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 2016r. poz. 446 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
801
Rozdz. 80101
§ 6060

OŚWIATA I WYCHOWANIE
SZKOŁY PODSTAWOWE
WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH
zgodnie z załącznikiem nr 1

§2
Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2016 o kwotę
Dział
854
Rozdz. 85401
§ 4010

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
ŚWIETLICE SZKOLNE
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW

§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 /tekst jedn. Dz.U. z 2016r. poz. 446 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.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2016.

35 000 zł
35 000 zł
35 000 zł
35 000 zł

35 000 zł
35 000 zł
35 000 zł
35 000 zł

UZASADNIENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno przedkłada projekt uchwały w sprawie zmiany
planu budżetu w 2016 roku.
Na wniosek Centrum Usług Wspólnych zmniejsza się wydatki o kwotę 35 000 zł na wynagrodzenia
w rozdziale świetlice szkolne. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Głoskowie nie zatrudniła trzech
nauczycieli na etat, natomiast przydzieliła godziny z etatu jako godziny ponadwymiarowe innym
nauczycielom. Zaoszczędzone środki przeznacza się na zakup sprzętu nagłaśniającego do hali
sportowej. Nagłośnienie hali sportowej jest konieczne do właściwego zorganizowania i przebiegu
uroczystości szkolnych.

