ZARZĄDZENIE NR 0050. 99 .2019
BURMISTRZA TOSZKA
z dnia 30 kwietnia 2019 r.
w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2019
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r.
poz. 506 z późn. zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r.
poz. 2077 z późn.zm.)
Burmistrz Toszka
zarządza, co następuje:
§ 1. Dokonać zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2019, w części dotyczącej
dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Dokonać zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2019, w części dotyczącej
wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Toszka
Grzegorz Kupczyk
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050. 99 .2019
Burmistrza Toszka
z dnia 30 kwietnia 2019 r.

Zestawienie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2019, w części dotyczącej
dochodów.
dział,
rozdział,
§

nazwa

010

Rolnictwo i łowiectwo

314.097,18

01095

Pozostała działalność

314.097,18

2010

Dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom
gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami

314.097,18

801

Oświata i wychowanie

1.403,00

80103

Oddziały przedszkolne
w szkołach podstawowych

1.403,00

2030

Dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin, związków
powiatowo-gminnych)

1.403,00

852

Pomoc społeczna

23.285,20

85295

Pozostała działalność

23.285,20

2030

Dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin, związków
powiatowo-gminnych)

23.285,20

Razem dochody
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Dysponent
środków
budżetowych

zmniejszenie
zwiększenie
(-)
(+)
planu dochodów planu dochodów
o kwotę( zł)
o kwotę (zł)

338.785,38
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050. 99 .2019
Burmistrza Toszka
z dnia 30 kwietnia 2019 r.

Zestawienie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2019, w części dotyczącej
wydatków.
dział,
rozdział,
§

nazwa

010

Rolnictwo i łowiectwo

314.097,18

01095

Pozostała działalność

314.097,18

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

FnII

3.000,00

4300

Zakup usług pozostałych

FnII

2.800,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych

FnII

358,77

4430

Różne opłaty i składki

FnII

307.938,41

750

Administracja publiczna

100,00

75011

Urzędy wojewódzkie

100,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

75095

Pozostała działalność

4430

Różne opłaty i składki

801

Oświata i wychowanie

1.403,00

80103

Oddziały przedszkolne
w szkołach podstawowych

1.403,00

4010

Wynagrodzenia osobowe
pracowników

SP Paczyna

1.173,57

4110

Składki na ubezpieczenia
społeczne

SP Paczyna

200,68

4120

Składki na Fundusz Pracy

SP Paczyna

28,75

852

Pomoc społeczna

23.285,20

85295

Pozostała działalność

23.285,20

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

900

Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska

13.900,00

90003

Oczyszczanie miast i wsi

13.900,00

4300

Zakup usług pozostałych

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych

90095

Pozostała działalność
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Dysponent
środków
budżetowych

AM

zmniejszenie
zwiększenie
(-)
(+)
planu wydatków planu wydatków
o kwotę( zł)
o kwotę (zł)

100,00

100,00
100,00

KS

100,00

BC

BC

23.285,20
13.900,00

13.900,00
13.000,00

JD

13.000,00
900,00
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4170

Wynagrodzenia bezosobowe

Razem wydatki
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BC

900,00
14.000,00

352.785,38
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UZASADNIENIE
Środki przeznaczone zostaną:
-w rozdziale 01095 na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania
w sprawie jego zwrotu (decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.104.5.2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r.);
-w rozdziale 75095 na pokrycie kosztów usług notarialnych;
-w rozdziale 80103 na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 roku
(decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.48.5.2019 z dnia 23 kwietnia 2019 r.);
-w rozdziale 85295 na dofinansowanie zadania wynikającego z programu wieloletniego "Senior+" na lata
2015-2020 (decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.65.4.2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r.);
-w rozdziale 90015 na wykonanie projektu budowlanego rozbudowy oświetlenia ulicznego ul. Ogrodowej
oraz placu zabaw w Pisarzowicach;
-w rozdziale 90095 na pokrycie wydatków związanych z aktualizacją decyzji na umieszczenie urządzeń
kanalizacyjnych w drogach powiatowych.
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