UCHWAŁA NR XXVII/184/2016
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU
z dnia 25 października 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2016
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.
446) oraz art. 212 ust.1, pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Toszka
Rada Miejska w Toszku
uchwala, co następuje:
§ 1. Zmniejszyć dochody w budżecie Gminy Toszek na rok 2016

o kwotę 60.449,49 zł

1. w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

o kwotę 60.449,49 zł

dochody majątkowe

o kwotę 60.449,49 zł

w tym:
wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości
o kwotę 60.449,49 zł
§ 2. Zwiększyć dochody w budżecie Gminy Toszek na rok 2016

o kwotę 310.162,10 zł

1. w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
o kwotę 15.070,10 zł
dochody bieżące

o kwotę 15.070,10 zł

w tym:
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
2. w dziale 801 Oświata i wychowanie
a) dochody bieżące

o kwotę 15.070,10 zł
o kwotę 294.792,00zł
o kwotę 237.642,00 zł

w tym:
- wpływy z usług- wpłaty za wyżywienie

o kwotę 9.000,00 zł

- dotacja i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w
art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy
o kwotę 228.642,00 zł
b) dochody majątkowe

o kwotę 57.150,00 zł

- dotacja i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w
art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy
o kwotę 57.150,00 zł
3. w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
dochody bieżące

o kwotę 300,00 zł
o kwotę 300,00 zł

w tym:
wpływy z wynajmu świetlicy wiejskiej w Pniowie

o kwotę 300,00 zł

Plan dochodów budżetu Gminy Toszek po zmianach wynosi: 31.385.215,57 zł.
§ 3. Zmniejszyć wydatki w budżecie Gminy Toszek na rok 2016

o kwotę 230.349,49 zł

1. w dziale 600 Transport i łączność

o kwotę 144.300,00 zł

a) w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne
- wydatki bieżące

o kwotę 142.000,00 zł
o kwotę 7.000,00 zł

w tym:
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wydatki jednostek budżetowych

o kwotę 7.000,00 zł

z tego:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
- wydatki majątkowe

o kwotę 7.000,00 zł
o kwotę 135.000,00 zł

w tym:
nakłady inwestycyjne
b) w rozdziale 60095 Pozostała działalność
wydatki bieżące

o kwotę 135.000,00 zł
o kwotę 2.300,00 zł
o kwotę 2.300,00 zł

w tym:
wydatki jednostek budżetowych

o kwotę 2.300,00 zł

z tego:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
2. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

o kwotę 2.300,00 zł
o kwotę 300,00 zł

w rozdziale 90095 Pozostała działalność

o kwotę 300,00 zł

wydatki bieżące

o kwotę 300,00 zł

w tym:
wydatki jednostek budżetowych

o kwotę 300,00 zł

z tego:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
3. w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

o kwotę 300,00 zł
o kwotę 85.749,49 zł

w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

o kwotę 85.749,49 zł

wydatki majątkowe

o kwotę 85.749,49 zł

w tym:
dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych
o kwotę 85.749,49 zł
§ 4. Zwiększyć wydatki w budżecie Gminy Toszek na rok 2016

o kwotę 480.062,10 zł

1. w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

o kwotę 85.000,00 zł

w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

o kwotę 85.000,00 zł

wydatki bieżące

o kwotę 85.000,00 zł

w tym:
wydatki jednostek budżetowych

o kwotę 85.000,00 zł

z tego:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
2. w dziale 757 Obsługa długu publicznego

o kwotę 85.000,00 zł
o kwotę 2.300,00 zł

w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu
terytorialnego
o kwotę 2.300,00 zł
wydatki bieżące

o kwotę 2.300,00 zł

w tym:
obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
3. w dziale 801 Oświata i wychowanie
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a) w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne
wydatki bieżące

o kwotę 9.000,00 zł
o kwotę 9.000,00 zł

w tym:
wydatki jednostek budżetowych

o kwotę 9.000,00 zł

z tego:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
b) w rozdziale 80195 Pozostała działalność
wydatki bieżące

o kwotę 9.000,00 zł
o kwotę 285.792,00 zł
o kwotę 228.642,00 zł

w tym:
wydatki na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich
o kwotę 228.642,00 zł
wydatki majątkowe

o kwotę 57.150,00 zł

w tym:
wydatki na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich
o kwotę 57.150,00 zł
4. w dziale 851 Ochrona zdrowia
a) w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii
wydatki bieżące

o kwotę 15.070,10 zł
o kwotę 1.055,00 zł
o kwotę 1.055,00 zł

w tym:
wydatki jednostek budżetowych

o kwotę 1.055,00 zł

z tego:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
b) w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
wydatki bieżące

o kwotę 1.055,00 zł
o kwotę 14.015,10 zł
o kwotę 14.015,10 zł

w tym:
wydatki jednostek budżetowych

o kwotę 14.015,10 zł

z tego:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane

o kwotę 3.597,30 zł

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

o kwotę 10.417,80 zł

5. w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

o kwotę 20.000,00 zł

w rozdziale 85305 Żłobki

o kwotę 20.000,00 zł

wydatki bieżące

o kwotę 20.000,00 zł

w tym:
wydatki jednostek budżetowych

o kwotę 20.000,00 zł

z tego:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
6. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

o kwotę 20.000,00 zł
o kwotę 32.300,00 zł

w rozdziale 90095 Pozostała działalność

o kwotę 32.300,00 zł

wydatki bieżące

o kwotę 32.300,00 zł

w tym:
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wydatki jednostek budżetowych

o kwotę 32.300,00 zł

z tego:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
7. w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

o kwotę 32.300,00 zł
o kwotę 26.100,00 zł

w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

o kwotę 26.100,00 zł

wydatki bieżące

o kwotę 26.100,00 zł

w tym:
- wydatki jednostek budżetowych

o kwotę 5.100,00 zł

z tego:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
- dotacje na zadania bieżące
8. w dziale 926 Kultura fizyczna
a) w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej
wydatki bieżące

o kwotę 5.100,00 zł
o kwotę 21.000,00 zł
o kwotę 4.500,00 zł
o kwotę 2.000,00 zł
o kwotę 2.000,00 zł

w tym:
dotacje na zadania bieżące

o kwotę 2.000,00 zł

b) w rozdziale 92695 Pozostała działalność

o kwotę 2.500,00 zł

wydatki bieżące

o kwotę 2.500,00 zł

w tym:
- wydatki jednostek budżetowych

o kwotę 2.500,00 zł

z tego:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

o kwotę 2.500,00 zł

Plan wydatków budżetu Gminy Toszek po zmianach wynosi: 33.323.225,59 zł.
§ 5. W uchwale nr XVII/101/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Toszek na rok 2016 §11 otrzymuje brzmienie:
" Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na
realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w
programie przeciwdziałania narkomanii:
1) dochody

155.070,10 zł

2) wydatki

155.070,10 zł„

§ 6. W załączniku Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Toszku nr XVII/101/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Toszek na rok 2016 wprowadza się następujące zmiany:
I. w pkt 1 Dotacje udzielone dla jednostek sektora finansów publicznych
1. w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury,
świetlice i kluby kwotę dotacji celowej w wysokości 96.888,49 zł zastępuje się kwotą 11.139,00 zł;
Kwota ogólna dotacji celowej wynosi 1.308.089,40 zł.
2. w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury,
świetlice i kluby kwotę dotacji podmiotowej w wysokości 832.500,00 zł zastępuje się kwotą 853.500,00 zł;
w dziale 926 Kultura fizyczna, w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej kwotę dotacji
podmiotowej w wysokości 60.000,00 zł zastępuje się kwotę 62.000,00 zł
Kwota ogólna dotacji podmiotowej wynosi 915.500,00 zł.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka.
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§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Toszku
Krzysztof Klonek
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UZASADNIENIE
Wprowadzone dochody pochodzą z następujących źródeł:
-w dziale 756 z wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu;
- w dziale 801 z wpływów z opłaty za wyżywienie dot. Szkoły Podstawowej w Toszku oraz ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektów: "Z myślą o przyszłości- wysoki poziom
edukacji w gminie Toszek„(kwota 161.180,00 zł) , "Gimnazjum w Toszku- z nami odkryjesz swoje
uzdolnienia"(kwota 124.612,00 zł);
-w dziale 921 z wynajmu świetlicy wiejskiej w Pniowie.
Środki przeznaczone zostaną:
-w rozdziale 70004 na techniczne utrzymanie budynków gminnych, w tym na zabezpieczenia dachu
budynku przy ulicy Wiejskiej 1 w Wilkowiczkach;
-w rozdziale 75702 na pokrycie wydatków związanych z zapłatą odsetek od zaciągniętych kredytów i
pożyczek;
-w rozdziale 80148 na zakup środków żywności dot. Szkoły Podstawowej w Toszku;
-w rozdziale 80195 na realizację projektów: "Z myślą o przyszłości- wysoki poziom edukacji w gminie
Toszek„(kwota 161.180,00 zł) oraz "Gimnazjum w Toszku- z nami odkryjesz swoje uzdolnienia"(kwota
124.612,00 zł) w okresie od 01.09.2016r. do 30.06.2018r.;
-w rozdziale 85153 oraz 85154 na pokrycie wydatków związanych z profilaktyką zwalczania narkomanii i
przeciwdziałania alkoholizmowi;
-w rozdziale 85305 na pokrycie wydatków związanych z usunięciem wad i usterek na obiekcie Żłobka w
Toszku;
-w rozdziale 90095 na realizację wydatków w Sołectwie Boguszyce (wykonanie 5 ławek, celem
posadowienia przy świetlicy wiejskiej), zgodnie ze wnioskiem oraz na dopłatę do taryfy za ścieki;
-w rozdziale 92109 na pokrycie kosztów utrzymania świetlicy wiejskiej w Pniowie (zakup opału), na
realizację dodatkowych zadań w ramach bieżącej działalności Centrym Kultury "Zamek w Toszku" oraz na
realizację wydatków w Sołectwie Płużniczka (doposażenie świetlicy wiejskiej) i w Sołectwie Ligota
Toszecka( doposażenie świetlicy wiejskiej), zgodnie ze wnioskiem;
-w rozdziale 92605 na pokrycie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem boiska Orlik;
- w rozdziale 92695 na realizację wydatków w Sołectwie Ligota Toszecka (zakup garażu blaszanego).
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