
                                                UCHWAŁA NR XLI/531/2022                

RADY MIASTA MŁAWA 

   z dnia 28 czerwca 2022 r. 

w sprawie 

zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok 

 

 

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

(Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), art. 211, art. 212 ust.1  ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn.zm.) Rada Miasta 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Dochody budżetu Miasta na 2022 rok ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do 

niniejszej uchwały i po zmianach wynoszą 169 325 783,52 zł w tym:  

1) Dochody bieżące w kwocie  158 530 267,76 zł, 

2) Dochody majątkowe w kwocie  10 795 515,76 zł. 

 

§ 2. Wydatki budżetu Miasta na 2022 rok ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem  

nr 2 do niniejszej uchwały i po zmianach wynoszą 206 889 464,16 zł w tym: 

1) wydatki bieżące w kwocie 154 777 187,16 zł,  

2) wydatki majątkowe w kwocie  52 112 277,00 zł.                                   

 

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie  

37 563 680,64 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych, 

wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych,  

w kwocie 20 399 357,10 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w 

art. 217 ust. 2 pkt 8   ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 464 323,54 zł oraz 

sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto Mława w kwocie 

15 700 000,00 zł. 

2. Przychody w wysokości 3 400 000,00 zł pochodzące z wolnych środków, o których 

mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych przeznacza się na rozchody  

w wysokości 3 400 000,00 zł tj. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji 

papierów wartościowych w kwocie 3 000 000,00 zł oraz pożyczki krajowej w kwocie 

400 000,00 zł. 

3. Przychody budżetu w wysokości 40 963 680,64 zł, rozchody w wysokości 3 400 000,00 zł,  

ulegają zmianie, zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 

 

§ 4. Plan wydatków na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte  Wieloletnią Prognozą 

Finansową    ulega zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 

 

§ 5.  Plan dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów 

publicznych na 2022 roku, ulega zmianie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 



§ 6.  Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną na 

2022 rok ulega zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.  

 

§ 7.  Plan rachunku dochodów   oraz wydatków nimi sfinansowanych samorządowych  

jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową, ulega zmianie, zgodnie z 

załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 

 

§ 8. Plan dochodów z tytułu wydatkowania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz 

wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych na 2022 rok ulega zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 8 do 

niniejszej uchwały. 

 

§ 9. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów 

lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ulega zmianie, zgodnie 

z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały. 

 

§ 10. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych 

zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku ulega zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 

10 do niniejszej uchwały.  

 

§ 11. Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych 

zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku ulega zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 

11 do niniejszej uchwały.  

 

§ 12. Plan dotacji podmiotowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora 

finansów publicznych na 2022 roku, ulega zmianie zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej 

uchwały. 

 

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mława. 

 

§ 14 . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku 2022 i podlega 

publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

                                        Przewodniczący Rady Miasta 

 

                                                                                                     Lech Prejs 
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