
          Projekt 

            

          

   Uchwała Nr …….2019 

   Rady Gminy Nadarzyn 

   z dnia ………… 2019 r. 

 

 

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2019-2026. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym (tekst 

jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.506) art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7, art. 243 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.  Dz.U. z 2017r. poz. 2077, Dz.U. z 2018 

poz.662 z późn. zm.1), Rada Gminy Nadarzyn uchwala, co następuje: 

 

§ 1. W uchwale nr IV.41.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2019-2026, zmienionej uchwałą 

Nr V.53.2019 z dnia 23 stycznia 2019 r.  i  Nr VI.65.2019 z dnia 27 lutego 2019r., wprowadza 

się następujące zmiany: 

 

1)załącznik nr 1 – Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Nadarzyn na lata 2019-2026, otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały; 

  

2)wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn, stanowiący 

załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 2 do 

uchwały. 

 

3) w § 3 dodaje się ustęp 3 i 4 w brzmieniu: 

„ 3. Dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia 

finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust. 1 

pkt 3 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 poz.2077 ze zm.), w związku ze 

zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla 

każdego roku objętego Wieloletnią Prognozą Finansową, 

4. Dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji 

przedsięwzięć, o których mowa w ust.3, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz 

wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust.1 pkt.1 ustawy o 

zasadach realizacji programów.” 

 

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nadarzyn. 

 

 

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

 

 

 

1Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz.62,1000, 1366, 1669, 

poz.1693, poz.2245, poz.2354, poz.2500 


