UCHWAŁA NR V/66/2019
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU
z dnia 27 lutego 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, 3, 4, 5, art. 217 ust.2 pkt 6, 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 172.853,00 zł

1. w dziale 600 Transport i łączność

o kwotę 87.500,00 zł

w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne

o kwotę 87.500,00 zł

dochody majątkowe

o kwotę 87.500,00 zł

w tym:
dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
o kwotę 87.500,00 zł
2. w dziale 630 Turystyka

o kwotę 353,00 zł

w rozdziale 63095 Pozostała działalność

o kwotę 353,00 zł

dochody bieżące

o kwotę 353,00 zł

w tym:
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

o kwotę 353,00 zł

3. 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 10.000,00 zł
w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
o kwotę 10.000,00 zł
dochody bieżące

o kwotę 10.000,00 zł

w tym:
wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
4. w dziale 926 Kultura fizyczna

o kwotę 10.000,00 zł
o kwotę 75.000,00 zł

w rozdziale 92695 Pozostała działalność

o kwotę 75.000,00 zł

dochody majątkowe

o kwotę 75.000,00 zł

w tym:
dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
o kwotę 75.000,00 zł
Plan dochodów budżetu Gminy Toszek po zmianach wynosi: 39.653.857,01 zł.
§ 2. Zmniejszyć wydatki w budżecie Gminy Toszek na rok 2019

o kwotę 155.782,00 zł

1. w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

o kwotę 151.000,00 zł
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w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

o kwotę 151.000,00 zł

wydatki bieżące

o kwotę 151.000,00 zł

w tym:
wydatki jednostek budżetowych

o kwotę 151.000,00 zł

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

o kwotę 151.000,00 zł
o kwotę 4.782,00 zł

w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe

o kwotę 4.782,00 zł

wydatki bieżące

o kwotę 4.782,00 zł

w tym:
wydatki jednostek budżetowych

o kwotę 4.782,00 zł

z tego:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane

o kwotę 4.782,00 zł

§ 3. Zwiększyć wydatki w budżecie Gminy Toszek na rok 2019

o kwotę 554.727,18 zł

1. w dziale 600 Transport i łączność

o kwotę 133.500,00 zł

w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne

o kwotę 133.500,00 zł

wydatki majątkowe

o kwotę 133.500,00 zł

w tym:
nakłady inwestycyjne
2. w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

o kwotę 133.500,00 zł
o kwotę 12.000,00 zł

w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji

o kwotę 12.000,00 zł

wydatki majątkowe

o kwotę 12.000,00 zł

w tym:
wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań
inwestycyjnych
o kwotę 12.000,00 zł
3. w dziale 801 Oświata i wychowanie
a) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe
wydatki majątkowe

o kwotę 135.458,46 zł
o kwotę 105.000,00 zł
o kwotę 105.000,00 zł

w tym:
nakłady inwestycyjne
b) w rozdziale 80195 Pozostała działalność
wydatki bieżące

o kwotę 105.000,00 zł
o kwotę 30.458,46 zł
o kwotę 30.458,46 zł

w tym:
wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których
w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich o kwotę 30.458,46 zł
4. w dziale 851 Ochrona zdrowia

mowa

o kwotę 1.986,72 zł

w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

o kwotę 1.986,72 zł

wydatki bieżące

o kwotę 1.986,72 zł

w tym:
wydatki jednostek budżetowych
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z tego:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
5. w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

o kwotę 1.986,72 zł
o kwotę 4.782,00 zł

w rozdziale 85401 Świetlice szkolne

o kwotę 4.782,00 zł

wydatki bieżące

o kwotę 4.782,00 zł

w tym:
wydatki jednostek budżetowych

o kwotę 4.782,00 zł

z tego:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
6. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

o kwotę 4.782,00 zł
o kwotę 122.000,00 zł

w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

o kwotę 122.000,00 zł

wydatki bieżące

o kwotę 122.000,00 zł

w tym:
wydatki jednostek budżetowych

o kwotę 122.000,00 zł

z tego:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
7. w dziale 926 Kultura fizyczna

o kwotę 122.000,00 zł
o kwotę 145.000,00 zł

w rozdziale 92695 Pozostała działalność

o kwotę 145.000,00 zł

wydatki majątkowe

o kwotę 145.000,00 zł

w tym:
nakłady inwestycyjne

o kwotę 145.000,00 zł

Plan wydatków budżetu Gminy Toszek po zmianach wynosi: 40.731.949,19 zł.
§ 4. Deficyt zwiększy się o kwotę 226.092,18 zł.
§ 5. Źródłem pokrycie deficytu są przychody z tytułu wolnych środków- §950 Wolne środki, o których
mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.
§ 6. 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) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 1.078.092,18 zł, który zostanie pokryty przychodami
pochodzącymi z:
1) kredytu w kwocie

612.000,00 zł,

2) pożyczki- wpływ II transzy pożyczki na przydomowe oczyszczalnie ścieków w kwocie
240.000,00 zł,
3) wolnych środków w kwocie

226.092,18 zł”;

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

1.666.092,18 zł,
588.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.”;

3) § 10 otrzymuje brzmienie:
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„§ 10. 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

143.709,00 zł

2) wydatki

145.695,72 zł.”;

4) § 13 otrzymuje brzmienie:
„§ 13. Określa się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki
na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:
1) planowane dochody 1.350.000,00 zł
2) wydatki

1.789.037,00 zł.”;

5) Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie:
Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu.

Wyszczególnienie

Klasyfikacja
§

Przychody budżetu
w tym:

Planowana kwota
2019 r.
1.666.092,18

-

kredyty

952

1.200.000,00

-

pożyczki

952

240.000,00

-

wolne środki

950

226.092,18

Dochody budżetu

39.653.857,01

Razem przychody i dochody budżetu

41.319.949,19

Rozchody budżetu
w tym:

588.000,00

-

raty kredytów

992

300.000,00

-

raty pożyczek

992

288.000,00

Wydatki budżetu

40.731.949,19

Razem rozchody i wydatki budżetu

41.319.949,19

§ 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
Wprowadzone dochody pochodzą z następujących źródeł:
-w rozdziale 60016 z dotacji otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie przebudowy dróg
transportu rolnego;
-w rozdziale 63095 ze zwrotu dotacji z projektu „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców
zachodniej części Subregionu Centralnego" za rok 2018;
-w rozdziale 75615 z wpływu odsetek od nieterminowych wpłat podatku;
-w rozdziale 92695 ze środków finansowych otrzymanych na realizację budowy infrastruktury sportoworekreacyjnej w Gmine Toszek.

Środki przeznaczone zostaną:
-w rozdziale 60016 na zabezpieczenie wkładu własnego dla zadania pn.: "Przebudowa drogi śródpolnej- ul.
Szkolnej w Kotliszowicach";
-w rozdziale 75404 na dofinansowanie zakupu pojazdu o napędzie hybrydowym w policyjnej wersji
oznakowanej dla Komisariatu Policji w Pyskowicach;
-w rozdziale 80101 na realizację zadania pn.: "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej
im. Ireny Sendler w Toszku";
-w rozdziale 80195 na realizację projektu pn. " Kraina Przedszkolaka";
-w rozdziale 85154 na realizację Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Narkomanii oraz Przemocy w Rodzinie w Gminie Toszek;
-w rozdziale 85401 na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli na świetlicy szkolnej w Szkole
Podstawowej w Pniowie;
-w rozdziale 90002 na pokrycie wydatków związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadków
komunalnych z terenu Gminy Toszek;
-w rozdziale 92695 na realizację budowy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w sołectwach: Ciochowice i
Płużniczka oraz miasto Toszek.
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