
 

      
    Projekt  

      
 

Uchwała Nr ……...2020 
Rady Gminy Nadarzyn 

z dnia …………… 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 2020 r. poz. 713) 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, 374, 568, 695) 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 134 216 383,29 zł, 

z tego: 
a) dochody bieżące  127 985 998,58 zł, 
b) dochody majątkowe  6 230 384,71 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  140 403 995,29 zł, 

z tego: 
a) wydatki bieżące  120 270 693,48 zł, 
b) wydatki majątkowe        20 133 301,81 zł. 
 
 
3) zmienia się w § 3 ust.1 a),  dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu admini-
stracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, 
zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2, 
 
4) zmienia się w § 3 ust 1 lit b) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień 
między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.  
 
5) zmienia się w § 3 ust. 4 dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu  ochrony środowiska i 
gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały. 

 
6)  § 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, 
2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych: 
a) na pokrycie planowanego deficytu budżetu do kwoty określonej w § 1 ust.3,  



b) 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. 


