
 

    Projekt  
    

 
Uchwała Nr      2019 

Rady Gminy Nadarzyn 
z dnia  ……….. 2019 r. 

 
 
 

 
w sprawie dokonania zmian w Uchwale budżetowej na rok 2019, Nr IV.42.2018 Rady Gminy 

Nadarzyn z dnia 28 grudnia 2018 r. 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jed-
nolity Dz. U. z 2019 r. poz.506, poz.1309) 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 (tekst jednolity  
Dz. U. z 2019 r. poz.869) 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 (tekst jednolity Dz.U 2019 r. 
poz.1461) Rada Gminy Nadarzyn uchwala, co następuje: 
 
§ 1. W uchwale budżetowej na rok 2019, Nr IV.42.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 grudnia 
2018 r. dokonuje się następujących zmian:  
 
1.zmienia się w § 1 ust.1 dochody budżetu gminy zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą 
nr 1.  Dochody budżetu gminy po zmianach stanowią kwotę 139 770 355,81 zł, 

z tego: 
a) dochody bieżące  124 034 223,68 zł, 
b) dochody majątkowe  15 736 132,13 zł. 
 
2. zmienia się § 1 ust.2 wydatki budżetu gminy zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 
2 i 2a. Wydatki budżetu gminy po zmianach stanowią kwotę  141 459 160,41zł, 

z tego: 
a) wydatki bieżące  104 160 473,71 zł, 
b) wydatki majątkowe     37 298 686,70 zł. 
 
3. zmienia się w § 3 ust. 1 lit. a) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji 
rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi uchwałami, zgodnie z 
załącznikami nr 1 i 2  
 

4. zmienia się § 4 ust.1. lit a dotacje podmiotowe dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sek-
tora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia, 
 
§ 2. 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nadarzyn.  

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 
 


