Uchwała Nr 735/XXVII/2012
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 21.11.2012 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Piaseczno na rok 2012.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, 211, 258
ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze
zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1
W Uchwale nr 640/XXV/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26.09.2012 r. w sprawie
zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Piaseczno na rok 2012 załącznik Nr 1
zastępuje się odpowiednio załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

§3
Uchwałę ogłasza się zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm) 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.

§4
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 Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Piasecznie zmienia się plan
dochodów i wydatków w „Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych”.
Szkoła Podstawowa nr 1 otrzymała środki w wysokości 7 848 zł, jako prowizję w ramach
współpracy z PZU i przeznaczy je na wymianę podłogi sali lekcyjnej. Kwota 3 418 zł została
pozyskana ze sprzedaży złomu i przeznaczona zostanie na zakup komputera do pracowni
komputerowej.
Szkoła Podstawowa w Zalesiu Górnym otrzymała środki w wysokości 4 500 zł z tytułu
odszkodowania i przeznaczy je na zakup serwera. Poprzedni serwer uległ zniszczeniu podczas
wyładowań atmosferycznych.
Zespół Szkół Publicznych w Złotokłosie otrzymał środki w wysokości 1 392 zł w formie
darowizny i przeznaczy je na zakup wyposażenia.

