Projekt
Uchwała Nr ……..2022
Rady Gminy Nadarzyn
z dnia ………….. 2022 r.
w sprawie dokonania zmian w Uchwale budżetowej na rok 2022, Nr XLVIII.630.2021 Rady
Gminy Nadarzyn z dnia 29 grudnia 2021 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm. 583); 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 z późn. zm. 1); 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) oraz art.111 pkt.1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w
związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz.583, 584) Rada
Gminy Nadarzyn uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale budżetowej na rok 2022, Nr XLVIII.630.2021 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29
grudnia 2021 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 158 646 786,27 zł,
z tego:
a) dochody bieżące
139 726 479,74 zł,
b) dochody majątkowe
18 920 306,53 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 166 034 439,48 zł,
z tego:
a) wydatki bieżące
134 399 253,23 zł,
b) wydatki majątkowe
31 635 186,25 zł.
2. zmienia się w § 3 ust.1 lit. b) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów
lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do
uchwały.
3. w § 7 ust 1 dodaje się upoważnienie dla Wójta Gminy Nadarzyn pod lit. g, które otrzymuje
brzmienie:
„ g) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Nadarzyn, w tym dokonywania
przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z
pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.”
§ 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.
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Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981,
2054, 2270.
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