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
Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2016 o kwotę
Dział
900
Rozdz. 90004
§ 4300

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

15 190 zł
15 190 zł
15 190 zł
15 190 zł

§2
Zmniejsza się przychody budżetu Gminy Piaseczno w roku 2016 o kwotę

15 190 zł

§ 931

15 190 zł

Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych
§3

Planowany deficyt wynosi

39 099 892 zł

Źródłem finansowania deficytu są:
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych
Przelewy z rachunków lokat
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

11 509 923 zł
12 130 272 zł
15 459 697 zł

§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/ 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.

UZASADNIENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno przedkłada projekt uchwały w sprawie zmiany
planu budżetu w 2016 roku.
Na wniosek Wydziału Utrzymania Terenów Publicznych zmniejsza się wydatki o kwotę 15 190 zł
przeznaczone na zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem zieleni w mieście.
Jednocześnie zmniejsza się zadłużenie Gminy z tytułu sprzedaży papierów wartościowych w roku
2016, zwiększając przy tym zadłużenie Gminy w roku 2017.
Środki w 2017 roku zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów projektu modernizacji stawu
usytuowanego w Parku Miejskim przy ul. Chyliczkowskiej.

