Uchwała Nr 453/XIX/2012
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 14.03.2012r
w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2012 roku.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 212 i 254
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm./
Rada Miejska uchwala co następuje:
§1
Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2012 o kwotę
Dział
801
Rozdz. 80110
§ 6060

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

§2
Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2012 o kwotę
Dział
801
Rozdz. 80101
§ 4210
§ 4300
Rozdz. 80110
§ 4210
§ 4300

OŚWIATA I WYCHOWANIE
SZKOŁY PODSTAWOWE
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
GIMNAZJA
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

12 000 zł
12 000 zł
12 000 zł
12 000 zł

12 000 zł
12 000
5 000
2 000
3 000
7 000
4 000
3 000

§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 Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi
zmianami/ 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 w 14 dni od dnia opublikowania z mocą obowiązującą od dnia
jej podjęcia.

zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł

Uzasadnienie
Na wniosek Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół
w Piasecznie oraz

Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Piasecznie

Burmistrz Miasta i Gminy przedkłada projekt uchwały dotyczący zmian
w budżecie Gminy Piaseczno. Wniosek dotyczy przeniesienia wydatków
zaplanowanych na wyposażenie sal dydaktycznych w wysokości 12 000 zł
na

zakup

maszyny

czyszczącej.

Środki

zakup

zostały

w Piasecznie w

związku

25 000 zł dnia 22 listopada 2011 r.

decyzją

zaoszczędzone przez Zespół Szkół Publicznych
z otrzymaniem kwoty

na

ten

Ministra Edukacji Narodowej z rezerwy części subwencji oświatowej
ogólnej na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych (przyjętych
do budżetu Uchwałą Nr 356/XV/2011 z dnia 14.12.2011 r.)
Wyżej wymienione środki zostały przekazane na wydatki, które nie
wygasają z upływem roku bieżącego Uchwałą Nr 375/XVI/2011 z dnia
29.12.2012 r.
Zakup maszyny czyszczącej jest niezbędny w celu utrzymania
czystości

w

sali

gimnastycznej

o

powierzchni

648

m2.

W

sali

gimnastycznej po południu do godziny 2300 odbywają się zajęcia klubów
sportowych, oraz prywatnych użytkowników, którzy korzystają odpłatnie
z sali gimnastycznej. Sala gimnastyczna czyszczona jest dwukrotnie:
po zajęciach uczniów przygotowanie do odpłatnych zajęć popołudniowych,
oraz wieczorem przygotowanie sali do zajęć dziennych.

