ZARZĄDZENIE NR 0050.62.2020
BURMISTRZA TOSZKA
z dnia 10 marca 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.
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 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 dochodów,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Dokonać zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2020, w części dotyczącej wydatków,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 3. W załączniku nr 5 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-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 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 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 15.479,00 zł;
- w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa kwota dochodów po zmianie wynosi 18.779,00 zł;
- dodaje się rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny 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
61,00 zł;
- w dziale 855 Rodzina kwota dochodów po zmianie wynosi 12.011.056,00 zł;
- kwota dochodów ogółem wynosi 12.084.061,23 zł.
2. w części dotyczącej wydatków:
- dodaje się rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z kwotąwydatków
bieżących w wysokości 15.479,00 zł;
- w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa kwota wydatków po zmianie wynosi 18.779,00 zł;
- dodaje się rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny z kwotą wydatków bieżących w wysokości 61,00 zł;
- w dziale 855 Rodzina kwota wydatków po zmianie wynosi 12.011.056,00 zł;
- kwota wydatków ogółem wynosi 12.084.061,23 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 0050.62.2020
Burmistrza Toszka
z dnia 10 marca 2020 r.

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2020, w części dotyczącej dochodów.
dział,
rozdział,
§

nazwa

Dysponent
środków
budżetowych

zmniejszenie
(-)
planu
dochodów
o kwotę( zł)

zwiększenie
(+)
planu dochodów
o kwotę (zł)

751

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

15.479,00

75107

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

15.479,00

dochody bieżące

15.479,00

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

15.479,00

855

Rodzina

61,00

85503

Karta Dużej Rodziny

61,00

dochody bieżące

61,00

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

61,00

15.540,00

Plan dochodów budżetu Gminy Toszek po zmianach wynosi 49.080.496,06 zł
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Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.62.2020
Burmistrza Toszka
z dnia 10 marca 2020 r.

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2020, w części dotyczącej wydatków.
dział,
rozdział

nazwa

zmniejszenie (-)
planu wydatków
o kwotę (zł)

zwiększenie (+)
planu wydatków
o kwotę (zł)

700

Gospodarka mieszkaniowa

700,00

700,00

70005

Gospodarka gruntami
i nieruchomościami

700,00

700,00

wydatki bieżące

700,00

w tym:
wydatki jednostek
budżetowych

700,00

z tego:
wydatki związane z realizacją
ich statutowych zadań
wydatki majątkowe

700,00
700,00

w tym:
zakupy inwestycyjne

700,00

750

Administracja publiczna

10.200,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast
na prawach powiatu)

5.000,00

wydatki bieżące

5.000,00

w tym:
wydatki jednostek
budżetowych

5.000,00

z tego:

75095

wynagrodzenia i składki od nich
naliczone

5.000,00

Pozostała działalność

5.200,00

wydatki bieżące

5.200,00

w tym:
wydatki jednostek
budżetowych

5.200,00

z tego:
wynagrodzenia i składki od nich

Id: EB247029-BAF9-43AC-B193-3AEDA7999E7A. Podpisany

5.200,00

Strona 1

naliczone
751

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

15.479,00

75107

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

15.479,00

wydatki bieżące

15.479,00

w tym:
-świadczenia na rzecz osób
fizycznych

50,00

-wydatki jednostek
budżetowych

15.429,00

z tego:
wydatki związane z realizacją
ich statutowych zadań

6.490,60

wynagrodzenia i składki od nich
naliczone

8.938,40

754

Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa

3.383,00

75421

Zarządzanie kryzysowe

3.383,00

wydatki bieżące

3.383,00

w tym:
wydatki jednostek
budżetowych

3.383,00

z tego:
wydatki związane z realizacją
ich statutowych zadań

3.383,00

758

Różne rozliczenia

13.583,00

75818

Rezerwy ogólne i celowe

13.583,00

wydatki bieżące

13.583,00

w tym:
wydatki jednostek
budżetowych

13.583,00

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

10.200,00

wydatki związane z realizacją
ich statutowych zadań

3.383,00
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(rezerwa celowa)
855

Rodzina

61,00

85503

Karta Dużej Rodziny

61,00

wydatki bieżące

61,00

w tym:
wydatki jednostek
budżetowych

61,00

z tego:
wynagrodzenia i składki od nich
naliczone

60,64

wydatki związane z realizacją
ich statutowych zadań

0,36

Razem wydatki

14.283,00

29.823,00

Plan wydatków budżetu Gminy Toszek po zmianach wynosi 50.665.996,87 zł
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UZASADNIENIE

Środki przeznaczone zostaną:
--w rozdziale 70005 na wykup działek zajętych pod drogi gminne;
-w rozdziale 75023,75095 na pokrycie wydatków związanych z roznoszeniem zawiadomień dot.
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (kwota 10.200,00 zł, wydatki
bieżące, środki z rezerwy ogólnej);
-w rozdziale 75107 na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej zarządzonych na 10 maja 2020 r. (informacja z Krajowego Biura Wyborczego nr DKT-8023/45/19);
-w rozdziale 75421 na zakup płynu do dezynfekcji i dozowników na płyn w związku z ustawą
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( kwota
3.383,00 zł, wydatki bieżące, środki z rezerwy celowej-rezerwa na zarządzanie kryzysowe);
-w rozdziale 85503 na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanych
z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.26.3.2020
z dnia 6 marca 2020 r.).
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