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 wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2016 o kwotę
Dział 921
Rozdz. 92116
§ 2480
§ 6220

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
BIBLIOTEKI
DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ
INSTYTUCJI KULTURY
DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB
DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I
ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

§2
Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2016 o kwotę
Dział 758
Rozdz. 75818
§ 4810

RÓŻNE ROZLICZENIA
REZERWY OGÓLNE I CELOWE
REZERWY

§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.

95 000 zł
95 000 zł
95 000 zł
10 000 zł
85 000 zł

95 000 zł
95 000 zł
95 000 zł
95 000 zł

UZAS ADNI ENI E

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno przedkłada projekt uchwały w sprawie zmiany
planu budżetu w 2016 roku.
Na wniosek Biblioteki Publicznej zwiększa się wydatki o kwotę 95 000 zł z przeznaczeniem
na zapewnienie wkładu własnego do uzyskanego dofinansowania na realizację zadania "Nowe biblioteki
piaseczyńskie z bibliotecznym plusem - remont i wyposażenie filii bibliotecznych".
Środki w wysokości 85 000 zł przeznacza się na wydatki inwestycyjne, kwotę 10 000 zł na wydatki
bieżące związane z realizacją zadania.
Całkowita wartość projektu wynosi 450 000 zł, z czego otrzymane dofinansowanie wynosi 330 000 zł,
pozostała kwota 120 000 zł to wkład własny.
Środki w wysokości 25 000 zł zostały poniesione w 2015 roku przez Bibliotekę Publiczną w ramach
kosztów związanych z wyposażeniem filii w Jazgarzewie.
Celem projektu jest przekształcenie filii w nowoczesne miejsca do aktywnego uczestnictwa w życiu
kulturalnym współtworzonym przez biblioteki na terenie gminy Piaseczno.
Środki zostaną pokryte z rezerwy ogólnej.

zadania "Nowe biblioteki

