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),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 163 516 505,11 zł,
z tego:
a) dochody bieżące
144 831 193,74 zł,
b) dochody majątkowe
18 685 311,37 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 176 191 338,08 zł,
z tego:
a) wydatki bieżące
144 593 641,73 zł,
31 597 696,35 zł.
b) wydatki majątkowe
3. zmienia się § 1 ust. 3, który otrzymuje brzmienie:
„3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 12 674 832,97 zł, który zostanie sfinansowany
przychodami pochodzącymi z tytułu:
1)niewykorzystanych środków pieniężnych otrzymanych w 2021r. w kwocie 3 476 133,97 zł,
wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi
zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust.
2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych:
a) z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 73 600,00 zł,
b) z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. w kwocie 2 324 972,00 zł,
c) na realizację programu „Laboratoria przyszłości” w kwocie 101 469,21 zł,
d) w ramach nagrody w konkursie „Rosnąca odporność” w kwocie 500 000,00 zł,
e) z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 106 860,00 zł,
f) na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 369 232,76 zł.
2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki
samorządu terytorialnego wynikającą z rozliczeń kredytów, pożyczek i emitowanych obligacji z lat
ubiegłych w kwocie 4 811 087,00 zł,
3) emisji papierów wartościowych na sfinansowanie zadań inwestycyjnych 4 387 612,00 zł.”
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Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981,
2054, 2270, z 2022 r. poz. 583, 655.
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4. zmienia się § 1 ust. 5, który otrzymuje brzmienie:
„5. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 20 087 220,97 zł, z tytułu:
1. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach budżetu, wynikających z rozliczenia
dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania
budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie: 3 476 133,97 zł, przeznaczonych na pokrycie
deficytu budżetu:
a)środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 73 600,00 zł przeznaczone na poprawę
bezpieczeństwa ruchu drogowego na jednym przejściu dla pieszych w Nadarzynie ul. Graniczna,
b)środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. w kwocie 2 324 972,00 zł,
c)środki na realizacje programu „Laboratoria przyszłości” w kwocie 101 469,21 zł,
d)środki z tytułu nagrody w ramach konkursu „Rosnąca odporność” w kwocie 500 000,00 zł,
e) z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 106 860,00 zł;
f) na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 369 232,76 zł.
2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki
samorządu terytorialnego wynikającą z rozliczeń kredytów, pożyczek i emitowanych obligacji z lat
ubiegłych w kwocie 4 811 087,00 zł, przeznaczonych na pokrycie deficytu budżetu,
3. z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 11 800 000,00 zł, w tym:
a) na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4 387 612,00 zł;
b) na rozchody budżetu 7 412 388,00 zł.”
5. 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.
6. zmienia się w § 3 ust.2, wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie
profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w
gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
7. zmienia się w § 3 ust.4, wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki
wodnej, 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.
9. zmienia się w § 4 ust.1 lit. b dotacje celowe na zadania własne dla jednostek niezaliczanych do
sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem 5 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.

