
Uchwała Nr XLIII/438/2014
Rady Gminy Nadarzyn

z dnia 30 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Nadarzyn na rok 2014.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) 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 (t.j. Dz. U. z 2013
r. poz. 885 ze zm.) 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 (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172
ze zm.) Rada Gminy Nadarzyn uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.
Dochody budżetu gminy po zmianach stanowią kwotę  78 662 151,17 zł,

z tego:
a) dochody bieżące 73 552 515,17 zł,
b) dochody majątkowe 5 109 636,00 zł,

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i nr
2a. Wydatki budżetu gminy po zmianach stanowią kwotę
88 558 151,17 zł,

z tego:
a) wydatki bieżące 61 632 239,72 zł,
b) wydatki majątkowe 26 925 911,45 zł.

§ 2

Zmienia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załączni-
kiem nr 1 i 2.

Zmienia się dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych (instytucji kultury),
zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3

1. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie  9 896 000,00 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek z przeznaczeniem na
następujące zadania:
a) Dokumentacja projektowa i budowa Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ruścu,  w kwocie

8 420 000,00 zł.
b) Realizacja zadania inwestycyjnego „Budowa kolektora tłocznego Stara Wieś – Nadarzyn”, w

kwocie 1 138 000,00 zł.
c) Realizacja zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji w ul. Wiosennej i Liliowej w Nadarzy-

nie ” w kwocie 202 000,00 zł.



d) Realizacja zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej w Nadarzynie ul. Fiołkowa i
Malwy” w kwocie 136 000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie  18 340 937,02 zł z następujących tytułów:
a) zaciągniętych pożyczek w kwocie 8 420 000,00 zł z przeznaczeniem na dokumentację projekto-
wą i budowę Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ruścu w kwocie 8 420 000,00 zł

c) zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW  z przeznaczeniem na budowę kolektora tłocznego w
Starej Wsi i kanalizacji w Nadarzynie w kwocie 1 476 000,00 zł,

c) zaciągniętych kredytów w kwocie 8 444 937,02 zł z przeznaczeniem na pokrycie rozchodów bu-
dżetu.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 8 444 937,02 zł z następujących tytułów:
a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 5 200 663,33 zł,
b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie  3 244 273,69 zł.

§ 4

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:
1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu tery-
torialnego, do kwoty 5 000 000,00 zł,
2. pokrycie planowanego deficytu budżetu do kwoty 9 896 000,00 zł,
3. spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych  w kwocie 8 444 937,02 zł

§ 5

Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w  paragrafie 4, do wy-
sokości kwot w nich określonych.

§ 6

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nadarzyn.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla ak-
tów prawa miejscowego.
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