ZARZĄDZENIE NR 0050.202.2020
BURMISTRZA TOSZKA
z dnia 8 września 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 2020 r. poz. 713), 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. 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 0050.202.2020
Burmistrza Toszka
z dnia 8 września 2020 r.

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

nazwa

zmniejszenie
(-)
planu dochodów
o kwotę( zł)

zwiększenie
(+)
planu dochodów
o kwotę (zł)

852

Pomoc społeczna

19.933,00

85214

Zasiłki okresowe, celowe
i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe

19.933,00

dochody bieżące

19.933,00

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

19.933,00

19.933,00

Plan dochodów budżetu Gminy Toszek po zmianach wynosi 50.756.275,91 zł
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Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.202.2020
Burmistrza Toszka
z dnia 8 września 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)

750

Administracja publiczna

18.400,00

18.400,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast
na prawach powiatu)

18.000,00

wydatki bieżące

18.000,00

w tym:
wydatki jednostek
budżetowych

18.000,00

z tego:
wydatki związane z realizacją
ich statutowych zadań
75075

18.000,00

Promocja jednostek
samorządu terytorialnego

18.000,00

wydatki bieżące

18.000,00

w tym:
wydatki jednostek
budżetowych

18.000,00

z tego:

75095

wydatki związane z realizacją
ich statutowych zadań

18.000,00

Pozostała działalność

400,00

400,00

wydatki bieżące

400,00

400,00

400,00

400,00

w tym:
wydatki jednostek
budżetowych
z tego:
wynagrodzenia i składki od nich
naliczane

852

400,00

wydatki związane z realizacją
ich statutowych zadań

400,00

Pomoc społeczna

19.933,00
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85214

Zasiłki okresowe, celowe
i pomoc w naturze oraz
składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe

19.933,00

wydatki bieżące

19.933,00

w tym:
świadczenia na rzecz osób
fizycznych

19.933,00

900

Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska

9.000,00

9.000,00

90001

Gospodarka ściekowa
i ochrona wód

9.000,00

9.000,00

wydatki bieżące

9.000,00

9.000,00

9.000,00

9.000,00

w tym:
wydatki jednostek
budżetowych
z tego:
wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
wydatki związane z realizacją
ich statutowych zadań
Razem wydatki

9.000,00
9.000,00
27.400,00

47.333,00

Plan wydatków budżetu Gminy Toszek po zmianach wynosi 52.341.776,72 zł
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UZASADNIENIE

Środki przeznaczone zostaną na:
-w rozdziale 75023 na zakup sprzętu serwerowego oraz na uruchomienie platformy Zamówień
Publicznych;
- w rozdziale 75095 na pokrycie kosztów toczącego się postępowania sądowego;
-w rozdziale 85214 na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych (decyzja Wojewody
Śląskiego nr FBI.3111.143.5.2020 z dnia 3 września 2020 r.);
-w rozdziale 90001 na wykonanie przeglądu obszaru aglomeracji Toszek ( umowa o dzieło
z Wykonawcą)
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