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Uzasadnienie do zmian uchwały budżetowej wprowadzonych w dniu  4  sierpnia  2022 r. 

Zmiany w planie dochodów  
 
Dział 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75023 zwiększono plan dochodów w § 0940 o kwotę 
424 608,26 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. 
 
Dział 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 wprowadzono plan dochodów z tytułu środków 
finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 
budżetowego: w § 2990 w kwocie 758,14 zł oraz w § 6680 w kwocie 199 500,00 zł. 
 
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 wprowadzono plan 
dochodów w § 6258 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach 
budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w kwocie 
162 469,00 zł w związku z przyznanym dofinasowaniem z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020 na zadanie pn.: Budowa placu zabaw w miejscowości Urzut Gmina Nadarzyn. 
 
Dział 926 Kultura fizyczna, w rozdziale 92695 wprowadzono plan dochodów w § 6330 dotacje celowe 
otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin, w 
kwocie 124 000,00 zł w związku z przyznanym dofinansowaniem z Ministerstwa Obrony Narodowej 
na zadanie pn.: Utworzenie strzelnicy wirtualnej na terenie gminy Nadarzyn. 
 
Zmiana planu: zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 425 366,40 zł, zwiększenie dochodów 
majątkowych 485 969,00  zł. 

Planowane dochody po zmianach wynoszą ogółem 168 979 818,91 zł, w tym dochody bieżące 
149 361 125,54 zł, dochody majątkowe 19 618 693,37 zł. 

 

Zmiany w planie wydatków 

Dział 600 Transport i łączność, w rozdziale 60004 w § 2310 dotacje celowe przekazane gminie na 
zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 
terytorialnego, zwiększono plan wydatków o kwotę 100 000,00 zł w związku z wzrostem kosztów 
kursowania linii ZTM na terenie Gminy Nadarzyn;  
w rozdziale 60016 zwiększono plan wydatków w § 4270 o kwotę 400 000,00 zł na zakup usług 
remontowych w związku ze zwiększeniem zakresu robót napraw dróg gminnych w technologii destruktu 
asfaltowego. 
 
Dział 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75022 wprowadzono plan wydatków: w 4110 w 
kwocie 600,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne oraz w § 4120 w kwocie 200,00 zł na składki 
na Fundusz Pracy, zmniejszono plan wydatków w § 4170 o kwotę 800,00 zł na wynagrodzenia 
bezosobowe pracowników. Wyżej wymienione zmiany dotyczą projektu pn.: „Seniorze życie jest tylko 
jedno- zadbaj o nie”. 
 
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 wprowadzono 
plan wydatków w § 2830 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 
zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, w 
kwocie 1 000,00 zł na dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej dla OSP Młochów. 
 
Dział 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75818 w § 4810 na wniosek Wójta Gminy Nadarzyn 
rozdysponowano rezerwę ogólną z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków na pokrycie 
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kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2022 rok (załącznik Nr 
3 do uchwały) w dziale 900 rozdział 90002 § 4300 zakup usług pozostałych. 
 
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90002 w § 4300 zakup usług 
pozostałych zwiększono plan wydatków n pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi na 2022 r. o kwotę 190 000,00 zł; 
w rozdziale 90095 wprowadzono plan wydatków na nowe zadanie inwestycyjne  pn.: Budowa placu 
zabaw w miejscowości Urzut Gmina Nadarzyn w § 6058 w kwocie 162 469,00 z oraz  w § 6059 w 
kwocie 92 866,40 zł; 
 
Dział 926 Kultura fizyczna, w rozdziale 92695 wprowadzono plan wydatków  § 6050 w kwocie 
155 000,00  zł na zadanie pn.: Utworzenie strzelnicy wirtualnej na terenie Gminy Nadarzyn. 
 
Zmiana planu: zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 501 000,00 zł, zwiększenie wydatków 
majątkowych o 410 335,40  zł. 

Planowane wydatki po zmianach wynoszą ogółem 181 695 560,35 zł, w tym wydatki bieżące 
148 720 798,55 zł, wydatki majątkowe 32 974 761,80  zł. 

 

Zmiany w planie przychodów i rozchodów 

W planie przychodów i rozchodów wprowadzono: 

- przychody w § 902 z tytułu spłat pożyczek udzielonych na finansowanie  zadań realizowanych z 
udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 220 000,00 zł, 

- rozchody w § 962 z tytułu pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem 
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskich w kwocie 220 000,00 zł. 

 


