ZARZĄDZENIE NR 0050.70.2021
BURMISTRZA TOSZKA
z dnia 19 kwietnia 2021 r.
w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2021
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 z późn. zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.
Dz.U. z 2021 r. poz. 305)
Burmistrz Toszka
zarządza, co następuje:
§ 1. Dokonać zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2021, w części
dotyczącej dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Dokonać zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2021, 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 0050.70.2021
Burmistrza Toszka
z dnia 19 kwietnia 2021 r.

Zestawienie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2021, w części
dotyczącej dochodów.
dział,
rozdział,
§

nazwa

852

Pomoc społeczna

902,79

85215

Dodatki mieszkaniowe

642,79

2010

Dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących
z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom
gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami

642,79

85219

Ośrodki pomocy społecznej

260,00

2010

Dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących
z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom
gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami

260,00

854

Edukacyjna opieka
wychowawcza

5.596,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów
o charakterze socjalnym

5.596,00

2030

Dotacja celowa otrzymana
z budżetu państwa na
realizację własnych zadań
bieżących gmin (związków
gmin, związków powiatowogminnych)

5.596,00

Razem dochody

zmniejszenie
(-)
planu dochodów
o kwotę( zł)

zwiększenie
(+)
planu dochodów
o kwotę (zł)

6.498,79
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Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.70.2021
Burmistrza Toszka
z dnia 19 kwietnia 2021 r.

Zestawienie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2021, w części
dotyczącej wydatków.
dział,
rozdział,
§

nazwa

852

Pomoc społeczna

902,79

85215

Dodatki mieszkaniowe

642,79

3110

Świadczenia społeczne

OPS

629,93

4210

Zakup materiałów
i wyposażenia

OPS

12,86

85219

Ośrodki pomocy społecznej

3110

Świadczenia społeczne

854

Edukacyjna opieka
wychowawcza

5.596,00

85415

Pomoc materialna dla
uczniów o charakterze
socjalnym

5.596,00

3240

Stypendia dla uczniów

CUW

5.316,00

3260

Inne formy pomocy dla
uczniów

CUW

280,00

900

Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska

1.000,00

1.000,00

90095

Pozostała działalność

1.000,00

1.000,00

4210

Zakup materiałów
i wyposażenia

Wilkowiczki

4270

Zakup usług remontowych

Wilkowiczki

921

Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego

600,00

600,00

92109

Domy i ośrodki kultury,
świetlice i kluby

600,00

600,00

4210

Zakup materiałów
i wyposażenia

Płużniczka

4260

Zakup energii

Płużniczka

Razem wydatki

Dysponent
środków
budżetowych

zmniejszenie
(-)
planu
wydatków
o kwotę( zł)

zwiększenie
(+)
planu wydatków
o kwotę (zł)

260,00
OPS

260,00

1.000,00
1.000,00

600,00
600,00
1.600,00

8.098,79
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UZASADNIENIE
Środki przeznaczone zostaną na:
-w rozdziale 85215 na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz
kosztów obsługi tego zadania- dotacja celowa na II kwartał 2021 r. (decyzja Wojewody Śląskiego
nr FBI.3111.4.7.2021 z dnia 7 kwietnia 2021 r.);
-w rozdziale 85219 na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego
zadania (decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.63.6.2021 z dnia 6 kwietnia 2021 r.);
-w rozdziale 85415 na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
dla uczniów (decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.76.6.2021 z dnia 30 marca 2021 r.);
-w rozdziale 90095 na realizację wydatków Sołectwa Wilkowiczki (zakup części do kosy
spalinowej);
-w rozdziale 92109 na realizację wydatków Sołectwa Płużniczka (zakup energii elektrycznej).
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