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 2016 poz. 1870 ze zm./ Rada Miejska uchwala co następuje:
§1
Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2017 o kwotę
Dział
801
Rozdz. 80195
§ 6060

OŚWIATA I WYCHOWANIE
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH
zgodnie z załącznikiem nr 1

§2
Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2017 o kwotę
Dział
801
Rozdz. 80195
§ 4390

OŚWIATA I WYCHOWANIE
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,
ANALIZ I OPINII

§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 2017.

4 455 zł
4 455 zł
4 455 zł
4 455 zł

4 455 zł
4 455 zł
4 455 zł
4 455 zł

UZASADNIENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno przedkłada projekt uchwały w sprawie zmiany planu
budżetu w 2017 roku.
Na wniosek Wydziału Oświaty przesuwa się wydatki w wysokości 4 455 zł na zakup programu
KRAKFIN do dotacji i obowiązku nauki. W budżecie roku 2017 zaplanowano za małą kwotę
na wyżej wymienione zakupy.
Środki przeznacza się na zakup aplikacji w ramach, której założony zostanie system
działający w technologii trójwarstwowej udostępniany za pomocą internetu, tzn.serwis
internetowy OSON. W ramach tej aplikacji potrzebne będzie m.in. udostępnienie serwisu drogą
internetową, utrzymanie serwisu na serwerach wykonawcy, przeprowadzenie szkoleń, świadczeń
asysty technicznej serwisu, usuwanie usterek.

