
    Projekt 

Uchwała Nr……...2017 

Rady Gminy Nadarzyn 

z dnia 23 sierpnia 2017 r. 

 

w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XXV.338.2016 Rady Gminy Nadarzyn 

z dnia 28 grudnia 2016 r. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 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. 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 

2016 r. poz. 1870 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 2016 r., 

poz. 296 ze zm.) Rada Gminy Nadarzyn uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1 

 

1.Zmienia się dochody budżetu gminy zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.   

Dochody budżetu gminy po zmianach stanowią kwotę 116 943 638,38 zł, 

z tego: 

a) dochody bieżące  99 128 071,08 zł, 

b) dochody majątkowe  17 815 567,30 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  126 323 638,38 zł, 

z tego: 

a) wydatki bieżące  85 444 136,81 zł, 

b) wydatki majątkowe        40 879 501,57 zł. 

 

§ 2 

 

1. Ustala się planowany deficyt budżetu  gminy w kwocie  9 380 000,00 zł, 

    który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących tytułów:  

  

a) zaciągniętej pożyczki z przeznaczeniem na finansowanie zadania ”Budowa kanalizacji 

sanitarnej w m. Wolica” – II etap, w kwocie  2 692 466,00 zł 

b) zaciągniętej pożyczki z przeznaczeniem na finansowanie zadania „Budowa kanalizacji 

sanitarnej w m. Rozalin - I etap, w kwocie 1 500 000,00 zł 

c) zaciągniętej pożyczki z przeznaczeniem na dokumentację projektową i budowę Szkoły 

Podstawowej i Gimnazjum w Ruścu w kwocie   421 000,00 zł, 

d) wolnych środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 

jednostki samorządu terytorialnego wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, 

w kwocie  4 766 534,00 zł. 

 

 

2. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie  16 228 480,85 zł, 

z następujących tytułów: 



a)zaciągniętej pożyczki z przeznaczeniem na finansowanie zadania ”Budowa kanalizacji 

sanitarnej w m. Wolica”- II etap, w kwocie  2 692 466,00 zł 

b) zaciągniętej pożyczki z przeznaczeniem na finansowanie zadania „Budowa kanalizacji 

sanitarnej w m. Rozalin – I etap,”, w kwocie 1 500 000,00 zł 

c) zaciągniętej pożyczki z przeznaczeniem na dokumentację projektową i budowę Szkoły 

Podstawowej i Gimnazjum w Ruścu w kwocie   421 000,00 zł, 

d) emisji obligacji  z przeznaczeniem  

na pokrycie rozchodów budżetu, w kwocie 6 350 000,00 zł, 

e) wolnych środków z przeznaczeniem na sfinansowanie  

planowanego deficytu budżetu 4 766 534,00 zł, 

f)zaciągniętego kredytu, z przeznaczeniem  

na pokrycie rozchodów budżetu,  w kwocie 498 480,85 zł, 

    

  

3. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie  6 848 480,85 zł 

z następujących tytułów; 

a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie   5 310 232,85 zł, 

b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie  1 538 248,00 zł, 

 

 

§ 3 

 

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 9 380 000,00 zł, 

c) na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 2 ust. 3 lit. a i b. 

 

§ 4 

Upoważnia się Wójta do zaciągania pożyczek, kredytów oraz emisji obligacji, o których mowa 

w § 3, do wysokości kwot w nich określonych. 

 

§ 5 

  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nadarzyn. 

 

§ 6 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla 

aktów prawa miejscowego. 


