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Uchwała budżetowa na rok 2019,  

Nr IV.42.2018 Rady Gminy Nadarzyn  

z dnia 28 grudnia 2018 r 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4, pkt. 9 lit. i  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.994 ze zm. Dz.U. z 2018 r. poz.1000, poz.1349, poz.1432) 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm., Dz.U. 

z 2018 r. poz.1000, poz.62, poz.1366, poz.1693, poz.1669) Rada Gminy Nadarzyn uchwala, co na-

stępuje: 

 

 

§ 1.1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 132 346 101,74 zł,  z tego: 

a) dochody bieżące w kwocie 118 022 971,13 zł, 

b) dochody majątkowe w kwocie  14 323 130,61 zł, 

zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 1. 

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 126 747 076,74 zł, z tego: 

a) wydatki bieżące w kwocie 100 759 192,99 zł, 

b) wydatki majątkowe w kwocie 25 987 883,75 zł, 

zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 2 i nr 2a. 

 

 

3.Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie  5 599 025,00 zł, 

 która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. 

 

  

4.Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie  5 599 025,00 zł,  

z następujących tytułów; 

a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie   1 800 000,00 zł, 

b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie  2 239 025,00 zł, 

c) wykup obligacji  1 560 000,00 zł,  

 

 

§ 2 1.W budżecie tworzy się rezerwy 

a) rezerwę ogólną w wysokości 1 100 000,00 zł, 

b) rezerwę celową na wydatki związane z realizacją 

programów finansowanych z udziałem środków,  

o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2  200 000,00 zł, 

c) rezerwę celową na realizację zadań własnych  

 z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości  320 000,00 zł, 

 

 

§ 3 1.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 2, 

b) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorial-

nego, zgodnie z załącznikiem nr 3. 



 

2.Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 

300 000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki roz-

wiązywania problemów alkoholowych w kwocie 280 000,00 zł. Ustala się wydatki na realizację za-

dań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 20 000,00 zł, zgodnie 

z załącznikiem nr 4. 

 

3.Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  w kwocie 

2.424 000,00 zł oraz wydatki w kwocie 2 424 000,00 na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 5. 

 

4.Ustala się dochody i wydatki w kwocie 110 000,00 zł na realizację zadań z zakresu  ochrony śro-

dowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 6. 

 

§ 4. 1.Ustala się dotacje: 

a) podmiotowe dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych  

w kwocie 9 727 055,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7, 

b) celowe na zadania własne dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych  

w kwocie  2 349 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem 8. 

 

§ 5. 1.Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów: 

 

a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samo-

rządu terytorialnego, do kwoty 5 000 000,00 zł, 

 

§ 6. Upoważnia się Wójta do zaciągania pożyczek i kredytów o których mowa w § 5, do wysokości 

kwot w nich określonych. 

§ 7. 1.Upoważnia się Wójta Gminy Nadarzyn do: 

a) dokonywania zmian planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem prze-

niesień wydatków między działami. 

b) dokonywania zmian w ramach działu w planie jednorocznych zadań inwestycyjnych nie powodu-

jących zmian w programie tych zadań tzn. bez możliwości wprowadzenia nowych zadań czy rezy-

gnacji z wykonania przyjętych przez Radę Gminy.  

c) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż wykonywana jest 

bankowa obsługa budżetu Gminy. 

 

§ 8. 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nadarzyn.  

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w trybie przewi-

dzianym dla aktów prawa miejscowego. 


