
 

 

       

      Projekt 

 

Uchwała Nr ……..….2021 

Rady Gminy Nadarzyn 

z dnia …………. 2021 r. 

 

 

w sprawie dokonania zmian w Uchwale budżetowej na rok 2021, Nr XXXI.415.2020 Rady 

Gminy Nadarzyn z dnia 23 grudnia 2020 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 i 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 2021 r. poz. 305) 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 2021, Nr XXXI.415.2020 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 23 

grudnia 2020 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 144 430 915,55 zł, 

z tego: 

a) dochody bieżące  141 795 037,57 zł, 

b) dochody majątkowe  2 635 877,98 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  155 707 326,56 zł, 

z tego: 

a) wydatki bieżące  131 603 386,23 zł, 

b) wydatki majątkowe  24 103 940,33 zł. 

 

3. § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

 

„Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 11 276 411,01 zł, który zostanie pokryty przy-

chodami pochodzącymi z: 

a)emisji papierów wartościowych na sfinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 

11 187 612,00 zł,  

b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z roz-

liczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wy-

konywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa z art.217 ust.2 pkt 8 

ustawy o finansach publicznych w kwocie 88 799,01 zł.” 

 

4. § 1 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

 

 „Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 18 688 799,01 zł pochodzące z: 

 

a) emisji papierów wartościowych na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 

11 187 612,00 zł oraz na rozchody budżetu w kwocie 7 412 388,00 zł, 

b) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pienięż-

nych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków 



nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu okre-

ślonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach 

publicznych w kwocie 88 799,01 zł przeznaczonych w całości na pokrycie deficytu bu-

dżetu.” 

 

5. zmienia się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zle-

conych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 1 

do uchwały. 

 

6. zmienia się w § 3 ust.2 dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholo-

wych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązy-

wania problemów alkoholowych  i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym progra-

mie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. 

 

7.zmienia się w § 3 ust.3 dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunal-

nymi, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały 

 

8. 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. 

 

§ 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. 

 


