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Uchwala Nr Xvl,f56 (;WI'!"
Rady Miejskiej w Toszku
z d nia .2 II 9rt( ofnt'o.. .;LOtl1.",

w sprawie: uchwalenia hudzetu gminy Toszek na rok 2012.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 91it."d" oraz lit.,,i" ustawy z dnia 8 marea 1990Lo
samorzqdzie gm innym (Dz.U.z 2001r. Nr 142,poz.1591 z p6Zn.zm.) oraz art.2 1 I , art.212,
art.2 14, art. 2 I 5, art. 217, art.222, art.235 , art.237, art.239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
o finansaeh publieznyeh (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz.1240)

Rada Miejska w Toszku
uchwala:
I.Uehwala siy budzet Gminy Toszek na rok 2012.
2.Ustala si y dochody w Iqcznej kwoeie
28.421.144,57 zl.
z tego:
11 biezqee w kwoeie
23.386.681,66 zl.
21 maj'ltkowe w kwocie 5.034.462,91 zl. , zgodnie z za!'leznikiem nr 1.
3.Ustala si y wydatki w l'lcznej kwoeie 30.051.969,57 zl.
z tego:
11 biezqee w kwocie
24.531.512,94 zl.
21 majqtkowe w kwocie 5.520.456,63 zl., zgodnie z zalqcznikiem nr 2.
4.Ustala sit; defieyt budzetu w wysokosei 1.630.825,00 zl., kt6ry sfinansowany bt;dzie
przyehodami poehodzqcymi z:
II kredytu w kwocie
1.000. 000,00 zl.
21 wo1nyeh srodk6w w kwoeie
630.825,00 zl.
5.Ustala sit; plan przychod6w i rozchod6w budZetu
I I przychody w kwocie 2.220.000,00 zl.
21 rozchody w kwoeie
589.175,00 zl., zgodnie z za!qcznikiem nr 3
6.Ustala sit; limity zobowiqzail:
lina zaciqgnit;cie kredyt6w na sfinansowanie przejsciowego deficytu budZetu do
wysokosci 1.000.000,00 zl.,
2Ina zaciqgnit;cie kredytu na sfinansowanie planowanego deticytu budzetu w kwocie
okreslonej w pkt 4 ppkt 1,
3/na wyprzedzajqce f1l1ansowanie zadan finansowanye!l ze srodk6w pochodzqcych
z budZetu Unii Europejskiej do wysokosei 2.500.000,00 zl.
7.Ustala sit; dotacje udzielane z budzetu podmiotom nalezqcym i nie nalezqcym do sektora
finans6w publicznych, zgodnie z zalqcznikiem nr 4.
8.Ustala siy dochody i wydatki zwi'lzane z real izacj q zadail z zakresu adm inistracji rZqdowej
i irUlych zadan zleconych ustawami:
II dochody w kwocie
1.609.856,00 zl.
21 wydatki w kwocie
1.609. 856,00 z1., zgodnie z za!'lcznikiem nr 5.

9.Ustala si~ dochody i wydatki zwiqzane z realizacjq zadan na podstawie porozumien
z organami administracji rz,!dowej, zgodnie z zahlcznikiem nr 6.
I O.Ustala sit; dochody i wydatki zwiqzane z realizacj ,! zadan na podstawie um6w lub
porozumien mi~dzy jednostkami samorzqdu terytorialnego , zgodnie z zal,!cznikiem nr 7.
11.Ustala sit; wydatki jednostek pomocniczych gminy w ramach Funduszu Soleckiego
wysokosci 183.384,23 zL ,zgodnie z zalqcznikiem nr 8.
12.Ustala siy kwott; wydatk6w przypadajqcych do splaty z tytulu poryczen i gwarancji
udzielonych przez gminy zgodnie z zawartq umOWq w wysokosci 378.623,00 zL
13.0kresla si~ dochod y z tytulu wydawania zezwolen na sprzedaZ napoj6w alkoholowych
i wydatki na realizacjy zadail okreslonych w programie profilaktyki i rozwiqzywania
problem6w alkoholowych oraz w programie przeciwdzialania narkomanii:
I I dochody
150.000,00 zL
21 wydatki
150.000,00 zL
14.0kresla sit; dochody z tytulu oplat i kar za korzystanie ze srodowiska i wydatki na
realizacjy zadan z zakresu ochrony srodowiska i gospodarki wodnej:
I I dochody
63.000,00 z1.
21 wydatki
63.000,00 zL
I 5 Tworzy si y rezerwt; og6ln,! w wysokosci 154.184,00 z1. i rezerwt; celowq w wysokosci
65.000,00 zL na reali zacjy zadail z zakresu zarzqdzania kryzysowego.
16 .UpowaZnia sit; Burmistrza Toszka do:
l /zaci,!gania kredyt6w na pokrycie wystypujqcego w ciqgu roku przejsciowego defieytu
budzetu w wysokosci okreSlonej w pkt 6 ppkt I,
2/1okowania wolnyeh srodk6w na rachunkach bankowych w irmych bankaeh niz bank
prowadz,!cy obslugy budzetu gminy,
3/dokonywania zmian w budzecie, polegajqcych na zmianach planu:
alwydatk6w na uposazenia i wynagrodzenia ze StOSllnkU pracy w zakresie wydatk6w
hiezqcyeh w ramach dzialu,
b/wydatk6w majqtkowych w ramach dzialu polegajqcych na dokonywaniu przeniesien
miydzy rozdzialami i grupami paragraf6w wydatk6w biezqcych i majqtkowych.
4/do przekazania llprawl1ien irmym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciqgania
zobowiqzail z tytulu llm6w, kt6rych realizacja w roku budzetowym i w latach
nastt;pnych jest niezbydna do zapewnienia ci,!glosci dzialania jednostki i z kt6rych
wynikajqce platnosci wykraczajq poza rok budzetowy 2012.
17.Ustala sit;, ze uzyskane przezjednostki budzetowe ZWToty wydatk6w:
IIdokonane w 2012 roku zrrmiejszajq wykonanie wydatk6w w tym roku budzetowym,
2/dotycz'!cych lat poprzed ni ch stanowiq dochody budzetu roku biezqcego.
18.Wykonanie uchwaly powierza sit; Burmistrzowi Toszka.
19.Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjycia z moc,! obowiqzujqcq od I stycznia 2012r.
i podlega publikacji w Dziermiku Urzydowym Wojew6dztwa Slqskiego.

Za!~cznik Nr 1 do uchwaly Rady Miejskiej w Toszku
Nr XVI156/20 11 z dnia 21 grudnia 20 11 r.

DOCHODY - wg dzial6w klasyfikacji budzetowej oraz :lr6del pochodzenia.

Dz.

Nazwa dzialu-zr6dlo pochodzenia

010 Ro.lnictwo. i lowiectwo.
-dochody z dzierzaw
-dofinansowanie inwestycji-Regionalny
Program Operacyjny
700

GosPo.darka mies1Okaniowa
-czynsze za mieszkania i lokale
uzytkowe
-wplywy ze sprzedaZY mienia
-oplaty za wiec'0'ste uzytkowanie
-oplata adiacencka

710 Dzialainosc uslugo.wa
-dotacja, utrzymanie miejsc pami<;:ci
750

Administrac.ia publiczna
-dotaci a, zadania zlecone
-wynagrodzenia z tytulu terminowego
wp!acania podatk6w na rzecz budzetu
pruls(wa
-odsetki od srodk6w na rachunkach
bankowych
-wplywy z tyt. realizacji zada.t\
zleconych
-dofinansowanie projekt6w- Program
Rozwoju Obszar6w Wiejskich
751 Urz{'dy naczelnych o.rganow wladzy
paIistwo.wej, ko.ntro.li i o.ehro.ny prawa
o.raz sljdo.wnictwa
-dotacja, prowadzenie i aktualizacja
stalego spisu wyborc6w
754 Be1Opiec1Oenstwo. publiczoe i o.chro.na
pr1OeCiWllo.Zaro.Wa
- dotacja na realizacj« zadan z zakresu
obrony cywilnej
756 Do.cho.dy o.d o.s6b prawnych, o.d o.s6b
flzycznych i o.d innych jedno.stek

Planowana
kwota
dochod6w na
201 2 r.
1.705.655,89,
30.000,00

z dochod6w
dochody
dochody
majqlkowe
biezqce
30.000,00
30.000,00

1.675.655,89

1.675.655,89

1.675.655 ,89

1.159.341,76

709.341 ,76

659.341 ,76
450.000,00
30.000,00
20.000,00

659.3 41 ,76

500,00
50000

500,00
500,00

126.334,00
60.304,00

126.334,00
60.30400

1.000 ,00

1.000,00

40.000,00
30,00

40.000,00
30,00

25 .000,00

25.000,00

3.10000

3.100,00

3.100,00
1.000,00

3. 100 ,00
1.000,00

1.000,00

1.000,00

9.250.902,00

9.250.902,00

450.000,00

450.000,00
30.00000
20.000,00

nieposiadaj llcych osobowosci prawnej
oraz wydatki zwillzane z ich poborem
-udzialy w podatku dochodowym od
os6b fizycznych
-udzialy w podatku dochodowym od
os6b prawnych
-podatek rolny
-podatek od nieruchomosci
-podatek lesny
- _h
Z karty podatkowei
-podatek od spadk6w i darowizn
-oplata skarbowa
-oplata od czynnosci cywilno-prawnych
-oplata targowa
-oplata od posiadania psa
-podatek od srodk6w transportowych
-oplaty za sprzedaz napoj 6w
alkoholowych
-wplywy za zaj«cie pasa drogowego
-wpl~ z dywidendy
-odsetki od nieterminowvch wplat
758 R6i:ne rozliczenia
-czvSc wyr6wnawcza subwencii og61nej
-cz«sc oswiatowa subwencji og61nej
-cz~sc rownowaZ;jca subwencii ogolnei
O§wiata i wychowanie
-wplaty za przedszkole
-wplaty za wvzywienie
-wplaty z tvtulu czynszu
-wplywy za wynajem autobusu
- proj ekt " uczenie si« przez cale zycie"
Comenius
-dofinansowanie projektuPro gram Operacyiny Kapital Ludzki
- dofinansowanie inwestycji: Budowa
boiska Orlik" przy SP Toszek
852 Pomoc spoleczna
-dotacja, swiadczenia rodzinne,
swiadczenie z funduszu alimentacyjnego
oraz skladki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
spolecznego
-dotacj a, skladki na ubezpieczeni e
zdrowotne oplacane za osoby
pobieraj<tce niekt6re swiadczen ia z
pomocy spolecznej . niekt6re

801

4.265.002.00

4.265.002.00

50.000,00

50.000,00

901.400,00
3.121.000,00
27500,00
10.000,00
60.000,00
30.000,00
170.000,00
25.000,00
1.000,00
200.000,00
150.000,00

901 .400,00
3.121.000,00
27.500,00
10.000,00
60. 000,00
30.000,00
170.000,00
25.000,00
1.000,00
200.000,00
150.000,00

20.000,00
160.000,00
60.000,00

20.000,00
160.000,00
60.00000

10.253.660,00
2.271304,00
7.952.545,00
29.81 1,00

10.253.660,00
2.27 1.304,00
7.952.545,00
29.811 ,00

1.744.447,90
51.534,00
267.922,00
38.540,00
25.000,00
53.000,00

911.447,90
51.534,00
267.922,00
38.540,00
25.000,00
53.000,00

475.451,90

475.451,90

833 .00000
1.985.096,00
1.543.4 17,00

1.985.096,00
1.543.4 17,00

14.035,00

14.035 ,00

833.000,00

833.000.00

swiadczenia rodzinne oraz za oso by
uczestnicz<lcce w 'laj,<ciach w centrum
integracj i spolecznej
-dotacja, zasilki i pomoc w naturze oraz
skladki na ubezpi eczenia emerytalne i
rentowe
-dotacia, zasilki stale
-dotacia, utrzymanie OPS
-dotacja, dozywianie
-zwroty swiadczen nienaleznie
pObr311ych

106.953,00

106.95 3,00

112.900 00
\03.73 6,00
99. 055 00
5.000,00

112. 900 00
103.73600
99.055.00
5.000,00

Edukacyjna opieka wychowawcza
-"'-platy na organizowanie wyjazd6w na
'lielone szkolv

72.800 ,00

72.800,00

72.800,00

72.800,00

Gospodarka komunalna i ochrona
srodowiska
-wplywy 'l oplaty produktowej
-wplywy z tytulu oplat i kar 'la
korzystanie ze srodowiska
-d ofinansowanie proj ekt6w-Program
Rozwoju Obs'lar6w Wiejskich
Dotacj a na dofinan sowanie inwestycji 'l
Agencji Nieruchomosci Rolnych
926 Kultura fJZLczna i s~ort
-dofinansowanie projektu - Program
Rozwoju Obs'lar6w Wiej skich
-dofinansowanie projektu - Program
Ro'lwoju Obs'lar6w Wiejskich
DOCHODY OGOLEM:

1.790.925,37

42.500,00

2.500,00
40.000 ,00

2.500,00
40.000 ,00

854

900

1.748.425,37

1.468.425 ,37

1.468 .425,37

280.000,00

280.000,00

327.381 ,65
307 .73 7,0 0

327.381,65
307.737,OU

19.644,65

19.644,65

28.421.144,57

23.3 86.68 1,66

5.034.462,91

Zal~cznik Nr 2 do uchwaly Rady Miejskiej w Toszku
Nr XVI156/2011 z dnia 21 grudnia 2011 r.

WYDATKl w szczeg6lowosci do dzial6w i rozdzial6w klasyfikacj i budzetowej
-- _. _._

. ._ .

_ . __

Dzial Rozdz.
010

..

.

Nazwa
ROLNICTWO I LOWIECTWO

.. _

-

_." -

-

20.000,00
20000,00

Wydatki biezace
wtym:
-wydatki jednostek budzetowych, z tego:
-wydatki zwiqzane z realizacjq ich statutowych zadan
Wydatki biezqce
wtym:
-wydatki jednostek budzetowych, z tego:
-wydatki zwiqzane z realizacjq ich statutowych zadan
Wydatki majqtkowe

20.000,00
20000,00

2.604.773,35
4.773,35
4.773,35
4.773,35

2.600.000,00

01030 Izby rolnicze

500

20.000,00

Wydatki biezace
wtym:
-dotacje na zadania biez~ce

20.000,00

HANDEL

18.500,00

20.000,00

50095 Pozostala dzialalnosc

18.500,00
18.500,00

Wydatki biezace
wtym:
-wydatki jednostek budzetowych, z tego:
-wydalki zwiqzane z realizacjq ich statutow:;ch zadan

I

600

I

ITRANSPORT I Ll\CZNOSC
60014 Drogi publicznc powiatowe
Wydatki biezace
wtym:
-dotacje na zadania biezitce

60016 Drogi publiczne gminne
Wydatki biezace
wtym:
-wydatki jednostek budzetowych, z tego:
-wydatki zwiqzane z realizacjq ich statutowych zadan
Wydatki majatkowe

60017

,

2.644.773,35

01008 Melioracjc wodnc

01010 Infrastruktura wodocillgowa i sanitaryjna wsi

- ' ._

Kwota

Drogi wewn~trzne

18.500,00
18.500,00

5

68.4 18,07 1
100.000,00
100.000,00

100.000,00

428 .928,70
183.928,70
183.928,70
183.928,70
245.000,00

13.86-t,51

Wydatki bieZqce
wtym:
-wydatki j ednostek budzetowych, z tego:
-wydalki ZJ.viqzane z realizacjq ich sfalulowych zadan
60053 Illfrastruktura telckomunikacyjlla

1.1 20,00
1.120,00

Pozostala dzialalnosc

24.504,86

Wydatki biezace
wtym:
-wyd atki jednostek budzetowych, z tego :
-wydalki zwiqzane z realizacjq ich slalulowych zadan

24.504 ,86

TURYSTYKA

32.718,92

63095 Pozostala dzialalnosc

32.7 18,92

60095

Wydatki mai ijtkowe
700

1.300,000,00

GOSPODARKA MIESZKANIOWA
70004 R6:ille jednostki obslugi gospodarki mieszkaniowej

1.000,000,00

Wydatki biezijce
wtym:
-wydatki jednostek budzetowych, z tego:
-wydalki zwiqzane z realizacjq ich slalutowych zadan

1.000.000,00
1.000.000,00
1. 000. 000, 00
300.000,00

Wydatki biezijce
wtym:
-wydatki jednostek budzetowych, z tego:
-wydalki zwiqzane z realizacjq ich slalutowych zadan

300.000,00
300000,00

DZIALALNOSC USLUGOWA'

279,50 0,00

-

71004 Platly zagospodarowania przestrzellllego

71014 Opracowallia geodczyjue i kartograficzlle

--_..

"

170.000,00
170.000,00
170.000,00
95.0 00,00

Wydatki biezijce
wtym:
-wydatki jednostek budzetowych, z tego:
-wydalki zwiqzane z realizacjq ich slalutowych zadan
71035 ICmelltarze

300000 ,00

170.000,00

Wydatki biezijce
wtym:
-wydatki jednostek budzetowych, z tego:
-wydatki zwiqzane z realizacjq ich stalUlowych zadan

~.-.

24.504,86
24.504,86

32.71 8,92

70005 Gospodarka gruntami i Ilieruchomosciami

710

13.864,51
13.864,5 1
1.120,00

Wydatki bieZqce
wtym:
-dotacje na zadania biez'1.ce

630

13. 864,51

"-_._"- 

95 .000,00
95.000,00
95000, 00 ,

H .500,OO\

- -- -

-

'-'

14.500.00

Wydatki biezace
w tym:
-wydatki jednostek budzetowych, z tego:
-wydatki zwiqzane z realizacjq ich statutowych zadan
720

14500,00
14.500,00

INFORMATYKA

-

572,26

.

72095 Pozos tala dzialalnosc

572,26

Wvdatki biezace
wtym:
-dotacje na zadania biez'l.ce
750

572,26
572,26

ADMINISTRACJA PUBLlCZNA
75011

Urz~ dy

3.294.840,00

wojewodzkie

-' -

275.504,00

Wydatki bi ezace
wtym:
-wydatki jed nostek budzetowych, z tego:
-wynagrodzenia i skladki od nich naliczane
-wydatki zwiqzane z realizacjq ich statutowych zadan
75022 Rady gmin Imiast i miast na prawacb powia tul

275.504,00

275.504,00
230.304,00
45.200,00

130.000,00

_-..

Wydatki biezace
wtym:

130.000,00

30.856,00
30.856,00
99.144,00

-wydatki j ednostek budzetowych, z tego:
-wydatki zwiqzane z realizacjq ich statutowych zadan
-swiadczeni a na rzecz os6b tizycznych
75023 U rz~dy gmin Imiast i miast na prawacb powiatul
Wydatki bi ezace
wtym:
-wydatki jednostek budzetowych, z tego:
-wy nagrodzenia i skiadki od nich naliczane
-wydatki zwiqzane z reaiizacjq ich statutowych zadan
-swiadczenia na rzecz os6b tizycznych
75075 Promocja j ednostek sa morzltdu terytori aJocgo
Wydatki bi eZace
w tym:
-wydatk i jednostek budzetowych, z tego:
-wydatki zwiqzane z realizacjq ich statutowych zadan
75095 Pozostala dzialalnosc
Wydatki biezace
w tym:
-wydatki jednostek budzetowych, z tego:
-wy datki zwiqzane z reaiizacjq ich statutowych zadan
-swiadczenia na rzecz os6b ti zycznych

.. .

2.721.536,00
2.721.536,00
2.721.036 ,00
2.332.761,00
388.275,00
500,00

106.500,00
106.500,00
106.500,00
106.500,00

61.300,00
61.300,00
11 .300,00
11.300,00
50.000,00

-

- ,---

751

75101

-

.... ..

- --- -- - -

-

...

--

- .

URZF,:DY NACZELNYCH ORGANOW WLADZY
PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRA W A
ORAZ Si\DOWNICTWA

3.100,00

Urz~dy

naczclnych organ6w wladzy panstwowej,
kontroli i ochrony prawa

3.[00,00

Wydatki biezace
wtym:
-wydatki jednostek budzetowych, z tego:
-wydatki zwiqzane z realizacjq ich slalulowych zadan

3. 100.00
3.100,00
3.100,00

--

752

OBRONA NARODOWA
75212 Pozos talc wydatki obronne
..-

754

2.500,00

Wydatki biezace
wtym:
-wydatki jednostek budzetowych, z tego:
-wydalki zwiqzane z realizacjq ich slalulowych zadan
-swiadczenia na rzecz os6b fizycznych

2.500.00

BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOZAROWA

137.730,00

75404 Komendy wojew6dzkie policji
Wydatki biezace
wtym:
-dotacje na zadania biez'l.ce
75412 Ochotniczc straie poiarnc
Wydatki biezllce
wtym:
-wydatki jednostek budzetowych, z tego:
-wynagrodzenia i skladki od nich naliczane
-wydalki zwiqzane z realizacjq ich slalulowych zadan
-swiadczenia na rzecz os6b fi zycznych
75414 Obrona cywilna
Wydatki bi ezllce
wtym:
-wydatki j ednostek budzetowych, z tego:
-wynagrodzenia i skladki od nich naliczane
-wydalki zwiqzane z realizacjq ich stalulowych zadan
Wydatki mai~tkowe
756

2.500,00

DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJi\CYCH OSOBOWOSCI PRA WNEJ
ORAZ WYDATKI ZWli\ZANE Z ICH POBOREM
75695 Pozostala dzialalnosc
--

1.000,00
1.000,00
1.500,00

2.960,00
2.960.00
2.960,00
120.870,00
120.870.00
106.870,00
39.520,00
67.350,00
14.000,00
13.900,00
5.900,00
5.900,00
1.000,00
4.900,00
8.000,00
40.00 0,00

40.00 0,00
-

' - '"

._- -

.

- - - _....

.

Wydatki biezace
wtym:
-wyd atki jednostek budzetowych, z tego:
-wynagrodzen ia i skladki od nich naliczane
757

758

-

---_.

40.00 0,00
40.000,00
40000,00
498,623,00

OBSLUGA DLUGU PUBLICZNEGO
75702 Obsluga papicrow wartosciowych, kredytow i pozyczek
jednostek samorzl/du terytorialnego

120,000,00

Wydatki biez<\ce
wtym:
-obsluga d!ugu jednostki samol7.'l.du terytorialnego

120.000,00

75704 Rozliczcnia z tytulu por~czeIi i gwarancji udzielonych
przez Skarb PaIistwa lub jednostk~ samor:l'ldu
terytorialnego

378,623,00

120.000,00

Wydatki biezace
w tym:
-wyplaty z tytulu por«czen i gwarancj i

378 .623,00

ROZNE ROZLICZENIA

21 9. l84,00

378 .623,00

75818 Rezerwy ogolne i celowe
..

219. 184,00

Wydatki biezace
w tyrn :
-wydatki jednostek budzetowych, z tego:
-wydatki zwiqzane z realizacjq ich statlllowych zadan
801

_-

219. 184,00
219.184,00
219.184,00
10,682,081,45

OSWIATA I WYCHOWANIE

...".

5,280,673,64

80101 Szkoly podstawowe
Wydatki bieZace
wtym:
-wyd atki jednostek budzetowych, z tego:
-wynagrodzenia i skladki od nich naliczane
-wydatki zwiqzane z realizacjq ich statutowych zadan
-swiadczenia na rzecz os6b tizycznych
-d otacje na zadania bieZqce
-wydatki na programy tinansowane z udzialem srodk6w
o kt6rych mowa w art. 5 ust.l pkt. 2 i 3,w cz~sci
zwiqzanej z reali zacj::t zadanjednostki samorz::tdu
terytorialnego

5. 280.673,64
4.992.069,64
4.338.458,64
653.611,00
234. 604,00
1.000,00

53.000,00

"'

80103 Oddzialy przcdszkolne w szkolach podstawowych
Wvdatki biez<\ce
wtym:
-wydatki jednostek budzetowych, z tego:
.

-

421.762,91
42 1.762,91
404.111 ,91

----l

-

.- _.-- -l

._-

-wynagrodzen ia i skladki od nich naliczane
-wydatki zwiqzane z realizacjq ich stall.llowych zadan
-swiadczenia na rzecz os6b fizycznych

361.350,91
42.761,00
17.651 ,00_

80104 Przedszkola

912.609,00
-,,

Wydatki biez~ce
w tym:
-wydatki jednostek budzetowych, z tego:
-wynagrodzenia i skladki od nich naliczane
-wydatki zwiqzane z realizacjq ich slalulowych zadan.
-swiadczenia na rzecz os6b fizy cznych

912.609,00
883.973,00
772.503,00
111.4 70,00
28.636,00

80110 Gimnazja

2.367.120,00

Wydatki biez!'!ce
wtym:
-wydatki jednostek budzetowych, z tego:
-wynagrodzenia i skladki od nich naliczane
-wydatki zwiqzane z realizacjq ich statutowych zadan
-swiadczenia na rzecz os6b fizycznych

2.367.120,00
2.243.203 ,00
1.91 4.159, 00
329.044,00
123.917,00

80113 Dowo:icnie uczniow do szkol

-

Wydatki b iez~ce
w tym:
-wydatki jednostek budzetowyc h, z tego:
-wydatki zwiqzane z realizacjq ich statutowych zadan

402.000.00
402.000,00
402000.00

80114 Zespoly obslugi ekonomiczno-administracyj nej szkol

I

322.484,00
322.484,00

Wydatki biez!:\ce
wtym:
-wydatki jednostek budzetowych, z tego:
-wynagrodzenia i skladki ad nich naliczane
-wydatki zwiqzane z realizacjq ich statutowych zadan
-swiadczeni a na rzecz os6b fi zycznych

32 1.284,00
296.485,00
24.799,00
1.200,00

..

49.698,00

80146 Doksztalcauie i doskonalenie nauczycieJi
Wydalki biezijce
wtym:
-wydatki jednostek budzetowych, z tego:
-wydatki zwiqzane z reaJizacjq ich statutowych zadan

46.698,00
46.698 ,00
46.698,00

80148 Sto16wki szkolne i przedszkolne

421.130,00

Wyd atki biez<\ce
wtym:
-wydatki jednostek budzetowych, z tego:
-wynagrodzenia i skladki ad nich naliczane
-wydatki zwiqzane z realizacjq ich statutowych zadan
-swiadczenia na rzecz os6b fizycznych
.. _

80195 Pozostala dzialalnosc
-_.

-

402.000,00

421.130JLQ
420.480,00
157.559, 00
262.921 ,00
650,00

I

504.603,90
'

,

--

-----

-,.

---

Wydatki biezllce
wtym:
-wydatki jednostek budzetowych, z tego:
-wydatki zwiqzane z realizacjq ich statlltowych zadan
-wynagrodzenia i skladki od nich naliczane
-wydatki na programy fi nansowane z udzialem srodk6w
o kt6rych mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3,w cz~ sci
zwi'tzanej z realizacj'lzadan jednostki samorz'tdu
terytori alnego

504.603,90
29 152,00
4.400,00
24.752, 00

475.451,90
_.

851

OCHRO NA ZDROWIA

224.080,00

,

85153 Zwalczanie narkoman ii

10.000,00

-

10.000,00

Wydatki biezllce
w tym :
-wydatki jednostek budzetowych, z tego :
-wydatki zwiqzane z realizacjq ich statlltowych zadan

10.000,00
10.000, 00
140.000,00

85154 Przeciwdzialanie alkoholizmowi

140.000,00

Wydatki biezllce
w tym:
-wydatki jednostek budzetowych, z tego:
-wynagrodzen ia i skladki od nich naliczane
-wydatki zwiqzane z realizacjq ich statlltowych zadan
-swiadczenia na rzecz os6b fizycznych

131.900,00
50.000,00
81.900,00
8. 100,00

85195 Pozostala dzialalnosc

74.080,00
74.080,00

Wydatki bieZllce
wtym:
-wydatki jednostek budzetowych, z tego:
-wydatki zwiqzane z realizacjq ich starutowych zadan
-dotacj a na zadania biezqce
852

24.080,00
50.000,00
3.347.156,00

POMOC SPOLECZNA

16.800,00

85201 Placowki opiekunczo-wychowawcze

16.800,00

Wydatki biezilce
wtym:
-dotacje na zadania biez'lce

16.800,00

85202 DOOlY pomocy spolecznej
Wydatki biezilce
wtym:
-wydatki jednostek budzetowych, z tego:
-wydatki zwiqzane z realizacjq ich statutowych zadan
85204 Rodziny

'-----

zast~pc ze

Wydatk i hiezilce
wtym:
-dotacj e na zadania biez'lce

390.000,00

-

-.--.---.---

390.000 ,00

_.

390.000,00
390.000,00
5.400,00

5.400.00
5.400,00

- 

..

. -

-

- _ ..

- •. .  - -

._ 

85205 Zadania w zakresie przeciwdzialania przemocy w
rodzinie

Wydatki biezijce
wtym:
-wydatki jednostek budZetowych, z tego:
-wydatki zwiqzane z realizacjq ich statutowy::h zadan
85212 Swiadczenia rodzinne, swiadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz skladki na ubezpicczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego

Wydatki biezgce
wtym:
-wydatki jednostek budzetowych, z tego:
-wynagrodzenia i skladki od nich naliczane
-wydatki zwiqzane z realizacjq ich statutowych zadan
-swiadczenia na rzecz os6b fizycznych
85213 Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacanc za osoby
pobicrajllce niekt6re swiadczen ia z pomocy spoleczncj,
niektore swiadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczllce w zaj~ciach w centrum integracji
spolecznej
.

10.000,00
10.000,00
10_000,00
10.000,00
1.543.417,00

1.543.417,00
69.102,0 0
64.007,00
5.095,00
1.474.315,00
16,835,00

-

Wydatki biezgce
wtym:
-wydatki jednostek budzetowych, z tego:
-wydatki nviqzane z realizacjq ich statutowych zadan
85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wydatki biezijce
wtym:
-swiadczenia na rzecz os6b fizycznych
85215 Dodatki mieszkaniowe

Wydatki bieZijce
wtym:
-swiadczeni a na rzecz os6b fizycznych
85216 Zasilki stale

Wydatki bieZijce
wtym:
-swiadczenia na rzecz os6b fizycznych
85219 Osrodki pomoey spoleczoej

...

, - - ---- 

Wydatki bicZijce
wtym:
-wydatki jednostek budZetowych, z tego:
-wynagrodzenia i skladki ad nich naliczal1e
-wydatki zwiqzal1e z realizacjq ich statutowych zadan
-swiadczenia na rzecz os6b fi zycznych
. -- --".

16_835,00
16.835,00
16835,00
226.953,00
226_953.00
226.953 ,00
130,000,00
130.000,00
130.000,00
141.130,00
141.1 30,00 1
141.130,00
605.066,00
605.066,00
603 .666 ,00
488645,00
115.021 ,00
1.400,00

-

-

---  -

.65.000,00
--,.

- ' - -_ . 

-- 

85228 Uslugi opiekuiicze i specjalistyczne uslugi opiekuiicze
Wydatki biezace
wtym :
-dotacje na zadania biez'l.ce

65000,00
65.000,00

85295 Pozostala dzialalnosc

854

196.555,00

Wydatki biezace
wtym:
-wydatki jednostek budzetowych, z tego:
-wynagrodzenia i skladki od nich naliczane
-wydatki zwiqzane z realizacjq ich slatutowych zadwl
-swiadczenia na rzecz os6b fizyc znych

196.555,00

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

300.250,00

2.5 00,00
500,00
2.000,00
194.055,00

85401 Swictlice szkolne

207.450,00

Wydatki biezace
wtym:
-wydatki jednostek budzetowych, z tego:
-wynagrodzenia i skladki od nich naliczane
-wydatki zwiqzane z realizacjq ich stalulowych zadan
-swiadczeni a na rzecz os6b fizyc znych

207.450,00
195.41 6,00
185.641 ,00
9.775 ,00
12.034,00
72.800,00

85412 Ko1onie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i
mlodzieZy szkolnej, a talde szkolenia mlodziezy
Wydatki biezace
w tym:
-wydatki jednostek budzetowych, z tego:
-wy datki zwiqzane z realizacjq ich stafutowych zadan

72.800,00
72.800,00
72.800,00
20.000,00

85415 Pomoc materialna dla uczni6w
Wydatki biezace
wtym:
-swiadczeni a na rzecz os6b fizyc znych

I

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
SRODOWISKA

900

20.000,00
20.000,00
3.721.483,79
--

541.192,00

90003 Oczyszczanie miast i wsi

541.192,00 I

Wydatki biezace
wtym:
-wydatki jednostek budzetowych, z tego:
-wydatki zwiqzane z realizacjq ich statulowych zadan

I

541.192,00
541l92,00
100.000,00

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

L

Wydatki biezace
wtym:
-wydatki jednostek budzetowych, z tego:
-wydalki zwiqzane z realizacjq ich statutowych zadan

100.000,00

I

100.000,00
100000,00 I

- _.

-

-

--

--

---



-

--

-.

-- - -

90015 Oswietlcnie ulie, plaeow i dr6g
Wydatki biez1\ce
wtym:
-wydatki jednostek budzetowych, z tego:
-wydatki zwiqzane z realizacjq ich slatulowych zadan
Wydatki maj1\tkowe
90019 Wptywy i wydatki zwi~zane z gromadzeniem srodkow
z oplat i kar za korzystanie ze srodowiska
Wydatki biei.!lce
wtym:
-wydatki jednostek budi.etowych, z tego:
-wydatki zwiqzane z realizacjq ich statulowych zadon
90095 Pozos tala dzialalnosc
Wydatki biei.1\ce
\V tym:
-wydatki jednostek budzetowych, z tego:
-wynogrodzenio i sklodki od nich naliczane
-wydatki zwiqzane z realizacjq ich statutowych zadon
Wydatki maj;jtkowe
921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
92109 Domy i os rodki kultury, swietliee i kIuby
Wydatki biezace
wtym:
-wydatki jednostek budzetowych, z tego:
-wynagrodzenia i skladki od nich noliczane
-wydotki zwiqzane z realizacjq ich statutowych zadQ/l
-dotacje na zadania biezltce
92195 Pozostala dzialalnosc
Wydatki biezgce
wtym:
-wydatki jednostek budi.etowych, z tego:
-wynagrodzenia i skladki od nich noliczone
-wydatki zwiqzane z rea/izacjq ich statulowych zadQ/i

926

KULTURA FIZYCZNA
92601 Obickty sportowe
Wydatki biezqce
wtym :
-wydatki jednostek budzetowych, z tego:
-wydatki zwiqzane z reaiizocjq ich stalutowych zadan
Wydatki majqtkowe

._ 

- -

380.000,00

360.000.00
360.000,00
360.000,00
20.000,00
40.000,00

40.0 00,00
40.000,00
40000,00
2.660.291,79

508.614.30
508.6 14,30
3.000,00
505.614,30
2. 151.677.49
952.848,51
907.953,29

907.953,29
57.953,29
4.150,00
53.803,29
850.000,00
44.895,22

44.895.22
44.895 ,22
2.600, 00
42.282,22

1.783,610,22
1.132.500,00

2.500.00
2.500,00
2.500,00
11 30.000,00

-_ ..

-- -

-- -

--

-- -

92605 Zadania w zakresie kultury ftzycznej i sportu
Wydatki biezg.ce
wtym:
-wydatki jednostek budzetowych, z tego:
-wydatki zwiqzane z realizacjq ich statlltowych zadan
-dotacje na zadania biez'l.ce

92695 Pozostala dzialalnosc

T-

120.200-,00 I
120.200,00
200,00
200,00
120 .000,00

530.910,22

Wydatki biezllce
wtym:
-wydatki jednostek budzetowych , z tego:
-wydatki zwiqzane z realizacjq ich statlltowych zadan
-dotacje na zadania bie4ce
Wydalki majlltkowe

RAZEM:

67.850.00
60.350,00
60.350,00
7500,00
463.060.22

30.051.969,57

Zalqcznik Nr 3 do uchwaly Rady Miejskiej w Toszku
Nr XV 1156120 11 z dnia 2 1 grudnia 201 1 r.

Zestawienie przychodow i rozchodow hud:ietu.
Wyszczeg6lnienie

Przychody bud:ietu
wtym :
kredyty
- wolne srodki

Klasyfikacja
§

Planowana kwota
2011 r.
2.220.000,00

952
950

1.000.000,00
1.220.000,00

Dochody budte fu

28.421.144,57

Razem przychody i dochody bud:ietu

30.641.144,57

Rozchody bud:ietu
w tym:
- raty kredytow
- rata pozyczki

589.175,00

992
992

524.000,00
65.175,00

Wyda/ki budtefu

30.051. 969,57

Razem rozchody i wydatki bud:ietu

30.641.144,57

Zahtcznik Nr 4
do uchwaly Rady Miejskiej Toszku
Nr. XVI1 56/201 1 zdnia 2 1 grudnia 2011 r

Dotacje udzielane z budzetu gminy podmiotom nalez~cym i nie
finans6w publicznych w roku 2012.

naleZ~cym

do sektora

1. Dotacje udzielane dla jedn ostek scktora finans6w publicznych.

Dzial

Rozdzi
al

600

Nazwa
podmiot
owcj

TRANSPORT I

l OLl

L1\CZNOSC

20,00

100.000, 00

600 14 Drogi publiczne gminne
60053
630

Kwota dotacji
prLedmioto
celo
w ej
wej

Infrastruktura
telekomunikacyjna

1.120
,00

TURYSTYKA

32.71

Pozostala dzialalnosc

32.71
8,92

8,92
63095
720

INFORMATYKA

572,2 6

572,26

7209 5 Pozostala dzialalnosc
754

2.
960,00

BE ZPIEC ZENSTWO
PUB LICZNE I
OCHRONA
PRZECIWPOZAROWA

2,
960,00

75404 Komendy wojew6dzkie
po licji

I
000,00
L

OSWIATA I
WYCHOWAN IE

801

801 01 Szkoly podstawowe

000 ,00
852

85201
921

16.
800,00

POMO C SPOLECZNA

16 ,80
0,00

Plac6wki opi ekunczo
wychowawcze
KULTURAIOCHRONA
DZIEDZICTWA
NARODOWE GO

850.
000,00

92109

Domy i osrodlO
kultury,sw ietlice i kluby

00000

85 0,

OGOLEM:

000,00

850.

15
5.1 71, 18

2. Dotacje udzielalle dla jedllostek spoza sektora fillallsow publiczllych.
Dzia
I

Rozdzia

Nazwa

I

POdOliot
owej

85
1
8519

OCHRONA
ZDROWIA
Pozostala dzialalnosc

5

cclo
50.0

00,00
50.0
00,00

85
2
8522
8

85204
92

6
9260
5

Kwota dotacji
przedmiotow
wej
ej

w tym: usrugi
pielvgnacyjne
POMOC
SPOLECZNA
Uslugi opiekUl1cze i
specj alistyczne uslugi
opiekuncze
w tym: uslugi
opielruilcze
Rodziny zast~p cze
KULTURA
FIZYCZNA
Zadania w zakresie
kultury fizycznej i
sportu
w tym: zadania z
zakresu kultury
fizyczn ej

50.0
0000
70.4
00,00
65 .0
00,00
65.0
00,00
5.400
,00
120.0
00,00
120.0
00,00
1200
00,00
24Q,4

OGOLEM:

00,00

Zalqcznik Nr 5 do uchwaly Rady Miej skiej w Toszku
Nr XVI156/2011 z dnia21 grudnia 2011 r.

Dochody i wydatki zwiqzane z realizacjq zadan z zakresu administracji rzqdowej
i innych zadan zleconycb odrfbnymi ustawami.

I. DOCHODY

Dzial Rozdzial
750
75011

751
75101

852

Nazwa
Administracja pUbliczna
UrZl'dv wo;ewodzkie
Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj«
zadail biezqcych zakresu administracji rzqdowej oraz
innych zadan zleconych gminie Izwiqzkom gminlustawami
Urzfdy naczelnych organ6w wladzy panstwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz s~downictwa
UrZfdy naczelnych orgallow wladzy panstwowej, kOlltroli
i ochrollV prawa
Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj«
zadail biezqcych zakresu administracji rZqdowej oraz
innych zadan zleconych gminie Izwiqzkom gminlustawami
Pomoc spoleczna

Kwota
60.304,00
60.304,00

60.304,00

3.] 00,00
3.100,00

3.100,00
1.546.452,00

85212 Swiadczenia rodzillfle, swiadczenia z!ullduszu
alimelltacyjnego oraz skladki lIa ubezpieczenia
emerytallle i rentowe z ubezPieczellia spolecZlle"o
Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj«
zadan biezqcych zakresu administracj i rzqdowej oraz
innych zadan zleconych gminie Izwi1\zkom gminlustawami
85213 Skladki IW ubezpieczenia zdrowotne oplacane za osoby
pobierajqce Iliektore swiadczenia z pomocy spolecZllej,
niektore swiadczellia rodzilllle oraz za osoby
uczestlliczqce w zajfciach w centrulll integracji
spolecZlle;
Dotacje celowe otrzymane z budzetu pai1stwa na realizacj«
zadan biezqcych zakresu administracji rzqdowej oraz
innych zadan zleconych gminie Izwiqzkom gminlustawami

85219 Osrodki pomocy spolecznej
Dotacj e celowe otrzymane z budzetu panstwa na reali zacj«
zadail biezqcych zakresu administracji rzqdowej oraz
innych zadan zleconych gminie Izwiqzkom gmin/ustawami

1.543.417,00

1.543.417,00

2.835,00

2.835,00
200

200,00

DOCHODY OGOLEM :

1.609.85 6, 00

I

II.WYDATKI
Dzial Rozdzial
750
75011

751
75101

852
85212

85213

85219

Nazwa
Administracja publiczna
Urz/!dy lVojelVodzkie
Wydatki biezace
wtym:
-wydatki jednostek budzetowych, z tego:
-wynagrodzenia i skladki od nich naliczane
Urz£dy naczelnych organ6w wladzy panstwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sqdownictwa
Urz/!dy lIaczelnych organolV IVladzy panstlVowej, kontroli
i ochrony prawa
Wydatki biez<lce
wtym:
-wydatki jednostek budzetowych, z tego:
-wydatki zwiqzane z realizacjq ich statutowych zadan
Pomoc spoleczna
Swiadczenia rodzillne, slViadczellia zJunduszu
alimeltaCJif"ego oraz skladki 110 ubezpieczellia
emerytallle i rentolVe Z Ilbezpieczellia spolecznego
Wydatki biezace
wtym:
-wydatki jednostek budzetowych, z tego:
-wynagrodzenia i skladki od nich naliczane
-wydatki zwiqzane z realizac,iq ich stalulowych zadan
-swiadczenia na rzecz os6b fi zycznych
Skladki lIa ubezpieczellia zdrolVotlle oplacalle za osoby
pobierajqce lIiektore .slViadczellia z ponwcy spolecznej,
nieklore slViadczellia rodzillne oraz za osoby
uczestlliczqce IV zaj~ciach IV celltrulI! integracji
spolecZllej
Wydatki bieZ!}ce
wtym:
-wydatki jednostek budzetowych, z tego:
-wydatki zwiqzane z realiza~jq ich stalutowych zadan
Osrodki pOl/locy spolecZllej
Wydatki bi ezqce
wtym:

Kwota
60.304,00
60.304,00
60.304,00
60.304,00
60.304.00

3.100,00
3.100,00
3.100.00
3.100,00
3.100,00
1.546.452,00

1.543.417, 00
1.543.41 7,00

69.1 02,00
6400 7, 00
5.095,00
1.474.315 ,00

2.835,00

2.835,00
2.835,00
2. 835,00
200,00
200,00

-wydatki jednostek budzetowych, z tego:
-wydatki zwiqzane z realizacjq ich statutowych zadan

WYDATKI OGOLEM :

200,00
200,00
1.609.85 6,00

Zal<\.c znik Nr 6 do uchwaly Rady Miejskiej w Toszku
Nr XV1156/2011 z dnia 2 1 grudnia 2011 r.

Dochody i wydatki zwi:lzaoe z reaiizacjll zadaii oa podstawie porozumieii
z orgaoami administracji rZlldowej.

I. DOCHODY

Dzial Rozdzial
710
71035

Nazwa
DZIALALNOSC USLUGOWA
Cmentarze
Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na
zadania biez<\.ce realizowane przez gmin" na
podstawie porozumien Z organami administracji
rZildowei
OGOLEM:

Kwota

Nazwa
DZIALALNOSC USLUGOWA
Cmentarze
Wydatki biezqce
wtym:
-wydatki jednostek budzetowych, z tego:
-wydalki zwiqzane z realizacjq ich Slalutowych
zadwl
OGOLEM:

Kwota

500,00
500,00
500,00

500,00

II. WYDATKI

Dzial Rozdzial
710
71035

500,00
500,00
500,00
500,00
500,00

500,00

Zal"cznik Nr 7 do uchwaly Rady Miejskiej w Toszku
Nr XV/156/2011 z dnia 21 grudnia 2011 r.

Dochody i wydatki zwillzane z realizacj:t zadan na podstawie um6w
lub porozumien mi~dzy jednostkami samorzlldu terytorialnego
I. DOCHODY
Dzial Rozdzial
754
75414

Kwota
Nazwa
BEZPJECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOZAROWA
Obrona cywilna
Dotacj e celowe otrzymane z powiatu na zadania
biez"ce realizowane na podstawie porozumien lumowl
mivdzy i ednostkami samorz~ du terytorialnego
OGOLEM:

1.00000
1.000.00

1.000,00
1.000,00

II. WYDATKI

Dzial
754

Rozdzial

75414

Nazwa
BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE IOCHRONA
PRZECIWPOZAROWA
Obrona cywilna
Wydatki biez§ce
wtym:
-wydatki jednostek budzetowych, z tego:
-wydatki z wiqzane z realizacjq ich statutowych
zadan
OG6LEM:

Kwota
1.000,0
0
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.00000

Zal~cznik

Nr 8 do uchwaly Rady Miejskiej Toszku
Nr XV /156/2011 z dnia 21 grudnia 20 II r. r.

Wydatki jednostek pomocniczych gminy w ramach Funduszu Soleckiego
I.Solectwo Boguszyce
Dzial Rozdzial Nazwa
900
GOSPODARKA KOM UNALNA I OCHRONA
SRODOWISKA
90095 Pozostala dzialalnosc
Wydatki biezace
921

Kwota
400,00
400,00
400,00
10,587,90

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
92109 Domy i osrodki kuitury, swietlice i k1 uby
Wydatki bieiace
92195

9.487,90
9.487,90
1.100,00
1.100 00
10,987,90

Pozos tala dzialalnosc
Wvdatki biezace
OGOLEM:

2 Solectwo Ciochowice
Dzial Rozdzial Nazwa
600
TRANSPORTILACZNOSC
60095 Pozostala dzialalnosc
Wydatki biez§ce
60017

900

921

Kwota
9,023,12
6,023,12
9.274.43

Drogi wewn\'tnne

3,000,00

Wydatki biez!jce

3.000.00

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
SRODOWISKA
90095 Pozostala dzialalnosc
Wydatki bieigce
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
92109 Domy i osrodki kultury,swietlice i kluby
Wvdatki bieiace
92195 Pozos tala dzialalnosc
Wydatki biez'lce

926
92695

KULT URA FIZYCZNA
Pozos tala dzialalnosc
Wydatki biezace
OGOLEM:

800,00
800,00
800.00
3.100 ,00
1.600,00
1.600,00
1.500,00
1.500,00
700,00
700,00
700.00
13.623,1

3 Solectwo Kotliszowice
Dzial Rozdzial Nazwa
900
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
SRODOWISKA
90095 Pozos tala dzialalnosc
Wydatki biezllce
921

Kwota
700,00
700,00
700,00
10.029,00

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTW A
NARODO\VEGO
92109 Domy i osrodki kultury, swictlice i kluby
Wvdatki biezace
OGOLEM:

4 Solectwo Kotulin
Dzial Rozdzia Nazwa

10.029,00
10.02900
10.729,00

Kwota

I

600

TRANSPORT I LJ\CZNOSC

7000,00

60017

Drogi wewnftrzne
Wydatki biezllce

4 000,00
4.000,00

60095

Pozos tala dzialalnosc

3 000,00
3 000,00
4 700,00

900
90095

921
92109
92195

Wydatki biezllce
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
SRODOWISKA
Pozos tala dzialalnosc
Wydatki biezllce
wtym:
wynagrodzenia i skladki od nich naliczane
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEG O
Domy i osrodki kultury, swietlice i kluby
Wvdatki biezsce
Pozostala dzialalnosc
Wvdatki biezg.ce
Razem

4700,00
4.700,00
3.000,00
11 828,00
1 200,00
1 200,00
10.628,00
10.628,00
23528,00

5 . S 0 Iectwo Igota 'r oszeck a
Dzial Rozdzial Nazwa
900
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
SRODOWISKA
90095 Pozostala dzialalnosc
Wydatki biezilce

921

926

Kwota
200,00
200,00
200 ,00

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
92109 Domy i oSrodki kultury,swietlice i k1uby
Wydatki bieZgce
w tym :
wynagrodzenia i skladki od nich naliczane
92195 Pozostala dzialalnosc
Wydatki bieZgce

6.382,02

KULTURA FIZYCZNA
92601 Obiekty sportowe
W:ydatki biezi\ce
92695 Pozostala dzialalnosc
Wvdatki biezi\ce

4.500,0 0
2,500,00
2.500 00
2.000,00
2.000,00
11.082,02

4.882,02
3.882,02
100 0,00
1.50000
1.500,00

OGOLEM:

6 . S 0 !ectwo P aczyna
Dzial Rozdzial Nazwa
600
TRANSPORT I LA.CZNOSC
60016 Drogi publiczne gminne
Wydatki biezgce

900

921

Kwota
18.928,70
18.928,70
18.92 8,70

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
SRODOWISKA
90095 Pozostala dzialalnosc
Wydatki biezilce

1.000,00

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
92195 Pozostala dzialalnosc
Wydatki biezgce

3.600,00

1.000,00
1.000,00

3.600,00
3.600,00

OGOLEM:

7 . S0 Iectwo Paczyrnka
Dzial Rozdzial Nazwa
010
ROLNICTWO I LOWIECTWO
01008 Infrastruktura wodociagowa i sanitacyjna wsi
Wydatki bi e~
900

921

921

4.773,35
4.773,35
4.773,35
50,00
50,00
5000
1.200,00
1.200,00
1.20000
6.023,35

Kwota
3.864,51
3.864,51
3.864,5 1
2.700,00

KULTURA 1 OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
92195 Pozostala dzialalnosc
Wydatki bieZace
w tyrn:
wvnagrodzeni a i skladki od nich naliczane
OGOLEM:

9 Solectwo Pis arzowice
Dzial Rozdzial Nazwa
GOSPODARKA KOMUNALNA I O CHRONA
900
SRODOWISKA
90095 Pozostala dzialalnosc
Wydatki bie~ce
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO

I

Kwota

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
SRODOWISKA
Pozos tala dzialaln osc
90095
Wvdatki biezqce
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
92195 Pozostala dzialalnosc
Wvdatki biezace
OGOLEM:

8 Solectwo Pawlowice
Dzial Rozdzial Nazwa
TRANSPORT I LACZNOSC
600
60017 Drogi wewn~trznc
Wydatki bieZace
921

23.528,70

2.700,00
2.700.00
1.300 00
6.564,51

Kwota
9.714,30
9.714,3 0
9.71 4.3 0
3.400,00

Domy i osrodki kultury, swietlice i kluby
Wvdatki biezace
92195 Pozostala dzialalnosc
Wxdatki biez ~ce
KULTURA FIZYCZNA
92695 Pozos tala dzialalnosc
Wvdatki biezace
OGOLEM:

92109

962

10 Solectwo Pluzniczka
Dzial Rozdzial Nazwa
600
TRANSPORT I Li\CZNOSC
60017 Drogi wewnl'trzne
Wxdatki biez;jce
60095
921

921

250,00
250,00
250.00
13.364 30

Kwota
6.500,00
3,000,00
3.000,00

Pozostala dzialalnosc
Wxdatki bi ez~ce

3.500,00
3.500,00
4.464,37

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
92109 Domy i osrodki kultu ry , swietlice i klu b~
Wydatki biezace
w tym:
wynagrodzenia i skladki od nich naliczane
92195 P ozostala dzialalnosc
Wxdatki bie:i:ace
wtym:
wynagrodzenia i skladki od nich naliczane
OG6LEM:

11 Solectwo Pni6w
Dzial Rozdzial Nazwa
600
TRANSPORT I Li\CZNOSC
60095 Pozostala dzialalnosc
Wydatki biez;jce
900

1.400,00
10400,00
2,000,00
2.000,00

GOSPODARKA KOMUNALNA IOCHRONA
SRODOWISKA
90095 Pozostala dzialalnosc
WXdatki biezgce
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
92109 Domy i osrodki kuitury, swietlice i kluby
Wydatki bie:i:ace
wtym:

2.264,37
2.264,37
150,00
2.200,00
2.200,00
J JOO 00
10.964,37

Kwota
7.281,74
7.281,74
7.281 ,74
500,00
500,00
500,00
12.500,00
9.000,00
9.000.00

wynagrodzenia i skladki od nich naliczane
92195 Pozostala dzialalnosc
Wvdatki biezace
OGOLEM:

12 Solectwo Proboszczowice
Dzial Rozdzial Nazwa
900
90095

921

921

926

500,00
500,00
500,00

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
92109 Domy i osrodki kultury, swietlice i kiuby
Wydatki biez<jce
92195 Pozostala dzialalnosc
Wydatki bieZace
OGOLEM:

8.000,00
7.70(1,00
7.700,00
300,00
300,00
8.500,00

Kwota

Transport i lllcznosc
Pozostala dzialalnosc
Wvdatki biezace
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
SRODOWISKA
90095 Pozos tala dzilllainosc
Wydatki bieZace

4.700,00
4.700,00
4.700,00
850,00

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
92109 Domyi osrodki kuitury, swietlice i kl ubv
Wvdatki biezace
92195 Pozos tala dzialalnosc
Wvdatki biez<\ce
KULTURA F IZVCZNA

7.167,22

90095
900

Kwota

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
SRODOWISKA
Pozostala dzialalnosc
Wydatki biez<jce

13 Solectwo Sarn6w
Dzial Rozdzial Nazwa
600

3.000,00
3.500,00
3.50000
20.281,74

850,00
850,00

2.500,00
2.500.00
4.667,n
4.667,22
1.400,00

92695

Pozostala dzialalnosc
Wvd atki biezace

1.400,00
1.400,00
14.11 7,22

OGOLEM:
14 Solectwo Wilkowiczki
Dzial Rozdzial Nazwa
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
900
SRODOWISKA
90095 Pozostala dzialalnosc
Wvdatki biezace
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
921
NARODOWEGO
92109 Domy i osrodki kultury, swietlice i kluby
Wvdatki biezace
92195 Pozostala dzialalnosc
Wvdatki biezi\ce
OGOLEM:

Kwota
700,00
700 00
70000
9.390,00
7.890,00
7.89000
1.500,00
1.500.00
10.090,00

Wydatki bud:ictu
Projekt wydatkow budzetu Gminy Toszek na rok 20 12 opracowany zostal
w oparciu 0 mozliwosci finansowe gminy i zamyka siy kwot1l30.051 .969,57 zl. , co stanowi
zwiykszenie 013,80% w odniesieniu do planowanych wydatkow na rok 2011.
W ramach wydatkow biezilcych na realizacjy zadafl wlasnych i zleconych zaplanowano kwoty
24.531.5 12,94 zl., natomiast na wydatki inwestycyj ne zaplanowano kwoty 5.520.456,63 zl. co
stanowi 18,4 % wydatkow ogolem.
Zestawienie planowanych wydatkow zawiera tabela.

Planowanc wydatki bud:ietu Gminy Toszek na rok 2012.
Dziall
Nazwa dzialulrozdz.
rozdz.
Plano wane zadania
010 Rolnictwo i lowiectwo
01008 Melioracje wodlle
-biez~ca konserwacj a rowow melioracyjnych
01010 IIl{rastruktu ra wodociaf!owa i s(lIlitarvilla wsi
-zadanie inwestycyjne pn.Budowa kanalizacji
sanitarnej Toszek-Oracze i Samow oraz
wodociqgu Toszek-Samow-Grabina
-wydatki w ramach Funduszu Soleckiego
01030 Izby rolllicze
-srodki w wysokosci 2% podatku rolnego
przekazywanego na rzecz Slllskiej Izby Rolniczej
500 Handel
50095 Pozostala dzialalllosc
-utrzymanie targowiska
600 Transport i lacznosc
60014 Drogi publicZlle gminne
-prowadzenie akcji zimowej na drogach
powiatowych
- dofinansowanie do wykonania chodnika przy
drodze powiatowej ul. Kolejowej w Kotulini e
60016 Drogi publicZlle gmilllle
-remonty CZllstkowe drog
-biezilce utrz~anie drog, zalozenie ewidencji
-wydatki w ramach Funduszu Soleckiego
- przebudowa drag: transportu rolnego
Wilkowiczki Lqczki, Laura-Ligota ToszeckaKotulin
60017 Drogi wewll('trZl1e
- wydatki w ramach funduszu soleckiego
60053 InJrastrllktura telekomllllikacvina
-oplata za prawo wykorzystywania czystotli wosci
na rzccz

Plan na 2012
2.644.773,35
20.000,00
20.000,00
2.604.773,35
2.600.000,00

4.773,35
20.000,00
20.000,00

18.500,00
18.500,00
18.500,00
568.418,07
100.000,00

100.000,00
428.928,70
90.000,00
75 .000,00
18.928,70
245.000,00

13.864,51
13.864,5 1
1.120,00
1.120,00

32

Urzydu Komunikacji Elektronicznej
60095 Pozostala dzialalnose
- wydatki w ramach funduszu soleckiego
- wydatki zwiqzane z osiedlem Oracze
630 Turystyka
63095 Pozostala dzialall/ose
-wydatki zwi'lzane z zadaniem "Zaplecze
aktywnej turystyki
rowerowej dla mieszkanc6w zachodniej cZysci
Subregionu Centralnego"
700 Gospodarka mieszkaniowa

70004 Roil/ e j edl/ostki obslugi gospodarki
mieszkal/ioweL
-utrzymanie mieszkaniowego zasobu gminy
-utrzymanie cz~sci wsp61nej we wsp61notach
70005 Gospodarka gruntami i nierucitomosciami
-operaty szacunkowe, zakladanie ksiqg
wieczystych, odszkodowania za dzialki zaj~te pod
drogi gminne
710 Dzialalnosc uslugowa
71004 Plany zagospodarolVania przestrzenllego
-zmiana planu zagospodarowania przestrzennego

71 014 OpracolVania geodezyjne i kartograficzne
-podzialy nieruchomosci, opracowania
geodezyjno-kartograficzne
71035 CmentarZI!
-utrzymanie cmentarza komtmalnego oraz miejsca

24.504,86
24.504,86

32.718,92
32.718,92
32.7 18,92

1.300.000,00

1.000.000,00
800.000,00
200.000,00
300.000,00
300.000,00

279.500,00
170.000,00
170.000,00

95.000,00
95.000,00
14.500,00
14.500,00

pami~ci

720 Informatyka
72095 Pozos/ala dziala/llose
- dOlacja do projeklu "PIAP-y dla mieszkallc6w
ziemi gliwickie j"
750
75011

Administracja publiczna
U/'z~dy lVo;ewodzkie
-wynagrodzenia osobowe
-dodatkowe wynagrodzenie roczne
-pochodne od wynagrodzen
-pozostale wydatki biez'lce, w tym: zakup
material6w biurowych, oplaty za co, wody, op!aty
telefoniczne
75022 Rady flmill Imias/ i miast na prawach powiatul
-diety radnych
-pozostale wydatki biez'lce w tym: materialy
biurowe, art. spozywcze, delegacje/
75023 Urz~ dl' flmin Imiast i miast I/a pralVacll pOIViatul
-wyna grodzenia osobowc
-dodatkowe wynagrodzenie roczne

572,26
572,26
572,26

3.294.840,00
275.504,00
230.304,00

45.200,00

130.000,00
99.144,00
30.856,00
2.721.536,00
1.835.961,00
150.000,00

33

-pochodne od wynagrodzeii
-ZFSS
-PFRON
-delagacje, ryczalty
-energia, woda, co
-zakup materia16w i wyposazenia
-pozostale wydatki biezijce
-wydatki maiatkowe
75075 Promoc;a ;ednostek slIl1Iorzqdu terytorialflef?O
-promocja gminy
75095 Pozostala dzialalnose
-diety soltys6w
-skladki na rzecz SI,!skiego Zwi,!zku Gmin i
Powi at6w oraz Zwi'!Zk6w Gmin Wiejskich RP
-koszty obslugi rachunk6w bankowych
751

75101

752

315 .000,00
43.575,00
23 .000,00
25.0 00,00
55.000,00
71.000,00
203.000,00

106.500,00
106.5 00,00
61.300,00
50.000,00
5.000,00
6 .3 00,00

Urzl,'dy naczclnych organow wladzy
panstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
slIdownictwa
Urz~dy lIaczelnych orgallow wllldzy paiistwowej,
kOlltroli i ochronv prawa
-wydatki zwi,!zane z prowadzeniem oraz
aktualizacj ,! stalego spisu wyborc6w

3.100,00

Obrona narodow a

2.500,00
2.500,00
2.500,00

75212 Pozostllie wydatki obrolllle
-zadania wynikajqce z ustawy 0 powszechnym
obowiijzku obrony RP
754 Bezpieczenstwo publiczne i ochrona
przcciwpoi:arowa
75404 Komefldy wo;ewodzkie polic;;
-dotacja na nagrody i biez'!c'! dzialalnosc

75412 Oc/wtnicze strai e poiarne
-WllO\vy zlecenia dla obslugi samochod6w,
sprz~tu p . poz. oraz palaczy co
-pozostale wydatki biezqce, w tym m .i n. zakup
sprzytu p.poz., paliwa, cZysci zamiennych do
samochod6w pozarruczych
75414 Obrona c wi/na
-wydatki zwi<jZane z realizacj,! zadan z zakresu
obrony cvwilnei
756 Dochody od os6b prawnych, od os6b ftzycznych
i od innych jednostck nie posiadajllcych
osobowosci prawnej oraz wydatki zwillzanc z
ich [lobo rem
75695 Po zostala dzia/ilin ose
-prowizja za inkaso naleznosci podatkowych i
oplat
757 Obsillga dlugu publiczncgo
75702 Obslugll pllpierow wartosciowyclt , kredytow i
pozyczek ;edllostek samorzqdu ter vto riall1 e~o

3.100,00
3. 100,00

137.730,00

2.960,00
2.960,00
120.870,00
39.520,00
81.350,00

13.900,00
13 .900,00
40.000,00

40.000,00
40.000,00

498.623,00
120.000,00

34

-odsetki od zaciilgniytych kredyt6w i pozyczek
75704 Rozliczcnia z ~vtllill por~czel/ i gwarallcji
lldzielonych przez Skarb PlII/stwa [lib jcdllostk?
.m morzqdll terytoriall1ego
-zabezpieczenie potencjalnych splat z tylulu
udzielonego pon,czenia

120.000,00
378.623,00

758 R6:ine rozliczenia
75818 Rezerwy ogOllle i celowe
-rezerwa og61na
-rezerwa celowa na realizacjy zadan z zakresu
zarzqdzania kryzysowego

219.184,00
219.1 84,00
154.1 84,00
65 .000,00

801
80101

O§wiata i wychowanie
Szkoly podstalVowe
-wynagrodzenia osobowe
-dodatkowe wynagrodzenie roczne
-pochodne od wynagrodzen
-ZFSS
-wynagrodzenia bezosobowe
-wydatki niezaliczane do wynagrodzen w tym:
dodatki m ieszkaniowe i wiej skie, zapomogi
zdrowotne, swiadczenia rzeczowe
-PFRON
-podr6ze sluzbowe
-zakup material6w i wyposazenia
-zakup po mocy naukowych
-zakup energii, gazu, wody
-zakup uslug
-zakup zywno sci/rnleka
-stypendia motywacyjne dla uczni6w
-dotacja, nauka religii w Kosciele Ewangelicko

378 .623,00

10.682.081 ,45
5.280.673,64
3.366420,46
287.21 3,00
674.825,18
211.915,00
10.000,00
234.604,00

7.000,00
8.500 ,00
85396,00
10 .000,00
253.500,00
69.500,00
1.000,00
6. 800,00
1.000,00

Au~burskim

- Comenius projekt "uczymy sly przez cal.e zycie"
Wydatki biezqce w poszczeg61nych plac6wkach
przedstawiajil si y nastypuj 'lco:
SP Toszek 2. 680.127,00
SP Kotulin 1.000.962,41
SP Paczyna
833 .539,66
SP Pni6w
766.044,57
80103 Oddzialy przedszkolne IV szkolach podstawowych
-wynagrodzenia osobowe
-dodatkowe wynagrodzenie roczne
-pochodne od_wynagrodzen
-ZFS S
-wynagt:odzen ia bezosobowe
-wydatki niezaliczane do wynagrodzen w tym:
dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi
zdrowotne, swiad czenia rzeczowe
-podr6ze sluzbowe
-zakU£ material6w i wyposai.enia
-zakup pomocy naukowych
-zakup energii, gazu, wody
L ..

53 .000,00

421. 762,91
280.391,00
24417,00
56.042,9 1
17.46 1,00
500 ,00
17.651 ,00

500,00
9250 ,00
2 .000,00
6.3 00,00
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-zakup uslug
-zakup zywnosci
Wydatki biezitce w poszczeg61nych plac6wkach
przedstawiaj q siy nastypujqCo:
Oddz.w SP Toszek 101.926,00
Oddz.w SP Kotulin
96.727, 11
Oddz.w SP Paczyna 135.495,00
Oddz.w SP Pni6w
87.6 14,80
80104 Przedszkola
-wynagrodzenia osobowe
-dodatkowe wynagrodzenie roczne
-pochodne od wvnagrodzen
-ZFSS
-wynagrodzenia bezosobowe
-wydatki niezaliczane do wynagrodzen w tym:
dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi
zdrowotne, swiadczenia rzeczowe
-podr6ze sluzbowe
-zakup material6w i wyposai:enia
-zakup pomocy naukowych
-zakup energii, gazu, wody
-zakup uslug
80110 Gimnazia
-wynagrodzenia osobowe
-dodatkowe wynagrodzenie roczne
-pochodne od wynagrodzen
-ZFSS
-wynagrodzen ia bezosobowe
-wydatki niezaliczane do wynagrodzeii w tym:
dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi
zdrowotne, swiadczenia rzeczowe
-PFRON
-podr6ze sluzbowe
-zakup material6w i wyposazenia
-zakupJlomocy naukowych
-zakup energii, gazu, wody
-zakup uslug
-stypendia motywacyjne dla uczni6w
- inwestycj e
80113 DOJVoienie uczlli6JV do szk61
-wydatki zwiqzane z dowozeniem uczni6w do
szk61
80114 Zespoly obslugi ekonomiczno-admillistracyjllej
szk61
-wynagrodzenia osobowe
-dodatkowe wynagrodzenie roczne
-pochodne od wynagrodzen
-ZFSS
-wynagrodzenia bezosobowe
-zakup material6w i wyposazenia
- zakup uslug
-podr6zc sluzbowe
-flozostale w),datki

6.250,00
1.000,0 0

912.609,00
600.000,00
46.986,00
116.417,00
42.470,00
9.10 0,00
28.636,00

700,00
30.000,00
3.000,00
12.800,00
22.500,00
2.367.120,00
1.479.654,00
123.820,00
299.695,00
104.344,00
10.990,00
123.917,00

17.000,00
2.500,00
41.400,00
2.000,00
108.000,00
51.300,00
?500,00
402.000,00
402.000,00
322.484, 00

226.027,00
22. 100,00
45.358,00
4.924,00
3.000,00
10.875,0 0
5.800,00
2. 000,00
1.200,00
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1.200,00

-wydatki niezali czane do wynagrodzen w tym:
dodatki mieszkaniowe i wiej skie, zapomogi
zdrowotne, swiadczenia rzeczowe
80146 Doksztalcanie i doskol1alel1ie nallczycieli
-wydatki dotycz,! doksztalcania nauczycieli
80148 Stolowki szkoll1e i przedszkoll1e
-wynagrodzenia osobowe
-dodatkowe wynagrodzenie roczne
-pochodne od wynagrodzen
-ZFSS
-zakup material6w i wyposazenia
-zakup zywnosci
- energia, gaz
-wydatki niezaliczane do wynagrodzen w tym:
dodatki mieszkaniowe i wiej skie, zapomogi
zdrowotne, swiadczenia rzeczowe
-pozostale wydatki
Wydatki bie2:'!ce w poszczeg61nych plac6wkach
przedstawiaj,! si« nast«pnj ,!co:
Przedszkole Toszek
SP Toszek
175.606,00
Przedszkole Toszek 80.180,00
5.000,00
SP Pni6w
Girnnazjum
160.344 ,00
80195 Pozostala dzialall10sc
-wydatki zwi¥ane z prowadzeniem wioski
intemetowej w Paczynie w tym:
- wynagrodzenia bezosobowe
- zakup uslug pozostalych

49.698,00
49.698,00
421.130,00
118.745,00
15.400,00
23.414,00
5.561,00
12.000,00
242.180,00
1.580,00
650,00

1.600,00

504.603,90
29.152,00
24.752,00
4.400.00

475.451,90

-projekt POKL "Dobry start-dobra przyszlos6
wyr6wnanie szans edukacyjnych dzieci i
mlodziezy Gminy Toszek"

224.080,00
10.000,00
10.000,00

851

Ochrona zdrowia
85153 Zwalczanie l1arkomal1ii
-wydatki zwi¥ane z realizacj,! programu
przeciwdzialania narkomanii
85154 Przeciwdzialal1ie alkoholizmowi
-wydatki zwi¥ane z realizacj,! programu
przeciwdzialania alkoholizmowi
85195 Pozostala dzialall10sc
-swiadczenie uslug pieh,gnacy jnych
- szczepienie dzieci
852 Pornoc spoleczna
85201 Placowki opieklll1czo-wychowawcze
- dotacja celowa
85202 Domy pomocy spolecZl1e;
-oplaty za pobyt mieszkanc6w gminy w DPS
85204 Rodziny zastf'pcze

140.000,00
140.000,00
..

74.080,00
54.080,00
20.000,00
3.347.156,00
16. 800,00
16.800,00
390.000,00
390.000,00
5.400,00
37

- dotacia
85205 Zadania w zakresie przeciwdzialania przemocy w
rodzinie
-wydatki zwi'lzane z zadaniami dot.
przeciwdzialania przemocy w rodzinie
85212 Swiadczenia rodzinne, swiadczenie zJunduszu
alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
spolecznego
-realizacia swiadczen
85213 Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za
osoby pobierajqce niektore swiadczenia z pomocy
spolecznej, niektore swiadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczqce w zajryciach w centrum
inteKrac;i spoleczne;
-skladki na ubezpieczenia zdrowotne
85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
-zasilki i pomoc w naturze
85215 Dodatki mieszkaniowe
-wydatki na dodatki mieszkaniowe
85216 Zasilki stale
-zasilki
85219 Osrodki pomocy spoleczne;
-wynagrodzenia osobowe
-dodatkowe wynagrodzenie roczne
-pochodne od wytlilgrodzen
-ZFSS
-biezilce utrzymanie OPS
85228 Uslugi opiekUlicze i specjalistyczne uslugi
opiekuftcze
-dotacja na realizacit; uslug opiekun~ch
85295 Pozostala dzialalnosc
-dozywianie
-prace spolecznie u2:y1:eczne
854 Edukacyjna opieka wychowawcza
85401 Swietlice szkolne
-wynagrodzenia osobowe
-dodatkowe wynagrodzenie roczne
-pochodne od wynagrodzen
-ZFSS
-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzen,
w tym: dodatki mieszkaniowe, wiejskie, zapomogi
zdrowotne
-zakup material6w i wyposazenia
-zakup pomocy naukowych
Wydatki w poszczeg61nych plac6wkach
przedstawiaj'l sit; nastt;puj'lCo:
SP Toszek
141.591,00
Gimnazjum
65.859,00
85412 Kolonie i oboz oraz inne formy wypoczynku
~. .._._.__ wydatki zwi'lzane z wyjazdami uczni6w na •.. -- •.

5.400,00
10.000,00
10.000,00

1.543.417,00

1.543.417,00
16.835,00

16.835,00
226.953,00
226.953,00
130.000,00
130.000,00
141.130,00
141.130,00
605.066,00
376.815,00
37,000,00
74.830,00
13.800,00
102.621,00
65.000,00
65.000,00
196.555,00
169.055,00
27.500,00
300.250,00
207.450,00
143.608,00
13 .450,00
28.583,00
8.075,00
12.034,00

1.200,00
500,00

72.800,00
72.800.00
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zielone szkoly
85415 Pomoc materiailla dla Ilczniow
-wydatki zwiqzane z pomocq materialnq dla
ucmi6w
900 G ospodarka kOUlunalna i ochrona srodowiska
90003 Oczyszczallie mias t iII's;
-usuwanie odpad6w
- akcja zima (drogi gminne)
- wyw6z nieczystosci plynnych
90004 Utrzymanie zielell; wmiastach i Kmillach
-utrzymanie zieleni
-wycinka i nasadzenia drzew
-utrzymanie fo ntanny
- ukwiecenie rynku
90015 Oswietlellie Illie, plaeow i droa
-energia elektryczna
-konserwacja punkt6w swietlnych
-oswietlenie na placu (Toszkoland)
90019 Wp/ywy i wydatk; zwiqzalle z gromadzelliem
srodkow z op/at i kar za korzystallie ze
srodowiska
-wydatki na zadania s!uzqce ochronie srodowiska
90095 Pozostala dzialalllose
-interwencyjne wytapywanie i opieka nad
zwierzytarui bezdomnymi, utylizacja martwych
zwierzqt
-doplata do taryfy w zakresie zbiorowego
odprowadzania sciek6w
-budowa biologicznej oczyszczalni w Paczynie
-wydatki realizowane na terenie osiedla Oracze
-wydatki w ramach funduszu soleckiego
- remont dachu swietlicy w Proboszczowicach
- terrnomodemi zacja
- projekt przebudowy bloku mieszkalnego w
Paczynie
921 Kultura i ochrona dziedzictwa ua rodowego
92109 Domv i osrodki kllltllrv, swietlice i klllby
-dotacja dla Centrum Kultury "Zamek w Toszku"
oraz dziatai,!cq w jego strukturach bibliotek y
publicznq wraz z filiarui
-wydatki w ramach funduszu soleckiego
92195 Pozoslala dziaialllOse
-wydatki w ramach funduszu solecki ego
-pozostale wydatki
926 Kultura fIzyczna
92601 Obiekty sportowe
-wydatki w ramach funduszu soleckiego

20.000,00
20.000,00

3.721.483,79
541.192,00
168.000,00
263. 192,00
110000,00
100.000,00
40.000,00
10.000,00
10.000,00
40.000,00
380.000,00
240.000,00
120.000,00
20.000,00
40.000,00

40.000,00
2.660.291,79
43.500,00

423.000,00
400.000,00
12.000,00
20.114,30
10.000,00
1.711.677,49
40.000,00

952.84851
907.953,29
850.000,00

57.953,29
44.895,22
34.895,22
10.000,00

1. 783.610,22
1.132.500, 00
2.500,00

Budowa kompleksu boisk sportow)'ch w ramach
programu ..MOm BOISKO-ORLlK 20 12"
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(boisko pilkarskie oraz boisko wielofunkcyjne
wraz z zapleczem sanitarno-higienicznym) w
Gminie Toszek przy Szkole Podstawowej im.
Gustawa Morcinka.

92605 Zadania w zakresie kllltllryfizycZlle; i spor/II
-dotacja na zadani a z zakresu kultury fizycznej i
sportu
- ubezpieczenie bo iska
92695 Pozos tala dzia.la.lnosc
-dotacie
-zadanie inwestycyjne Toszkoland
-pozo stale wydatki zwi~zane z kulturi! fizyczni! i
sportem
:"'Ydatki w ramach fundu szu soleckiego
-remont dachu Zarnkowiec
WYDATKJ OGOLEM :

1.13 0.000,00

120.200,00
120.000,00
200,00
530.910,22
7.500 ,00
463.060,22
7.500,00
7.850,00
45.000,00
30.051.969,57
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INFORMACJA 0 SYTUACJI FINANSOWEJ GMINY TOSZEK

Projekt budzetu Gminy Toszek na rok 2012 przedstawia siy nastypuj'lCo:
- prognoza dochod6w budzetowvch
wtym:
- dochody biez'lce
- dochody maj'ltkowe
- projekt wvdatkow budzetowvch
wtym:
- wydatki biez'lce
- wydatki maj'ltkowe

28.421.144.57 z!
23.386.681 ,66 z!
5.034.462,91 zl
30.051.969.57 zl
24.531.512,94 z!
5.520.456,63 z!

W ramach rozchodow zaplanowano splaty rat kredytow i pozyczki w wysokoSci:
zl,
wtym:
- raty kredytow
524.000,00 zl
- rata pozyczki
65.175,00 zl
Planowane przychody stanowi'l:
- kredyt w wysokosci
- wolne srodki

589.175,00

1.000.000,00 z!
1.220.000,00 zl

W projekcie budzetu Gminy Toszek na rok 2012 dochody zapl anowane zostaly w kwocie
28.421.144,57 zl, co stanowi wzrost 0 10,6% w stosunku do planowanych dochod6w og61em
w roku 2011.
W ramach dochodow zaplanowane zostaly:
- dochody wlasne
6.669.567,76 zl
- sUbwencje
10.253.660,00 zl
- udzialy w podatkach stanowi'lcych
doch6d budzetu panstwa
4.315.002,00 zl
- dotacje
2.325.000,00 zl
- srodki unijne
4.857.914,81 zl
Projekt wydatk6w budzetu Gminy Toszek na rok 2012 opracowany zostal w oparciu 0
mozliwosci finansowe gminy i zamyka siy kwot'l 30.051.969,57 z!, co stanowi zwiykszenie 0
13,8% w odniesieniu do planowanych wydatkow na rok 2011.
W ramach wydatk6w bie:i:'lcych na realizacj y zadan w!asnych i zleconych zaplanowano kwoty
24.531.512,94 zl, natomiast na wydatki inwestycyjne zapl anowano kwoty 5.520.456,63 zl, co
stanowi 18,4% wydatk6w ogo!em.
Planowane zad!uzenie na koniec 2011 roku w wysokosci 2.091.523 ,34 zl stanowi q:
- 195.523. ,34 zl pozostala do sp!aty pozyczka zaci'lgniyta w roku 2004 w WFOSiGW w
Katowicach na realizacjc; zadania inwestycyjnego pn. Stacja uzdatni ania wody w Toszku przy
ulicy G1iwickicj 1a.
41

Planowany termin splaty pozyczki - 2014 rok.
- 600.000,00 zl pozostaly do splaty kredyt zaci~gniyty w roku 2009 w Orzesko .- Knurowskim
Banku Sp61dzielczym z s iedzib~ w Knurowie na realizacjy rozbudowy sportowej infrastruktury
edukacyjnej przy Szkole Podstawowej w Toszku.
Planowany term in splaty kredytu - 2014 rok.
- 1.296.000,00 zl zac i~gniyty kredyt w roku 20 lOw Orzesko - Knurowskim Banku
Sp61dzielczym z sied zib~ w Knurowie, w tym:
- 160.000,00 zl na budowy kanalizacji sanitamej Toszek - Oracze i Sarn6w oraz wodoci,!gu
Toszek - Sarn6w - Grabina;
- 456.000,00 zl na rozbudowy sportowej infrastruktury edukacyjnej przy Szkole Podstawowej
wToszku;
- 680.000,00 zl na rozbudowy sportowej infrastruktury edukacyjnej przy Szkole Podstawowej
w Kotulinie;
Planowany term in splaty kredytu - 2015 rok.
W roku 2012 przewidziany jest do zaciqgniycia kredyt w wysokosci 1.000.000,00 zl na
sfinansowanie cZysci planowanego deficytu. Tennin splaty: lata 2013 - 2017.
W latach 2012-2013 kwota dlugu spelnia wymogi przepis6w obowiqzuj'lcych w tych latach, tj.
art. 169 (limit obci<jZen finansowych - max 15%) i art. 170 (l'lczna kwota dlugu - max 60%)
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku 0 finansach publicznych.
W roku 2014 po raz pierwszy maj'l zastosowanie do uchwal budzetowych zapisy art. 243
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 0 finansach publicznych, kt6re zastypuj'l dotychczasowe
dwa wskazniki jednym dotycZ'!cym limitu obci<jZen budzetu splat,! dlugu, koszt6w jego obslugi
oraz poryczeIVgwarancji.
Wedlug wieloletniej prognozy finansowej w latach 2012 - 2013 kwoty obci<!Zen budzetu z
tytulu splat dlugu, koszt6w jego obslugi i poryczen (kwoty te znajduj,! si y w tabeli gl6wnej
wieloletniej prognozy fmansowej) nie spelniaj~ rel acji wynikaj,!cych z art. 243, natomiast
speiniaj'lje w roku 2014 i latach nastypnych.
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