
 
Uchwała Nr XIII.169.2015 

Rady Gminy Nadarzyn 
z dnia 25 listopada 2015 r. 

 

w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr.III.19.2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 
grudnia 2014 r. 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 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 2015 r., 
poz. 1484 ze zm.) Rada Gminy Nadarzyn uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 

1.Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 1 087,00 zł zgodnie z załączoną do niniejszej 
uchwały tabelą nr 1. Dochody budżetu gminy po zmianach stanowią kwotę77 608 676,21  zł, 

z tego:  
a) dochody bieżące 74 120 135,96 zł, 
b) dochody majątkowe   3 488 540,25 zł, 

 
2.Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 1 087,00 zł zgodnie z załączoną do niniejszej 
uchwały  tabelą nr 2 i 2a.  Wydatki budżetu gminy po zmianach stanowią kwotę 
85 607 676,21 zł, 

z tego: 
a) wydatki bieżące  67 838 564,49 zł, 
b) wydatki majątkowe  17 769 111,72 zł. 

§ 2 
 

1.Zmienia się dochody i  wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 
i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z 
załącznikiem nr 1 i 2. 
2.Zmienia się wydatki z funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 3. 

 
§ 3 

  
1.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nadarzyn. 
 

§ 4 
 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym 
dla aktów prawa miejscowego. 
 


