U C H W A Ł A nr …
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia …
w sprawie zmiany uchwały budżetowej.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
/tekst jedn. Dz.U. z 2016r. poz. 446 ze zm./ oraz art. 212 i 254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r
o finansach publicznych /tekst jedn. Dz.U. z 2013 poz. 885 z późn. zm./ Rada Miejska uchwala co następuje:
§1
Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2016 o kwotę

370 000 zł

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
GOSPODARKA ODPADAMI
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

370 000 zł
370 000 zł
370 000 zł

§2
Zwiększa się rozchody budżetu Gminy Piaseczno w roku 2016 o kwotę

370 000 zł

§ 994

370 000 zł

Dział
900
Rozdz. 90002
§ 4300

Przelewy na rachunki lokat
§3

Planowany deficyt wynosi

9 285 080 zł

Źródłem finansowania deficytu są:
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy
§4
Zmienia się załącznik "Dochody, wydatki i rozchody na 2016 rok związane
z gospodarowaniem odpadami komunalnymi" zgodnie z załącznikiem nr 1.
§5
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.
§6
Uchwałę ogłasza się zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz.U. z 2016r. poz. 446 ze zm./ przez ogłoszenie
w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i na stronie internetowej
Urzędu Miasta i Gminy - www.piaseczno.eu oraz przez wywieszenie
na tablicach urzędowych obwieszczeń w Urzędzie Miasta i Gminy.
§7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2016.

9 285 080 zł

UZASADNIENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno przedkłada projekt uchwały w sprawie zmiany
planu budżetu w 2016 roku.
Na wniosek Wydziału Gospodarki Odpadami zmniejsza się wydatki o kwotę 370 000 zł na zakup usług
pozostałych jednocześnie zwiększając lokatę długoterminową. W roku 2017 środki te zostaną
przeznaczone na kampanię edukacyjną w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi
ze szczególnym uwzględnieniem segregacji odpadów oraz na usprawnienie systemu gospodarki
odpadami. W zakresie usprawnienia systemu rozważane są następujące zadania:
* utworzenie mobilnych punktów zbiórki odpadów (umowy na obecnie działające mobilne punkty
kończą się w roku bieżącym);
* odbór papieru u źródła jako osobnej frakcji odpadów (w chwili obecnej trwają prace w Ministerstwie
Środowiska nad rozporządzeniem w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania
wybranych frakcji odpadów. Jednym z założeń projektowanego rozporządzenia jest zbiórka papieru
jako wydzielonej frakcji odpadów. Obecnie na obszarze gminy papier odbierany jest razem z metalem
i plastikiem).

