UCHWAŁA NR XXVI/285/2012
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU
z dnia 21 listopada 2012 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2012
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 późn. zm.) oraz art. 235, art. 236, art.239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
Rada Miejska w Toszku uchwala:
1. Zwiększyć dochody w budżecie Gminy Toszek na rok 2012
w dziale 801 Oświata i wychowanie
o kwotę 25.723,67 zł
a) w rozdz. 80101 Szkoły podstawowe
- wpływy z różnych dochodów- rozliczenie Projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki "Dobry start- dobra przyszłość- wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży Gminy Toszek"
o kwotę 20.941,67 zł
w tym:
dochody bieżące
o kwotę 20.941,67 zł
b) w rozdz. 80110 Gimnazja
- wpływy z różnych dochodów- rozliczenie Projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki "Dobry start- dobra przyszłość- wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży Gminy Toszek"
o kwotę 4.782,00 zł
w tym:
dochody bieżące
o kwotę 4.782,00 zł
2. Zwiększyć wydatki w budżecie Gminy Toszek na rok 2012
w dziale 801 Oświata i wychowanie
o kwotę 25.723,67 zł
a) w rozdz. 80101 Szkoły podstawowe
wydatki bieżące
o kwotę 20.941,67 zł
w tym:
wydatki jednostek budżetowych
o kwotę 20.941,67 zł
z tego:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
o kwotę 20.941,67 zł
b) w rozdz. 80110 Gimnazja
wydatki bieżące
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o kwotę 4.782,00 zł
w tym:
wydatki jednostek budżetowych
o kwotę 4.782,00 zł
z tego:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
o kwotę 4.782,00 zł
3. Środki zostaną przeznaczone na:
- w rozdz. 80101 na malowanie korytarzy, sali lekcyjnej, zakup materiałów do doprowadzenia ciepłej wody do
umywalek dla uczniów, farb w Szkołach Podstawowych: w Toszku, w Kotulinie, w Paczynie i w Pniowie.
- w rozdz. 80110 na częściowy zakup kafelek do remontu korytarza przy sali gminastycznej w Gimnazjum
w Toszku.
4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka.
5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Toszku
Ireneusz Kokoszka
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