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

ZARZĄDZENIE Nr 399/12
BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO
z dnia 29 maja 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 25 848 537,35 zł,
planowane wydatki 26 346 372,35 zł, planowany deficyt 497 835 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.

PodłuŜna pieczęć o treści :
BURMISTRZ
Zbigniew Łopusiewicz
oraz nieczytelny podpis

UZASADNIENIE do Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego Nr 399/12 z 29 maja 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 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
* Przeniesienie wydatków między paragrafami w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
na wydatki związane z wypłatą nagród za udział w konkursie w dziedzinie upowszechniania i ochrony
kultury materialnej na obszarze gminy.
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
* Przeniesienie planu wydatków między paragrafami w rozdz.75023 i 75095 w celu pokrycia wydatków
na usługę prawną oraz na serwis techniczny Aplikacji ZSI.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
* Przeniesienie planu wydatków między paragrafami w rozdz.75414 w związku z zakupem monitora LCD
do systemu monitorowania miasta.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
* Przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz.80101 – Szkoły Podstawowe – na wniosek
kierownika jednostki .
Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
* Przeniesienie planu wydatków między paragrafami w rozdz.85415 – Pomoc materialna dla uczniów
w związku z prawidłowym zaklasyfikowaniem stypendiów dla studentów.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
* Przeniesienie planu wydatków między paragrafami w związku z wykonaniem przyłączenia do przepompowni
ścieków – rozdz.90001, w rozdz.90015 na wydatki związane z utrzymaniem oświetlenia oraz w rozdz.90095 w
związku z prawidłowym zaklasyfikowaniem wydatków Sołectwa Goszów i Sołectwa Bolesławów
w ramach Funduszu Sołeckiego. ( z § 4210 na § 4300).

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.

PodłuŜna pieczęć o treści :
BURMISTRZ
Zbigniew Łopusiewicz
oraz nieczytelny podpis
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