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Objaśnienia do Uchwały Rady Gminy Nadarzyn z dnia 01 sierpnia 2018 r. w sprawie 
zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2018-2026. 

Zmiany w załączniku Nr 1 do WPF:  

1.aktualizację dochodów i wydatków na rok 2018 uwzględniającą zmiany wprowadzone na 
podstawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Nadarzyn na rok 2018, Nr XL.501.2018 z dnia 
31 stycznia 2018 r., 

2.aktualizację prognozowanych dochodów na rok 2018 polegającą na zwiększeniu dochodów 
bieżących o kwotę 2 687,00 zł. 

3.aktualizację prognozowanych wydatków na rok 2018 polegającą na zwiększeniu wydatków 
bieżących o kwotę 416 687,00 zł i zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 414 000,00zł. 
 
4.zmiany limitów wydatków, o których mowa w art.226 ust 3 pkt 4 ustawy na lata 2018-2023 
wynikające z zał. Nr 2 do Uchwały; w 2019 roku wydatki majątkowe zwiększone zostały o 
kwotę 200 000,00 zł , a w 2020 roku zmniejszone o kwotę 200 000,00 zł. 

Dane zawarte w załączniku Nr 1 dotyczące roku 2018 są zgodne z uchwałą budżetową na 
2018 r.    

Planowane dochody budżetowe gminy  na rok  2018, po zmianach wynoszą ogółem 
132 881 643,91 zł, (wiersz 1) z podziałem na: 

1.dochody bieżące 109 984 273,57 zł,    

2.dochody majątkowe 22 897 370,34 zł, w tym: wpływy z tytułu odpłatnego nabycia 
nieruchomości 4 094 000,00 zł; 

Planowane wydatki budżetowe  gminy na rok 2018, po zmianach wynoszą ogółem 
147 680 219,67 zł, (wiersz 2) w tym: 

1. wydatki bieżące     103 008 734,21 zł, (wiersz 2.1) w tym: 

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 33 465 590,01 zł; (wiersz 11.1)  

- związane z funkcjonowaniem JST    9 311 544,01 zł; (wiersz 11.2) 

- objęte limitem art.226 ust.4 ufp   9 627 075,24  zł; (wiersz 11.3.1) 

- na obsługę długu     1 146 000,00  zł; (wiersz 2.1.3) 

2. wydatki majątkowe    44 671 485,46 zł,(wiersz 2.2) w tym:  

objęte limitem art.,226 ust.4 ufp    41 124 979,46 zł (wiersz 11.3.2) 

Zmiany w załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF. 

1.3.2.90 Zmiana przedsięwzięcia: Przebudowa ul. Żwirowej w m. Rusiec na lata  2019-2022. 
Przeniesienie na rok 2019 limitu wydatków – 200 000,00 zł, na rok 2020 pozostaje – 
800 000,00 zł, na rok 2021 – 1 000 000,00 zł, a na rok 2022 – 1 814 000,00 zł.  


