ZARZĄDZENIE NR 0050. 245 .2019
BURMISTRZA TOSZKA
z dnia 11 października 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 2019 r.
poz. 869 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. 245 .2019
Burmistrza Toszka
z dnia 11 października 2019 r.

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

nazwa

010

Rolnictwo i łowiectwo

209.644,19

01095

Pozostała działalność

209.644,19

2010

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

209.644,19

801

Oświata i wychowanie

910,41

80153

Zapewnienie uczniom prawa do
bezpłatnego dostępu do
podręczników, materiałów
edukacyjnych lub materiałów
ćwiczeniowych

910,41

2010

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

910,41

855

Rodzina

705.534,00

85501

Świadczenie wychowawcze

700.000,00

2060

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

700.000,00

85513

Składki na ubezpieczenie
zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia
rodzinne, zgodnie z przepisami
ustawy o świadczeniach
rodzinnych oraz za osoby

5.534,00
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Dysponent
środków
budżetowych

zmniejszenie
zwiększenie
(-)
(+)
planu dochodów planu dochodów
o kwotę( zł)
o kwotę (zł)
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pobierające zasiłki dla
opiekunów, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia
4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu
i wypłacie zasiłków dla
opiekunów
2010

Dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminom
(związkom gmin) ustawami
Razem dochody
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5.534,00

910,41

915.178,19
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050. 245 .2019
Burmistrza Toszka
z dnia 11 października 2019 r.

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

nazwa

010

Rolnictwo i łowiectwo

209.644,19

01095

Pozostała działalność

209.644,19

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

FnII

1.800,00

4300

Zakup usług pozostałych

FnII

2.200,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych

FnII

110,67

4430

Różne opłaty i składki

FnII

205.533,52

600

Transport i łączność

3.690,00

3.690,00

60016

Drogi publiczne gminne

3.690,00

3.690,00

4270

Zakup usług remontowych

BC

4300

Zakup usług pozostałych

BC

750

Administracja publiczna

2.000,00

2.000,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na
prawach powiatu)

2.000,00

2.000,00

4010

Wynagrodzenia osobowe
pracowników

AB

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

AB

754

Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa

10.000,00

10.000,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

10.000,00

10.000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

AS

4270

Zakup usług remontowych

AS

4300

Zakup usług pozostałych

AS

801

Oświata i wychowanie

910,41

80153

Zapewnienie uczniom prawa
do bezpłatnego dostępu
do podręczników, materiałów
edukacyjnych lub materiałów
ćwiczeniowych

910,41

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

SP Paczyna

0,69

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

SP Kotulin

4,36
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Dysponent
środków
budżetowych

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

3.690,00
3.690,00

2.000,00
2.000,00

7.000,00
10.000,00
3.000,00
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4210

Zakup materiałów i wyposażenia

SPT GM

3,96

4240

Zakup środków dydaktycznych
i książek

SP Paczyna

69,30

4240

Zakup środków dydaktycznych
i książek

SP Kotulin

436,10

4240

Zakup środków dydaktycznych
i książek

SPT GM

396,00

855

Rodzina

705.534,00

85501

Świadczenie wychowawcze

700.000,00

3110

Świadczenia społeczne

OPS

691.600,00

4010

Wynagrodzenia osobowe
pracowników

OPS

7.019,31

4110

Składki na ubezpieczenia
społeczne

OPS

1.208,72

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz
Solidarnościowy Fundusz
Wsparcia Osób
Niepełnosprawnych

OPS

171,97

85513

Składki na ubezpieczenia
zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre
świadczenia rodzinne, zgodnie
z przepisami ustawy
o świadczeniach rodzinnych
oraz za osoby pobierające
zasiłki dla opiekunów, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia
4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu
i wypłacie zasiłków dla
opiekunów

4130

Składki na ubezpieczenie
zdrowotne

921

Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego

50,00

50,00

92195

Pozostała działalność

50,00

50,00

4090

Honoraria

SK

4300

Zakup usług pozostałych

SK

Razem wydatki
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5.534,00

OPS

5.534,00

50,00
50,00
16.650,41

930.918,19
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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.3111.104.36.2019 z dnia
8 października 2019 r.);
-w rozdziale 60016 na wykonanie projektu remontu dróg gminnych łączących przysiółki Kotulina: ul.
Skalna, ul. Skały i ul. Nakło.
-w rozdziale 75023 na pokrycie wydatków związanych z umowami zlecenia w zakresie sprzątania
pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego w Toszku;
-w rozdziale 75412 na wydatki rzeczowe dla jednostek OSP oraz na wykonanie badań technicznych
pojazdów OSP;
-w rozdziale 80153 zmniejszono dotację na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub
materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub
materiałów ćwiczeniowych (decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.121.32.2019 z dnia 11 października
2019 r.);
-w rozdziale 85501 na zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (decyzja
Wojewody śląskiego nr FBI.3111.236.8.2019 z dnia 3 października 2019 r.);
-w rozdziale 85513 na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre
świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna (decyzja Wojewody śląskiego nr FBI.3111.214.3.2019
z dnia 7 października 2019 r.):
-w rozdziale 92195 na pokrycie kosztów tantiem autorskich ZAIKS.
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