UCHWAŁA Nr …/…./2018
RADY MIEJSKIEJ W PIASTOWIE
z dnia 28 sierpnia 2018 roku

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Piastowa na 2018 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm1) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.
217, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077z późn.zm2) oraz art. 26
ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2017 r., poz.
209) Rada Miejska w Piastowie uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Budżetowej Miasta Piastowa na rok 2018 Nr XLIII/321/2017 z dnia
28 grudnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2018 r. poz. 660)3 wprowadza się
następujące zmiany w § 1, w § 2, w 6 ust. 2 i w § 9:
1.) w § 1. Ustala się dochody budżetu miasta w łącznej kwocie 121.043.615,58 zł, z tego:
1) dochody bieżące w wysokości 93.672.136,78zł;
2) dochody majątkowe w wysokości 27.371.478,80 zł.
Wprowadzone zmiany przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniający Tabelę
Nr 1 do Uchwały Budżetowej.
2) w § 2. Ustala się wydatki budżetu miasta w łącznej kwocie 153.067.715,58 zł, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 93.534.473,79 zł;
2) wydatki majątkowe w wysokości 59.533.241,79 zł.
Wprowadzone zmiany przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniający Tabelę
Nr 2 do Uchwały Budżetowej.
W Tabeli Nr 3 do Uchwały Budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3
do niniejszej uchwały.
4) W § 6. 2. Ustala się wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na finansowanie ochrony środowiska i
gospodarki wodnej zgodnie z art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony
środowiska (Dz. U. z 2017r. poz. 519 z późn. zm.4) w wysokości 73.291.87zł.
Wprowadzone zmiany przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniający Tabelę
Nr 6 do Uchwały Budżetowej.
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Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000.
Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62 i poz. 1000
3
Zmiany do powyższej uchwały zostały wprowadzone: Uchwałą Nr XLIV/325/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r., Uchwałą Nr XLV/336/2018
z dnia 27 lutego 2018 r, Uchwałą Nr XLVI/346/2018 z 27.03.2018 r., Uchwałą Nr XLVII/353/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r., Uchwałą Nr
XLVIII/359/2018 z dnia 29 maja 2018 roku, Uchwałą Nr XLIX/366/2018 z dnia 22 czerwca 2018 roku, Uchwałą Nr L/372/2018 z dnia 16
lipca 2018 roku
4
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r., poz. 785, 898, 1089, 1529, 1566, 1888, 1999, 2056,
2180, 2290, Dz. U. z 2018 r. poz. 9 i poz. 88
2

1

5) w § 9. Ustala się planowane dotacje udzielane z budżetu gminy w wysokości
12.597.493,00 zł.
Wprowadzone zmiany przedstawia Załącznik nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniający
Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2018 rok.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Piastowa.
§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie do Uchwały Nr …/…/2018 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 28 sierpnia
2018r.
Zmiany w planie dochodów budżetowych - Tabela Nr 1 - dotyczą:
Dochody bieżące:
1)
2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)
13)

Zwiększenia planu dochodów bieżących w dziale 700, rozdział 70004 o kwotę 30,70 zł
w związku ze zrealizowanymi wyższymi wpływami zwrotów wydatków z lat ubiegłych
Zwiększenia planu dochodów bieżących w dziale 700, rozdział 70005 o kwotę 6.704,00 zł
w związku ze zrealizowanymi wyższymi wpływami z opłat za użytkowanie i służebność.
Zmniejszenia planu dochodów bieżących w dziale 750, rozdział 75023 łącznie o kwotę
3.000,00 zł w związku z planowanymi niższymi wpływami za wynajem pomieszczeń
w Urzędzie Miejskim oraz z brakiem realizacji dochodów planowanych z różnych opłat.
Zwiększenia planu dochodów bieżących w dziale 750, rozdział 75023 o kwotę 22.817,60,00 zł
w związku z realizowanymi wyższymi wpływami z opłat za udostępnianie dokumentów
w formie kserokopii, wyższymi wpływami z odsetek od środków na rachunkach bankowych,
otrzymanych zwrotów wydatków z lat ub. oraz dochodów tytułem zatrzymania wadium.
Zwiększenia planu dochodów bieżących w dziale 750, rozdział 75085 o kwotę 600,00 zł
w związku z wyższymi wpływami z odsetek od środków na rachunkach bankowych Centrum
Usług Oświatowych.
Zwiększenia planu dochodów bieżących w dziale 754, rozdział 75412 o kwotę 22.300,00 zł
tj. o przyznaną dotację z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
– Funduszu Sprawiedliwości, przeznaczonej na zapewnienie gotowości bojowej OSP w 2018
roku.
Zwiększenia planu dochodów bieżących w dziale 756, rozdział 75601 o kwotę 16,33 zł
tj. o zrealizowane wpływy z odsetek od nieterminowo regulowanych należności w podatku
dochodowym opłacanym w formie karty podatkowej.
Zwiększenia planu dochodów bieżących w dziale 756, rozdział 75615 o kwotę 94.400,00 zł
z tytułu podatku od nieruchomości (50.000,00 zł) oraz z odsetek od nieterminowo
regulowanych należności w podatkach (44.400,00 zł) tj. o zrealizowane i przewidywane do
końca br. wpływy z tych źródeł dochodów.
Zmniejszenia planu dochodów bieżących w dziale 756, rozdział 75615 o kwotę 60.000,00 zł z
tytułu podatku od środków transportowych (30.000,00 zł) oraz z podatku od czynności
cywilnoprawnych (30.000,00 zł). Po analizie wykonania dochodów z tych źródeł za 7 m-cy
przewiduje się niższe wykonanie w br. niż pierwotnie zakładano.
Zwiększenia planu dochodów bieżących w dziale 756, rozdział 75616 o kwotę 409.000,00 zł
w związku z realizowanymi i spodziewanymi do końca br. wyższymi wpływami z podatku od
nieruchomości (60.000,00 zł), z podatku od środków transportowych (30.000,00 zł), opłaty
targowej (53.000,00 zł) oraz z podatku od czynności cywilnoprawnych (250.000,00 zł).
Zwiększenia planu dochodów bieżących w dziale 756, rozdział 75618 łącznie o kwotę
63.100,00 zł w związku z wyższą realizacją wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego
i z opłaty skarbowej oraz o uzyskane wpływy z kar wynikające z umów (umowa
na świadczenie usługi przewozu regularnego na linii autobusowej P-1 i P-2.)
Zwiększenia planu dochodów bieżących w dziale 756, rozdział 75621 o kwotę 50.000,00 zł,
w związku z wyższą realizacją udziału w podatku dochodowym od osób prawnych.
Zwiększenia planu dochodów bieżących w dziale 801, rozdział 80101 o kwotę 8.137,68 zł
w związku z już zrealizowanymi i spodziewanymi do końca br. wyższymi wpływami z tytułu
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14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

odsetek od środków na rachunkach bankowych szkół podstawowych, wpływami z różnych
dochodów (głównie zwroty za zniszczone podręczniki) i z tytułu odprowadzenia do budżetu
dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku szkół podstawowych (odsetki od
środków na rachunkach bankowych naliczone przez bank w dniu 31.12.2017 roku).
Zmniejszenia planu dochodów bieżących w dziale 801, rozdział 80103 o kwotę 5.000,00 zł w
związku z brakiem realizacji wpłat od rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego
w tym rozdziale.
Zwiększenia planu dochodów bieżących w dziale 801, rozdział 80104 łącznie o kwotę
127.032,34 zł w związku z już zrealizowanymi i spodziewanymi do końca br. dochodami
za korzystanie przez dzieci z gmin ościennych z przedszkoli w Piastowie oraz z tytułu odsetek
od środków na rachunkach bankowych przedszkoli miejskich, a także wpłat do budżetu
dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (odsetki
od środków na rachunkach bankowych naliczone przez bank w dniu 31.12.2017roku).
Zwiększenia planu dochodów bieżących w dziale 801, rozdział 80120 łącznie o kwotę 954,28
zł w związku z już zrealizowanymi i spodziewanymi do końca w br. wyższymi wpływami
z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych liceum i wpłatą do budżetu dochodów
gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (odsetki od środków
na rachunkach bankowych naliczone przez bank w dniu 31.12.2017roku).
Przesunięć w planie dochodów bieżących w dziale 801 rozdz. 80195 o kwotę 1.438,85 zł
w celu dostosowania planu do kwot przekazanego dofinansowania (w poszczególnych §§
klasyfikacji dochodów) przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Projektów Unijnych na
dofinansowanie projektu pn. „Szkoły Przyszłości - kształcenie kompetencji kluczowych
uczniów Liceum i Gimnazjum w Piastowie”.
Zwiększenia planu dochodów bieżących w dziale 852, rozdział 85214 o kwotę 2.000,00 zł
z tytułu realizowanych wyższych dochodów z opłat za pobyt podopiecznych w domach
pomocy społecznej.
Zwiększenia planu dochodów bieżących w dziale 852, rozdział 85219 o kwotę 3.000,00 zł
w związku z realizowanymi wyższymi wpływami z odsetek od środków pieniężnych
na rachunkach bankowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zwiększenia dochodów bieżących w dziale 900 rozdz. 90002 o kwotę 6.300,00 zł
w związku z realizowanymi wyższymi wpływami z tytułu kosztów upomnień oraz
odsetek od nieterminowo regulowanej opłaty za gospodarowanie odpadami.
Zwiększenia planu dochodów bieżących w dziale 900, rozdział 90003 o kwotę 806,00 zł
tj. o zrealizowane dochody z tytułu wniesienia przez właściciela pojazdu opłaty na rzecz
gminy na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w mieście, będącej
warunkiem wyrejestrowania pojazdu.
Zwiększenia planu dochodów bieżących w dziale 900, rozdział 90015 o kwotę 431,04 zł
tj. o zrealizowane dochody z tytułu naprawienia szkody oraz zwrotu wydatków za energię z lat
ubiegłych.
Zwiększenia planu dochodów bieżących w dziale 926, rozdział 92604 o kwotę 100,00 zł
w związku z realizowanymi wyższymi wpływami z odsetek od środków pieniężnych
na rachunkach bankowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Dochody majątkowe:
1) Zmniejszenia planu dochodów majątkowych w dziale 700, rozdział 70005 o kwotę 1.400.000,00
zł – dokonuje się po weryfikacji sprzedaży składników majątkowych zaplanowanej w 2018 roku.
Z uwagi na brak planu miejscowego w przypadku dwóch działek została podjęta decyzja
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2)

3)
4)

5)

6)

o wycofaniu ich ze sprzedaży. Nie będzie także zrealizowana sprzedaż działki ew. nr 152/2
w obrębie 04 przy ul. Warszawskiej ze względu na brak zainteresowania ogłoszonym przetargiem.
Zwiększenia planu dochodów majątkowych w dziale 700 rozdz. 70095 o kwotę 2.186.211,57 zł
w związku z podpisaną umową na dofinansowanie projektu pn. „Odnowa tkanki mieszkaniowej w
mieście Piastowie”, z czego 1.800.409,53 zł pochodzić będzie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, a 385.802,04 zł z budżetu państwa” (środki zaplanowano
w oparciu o harmonogram płatności dla 2018 roku, będący załącznikiem do umowy).
Zwiększenia planu dochodów majątkowych w dziale 750 rozdz. 75023 o kwotę 8.200,00 zł
tj. o zrealizowane dochody ze sprzedaży samochodu służbowego.
Zwiększenia planu dochodów majątkowych w dziale 758, rozdział 75814 o kwotę 0,82 zł z tytułu
wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających
z upływem 2017 roku, w celu dostosowania planu do pełnej kwoty zrealizowanych wpływów.
Zwiększenia planu dochodów majątkowych w dziale 801 rozdz. 80195 o kwotę 23.698,25 zł
tj. o otrzymaną refundację wydatków majątkowych poniesionych w 2017 roku na realizację
projektu współfinansowanego ze środków europejskich pn. „Szkoły Przyszłości - kształcenie
kompetencji kluczowych uczniów Liceum i Gimnazjum w Piastowie”
Zmniejszenia planu dochodów majątkowych w dziale 926, rozdział 92601 o kwotę 200.000,00 zł
tj. o planowaną kwotę dofinansowania ze środków FRKF na realizację zadania „Budowa

Otwartych Stref Aktywności”. W wyniku rozstrzygniętego konkursu miasto Piastów nie
otrzymało dofinansowania. Kryterium decydującym o przyznaniu dofinansowania był
wskaźnik zamożności gminy.
Zmiany w planie wydatków budżetowych – Tabela Nr 2- dotyczą:
1)

2)
3)

4)

5)

Przesunięć w planie wydatków bieżących w dziale 400 rozdział 40002 o kwotę 450,00 zł
z przeznaczeniem na wniesienie opłaty za wydanie pozwoleń wodno-prawnych dla ujęć wody
oligoceńskiej.
Zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 600 rozdział 60095 o kwotę 80.000,00 zł
z przeznaczeniem na wprowadzenie i obsługę systemu rowerów i skuterów miejskich.
Zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 700 rozdział 70004 o kwotę 90.000,00 zł
z przeznaczeniem na dopłatę do spółki Piastowskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp.
z o.o. Po przekształceniu zakładu budżetowego Zarząd Budynków Komunalnych w spółkę
prawa handlowego Piastowskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o., w celu
zapewnienia ciągłości wypełniania zadań powierzonych przez Miasto, nastąpiło przejęcie
pracowników zatrudnionych w ZBK przez Spółkę PPUK wraz z zobowiązaniami
wynikającymi z umów o pracę. Planowana dopłata do spółki jest zapewnieniem środków na
wypełnienie zobowiązań (wypłata odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych) wobec
pracowników przejętych przez Spółkę z Zarządu Budynków Komunalnych.
Zmniejszenia planu wydatków majątkowych w dziale 700 rozdział 70005 o kwotę
1.620.800,00 zł na zadaniu „zakup i wykupy gruntów” z uwagi na stan postępowania
w sprawie ZRID ciągu ulic Żółkiewskiego/ Ogińskiego/Barcewicza.
Zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 700 rozdział 70095 o kwotę
2.792.813,61. zł na nowe przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Odnowa tkanki mieszkaniowej
w mieście Piastowie” W 2018 roku, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym,
projekt będzie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego (1.800.409,53 zł), z dotacji z budżetu państwa (385.802,04 zł) i z budżetu
miasta (385..802,04 zł). Ponadto w 2018 roku zaplanowano dodatkowe środki własne
(220.800 zł) na wydatki niekwalifikowane w projekcie Projekt dotyczy w szczególności
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6)

7)

rewitalizacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych w następujących
lokalizacjach: Al. Krakowska 70, ul. Gęsickiego 3, ul. Godebskiego 3a, ul. Godebskiego 3b,
ul. Godebskiego 3c, ul. Leśmiana 3, ul. Ujejskiego 35, ul. Sienkiewicza 47, ul. Tuwima 4,
ul. Moniuszki 8, ul. Bohaterów Wolności 26. Obiekty te ujęte są w „Programie rewitalizacji
Miasta Piastowa 2016+”.
Zwiększenia wydatków bieżących w dziale 750 rozdział 75023 o kwotę 35.000,00 zł
z przeznaczeniem na zakup akcesoriów i sprzętu komputerowego, dofinasowanie studiów dla
pracowników, umowy cywilnoprawne na przygotowanie wniosku do Ministerstwa Sportu
i Turystyki na realizację w 2019 roku projektu „Umiem pływać” oraz przygotowanie
wniosków weryfikacyjnych dla udzielenia nagród i stypendiów dla zawodników i trenerów,
podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników w formie kursów i szkoleń.
Zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 750 rozdział 70075 o kwotę 36.900,00 zł
tj. wydatków przeznaczonych na najem powierzchni reklamowej na rowerach należących

do systemu roweru miejskiego, w związku z wycofaniem się z realizacji tego zadania
przez firmę Geobike.
8)

9)

10)

11)
12)

13)

14)

15)

Zwiększenia wydatków bieżących w dziale 750 rozdział 75085 o kwotę 40.000,00 zł
w związku z utworzeniem w Centrum Usług Oświatowych nowego stanowiska pracy –
inspektora ochrony danych osobowych. Powyższe związane jest z wejściem w życie
przepisów rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
Zwiększenia wydatków bieżących w dziale 754 rozdział 75404 o kwotę 20.000,00 zł
z przeznaczeniem na dodatkowe służby patrolowe policjantów na terenie miasta w IV kwartale
br.
Zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 754 rozdział 75412 o kwotę 40.300,00 zł
z przeznaczeniem na wydatki związane z zapewnieniem gotowości bojowej Ochotniczej
Straży Pożarnej w Piastowie. Część wydatków w kwocie 22.300,00 zł zostanie pokryta
z dotacji z Funduszu Sprawiedliwości.
Zmniejszenia planu wydatków majątkowych w dziale 754 rozdział 75495 o kwotę 90.000,00
zł na zadaniu „Zakup drona do monitoringu miasta”
Zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 801 rozdział 80101 o kwotę 279.203,00 zł
z przeznaczeniem na: zakup nowych podręczników dla uczniów klas IV-VIII w roku szkolnym
2018/2019 w Szkole Podstawowej Nr 1, podwyżki wynagrodzeń pracowników administracji
i obsługi oraz kadry pedagogicznej szkół podstawowych.
Zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 801 rozdział 80120 o kwotę 139.025,00 zł z
przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników administracji
i obsługi w liceum ogólnokształcącym. Jednocześnie dokonuje się przesunięć w planie
wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie niezbędnych
napraw remontów w placówce.
Zwiększenia wydatków bieżących w dziale 801 rozdział 80195 o kwotę 7.380,00 zł
na opracowanie diagnozy oraz wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Nauka jest cool –
projekt edukacyjny piastowskich szkół” w ramach konkursu RPO WM na lata 2014-2020,
poddziałanie 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT. Założeniem projektu jest wsparcie
uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 i Szkoły Podstawowej Nr 5 w Piastowie w zakresie
kształtowania właściwych postaw i umiejętności dot. rozwoju kluczowych kompetencji
niezbędnych na rynku pracy.
Zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 900 rozdział 90003 o kwotę 60.000,00 zł .
Środki przenosi się do rozdz. 60095.
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24)

25)

26)

Zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 900 rozdział 90019 o kwotę 260,00 zł.
Zmiana wynika z korekty sprawozdania OŚ-4g za 2017 rok i dotyczy stanu środków
pieniężnych na koniec 2017 roku z tytułu gospodarowania dochodami budżetu gminy
pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony
środowiska i gospodarki wodnej.
Zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 900 rozdz. 90095 o kwotę 16.900,00 zł
z przeznaczeniem na wydatki związane z odławianiem bezdomnych zwierząt, umieszczanie
w schronisku, wydatki związane z utrzymaniem targowiska oraz utrzymaniem placów zabaw.
Zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 rozdział 92109 o kwotę 25.000,00 zł
tj. na zwiększenie dotacji podmiotowej dla MOK z przeznaczeniem na zatrudnienie
pracownika zajmującego się działalnością kina „Baśń”.
Zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 rozdział 92116 o kwotę 11.500,00 zł,
tj. zwiększenia dotacji podmiotowej dla MBP na podwyżki wynagrodzeń pracowników
Zmniejszenia planu wydatków majątkowych w dziale 921 rozdział 92116 o kwotę 16.202,00
zł, tj. zmniejszenia dotacji celowej w 2018 roku przeznaczonej na dofinansowanie projektu
(wkład własny) "Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu". Projekt będzie
realizowany w latach 2018-2019 i został wprowadzony do WPF.
Zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 921 rozdział 92195 o kwotę 15.000,00 zł
w związku z rezygnacją z organizacji festynu.
Zmniejszenia planie wydatków majątkowych w dziale 926 rozdział 92601 o kwotę 563.649,00
zł, w związku rezygnacją w 2018 roku z zadania pn. „Budowa Otwartych Stref Aktywności”
Miasto nie otrzymało w br. dofinansowania projektu z FRIK z uwagi na zbyt duży poziom
dochodów na 1 mieszkańca w stosunku do innych gmin biorących udział w konkursie.
Zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 926 rozdział 92601 o kwotę 13.530,00 zł
z przeznaczeniem na wykonanie projektów wykonawczych placów zabaw jako otwartych stref
aktywności.
Zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 926 rozdział 92604 o kwotę 24.000,00 zł
na umowę zlecenia na prowadzenie otwartych, bezpłatnych treningów biegania dla
mieszkańców miasta.
Zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 926 rozdział 92605 o kwotę 40.000,00 zł w
celu zabezpieczenia środków finansowych na dofinansowanie rozwoju sportu poprzez
udzielenie dotacji klubom sportowym działającym na terenie miasta. Realizacja wydatków
nastąpi w oparciu o podjętą uchwałę w sprawie określenia zasad oraz trybu finansowania
zadań sprzyjających rozwojowi sportu w Mieście Piastów.
Zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 926 rozdział 92695 o kwotę 126.000,00 zł
na organizację nauki pływania dla uczniów klas I-III szkół podstawowych, którzy od września
w ilości 515 uczniów będą kontynuować zajęcia na pływalniach w Pruszkowie i w WarszawieUrsusie.
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