Uchwała budżetowa na rok 2017
Gminy Nadarzyn, Nr XXV.338.2016
z dnia 28 grudnia 2016 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4, pkt. 9 lit. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.446 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.222, art. 235, art.
236, art. 237, art.239 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U.
z 2013 r. poz. 885 ze zm.)Rada Gminy Nadarzyn uchwala, co następuje:

§1
1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości
w tym:
96 601 634,91 zł,
a) dochody bieżące w kwocie
b) dochody majątkowe w kwocie 9 184 710,75 zł,
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

105 786 345,66 zł,

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości
112 820 788,66 zł,
w tym:
82 742 574,78 zł,
a) wydatki bieżące w kwocie
b) wydatki majątkowe w kwocie 30 078 213,88 zł,
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i nr 2a.

§2
1. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w kwocie
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z
zaciągniętych pożyczek, w kwocie
2. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie
z następujących tytułów:
a) zaciągniętych pożyczek w kwocie
na pokrycie planowanego deficytu budżetu.
c) emisji obligacji z przeznaczeniem
na pokrycie rozchodów budżetu, w kwocie
d) zaciągniętego kredytu, z przeznaczeniem
na pokrycie rozchodów budżetu, w kwocie

3. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie
z następujących tytułów;
a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie
b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie

7 034 443,00zł,
7 034 443,00zł,
13 882 923,85 zł,
7 034 443,00 zł,

6 350 000,00 zł,
498 480,85 zł,

6 848 480,85 zł
5 310 232,85 zł,
1 538 248,00 zł,

§3
1. W budżecie tworzy się rezerwy:
a) rezerwę ogólną w wysokości
280 000,00zł,
b) rezerwę celową na realizację zadań własnych z
zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości
280 000,00zł,
e) rezerwę celową na wydatki związane z realizacją programów
finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE
(art.5 ust1 pkt.2)
240 000,00 zł.
§4
Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:
a) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego
odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2,
b) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 3.
§5
1.Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie
245 000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 231 000,00 zł. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 14 000,00 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 4.
2.Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie
2.130.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 2.130.000,00 na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 5.
3.Ustala się dochody i wydatki w kwocie 105.000,00 zł na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 6.
§6
Ustala się dotacje:
1. podmiotowe dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych
w kwocie 8 264 150,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,
2. celowe na zadania własne dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
w kwocie 1 969 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem 8.

§7
Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz zaciąganych pożyczek i kredytów:
a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu
terytorialnego, do kwoty
5 000 000,00 zł,
b) na pokrycie planowanego deficytu budżetu do kwoty
7 034 443,00 zł,
c) na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 2 ust. 3 lit. a i b.

§8
Upoważnia się Wójta do zaciągania pożyczek, kredytów oraz emisji obligacji, o których
mowa w § 7, do wysokości kwot w nich określonych.

§9
Upoważnia się Wójta Gminy Nadarzyn do:
1. Dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem
przeniesień wydatków między działami.
2. Dokonywania zmian w ramach działu w planie jednorocznych zadań inwestycyjnych nie powodujących zmian w programie tych zadań tzn. bez możliwości wprowadzenia nowych zadań czy
rezygnacji z wykonania przyjętych przez Radę Gminy.
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż wykonywana
jest bankowa obsługa budżetu Gminy.
§ 10
1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nadarzyn.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

