ZARZĄDZENIE NR 0050.136.2021
BURMISTRZA TOSZKA
z dnia 29 czerwca 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

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 98AFA13B-6FE4-468D-8455-F4BBE7D62FE5. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.136.2021
Burmistrza Toszka
z dnia 29 czerwca 2021 r.

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

nazwa

zmniejszenie
(-)
planu dochodów
o kwotę( zł)

zwiększenie
(+)
planu dochodów
o kwotę (zł)

852

Pomoc społeczna

2.000,00

6.000,00

85213

Składki na ubezpieczenie
zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy
społecznej, oraz za osoby
uczestniczące w zajęciach
w centrum integracji
społecznej

2.000,00

2030

Dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na
realizację własnych zadań
bieżących gmin (związków
gmin, związków powiatowogminnych)

2.000,00

85230

Pomoc w zakresie dożywiania

6.000,00

2030

Dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na
realizację własnych zadań
bieżących gmin (związków
gmin, związków powiatowogminnych)

6.000,00

855

Rodzina

227,00

85503

Karta Dużej Rodziny

227,00

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

227,00

Razem dochody

2.000,00

6.227,00
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Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.136.2021
Burmistrza Toszka
z dnia 29 czerwca 2021 r.

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

nazwa

Dysponent
środków
budżetowych

zmniejszenie
zwiększenie
(-)
(+)
planu
planu wydatków
wydatków
o kwotę (zł)
o kwotę( zł)

750

Administracja publiczna

12.000,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast
na prawach powiatu)

7.846,44

4210

Zakup materiałów
i wyposażenia

RK

4270

Zakup usług remontowych

MP1

4280

Zakup usług zdrowotnych

RK

1.000,00

4410-2

Podróże służbowe krajowe

RK

3.846,44

75095

Pozostała działalność

4430

Różne opłaty i składki

754

Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa

30.000,00

30.000,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

22.000,00

30.000,00

4210

Zakup materiałów
i wyposażenia

BB

5.000,00

4270

Zakup usług remontowych

BB

10.000,00

4300

Zakup usług pozostałych

BB

7.000,00

6050

Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych

BB

75414

Obrona cywilna

4210

Zakup materiałów
i wyposażenia

852

Pomoc społeczna

2.000,00

85213

Składki na ubezpieczenie
zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre
świadczenia z pomocy
społecznej, oraz za osoby
uczestniczące w centrum
integracji społecznej

2.000,00

12.000,00

3.000,00
12.000,00

4.153,56
BJ

4.153,56

30.000,00
8.000,00

BB

8.000,00
6.000,00
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4130

Składki na ubezpieczenie
zdrowotne

85230

Pomoc w zakresie
dożywiania

3110

Świadczenia społeczne

855

Rodzina

227,00

85503

Karta Dużej Rodziny

227,00

4010

Wynagrodzenia osobowe
pracowników

OPS

187,62

4110

Składki na ubezpieczenia
społeczne

OPS

32,55

4120

Składki na Fundusz Pracy
oraz Fundusz
Solidarnościowy

OPS

4,62

4210

Zakup materiałów
i wyposażenia

OPS

2,21

Razem wydatki

OPS

2.000,00
6.000,00

OPS

6.000,00

44.000,00

48.227,00
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UZASADNIENIE
Środki przeznaczone zostaną:
-w rozdziale 75023 na remont pomieszczenia piwnicznego w budynku Urzędu Miejskiego w
Toszku;
-w rozdziale 75412 na wymianę źródeł ciepła wraz z modernizacją kotłowni i instalacji C.O. w
budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kotulinie;
-w rozdziale 85213 zmniejszono dotację na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. opłacanie
składek na ubezpieczenie zdrowotne (decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.131.1.2021 z dnia
16 czerwca 2021 r.);
-w rozdziale 85230 na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego
programu "Posiłek w szkole i w domu" (decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.117.3.2021 z dnia
17 czerwca 2021 r.);
-w rozdziale 85503 na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z
przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.26.10.2021 z dnia
25 czerwca 2021 r.).
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