ZARZĄDZENIE NR KB.0050.1.2012
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIASECZNO
z dnia 31 stycznia 2012 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2012 roku
Działając na podstawie art. 26 ust. 1, w związku z art. 30 ust. 2, pkt 4 i art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ i art. 257 ust. 3 ustawy o finansach
publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r /Dz.U. nr 157 poz.1240/ zarządzam co następuje:
§ 1.
Przenieść plan wydatków w budżecie Gminy Piaseczno w 2012 roku w kwocie 15 000 zł
Dział
700

Rozdz.

§

70095
4270
4300

Tytuł
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
Razem :

Zwiększenie
15 000
15 000
15 000
15 000

Zmniejszenie
15 000
15 000
15 000
15 000

§ 2.
Zarządzenie podlega ogłoszeniu zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst
jednolity Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ przez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno
 www.piaseczno.eu oraz przez wywieszenie na tablicach urzędowych obwieszczeń w Urzędzie Miasta i Gminy.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie w 14 dni od dnia opublikowania z mocą obowiązującą od dnia jego podjęcia.
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Uzasadnienie
W wyniku realizacji budżetu 2012 roku po stronie wydatków są konieczne przesunięcia w planie.
Na wniosek Wydziału Infrastruktury i Transportu Publicznego przesuwa się wydatki w kwocie 15 000 zł
z przeznaczeniem na konserwację i bieżącą obsługę sieci cieplnej dla Przedsiębiorstwa Ciepłowniczo
Usługowego zgodnie z umową z dnia 01.09.2011 roku. Z powodu problemów technicznych przy wprowadzaniu
planowanych wydatków do propozycji planu 2012 roku pozycja "konserwacja i bieżąca obsługa sieci cieplnej"
została pomyłkowo skasowana przez Wydział Infrastruktury i Transportu Publicznego. Środki zostaną pokryte
z wydatków przeznaczonych na aktualizację "projektu planu zaopatrzenia w ciepło dla miasta Piaseczna
w obszarze obejmującym aktualny i przyszły zasięg działania kotłowni miejskiej oraz inne drobne opracowania
dot. inwentaryzacji sieci gminnych. Wykonanie aktualizacji projektu planu zaopatrzenia w ciepło możliwe
będzie po uchwaleniu przez Radę Gminy wykonanej w 2011 roku aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia
w ciepło, energię elektryczną, i paliwa gazowe (co może nastąpić po zaopiniowaniu wykonanego opracowania
przez samorząd województwa, wyłożeniu go do publicznego wglądu i rozpatrzeniu wniesionych zastrzeżeń
i uwag). W związku z przedstawioną wyżej procedurą zatwierdzenia "założeń do planu" przewiduje się, że
zlecenie aktualizacji "projektu planu" nastąpi w drugim półroczu bieżącego roku a jego realizacja nastąpi
w cyklu dwuletnim 20122013. Wykonanie planu w roku 2012 szacuje się na 10 000 zł.
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