UCHWAŁA NR XXX/424/2021
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU
z dnia 30 czerwca 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2021
Na podstawie art.18 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. 212 ust.1. pkt 1,2, art. 214, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) na wniosek Burmistrza Toszka
Rada Miejska w Toszku
uchwala, co następuje:
§ 1. Zmniejszyć dochody w budżecie Gminy Toszek na rok 2021

o kwotę 101.779,87 zł

1. w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
o kwotę 85.000,00 zł
w rozdziale 75624 Dywidendy

o kwotę 85.000,00 zł

dochody bieżące

o kwotę 85.000,00 zł

w tym:
wpływy z dywidend
2. w dziale 758 Różne rozliczenia

o kwotę 85.000,00 zł
o kwotę 6.474,00 zł

w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
o kwotę 6.474,00 zł
dochody bieżące

o kwotę 6.474,00 zł

w tym:
subwencje ogólne z budżetu państwa

o kwotę 6.474,00 zł

3. w dziale 801 Oświata i wychowanie

o kwotę 1.009,83 zł

w rozdziale 80195 Pozostała działalność

o kwotę 1.009,83 zł

dochody bieżące

o kwotę 1.009,83 zł

w tym:
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,
o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
o kwotę 1.009,83 zł
4. w dziale 852 Pomoc społeczna

o kwotę 9.296,04 zł

w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe

o kwotę 9.296,04 zł

dochody bieżące

o kwotę 9.296,04 zł

w tym:
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków
powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
o kwotę 9.296,04 zł
§ 2. Zwiększyć dochody w budżecie Gminy Toszek na rok 2021

o kwotę 240.504,66 zł

1. w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

o kwotę 200.680,00 zł

w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne

o kwotę 200.680,00 zł

dochody bieżące

o kwotę 200.680,00 zł
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w tym:
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
2. w dziale 758 Różne rozliczenia

o kwotę 200.680,00 zł
o kwotę 6.474,00 zł

w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

o kwotę 6.474,00 zł

dochody bieżące

o kwotę 6.474,00 zł

w tym:
subwencje ogólne z budżetu państwa
3. w dziale 801 Oświata i wychowanie

o kwotę 6.474,00 zł
o kwotę 23.102,66 zł

w rozdziale 80195 Pozostała działalność

o kwotę 23.102,66 zł

dochody bieżące

o kwotę 23.102,66 zł

w tym:
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
4. w dziale 851 Ochrona zdrowia

o kwotę 23.102,66 zł
o kwotę 9.168,00 zł

w rozdziale 85195 Pozostała działalność

o kwotę 9.168,00 zł

dochody bieżące

o kwotę 9.168,00 zł

w tym:
wpływy z różnych dochodów
5. w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

o kwotę 9.168,00 zł
o kwotę 1.080,00 zł

w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia
młodzieży
o kwotę 1.080,00 zł
dochody bieżące

o kwotę 1.080,00 zł

w tym:
środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację
zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
o kwotę 1.080,00 zł
Plan dochodów budżetu Gminy Toszek po zmianach wynosi: 53.081.147,58 zł.
§ 3. Zmniejszyć wydatki w budżecie Gminy Toszek na rok 2021

o kwotę 10.305,87 zł

1. w dziale 801 Oświata i wychowanie

o kwotę 1.009,83 zł

w rozdziale 80195 Pozostała działalność

o kwotę 1.009,83 zł

wydatki bieżące

o kwotę 1.009,83 zł

w tym:
wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem
w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich

środków, o których
o kwotę 1.009,83 zł

2. w dziale 852 Pomoc społeczna

o kwotę 9.296,04 zł

w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe

o kwotę 9.296,04 zł

wydatki bieżące

o kwotę 9,296,04 zł

mowa

w tym:
świadczenia na rzecz osób fizycznych

o kwotę 9.296,04 zł

§ 4. Zwiększyć wydatki w budżecie Gminy Toszek na rok 2021

o kwotę 149.030,66 zł

1. w dziale 851 Ochrona zdrowia

o kwotę 9.168,00 zł

w rozdziale 85195 Pozostała działalność

o kwotę 9.168,00 zł

wydatki bieżące

o kwotę 9.168,00 zł
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w tym:
wydatki jednostek budżetowych

o kwotę 9.168,00 zł

z tego:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane

o kwotę 8.400,00 zł

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

o kwotę 768,00 zł

2. w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

o kwotę 1.080,00 zł

w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia
młodzieży
o kwotę 1.080,00 zł
wydatki bieżące

o kwotę 1.080,00 zł

w tym:
wydatki jednostek budżetowych

o kwotę 1.080,00 zł

z tego:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
3. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

o kwotę 1.080,00 zł
o kwotę 109.782,66 zł

w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

o kwotę 109.782,66 zł

wydatki bieżące

o kwotę 109.782,66 zł

w tym:
wydatki jednostek budżetowych

o kwotę 109.782,66 zł

z tego:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
4. w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

o kwotę 109.782,66 zł
o kwotę 29.000,00 zł

w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

o kwotę 29.000,00 zł

wydatki bieżące

o kwotę 29.000,00 zł

w tym:
dotacje na zadania bieżące

o kwotę 29.000,00 zł

Plan wydatków budżetu Gminy Toszek po zmianach wynosi: 57.137.927,40 zł.
§ 5. W załączniku nr 4 do Uchwały nr XXIV/347/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 17 grudnia 2020 r.
w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2021 dokonuje się następujących zmian:
w pkt. 1 Dotacje udzielane dla jednostek sektora finansów publicznych.
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury,
świetlice i kluby kwotę dotacji podmiotowej w wysokości 900.000,00 zł zastępuje się kwotą 929.000,00 zł;
- kwota ogólna dotacji podmiotowej po zmianie wynosi 989.000,00 zł.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka.
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Toszku
Tadeusz Kobiernik
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UZASADNIENIE
Wprowadzone dochody pochodzą z następujących źródeł:
-w rozdziale 75412 z refundacji poniesionych kosztów na realizację projektu "Wzrost bezpieczeństwa
Gminy Toszek poprzez doposażenie gminnej jednostki OSP w Kotulinie w sprzęt niezbędny do
przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz przygotowanie do włączenia do Krajowego
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego";
-w rozdziale 75831 zmian dokonuje się celu dostosowania dochodów do właściwej klasyfikacji budżetowej;
-w rozdziale 80195 w związku z realizacją projektu pn. "Bajkolandia- przedszkole marzeń";
-w rozdziale 85195 ze środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na transport osób
niepełnosprawnych do punktów szczepień przeciw Covid-19 oraz na organizację punktów informacji
telefonicznej;
-w rozdziale 85412 z dofinansowania otrzymanego z WFOŚiGW w Katowicach na pokrycie kosztów
wyjazdu dzieci na tzw. "zielone szkoły";
Zmniejszenia dochodów dokonano:
-w rozdziale 75624 w związku z mniejszym wpływem dywidendy od Remondis Aqua Toszek Sp. z o.o., z
powodu COVID-19 wypracowano mniejszy zysk;
-w rozdziale 75802 zmian dokonuje się celu dostosowania dochodów do właściwej klasyfikacji budżetowej;
-w rozdziale 85215 w związku ze zwrotem niewykorzystanych środków do Wojewody Śląskiego z tytułu
dopłaty do dodatków mieszkaniowych.
Środki przeznaczone zostaną:
-w rozdziale 85195 na transport osób niepełnosprawnych do punktów szczepień przeciw Covid-19 oraz na
organizację punktów informacji telefonicznej; (środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19);
-w rozdziale 85412 na pokrycie kosztów wyjazdu dzieci ze Szkoły Podstawowej w Pniowie na tzw. "zielone
szkoły";
-w rozdziale 90015 na bieżące wydatki związane z opłatami za energię elektryczną oświetlenia ulicznego na
terenie Gminy Toszek w związku ze wzrostem cen;
-w rozdziale 92109 na realizację dodatkowych zadań w ramach bieżącej działalności Centrum Kultury
"Zamek w Toszku" ( wydanie Rocznika Toszeckiego, realizacja zadania pn. "Toszeckie Kino Plenerowe").
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