
                                                UCHWAŁA NR XLIII/564/2022           

RADY MIASTA MŁAWA 

   z dnia 28 września 2022 roku 

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 2022 r., poz. 1634 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 185 019 044,42 zł w tym:  

1) Dochody bieżące w kwocie  172 489 602,25 zł. 

2) Dochody majątkowe w kwocie  12 529 442,17 zł. 

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

nr 2 do niniejszej uchwały i po zmianach wynoszą 218 128 284,94 zł w tym: 

1) Wydatki bieżące w kwocie 166 080 981,53. 

2) Wydatki majątkowe w kwocie  52 047 303,41 zł.                                   

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

33 109 240,52 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 13 286 447,30 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 

217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 1 464 323,54 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszonej o 

niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach 

publicznych w kwocie 18 358 469,68 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 36 509 240,52 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 rok, ulega zmianie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 

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

finansów publicznych na 2022 roku, ulega zmianie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej 

uchwały. 



§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mława. 

§ 8. 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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