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 2015r. poz. 1515 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
Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2016 o kwotę
Dział

900

Rozdz. 90002
§ 4300

§ 950

175 788 zł

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

175 788 zł

GOSPODARKA ODPADAMI
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

175 788 zł
175 788 zł

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

175 788 zł

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

175 788 zł

§3
Planowany deficyt wynosi
Żródłem 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

45 181 173 zł
23 580 113 zł
12 130 272 zł
9 470 788 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 2015r. poz. 1515 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.

UZASADNIENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno przedkłada projekt uchwały w sprawie zmiany
planu budżetu w 2016 roku.
Na wniosek Wydziału Gospodarki Odpadami zwiększa się wydatki o kwotę 175 788 zł
z przeznaczeniem na ulepszenie system gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Piaseczno,
które będzie polegać na:
* zwiększeniu częstotliwości odbioru odpadów wielkogabarytowych we wspólnotach,
* utworzeniu 3 dodatkowych mobilnych punktów zbiórki odpadów komunalnych w miejscowościach:
Zalesie Górne, Zalesie Dolne oraz w Głoskowie,
* przyjmowaniu przez PSZOK w Piasecznie nieodpłatnie odpadów typu: papa, wełna mineralna,
gonty bitumiczne, styropian izolacyjny, które obecnie można oddać po uiszczeniu odpłaty.
Środki na powyższy cel pochodzą z roku 2015 z wolnych środków, wynikające z nadwyżki
osiągniętych dochodów z tytułu opłaty za odpady komunalne nad poniesionymi wydatkami.

