ZARZĄDZENIE NR 0050. 192 .2019
BURMISTRZA TOSZKA
z dnia 28 sierpnia 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie 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. 222 oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.
Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.) oraz Uchwały Nr III/14/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 20 grudnia
2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Toszek na rok 2019
Burmistrz Toszka
zarządza, co następuje:
§ 1. Dokonać zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2019, w części dotyczącej dochodów, zgodnie
z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Dokonać zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2019, w części dotyczącej wydatków, zgodnie
z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 3. W załączniku nr 5 do Uchwały Nr III/14/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 20 grudnia 2018 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Toszek na rok 2019-Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wprowadza się następujące
zmiany:
1. w części dotyczącej dochodów:
- dodaje się rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu z kwotą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w wysokości 14.378,00 zł;
- w dziale 751 Urzędy naczelnych organów włądzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
kwota dochodów po zmianie wynosi 57.095,00 zł;
- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze kwotę dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom
gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w wysokości 4.330.993,00 zł zastępuje się kwotą
4.614.962,00 zł;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny kwotę dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,
związkom powiatowo-gminnym) ustawami w wysokości 213.280,00 zł zastępuje się kwotą 279.000,00 zł;
- w dziale 855 Rodzina kwota dochodów po zmianie wynosi 7.102.861,00 zł;
- kwota dochodów ogółem wynosi 7.603.971,93 zł.
2. w części dotyczącej wydatków:
- dodaje się rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu z kwotąwydatków bieżących w wysokości
14.378,00 zł;
- w dziale 751 Urzędy naczelnych organów włądzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
kwota wydatków po zmianie wynosi 57.095,00 zł;
- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze kwotę wydatków bieżących w wysokości 4.330.993,00 zł
zastępuje się kwotą 4.614.962,00 zł;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny kwotę wydatków bieżących w wysokości 213.280,00 zł zastępuje się
kwotą 279.000,00 zł;
- w dziale 855 Rodzina kwota wydatków po zmianie wynosi 7.102.861,00 zł;
- kwota wydatków ogółem wynosi 7.603.971,93 zł.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
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§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Toszka
Grzegorz Kupczyk
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050. 192 .2019
Burmistrza Toszka
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

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

nazwa

751

Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz
sądownictwa

14.378,00

75108

Wybory do Sejmu i Senatu

14.378,00

dochody bieżące

14.378,00

Dysponent
środków
budżetowych

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

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

14.378,00

852

Pomoc społeczna

12.993,00

85216

Zasiłki stałe

12.993,00

dochody bieżące

12.993,00

w tym:
dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin, związków
powiatowo-gminnych)

12.993,00

855

Rodzina

349.689,00

85501

Świadczenie wychowawcze

283.969,00

dochody bieżące

283.969,00

w tym:
dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na zadania
bieżące z zakresu administracji
rządowej zlecone gminom
(związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym), związane
z realizacją świadczenia
wychowawczego stanowiącego
pomoc państwa w wychowywaniu
dzieci
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85504

Wspieranie rodziny

65.720,00

dochody bieżące

65.720,00

w tym:
dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom
gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami
Razem dochody

65.720,00

377.060,00

Plan dochodów budżetu Gminy Toszek po zmianach wynosi 41.576.529,40 zł
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050. 192 .2019
Burmistrza Toszka
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2019, w części dotyczącej wydatków.
dział,
rozdział

nazwa

750

Administracja publiczna

18.094,00

75075

Promocja jednostek
samorządu terytorialnego

18.094,00

wydatki bieżące

18.094,00

zmniejszenie (-)
planu wydatków
o kwotę (zł)

zwiększenie (+)
planu wydatków
o kwotę (zł)

w tym:
wydatki jednostek budżetowych

18.094,00

z tego:
wydatki związane z realizacją
ich statutowych zadań

18.094,00

751

Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz
sądownictwa

14.378,00

75108

Wybory do Sejmu i Senatu

14.378,00

wydatki bieżące

14.378,00

w tym:
-świadczenia na rzecz osób
fizycznych

200,00

-wydatki jednostek budżetowych

14.178,00

z tego:
wynagrodzenia i składki od nich
naliczane

8.699,30

wydatki związane z realizacją
ich statutowych zadań

5.478,70

758

Różne rozliczenia

23.794,00

75818

Rezerwy ogólne i celowe

23.794,00

wydatki bieżące

23.794,00

w tym:
wydatki jednostek budżetowych

23.794,00

z tego:
wydatki związane z realizacją
ich statutowych zadań
(rezerwa ogólna)
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852

Pomoc społeczna

12.993,00

85216

Zasiłki stałe

12.993,00

wydatki bieżące

12.993,00

w tym:
świadczenia na rzecz osób
fizycznych

12.993,00

855

Rodzina

349.689,00

85501

Świadczenie wychowawcze

283.969,00

wydatki bieżące

283.969,00

w tym:
-świadczenia na rzecz osób
fizycznych

280.561,38

-wydatki jednostek budżetowych

3.407,62

z tego:

85504

wynagrodzenia i składki od nich
naliczane

3.407,62

Wspieranie rodziny

65.720,00

wydatki bieżące

65.720,00

w tym:
-świadczenia na rzecz osób
fizycznych

63.600,00

-wydatki jednostek budżetowych

2.120,00

z tego:
wynagrodzenia i składki od nich
naliczane

1.696,00

wydatki związane z realizacją
ich statutowych zadań

424,00

926

Kultura fizyczna

5.700,00

92695

Pozostała działalność

5.700,00

wydatki majątkowe

5.700,00

w tym:
nakłady inwestycyjne
Razem wydatki

5.700,00
23.794,00

400.854,00

Plan wydatków budżetu Gminy Toszek po zmianach wynosi 43.097.960,00 zł
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UZASADNIENIE
Środki przeznaczone zostaną:
-w rozdziale 75075 na pokrycie wydatków związanych z promocją Gminy Toszek m.in.: organizacja
wydarzenia sportowego "INTEGRA" dla osób niepełnosprawnych, przyjazd gości z Ukrainy na Oktoberfest,
wynajem domków na Toszecki Jarmark Adwentowy, Patronaty Pana Burmistrza (kwota 18.094,00 złśrodki z rezerwy ogólnej, wydatki bieżące);
-w rozdziale 75108 na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
(informacja z Krajowego Biura Wyborczego nr DKT-801-2/45/19 z dnia 20 sierpnia 2019 r.);
-w rozdziale 85216 na dofinansowanie zasiłków stałych (decyzja Wojewody Śląskiego
nr FBI.3111.185.3.2019 z dnia 16 sierpnia 2019 r.);
-w rozdziale 85501 na realizację świadczenia wychowawczego (decyzja Wojewody Śląskiego
nr FBI.3111.194.3.2019 z dnia 27 sierpnia 2019 r.);
-w rozdziale 85504 na realizację świadczenia dobry start (decyzja Wojewody Śląskiego
nr FBI.3111.215.2.2019 z dnia 23 sierpnia 2019 r.);
-w rozdziale 92695 na realizację zadania pn.: "Budowa otwartych stref rekreacyjno-sportowych
w Gminie Toszek w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze
wielopokoleniowych- Otwarte Strefy Aktywności" - pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
(kwota 5.700,00 zł, wydatki majątkowe, środki z rezerwy ogólnej).
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