UCHWAŁA NR IV/33/2019
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU
z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2019
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 212 ust.1, pkt 1,2, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 235, art. 236 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza
Toszka
Rada Miejska w Toszku
uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększyć dochody w budżecie Gminy Toszek na rok 2019

o kwotę 96.133,00 zł

1. w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

o kwotę 30.133,00 zł

w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

o kwotę 30.133,00 zł

dochody bieżące

o kwotę 30.133,00 zł

w tym:
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym: czynsz dzierżawny za rok 2018
o kwotę 30.133,00 zł
2. w dziale 852 Pomoc społeczna

o kwotę 1.600,00 zł

w rozdziale 85216 Zasiłki stałe

o kwotę 1.600,00 zł

dochody bieżące

o kwotę 1.600,00 zł

w tym:
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym zwroty świadczeń nienależnie pobranych przez
świadczeniobiorców
o kwotę 1.600,00 zł
3. w dziale 855 Rodzina

o kwotę 64.400,00 zł

w rozdziale 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

o kwotę 64.400,00 zł

dochody bieżące

o kwotę 64.400,00 zł

w tym:
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym zwrot niewykorzystanej dotacji z 2018 r.
o kwotę 64.400,00 zł
Plan dochodów budżetu Gminy Toszek po zmianach wynosi: 39.480.508,02 zł.
§ 2. Zwiększyć wydatki w budżecie Gminy Toszek na rok 2019

o kwotę 96.133,00 zł

1. w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

o kwotę 9.833,00 zł

w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

o kwotę 9.833,00 zł

wydatki bieżące

o kwotę 9.833,00 zł

w tym:
wydatki jednostek budżetowych

o kwotę 9.833,00 zł

z tego:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
2. w dziale 750 Administracja publiczna
a) w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast ma prawach powiatu)
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o kwotę 9.833,00 zł
o kwotę 19.400,00 zł
o kwotę 11.900,00 zł
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wydatki bieżące

o kwotę 11.900,00 zł

w tym:
wydatki jednostek budżetowych

o kwotę 11.900,00 zł

z tego:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
b) w rozdziale 75095 Pozostała działalność
wydatki bieżące

o kwotę 11.900,00 zł
o kwotę 7.500,00 zł
o kwotę 7.500,00 zł

w tym:
wydatki jednostek budżetowych

o kwotę 7.500,00 zł

z tego:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
3. w dziale 801 Oświata i wychowanie

o kwotę 7.500,00 zł
o kwotę 39.000,00 zł

w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe

o kwotę 39.000,00 zł

wydatki majątkowe

o kwotę 39.000,00 zł

w tym:
nakłady inwestycyjne
4. w dziale 852 Pomoc społeczna
a) w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe
wydatki bieżące

o kwotę 39.000,00 zł
o kwotę 7.600,00 zł
o kwotę 6.000,00 zł
o kwotę 6.000,00 zł

w tym:
świadczenia na rzecz osób fizycznych

o kwotę 6.000,00 zł

b) w rozdziale 85216 Zasiłki stałe

o kwotę 1.600,00 zł

wydatki bieżące

o kwotę 1.600,00 zł

w tym:
dotacje na zadania bieżące
5. w dziale 926 Kultura fizyczna

o kwotę 1.600,00 zł
o kwotę 20.300,00 zł

w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

o kwotę 20.300,00 zł

wydatki bieżące

o kwotę 20.300,00 zł

w tym:
wydatki jednostek budżetowych

o kwotę 20.300,00 zł

z tego:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

o kwotę 20.300,00 zł

Plan wydatków budżetu Gminy Toszek po zmianach wynosi: 40.332.508,02 zł.
§ 3. W Uchwale nr III/14/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Toszek na rok 2019 dokonuje się następujących zmian:
1. W załączniku nr 2, w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01008 Melioracje wodne otrzymuje
nowe brzmienie:

"
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01008

Melioracje wodne
Wydatki bieżące
w tym:
- wydatki jednostek budżetowych, z tego:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

30.838,27
30.838,27
30.838,27
30.838,27
"

2. W załaczniku nr 4 wprowadza się następujące zmiany:
I w pkt 1 Dotacje udzielane dla jednostek sektora finansów publicznych
w rozdziale 85216 Zasiłki stałe kwotę dotacji celowej w wysokości 500,00 zł zastępuje się kwotą
2.100,00 zł;
w dziale 852 Pomoc społeczna kwota dotacji celowej wynosi 3.300,00 zł;
Kwota ogólna dotacji celowej po zmianie wynosi 1.830.359,00 zł.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Toszku
Tadeusz Kobiernik
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UZASADNIENIE
Wprowadzone dochody pochodzą z następujących źródeł:
-w rozdziale 70005 z wpływu czynszu dzierżawngo za rok 2018;
- w rozdziale 85216 ze zwrotu świadczeń nienależnie pobranych;
-w rozdziale 85505 ze zwrotu niewykorzystanej części dotacji przyznanej przez Gminę Toszek w 2018 roku.

Środki przeznaczone zostaną:
-w rozdziale 70004 na dokumentację projektową rozbiórki budynku gospodarczego w Sarnowie;
-w rozdziale 75023 na opłaty komornicze dot. postępowania egzekucyjnego w administracji;
-w rozdziale 75095 na usługę doradzczą dot. podatku VAT;
-w rozdziale 80101 na realizację dodatkowego zakresu robót związanych z zabezpieczeniem konstrukcji
stropu nad pomieszczeniem basenu i holu dla zadania pn. "Modernizacja basenu przy Szkole Podstawowej
w Paczynie" zgodnie z ekspertyzą techniczną;
-w rozdziale 85215 na wypłatę dodatków mieszkaniowych;
-w rozdziale 85216 na dokonanie zwrotów świadczeń nienależnie pobranych do budżetu Wojewody;
-w rozdziale 92605 na zakup materiałów do remontu budynku gminnego - budynek szatni dla sportowców
w Paczynie.
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