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
Dział
600
Rozdz. 60013
§ 6300

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE
DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELONĄ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA
DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I
ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH

200 000 zł
200 000 zł
200 000 zł
200 000 zł

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

200 000 zł

§ 994

200 000 zł

Przelewy na rachunki lokat
§3

Planowany deficyt wynosi

8 525 196 zł

Źródłem finansowania deficytu są:
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy
§4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.
§5
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.
§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2016.

8 525 196 zł

UZASADNIENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno przedkłada projekt uchwały w sprawie zmiany
planu budżetu w 2016 roku.
Na wniosek Wydziału Infrastruktury i Transportu Publicznego zmniejsza się wydatki o kwotę 200 000 zł
przeznaczone na dotacje celową dla Województwa Mazowieckiego. W związku z przedłużającymi
się konstultacjami o wzajemnej współpracy w zakresie opracowania wielobranżowego projektu drogi
nr 721 znajdującej się na terenie Gminy Piaseczno na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie
do ul. Warszawskiej w Konstancinie-Jeziorna zasadnym staje się zmniejszenie środków finansowych
w 2016 roku. Przedmiotowa dotacja zostanie udzielona w 2017 roku.
Środki w wysokości 200 000 zł przeznacza się na lokatę długoterminową.

