U C H W A Ł A nr 724/XXVII/2012
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 21.11.2012 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 212 i 254
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm./
Rada Miejska uchwala co następuje:
§1
Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2012 o kwotę
Dział

754

Rozdz. 75416
§ 6060

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)
WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH
zgodnie z załącznikiem nr 1

Dział
900
Rozdz. 90095
§ 4430
§ 4580

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
POZOSTAŁE ODSETKI

§2
Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2012 o kwotę

373 653 zł
7 000 zł
7 000 zł
7 000 zł

366 653
366 653
244 500
122 153

zł
zł
zł
zł

373 653 zł

Dział
700
Rozdz. 70095
§ 4300

GOSPODARKA MIESZKANIOWA
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

Dział
710
Rozdz. 71004
§ 4300

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

200 000 zł
200 000 zł
200 000 zł

Dział
900
Rozdz. 90002
§ 4300
Rozdz. 90008

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
GOSPODARKA ODPADAMI
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU

163 653
57 153
57 153
16 500

zł
zł
zł
zł

§ 4300
Rozdz. 90015
§ 4270
Rozdz. 90095
§ 4300
§ 4390

ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
OŚWIETLENIE ULIC,PLACÓW I DRÓG
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,
ANALIZ I OPINII

16 500
40 000
40 000
50 000
40 000
10 000

zł
zł
zł
zł
zł
zł

§3

10 000 zł
10 000 zł
10 000 zł

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 Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi
zmianami/ 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 2012.

UZASADNIENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno przedkłada projekt uchwały w sprawie
zmiany planu budżetu w 2012 roku.
W związku z intensywnym rozwojem Gołkowa oraz ze względu na dużą liczbę zdarzeń w okolicach
dawnej poczty przy ul. Kordiana zaistniała potrzeba zainstalowania monitoringu przemysłowego.
Monitoring będzie oddziaływał prewencyjnie i wychowawczo, co przyczyni się do zmniejszenia
przestępczości i pozwoli zapobiegać demoralizacji nieletnich w rejonie zainstalowania kamer.
W związku z powyższym zwiększa się wydatki o kwotę 7 000 zł na zakupy inwestycyjne.
Na wniosek Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej zwiększa się wydatki na opłaty i składki
oraz pozostałe odsetki. Zmiana konieczna jest do dokonania opłaty za korzystanie ze środowiska w 2008
i 2009 roku. W wyniku dokonanej w czerwcu 2012 roku kontroli Mazowiecki Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska stwierdził, że na skutek braku pozwolenia wodnoprawnego w 2008 roku I półroczu
2009 roku dla kolektora o średnicy 1,0-1,4-1,6-2,0 Gmina powinna wnosić za ten okres podwyższoną
opłatę za korzystanie ze środowiska polegającego na odprowadzeniu mieszaniny oczyszczonych ścieków
z TDP Sp. z o.o. oraz wód opadowych i roztopowych do Kanału Piaseczyńskiego. Wszystkie opłaty za
korzystanie ze środowiska są wnoszone na bieżąco na podstawie informacji składanych przez
eksploatatorów instalacji. Zdaniem gminy należy wziąć pod uwagę, że odprowadzone kolektorem wody
opadowe i roztopowe były wprowadzane za pośrednictwem Kanału Piaseczyńskiego do oczyszczalni
wód opadowych, dla której pozwolenie wodnoprawne jest ważne od 11.04.2003 do 11.04.2013 roku.
Tak więc, pomimo braku ciągłości pozwolenia wodnoprawnego dla odprowadzanych ścieków kolektorem
o średnicy 1,0-1,4-1,6-2,0 zachowana była ciągłość pozwolenia dla gminnej oczyszczalni wód
opadowych, przez którą przepływała mieszanina oczyszczonych ścieków przemysłowych i deszczowych.
Aktualnie prowadzone są w tej sprawie wyjaśnienia. W związku z toczącym się postępowaniem
wyjaśniającym w sprawie wymiaru opłat za korzystanie ze środowiska, nie rezygnując z prawa
kwestionowania zasadności wniesienia opłat podwyższonych oraz możliwości udowodnienia słuszności

naszego stanowiska, chcąc uniknąć związanych z tym dodatkowych kosztów w postaci odsetek
zwiększa się wydatki na rok 2012. W przypadku uznania naszego stanowiska wpłacone środki będą
zwrócone.
Na wniosek Wydziału Infrastruktury i Transportu Publicznego zmniejsza się wydatki o kwotę 10 000 zł
w związku z niezakończoną w bieżącym roku procedurą związaną z opracowaniem i uchwaleniem
aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną oraz paliwo gazowe.
Zmniejsza się również wydatki na zakup usług remontowych oświetlenia ulicznego.
Na wniosek Wydziału Urbanistyki i Architektury zmniejsza się wydatki o kwotę 200 000 zł przeznaczone
na plany miejscowe, które w związku z przedłużającą się procedurą opracowania i uchwalania studium
oraz planów zagospodarowania przestrzennego nie mogły być wykorzystane. Znacznemu wydłużeniu
uległa procedura rozstrzygania wniosków. Zawieszeniu uległy też opracowania miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego między innymi Chojnowa, Robercina i Runowa, których realizacja
uzależniona jest od rozstrzygnięć przyjętych w studium. Plany Żabieńca i Chyliczek nie zostały
uchwalone z uwagi na rozbieżne stanowiska mieszkańców. Powyższe okoliczności nie były
do przewidzenia w chwili projektowania budżetu na rok 2012.
Na wniosek Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zmniejsza się wydatki przeznaczone
na kontrole, badania, analizy- 10 000 zł; pielęgnacje pomników przyrody- 16 500 zł; realizację
programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Piaseczno- 40 000 zł.
Powyższe środki nie zostaną wykorzystane z uwagi na osiągnięte ceny niższe od przewidywanych.
Ponadto z uwagi na brak możliwości uzyskania z WFOŚiGW oraz NFOŚiGW dotacji lub pożyczki
dla gminy na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji, nie podpisano umowy z operatorem
programu.
Na wniosek Wydziału Gospodarki Odpadami zmniejsza się zaoszczędzone wydatki na zakup usług
pozostałych o kwotę 57 153 zł.

