
 

 
       
       

 
Uchwała Nr XXXI.413.2020 

Rady Gminy Nadarzyn 
z dnia 23 grudnia 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 2020 r. poz. 713, 1378) 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 z późn. zm.1) 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 141 148 176,44 zł, 

z tego: 
a) dochody bieżące  132 946 751,65 zł, 
b) dochody majątkowe  8 201 424,79 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  143 370 788,44 zł, 

z tego: 
a) wydatki bieżące  121 649 918,22 zł, 
b) wydatki majątkowe        21 720 870,22 zł. 
 
3. w § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 2 222 612,00 
zł, który zostanie w całości pokryty przychodami z wolnych środków jako nadwyżki środków 
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającą z roz-
liczeń kredytów, pożyczek i emitowanych obligacji z lat ubiegłych”. 
 
4. w § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie 6 812 388,00 
zł z następujących tytułów: 
a) spłata otrzymanych kredytów w kwocie  2 100 000,00 zł 
b) spłata otrzymanych pożyczek w kwocie 1 312 388,00 zł 
c) wykup obligacji  3 400 000,00 zł” 
 
5. w § 1 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 9 035 000,00 
zł, z następujących tytułów: 
a) emisji papierów wartościowych w kwocie 6 600 000,00 zł na pokrycie planowanych rozchodów 
budżetu; 

                                                        
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz 

z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175. 



b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jed-
nostki samorządu terytorialnego wynikającą z rozliczeń kredytów, pożyczek i emitowanych obli-
gacji z lat ubiegłych w kwocie 2 435 000,00 zł, z czego kwota 2 222 612,00 zł na pokrycie plano-
wanego deficytu budżetu, kwota 212 388,00 zł na pokrycie planowanych rozchodów budżetu.”  
 
6. zmienia się w § 3 ust 1 a) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji 
rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z 
załącznikiem nr 1 i nr 2 do uchwały. 
 
7. zmienia się w § 3 ust 2, plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych oraz plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profi-
laktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i w gminnym programie przeciwdziałania nar-
komani, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. 

8. zmienia się w § 4 ust. 1  lit. a) dotacje podmiotowe dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych 
do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały. 
 

§ 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. 


