UCHWAŁA NR XXXI/333/2013
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU
z dnia 24 kwietnia 2013 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) oraz art 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr
157, poz. 1240 z późn. zm.)
Rada Miejska w Toszku uchwala:
1. Zwiększyć dochody w budżecie Gminy Toszek na rok 2013
w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
dochody bieżące
o kwotę 11.450,00 zł
w tym:
środki pochodzące z rozliczenia projektu "Kwitnący Toszek" za rok 2012
o kwotę 11.450,00 zł
2. Zmniejszyć wydatki w budżecie Gminy Toszek na rok 2013
w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w rozdz. 90095 Pozostała działalność
wydatki majątkowe
o kwotę 15.709,75 zł
w tym:
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 (środki
pochodzące z budżetu Unii Europejskiej) i pkt 3 (środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające
zwrotowi, inne niż wymienione w pkt 2)
o kwotę 15.709,75 zł
3. Zwiększyć wydatki w budżecie Gminy Toszek na rok 2013
w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
wydatki majątkowe
o kwotę 960.000,00 zł
w tym:
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (przydomowe oczyszczalnie
ścieków)
o kwotę 960.000,00 zł
4. Zmniejszyć przychody w budżecie Gminy Toszek na rok 2013
w §950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych
o kwotę 1.027.159,75 zł
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5. Zwiększyć przychody w budżecie Gminy Toszek na rok 2013
w §952 Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym
o kwotę 1.030.000,00 zł
w §952 Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym
o kwotę 930.000,00 zł
6. W Uchwale Nr XXVII/287/2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Toszek na rok 2013 wprowadza się następujące zmiany:
1) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
"3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 2.592.249,47 zł, który zostanie pokryty przychodami
pochodzącymi z:
1) kredytu w kwocie 1.340.825,00 zł
2) pożyczki w kwocie 1.030.000,00 zł
3) wolnych środków w kwocie 221.424,47 zł"
2) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
"4. Ustala się łączną kwotę przychodów i rozchodów budżetu, z czego:
1) przychody w kwocie 3.181.424,47 zł
2) rozchody w kwocie 589.175,00 zł, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 3 do uchwały."
3) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
"5. Ustala się limity zobowiązań:
1) na zaciągnięcie kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł
2) na zaciągnięcie kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.340.825,00 zł
3) na zaciągnięcie pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.030.000,00 zł"
4) Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie:
"Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu

Wyszczególnienie
Przychody budżetu
w tym:
- kredyty
- pożyczki
- wolne środki

Klasyfikacja §

952
952
950

1.930.000,00
1.030.000,00
221.424,47
27.825.434,80
31.006.859,27

Dochody budżetu
Razem przychody
i dochody budżetu
Rozchody budżetu
w tym:
- rata kredytów
- rata pożyczki

Planowana kwota 2013 r.
3.181.424,47

589.175,00
992
992

Wydatki budżetu
Razem rozchody i wydatki
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budżetu
5) W załączniku nr 4 w pkt 2 Dotacje udzielane dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
wprowadza się następujące zmiany:
- dodaje się dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 Gospodarka ściekowa
i ochrona wód z kwotą dotacji celowej w wysokości 960.000,00 zł
- kwotę ogólną dotacji celowej 300.000,00 zł zatępuje się kwotą 1.260.000,00 zł
7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka.
8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Toszku
Ireneusz Kokoszka
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