UCHWAŁA NR III/12/2018
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU
z dnia 20 grudnia 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2018
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. Zmniejszyć dochody w budżecie Gminy Toszek na rok 2018

o kwotę 55.346,47 zł

1. w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

o kwotę 11.500,00 zł

dochody bieżące

o kwotę 11.500,00 zł

w tym:
wpływy z pozostałych odsetek tj. odsetek od nieterminowych wpłat czynszu o kwotę 11.500,00 zł
2. 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 43.846,47 zł
dochody bieżące

o kwotę 43.846,47 zł

w tym:
wpływy z podatku od spadków i darowizn

o kwotę 43.846,47 zł

§ 2. Zwiększyć dochody w budżecie Gminy Toszek na rok 2018

o kwotę 263.160,00 zł

1. w dziale 600 Transport i łączność

o kwotę 1.600,00 zł

dochody bieżące

o kwotę 1.600,00 zł

w tym:
wpływy z różnych dochodów tj. z odszkodowania za uszkodzenie wiaty przystankowej
o kwotę 1.600,00 zł
2. w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa
dochody bieżące

o kwotę 127.225,00 zł
o kwotę 24.225,00 zł

w tym:
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
o kwotę 4.225,00 zł
wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych tj. czynszu za najem lokali mieszkalnych
i użytkowych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Toszek o kwotę 20.000,00 zł
dochody majątkowe

o kwotę 103.000,00 zł

w tym:
wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości
o kwotę 103.000,00 zł
3. w dziale 750 Administracja publiczna
dochody bieżące

o kwotę 18.978,00 zł
o kwotę 18.978,00 zł

w tym:
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wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym: zwrot podatku VAT za lata 2014-2015
o kwotę 12.448,00 zł
wpływy z różnych dochodów tj. z tytułu terminowego rozliczania składek ZUS i podatku
o kwotę 1.330,00 zł
wpływy z otrzymanej darowizny w postaci pieniężnej

o kwotę 5.200,00 zł

4. 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 90.311,00 zł
dochody bieżące

o kwotę 90.311,00 zł

w tym:
wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej
o kwotę 2.185,00 zł
wpływy z podatku od środków transportowych

o kwotę 29.037,00 zł

wpływy z podatku od nieruchomości

o kwotę 22.000,00 zł

wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

o kwotę 28.209,00 zł

wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

o kwotę 8.880,00 zl

5. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
dochody bieżące

o kwotę 25.046,00 zł
o kwotę 25.046,00 zł

w tym:
wpływy z innych lokalnych opłat tj. z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
o kwotę 10.000,00 zł
dotacja celowa na usuwanie azbestu

o kwotę 15.046,00 zł

Plan dochodów budżetu Gminy Toszek po zmianach wynosi: 36.698.010,28 zł.
§ 3. Zmniejszyć wydatki w budżecie Gminy Toszek na rok 2018

o kwotę 241.166,00 zł

1. w dziale 801 Oświata i wychowanie

o kwotę 227.666,00 zł

w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe

o kwotę 227.666,00 zł

wydatki majątkowe

o kwotę 227.666,00 zł

w tym:
nakłady inwestycyjne
2. w dziale 852 Pomoc społeczna

o kwotę 227.666,00 zł
o kwotę 2.000,00 zł

w rozdziale 85295 Pozostała działalność

o kwotę 2.000,00 zł

wydatki bieżące

o kwotę 2.000,00 zł

w tym:
świadczenia na rzecz osób fizycznych
3. w dziale 855 Rodzina

o kwotę 2.000,00 zł
o kwotę 11.500,00 zł

w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny

o kwotę 11.500,00 zł

wydatki bieżące

o kwotę 11.500,00 zł

w tym:
wydatki jednostek budżetowych

o kwotę 11.500,00 zł

z tego:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
§ 4. Zwiększyć wydatki w budżecie Gminy Toszek na rok 2018
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1. w dziale 750 Administracja publiczna
a) w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
wydatki bieżące

o kwotę 16.700,00 zł
o kwotę 5.200,00 zł
o kwotę 5.200,00 zł

w tym:
wydatki jednostek budżetowych

o kwotę 5.200,00 zł

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

o kwotę 5.200,00 zł
o kwotę 11.500,00 zł
o kwotę 11.500,00 zł

w tym:
wydatki jednostek budżetowych

o kwotę 11.500,00 zł

z tego:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
2. w dziale 852 Pomoc społeczna

o kwotę 11.500,00 zł
o kwotę 11.500,00 zł

w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej

o kwotę 11.500,00 zł

wydatki bieżące

o kwotę 11.500,00 zł

w tym:
wydatki jednostek budżetowych

o kwotę 11.500,00 zł

z tego:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
3. w dziale 855 Rodzina

o kwotę 11.500,00 zł
o kwotę 2.000,00 zł

w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze

o kwotę 2.000,00 zł

wydatki bieżące

o kwotę 2.000,00 zł

w tym:
wydatki jednostek budżetowych

o kwotę 2.000,00 zł

z tego:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

o kwotę 2.000,00 zł

Plan wydatków budżetu Gminy Toszek po zmianach wynosi: 37.411.223,74 zł.
§ 5. Deficyt zmniejszy się o kwotę 418.779,53 zł.
§ 6. W uchwale nr XLI/345/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Toszek na rok 2018 wprowadza się następujące zmiany:
1) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 713.213,46 zł, który zostanie pokryty przychodami
pochodzącymi z:
1) pożyczki- wpływ I transzy pożyczki na przydomowe oczyszczalnie ścieków w kwocie 240.000,00 zł,
2) wolnych środków w kwocie

473.213,46 zł”;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów i rozchodów budżetu, z czego:
1) przychody w kwocie

1.204.993,46 zł,
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2) rozchody w kwocie

491.780,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.”;

3) § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Ustala się limity zobowiązań:
1) na zaciągnięcie kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości
1.000.000,00 zł,
2) na zaciągnięcie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
do wysokości 491.780,00 zł,
3) na zaciągnięcie pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 480.000,00 zł.”;
4) Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie:
Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu.

Wyszczególnienie

Klasyfikacja
§

Przychody budżetu
w tym:

Planowana kwota
2018 r.
1.204.993,46

-

kredyty

952

491.780,00

-

pożyczki

952

240.000,00

-

wolne środki

950

473.213,46

Dochody budżetu

36.698.010,28

Razem przychody i dochody budżetu

37.903.003,74

Rozchody budżetu
w tym:

491.780,00

-

raty kredytów

992

200.000,00

-

raty pożyczek

992

291.780,00

Wydatki budżetu

37.411.223,74

Razem rozchody i wydatki budżetu

37.903.003,74

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka.
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§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Toszku
Tadeusz Kobiernik
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UZASADNIENIE
Zwiększenia dochodów dokonuje się w związku z wykonaniem dochodów wcześniej nieujętych w planie
finansowym.
Zmniejszenia dochodów dokonuje się w związku z przewidywanym częściowym niewykonaniem
zaplanowanych dochodów z tytułu: wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat czynszu, wpływów
z podatku od spadków i darowizn.
Środki przeznaczone zostaną:
-w rozdziale 75075 na promocję Gminy Toszek;
-w rozdziale 75095 na usługę doradczą związaną z odyskiwaniem podatku VAT;
-w rozdziale 85219 na wynagrodzenia dla pracowników w związku z otrzymaną dotacją "Asystent
Rodziny";
-w rozdziale 85508 na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci w pieczy zastępczej;

Zmniejszenia wydatków w rozdziale 80101 dokonuje się w związku z przeniesieniem realizacji
przedsięwzięcia pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego im. Ireny Sendler w Szkole Podstawowej
w Toszku" na 2019 rok.
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