BURMISTRZ STRONIA ŚLĄSKIEGO
ul. Kościuszki 55
57-550 STRONIE ŚLĄSKIE

ZARZĄDZENIE Nr 488/12
BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO
z dnia 11 września 2012 roku
w sprawie zmian w budŜecie Gminy Stronie Śląskie na 2012 rok

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
( Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz § 12 ust.4 Uchwały
BudŜetowej Gminy Stronie Śląskie Nr XV/111/11 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 29
grudnia 2011 roku, Burmistrz Stronia Śląskiego zarządza co następuje :

§1
Dokonuje się zmian w planie wydatków budŜetu Gminy Stronie Śląskie na rok 2012 zgodnie
z Załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§2
Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budŜetu wynoszą : planowane dochody 26 466 887,65 zł,
planowane wydatki 27 122 722,65 zł, planowany deficyt 655 835 zł.
§3
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Stronie Śląskie.
§4
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji
Publicznej.

z up. BURMISTRZA
Dariusz Chromiec
Zastępca Burmistrza

UZASADNIENIE do Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego Nr 488/12 z 11 września 2012 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2012 rok.

PRZENIESIENIE WYDATKÓW MIĘDZY ROZDZIAŁAMI I PARAGRAFAMI W RAMACH TEGO SAMEGO DZIAŁU
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
Dział 630 TURYSTYKA
* Przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz.63003 –Zadania w zakresie upowszechniania
turystyki w związku z prawidłowym zaklasyfikowaniem wydatków na przygotowanie dokumentów
związanych z odbudową wieży na Śnieżniku oraz oznakowaniem ścieżek rowerowych na terenie gminy.
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
* Przeniesienie wydatków między paragrafami w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
na wydatki związane z zakupem oleju opałowego oraz wyceną i podziałami nieruchomości.
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
* Przeniesienie planu wydatków między paragrafami w rozdz.75075 – Promocja jednostek samorządu
terytorialnego w związku z prawidłowym zaklasyfikowaniem wydatków związanych z wydaniem książki
pt. ”Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie” w 45-lecie odkrycia”.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
* Przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz.80104,80113 i 80195 w celu zabezpieczenia
środków na zakup i montaż przyborów sanitarnych w przedszkolu – 3 321 zł, na wydatki związane z
utrzymaniem samochodu do dowozu dzieci do szkół – 9 000 zł oraz z prawidłowym zaklasyfikowaniem opłaty
notarialnej związanej z przejęciem od powiatu budynku szkoły ponadgimnazjalnej w Stroniu Śląskim – 8 813 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
* Przeniesienie planu wydatków między paragrafami w rozdz.92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury
- zmiana klasyfikacji przedsięwzięcia nr 1 Sołectwa Strachocin ( zmiana z 92105 § 4210 na 92105 § 4300) –
450,36 zł oraz w związku z prawidłowym zaklasyfikowaniem wydatków związanych z organizacją imprez
kulturalnych – 1 000 zł .

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.
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