U C H W A Ł A nr 732/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
700
Rozdz. 70005
§ 6050

GOSPODARKA MIESZKANIOWA
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI
WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
zgodnie z załącznikiem nr 1

§2
Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2012 o kwotę
Dział
600
Rozdz. 60016
§ 6050

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
DROGI PUBLICZNE GMINNE
WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
zgodnie z załącznikiem nr 1

391 000 zł
391 000 zł
391 000 zł
391 000 zł

391 000 zł
391 000 zł
391 000 zł
391 000 zł

§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 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.
Na wniosek Wydziału Inwestycji przesuwa się wydatki w wysokości 391 000 zł z przeznaczeniem
na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Krótkiej/Jerozolimskiej, dz. Nr 6
w Piasecznie. Zadanie jest realizowane w cyklu dwuletnim. Zwiększenie środków budżetowych
w roku bieżącym pozwoli zmniejszyć środki budżetowe, jakie należałoby zabezpieczyć w budżecie
roku 2013.
Jednocześnie zmniejsza się wydatki na zadaniu: ul. Kauna w Piasecznie - projekt i budowa na odcinku
od ul. Żeromskiego do ul. Staszica długość 470 m; ulica Orzeszkowej na odcinku od ul. Żeromskiego
do Straży Pożarnej o długości 414 m - wraz z budową drogi dojazdowej na odcinku od ul. Orzeszkowej
do działek nr 34 i 35 projekt i budowa. Koszt realizacji zadań okazał się niższy niż pierwotnie planowano.

