ZARZĄDZENIE NR 0050.46.2020
BURMISTRZA TOSZKA
z dnia 24 lutego 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2020
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 XV/246/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 18 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Toszek na rok 2020.
Burmistrz Toszka
zarządza, co następuje:
§ 1. Dokonać zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2020, w części dotyczącej wydatków, zgodnie
z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
§ 2. W załączniku nr 4 do uchwały nr XV/246/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 18 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Toszek na rok 2020 dokonuje się następujących zmian:
w pkt. 1 dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych
- dodaje się rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” z kwotą dotacji celowej w wysokości 4 972,49 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” kwota dotacji po zmianie wynosi 7 672,49 zł;
- dodaje się dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów
o charakterze socjalnym” z kwotą dotacji celowej w wysokości 3 902,42 zł;
- w rozdziale 85501 „Świadczenia wychowawcze” kwotę dotacji w wysokości 20 000 zł zastępuje się kwotą
21 246,09 zł;
- w dziale 855 „Rodzina” kwota dotacji celowej po zmianie wynosi 26 246,09 zł;
- kwota ogólna dotacji celowej po zmianach wynosi 1 910 339,00 zł.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Toszka
Grzegorz Kupczyk
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Załącznik do zarządzenia Nr 0050.46.2020
Burmistrza Toszka
z dnia 24 lutego 2020 r.

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2020, w części dotyczącej wydatków
dział
rozdzia
ł
§

nazwa

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

852

Pomoc społeczna

5.016,49

5.016,49

85219

Ośrodki pomocy społecznej

5.016,49

5.016,49

5.016,49

5.016,49

- wydatki jednostek budżetowych z tego:

5.016,49

44,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczone

5.016,49

wydatki bieżące
w tym:

wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań

44,00

- dotacja na zadania bieżące

4.972,49

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

3.937,42

3.937,42

85415

Pomoc materialna dla uczniów o
charakterze socjalnym

3.937,42

3.937,42

3.937,42

3.937,42

wydatki bieżące
w tym:
- wydatki jednostek budżetowych z tego:
wydatki
związane
statutowych zadań

z

realizacją

35,00
ich

35,00

- dotacja na zadania bieżące

3.902,42

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

3.937,42

855

Rodzina

1.257,09

85501

Świadczenia wychowawcze

1.257,09

wydatki bieżące
w tym:

1.257,09

- wydatki jednostek budżetowych z tego:
wydatki
związane
statutowych zadań

z

- dotacja na zadania bieżące
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1.257,09

realizacją

11,00
ich

11,00
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85504

Wspieranie rodziny

1.257,09

wydatki bieżące
w tym:

1.257,09

- wydatki jednostek budżetowych z tego:

1.257,09

wynagrodzenia i składki od nich naliczone

1.257,09

Razem wydatki:
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Uzasadnienie
Środki przeznaczone zostaną na:
- w rozdziale 85219 zabezpieczenie wydatków na zwrot nadmiernie pobranej dotacji - dodatek dla
pracownika socjalnego oraz na odsetki naliczone z powodu nieterminowego zwrotu dotacji
rozliczanej przez Centrum Usług Wspólnych Gminy Toszek w ramach budżetu Ośrodka Pomocy
Społecznej w Toszku;
- w rozdziale 85415 zabezpieczenie wydatków na zwrot nadmiernie pobranej dotacji - pomoc
materialna dla uczniów o charakterze socjalnym oraz na odsetki naliczone z powodu
nieterminowego zwrotu dotacji rozliczanej przez Centrum Usług Wspólnych Gminy Toszek;
- w rozdziale 85501 zabezpieczenie wydatków na zwrot nadmiernie pobranej dotacji świadczenia wychowawcze oraz na odsetki naliczone z powodu nieterminowego zwrotu dotacji
rozliczanej przez Centrum Usług Wspólnych Gminy Toszek w ramach budżetu Ośrodka Pomocy
Społecznej.
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