ZARZĄDZENIE NR 0050.244.2020
BURMISTRZA TOSZKA
z dnia 16 października 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 (j Dz.U.
z 2020 r. poz. 713), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j Dz.U. z 2019 r.
poz. 869 z pozn. zn.) 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:-w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do
bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacynych lub materiałów ćwiczeniowych
kwotę 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 92.298,73 zł zastępuje się kwotą 88.766,11 zł;
- w dziale 801 Oświata i wychowanie kwota dochodów po zmianie wynosi 88.766,11 zł;
- kwota dochodów ogółem wynosi 12.605.836,33 zł
2. w części dotyczącej wydatków:-w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do
bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacynych lub materiałów ćwiczeniowych
kwotę wydatków bieżących w wysokości 92.298,73 zł zastępuje się kwotą 88.766,11 zł;
- w dziale 801 Oświata i wychowanie kwota wydatków po zmianie wynosi 88.766,11 zł;
- kwota wydatków ogółem wynosi 12.605.836,33 zł
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Toszka

Grzegorz Kupczyk
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.244.2020
Burmistrza Toszka
z dnia 16 października 2020 r.

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

nazwa

zmniejszenie
(-)
planu dochodów
o kwotę( zł)

801

Oświata i wychowanie

3.532,62

80153

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

3.532,62

dochody bieżące

3.532,62

zwiększenie
(+)
planu dochodów
o kwotę (zł)

w tym:
dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami
RAZEM dochody

3.532,62

3.532,62

Plan dochodów budżetu Gminy Toszek po zmianach wynosi 50.732.280,04 zł
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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

7.800,00

7.800,00

70005

Gospodarka gruntami
i nieruchomościami

7.800,00

7.800,00

wydatki bieżące

7.800,00

w tym:
wydatki jednostek
budżetowych

7.800,00

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

7.800,00
7.800,00

w tym:
zakupy inwestycyjne

7.800,00

750

Administracja publiczna

25.000,00

25.000,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast
na prawach powiatu)

25.000,00

25.000,00

wydatki bieżące

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

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

25.000,00

wydatki związane z realizacją
ich statutowych zadań

25.000,00

801

Oświata i wychowanie

3.532,62

80153

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

3.532,62
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ćwiczeniowych
wydatki bieżące

3.532,62

w tym:
wydatki jednostek
budżetowych

3.532,62

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

3.532,62
36.332,62

32.800,00

Plan wydatków budżetu Gminy Toszek po zmianach wynosi 52.113.344,20 zł
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UZASADNIENIE
Środki przeznaczone zostaną na:
-w rozdziale 70005 na wypłatę odszkodowania dla osoby fizycznej za działki zajęte pod drogę
gminną:
-w rozdziale 75023 na zakup komputerów do pracy zdalnej dla pracowników Urzędu Miejskiego;
-w rozdziale 80153 zmniejszono wydatki 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.3111.116.24.2020 z dnia 14 października 2020 r.);
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