ZARZĄDZENIE NR 0050.170.2021
BURMISTRZA TOSZKA
z dnia 29 lipca 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie 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) oraz Uchwały Nr XXIV/347/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Toszek na rok 2021
Burmistrz Toszka
zarządza, co następuje:
§ 1. Dokonać zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2021, w części dotyczącej dochodów, zgodnie
z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Dokonać zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2021, w części dotyczącej wydatków, zgodnie
z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 3. W załączniku nr 5 do Uchwały Nr XXIV/347/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 17 grudnia 2020 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Toszek na rok 2021-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 85219 Ośrodki pomocy społecznej 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 1.360,00 zł zastępuje się kwotą 2.720,00 zł;
- w dziale 852 Pomoc społeczna kwota dochodów ogółem wynosi 11.734,63 zł
- kwota ogólna dochodów po zmianie wynosi: 11.752.234,38 zł
2. w części dotyczącej wydatków:
-- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej kwotę wydatków bieżących w wysokości 1.360,00 zł zastępuje
się kwotą 2.720,00 zł;
- w dziale 852 Ośrodki pomocy społecznej kwota wydatków ogółem wynosi 11.734,63 zł
- kwota ogólna wydatków po zmianie wynosi: 11.752.234,38 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 0050.170.2021
Burmistrza Toszka
z dnia 29 lipca 2021 r.

Zestawienie zmian w budżecie 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

1.360,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

1.360,00

dochody bieżące

1.360,00

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

1.360,00

1.360,00

Plan dochodów budżetu Gminy Toszek po zmianach wynosi 52.885.657,11 zł
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.170.2021
Burmistrza Toszka
z dnia 29 lipca 2021 r.

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2021, w części dotyczącej wydatków.
dział,
rozdział

nazwa

zmniejszenie (-)
planu wydatków
o kwotę (zł)

zwiększenie (+)
planu wydatków
o kwotę (zł)

852

Pomoc społeczna

1.360,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

1.360,00

wydatki bieżące

1.360,00

w tym:
Świadczenia na rzecz osób
fizycznych

1.360,00

900

Gospodarka Komunalna i
ochrona środowiska

5.100,00

5.100,00

90003

Oczyszczanie miast i wsi

5.100,00

wydatki bieżące

5.100,00

w tym:
wydatki jednostek
budżetowych

5.100,00

z tego:
wydatki związane z realizacją
ich statutowych zadań
90004

5.100,00

Utrzymanie zieleni w
miastach i gminach

5.100,00

wydatki bieżące

5.100,00

w tym:
wydatki jednostek
budżetowych

5.100,00

z tego:
wydatki związane z realizacją
ich statutowych zadań

Razem wydatki

5.100,00
5.100,00

6.460,00

Plan wydatków budżetu Gminy Toszek po zmianach wynosi 56.942.436,93 zł
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UZASADNIENIE
Środki przeznaczone zostaną:
- w rozdziale 85219 na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania (
Dec. wojewody Śląskego nr FBI3111.63.2021z dnia 26 lipca 2021)
-w rozdziale 90003 na realizacje zadania pn. " Demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Toszek w 2021 roku.
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