ZARZĄDZENIE NR 0050.272.2019
BURMISTRZA TOSZKA
z dnia 12 listopada 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 2019 r.
poz. 506 z późn. zm.), art. 257 ustwy 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 wydatków, zgodnie
z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Toszka
Grzegorz Kupczyk
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Załącznik do Zarządzenia nr 0050.272.2019
Burmistrza Toszka
z dnia 12 listopada 2019 r.
Zestawienie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2019, w części dotyczącej
wydatków
dział
rozdział
§

nazwa

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

801

Oświata i wychowanie

8.199,00

8.199,00

80101

Szkoły podstawowe

2.874,00

6.029,00

2.874,00

6.029,00

- wydatki jednostek budżetowych z tego:

2.598,00

6.029,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczone

2.598,00

wydatki bieżące
w tym:

wydatki związane z realizacja ich statutowych
zadań
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
80103

Oddziały przedszkolne w szkołach
podstawowych

wydatki bieżące
w tym:
- wydatki jednostek budżetowych z tego:

6.029,00
276,00
5.325,00

2.170,00

5.325,00

2.170,00

5.325,00

2.170,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczone
wydatki związane z realizacja ich statutowych
zadań

Razem wydatki:
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UZASADNIENIE
Środki przeznaczone zostaną na:
- w rozdziale 80101 zabezpieczenie wydatków na wywóz nieczystości w Szkole Podstawowej
w Paczynie, na składki ZUS, wynagrodzenia bezosobowe i pozostałe usługi w Szkole Podstawowej im.
Królowej Jadwigi w Pniowie oraz na opłacenie szkolenia pracowników, kanalizacji i wywóz śmieci w
Szkole Podstawowej nr 2 im. Gustawa Morcinka w Toszku;
- w rozdziale 80103 zabezpieczenie wydatków na składki ZUS i zakup opału w Szkole Podstawowej im.
Królowej Jadwigii w Pniowie;
- w rozdziale 80195 zabezpieczenie wydatków na szkolenia oraz muzykoterapię realizowaną
ramach projektu "świat wokół nas" realizowanego przez Centrum Usług Wspólnych Gminy Toszek;
- w rozdziale 85219 zabezpieczenie wydatków na bieżące usługi w Ośrodku Pomocy Społecznej w Toszku.
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