

wysokości 1.500.000 zł;  
 

 

11) na wzmacnianie wspólnot lokalnych w wysokości 1.100.000 zł;  
  

 

                                                           
2)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 785, 898, 1089, 

1529, 1566 i 1888. 



§ 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 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe 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 7.547.887.854 zł, z tego: 

1) dodatkowe środki finansowe przeznaczone do dyspozycji dzielnic m.st. Warszawy w 

wysokości 4.953.534.397 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 1.881.157.021 zł,  
 

b)  środki wyrównawcze w wysokości 3.072.377.376 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 

2.594.353.457 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 14 grudnia 2016 r. 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 2018 r.  

 

 

 

 

 

Przewodnicząca  

Rady m.st. Warszawy   

 

 

 Ewa Malinowska- Grupińska 
 

 

 


