Uchwała Nr XXI.301.2020
Rady Gminy Nadarzyn
z dnia 8 kwietnia 2020 r.

w sprawie dokonania zmian w Uchwale budżetowej na rok 2020, Nr XVII.258.2019 Rady
Gminy Nadarzyn z dnia 30 grudnia 2019 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215,
art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020 z 2020 r. poz. 284 i 374) oraz art. 2 ust.
1, art. 3, 5, 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1461) Rada Gminy Nadarzyn uchwala,
co następuje:
§ 1. W uchwale budżetowej na rok 2020, Nr XVII.258.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 grudnia
2019 r. dokonuje się następujących zmian:
1.zmienia się dochody budżetu gminy zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.
Dochody budżetu gminy po zmianach stanowią kwotę 134 038 177,28 zł,
z tego:
a) dochody bieżące
126 848 065,57 zł,
b) dochody majątkowe
7 190 111,71 zł.
2.zmienia się wydatki budżetu gminy zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a
Wydatki budżetu gminy po zmianach stanowią kwotę
140 246 752,11 zł,
z tego:
a) wydatki bieżące
118 461 154,30 zł,
b) wydatki majątkowe
21 785 597,81 zł.

3. w § 1 ust 3 otrzymuje brzmienie: „3.Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie
6 208 574,83zł , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:
a) z zaciągniętego kredytu długoterminowego na sfinansowanie zadań inwestycyjnych, w kwocie
387 612,00 zł,
b) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki
samorządu terytorialnego wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie
5 820 962,83 zł,”
4. ustala się w § 1 ust. 5 przychody budżetu gminy w kwocie 13 020 962,83 zł z następujących
tytułów:
a) zaciągniętego kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu 387 612,00 zł,
b) zaciągniętego kredytu długoterminowego na pokrycie planowanych rozchodów budżetu
6 812 388,00 zł,
c) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki
samorządu terytorialnego (wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) na pokrycie
planowanego deficytu budżetu, w kwocie 5 820 962,83 zł ”

5. w § 5 ust.1. otrzymuje brzmienie: „1.Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i
kredytów:
a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu
terytorialnego, do kwoty 5 000 000,00 zł,
b) na pokrycie planowanego deficytu budżetu do kwoty
387 612,00 zł,
c) na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 1 ust. 4.”
§ 2. 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nadarzyn.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

