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/ 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
Zwiększa się dochody budżetu Gminy Piaseczno w roku 2016 o kwotę
Dział
758
Rozdz. 75814
§ 2990

RÓŻNE ROZLICZENIA
RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE
WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z
NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE
WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO

§2
Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2016 o kwotę
Dział
710
Rozdz. 71012
§ 4300

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.
§4
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/ 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.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2016.

50 000 zł
50 000 zł
50 000 zł
50 000 zł

50 000 zł
50 000 zł
50 000 zł
50 000 zł

UZASADNIENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno przedkłada projekt uchwały w sprawie zmiany planu
budżetu w 2016 roku.
Na wniosek Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami w związku z niewykorzystaniem środków
niewygasających w terminie do 30.06.2016 r. zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 50 000 zł
w celu pokrycia należności z tytułu wykonania opracowania geodezyjnego ul. Podleśnej w Piasecznie.
W trakcie wykonywania opracowania geodeta zgłosił, że opracowanie będzie można wykonać dopiero
gdy ujawnione zostanie w ewidencji gruntów i budynków inne opracowawanie (dot. ul. Asnyka), które
swoim zakresem obejmuje fragment ul. Podleśnej. Postępowanie dotyczące ul. Asnyka toczy się
w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie. W postępowaniu tym biorą udział osoby prywatne.
Chodzi o ustalenie obecnych właścicieli gruntów zajętych pod drogę gminną - ul. Asnyka, stąd trudno
przewidzieć datę wydania decyzji przez Wojewodę Mazowieckiego.
Decyzja ta potwierdzi własność Gminy do ul. Asnyka i pozwoli dokończyć opracowanie geodezyjne
dotyczące ul. Podleśnej wykonywane przez geodetę na zlecenie gminy.

