UCHWAŁA NR XXXII/439/2021
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU
z dnia 25 sierpnia 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 (j Dz. U. z 2021 r.
poz. 1372 ), art. 212 ust.1. pkt 1,2, art. 214, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (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 326.175,55 zł

1. w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

o kwotę 271.947,55 zł

w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

o kwotę 271.947,55 zł

dochody majątkowe

o kwotę 271.947,55 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 271.947,55 zł
2. w dziale 851 Ochrona zdrowia

o kwotę 42.634,00 zł

w rozdziale 85195 Pozostała działalność

o kwotę 42.634,00 zł

dochody bieżące

o kwotę 42.634,00 zł

w tym:
wpływy z różnych dochodów

o kwotę 25.584,00 zł

środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację
zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
o kwotę 17.050,00 zł
3. w dziale 852 Pomoc społeczna

o kwotę 11.594,00 zł

w rozdziale 85295 Pozostała działalność

o kwotę 11.594,00 zł

dochody bieżące

o kwotę 11.594,00 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 11.594,00 zł
§ 2. Zwiększyć dochody w budżecie Gminy Toszek na rok 2021

o kwotę 173.853,00 zł

1. w dziale 750 Administracja publiczna

o kwotę 1.829,00 zł

w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

o kwotę 1.829,00 zł

dochody bieżące

o kwotę 1.829,00 zł

w tym:
wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 1.829,00 zł
2. w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

o kwotę 115.750,00 zł

w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne

o kwotę 115.750,00 zł

dochody majątkowe

o kwotę 115.750,00 zł
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w tym:
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

o kwotę 15.750,00 zł

dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowanej udzielanej między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
o kwotę 100.000,00 zł
3. w dziale 851 Ochrona zdrowia

o kwotę 35.680,00 zł

w rozdziale 85195 Pozostała działalność

o kwotę 35.680,00 zł

dochody bieżące

o kwotę 35.680,00 zł

w tym:
środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań
związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
o kwotę 35.680,00 zł
4. w dziale 852 Pomoc społeczna

o kwotę 11.594,00 zł

w rozdziale 85295 Pozostała działalność

o kwotę 11.594,00 zł

dochody bieżące

o kwotę 11.594,00 zł

w tym:
środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań
związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
o kwotę 11.594,00 zł
5. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

o kwotę 9.000,00 zł

w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

o kwotę 9.000,00 zł

dochody bieżące

o kwotę 9.000,00 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 9.000,00 zł
Plan dochodów budżetu Gminy Toszek po zmianach wynosi: 52.733.334,56 zł.
§ 3. Zmniejszyć wydatki w budżecie Gminy Toszek na rok 2021

o kwotę 385.007,55 zł

1. w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

o kwotę 292.947,55 zł

w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

o kwotę 292.947,55 zł

wydatki majątkowe

o kwotę 292.947,55 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 mowa
o kwotę 292.947,55 zł

2. w dziale 801 Oświata i wychowanie

o kwotę 18.700,00 zł

w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe

o kwotę 18.700,00 zł

wydatki bieżące

o kwotę 5.000,00 zł

w tym:
wydatki jednostek budżetowych

o kwotę 5.000,00 zł

z tego:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane

o kwotę 5.000,00 zł

wydatki majątkowe

o kwotę 13.700,00 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 13.700,00 zł

mowa
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3. w dziale 851 Ochrona zdrowia

o kwotę 57.000,00 zł

w rozdziale 85195 Pozostała działalność

o kwotę 57.000,00 zł

wydatki bieżące

o kwotę 57.000,00 zł

w tym:
wydatki jednostek budżetowych

o kwotę 57.000,00 zł

z tego:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
4. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
a) w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
wydatki bieżące

o kwotę 57.000,00 zł
o kwotę 15.680,00 zł
o kwotę 7.380,00 zł
o kwotę 7.380,00 zł

w tym:
wydatki jednostek budżetowych

o kwotę 7.380,00 zł

z tego:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
b) w rozdziale 90095 Pozostała działalność
wydatki majątkowe

o kwotę 7.380,00 zł
o kwotę 8.300,00 zł
o kwotę 8.300,00 zł

w tym:
wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których
w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich o kwotę 8.300,00 zł
5. w dziale 926 Kultura fizyczna

o kwotę 680,00 zł

a) w rozdziale 92601 Obiekty sportowe

o kwotę 630,00 zł

wydatki bieżące

mowa

o kwotę 630,00 zł

w tym:
wydatki jednostek budżetowych

o kwotę 630,00 zł

z tego:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
b) w rozdziale 92695 Pozostała działalność
wydatki bieżące

o kwotę 630,00 zł
o kwotę 50,00 zł
o kwotę 50,00 zł

w tym:
wydatki jednostek budżetowych

o kwotę 50,00 zł

z tego:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

o kwotę 50,00 zł

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

o kwotę 232.685,00 zł

1. w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

o kwotę 1.850,00 zł

w rozdziale 01008 Melioracje wodne

o kwotę 1.850,00 zł

wydatki bieżące

o kwotę 1.850,00 zł

w tym:
wydatki jednostek budżetowych

o kwotę 1.850,00 zł

z tego:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

o kwotę 1.850,00 zł
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2. w dziale 600 Transport i łączność
a) w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe
wydatki majątkowe

o kwotę 21.000,00 zł
o kwotę 4.000,00 zł
o kwotę 4.000,00 zł

w tym:
dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
o kwotę 4.000,00 zł
b) w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne
wydatki bieżące

o kwotę 17.000,00 zł
o kwotę 17.000,00 zł

w tym:
wydatki jednostek budżetowych

o kwotę 17.000,00 zł

z tego:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
3. w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

o kwotę 17.000,00 zł
o kwotę 7.000,00 zł

w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

o kwotę 7.000,00 zł

wydatki bieżące

o kwotę 7.000,00 zł

w tym:
wydatki jednostek budżetowych

o kwotę 7.000,00 zł

z tego:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
4. w dziale 750 Administracja publiczna

o kwotę 7.000,00 zł
o kwotę 1.829,00 zł

w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

o kwotę 1.829,00 zł

wydatki bieżące

o kwotę 1.829,00 zł

w tym:
wydatki jednostek budżetowych

o kwotę 1.829,00 zł

z tego:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
5. w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

o kwotę 1.829,00 zł
o kwotę 115.750,00 zł

w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne

o kwotę 115.750,00 zł

wydatki majątkowe

o kwotę 115.750,00 zł

w tym:
dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 115.750,00 zł
6. w dziale 801 Oświata i wychowanie

o kwotę 6.476,00 zł

w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe

o kwotę 6.476,00 zł

wydatki bieżące

o kwotę 6.476,00 zł

w tym:
wydatki jednostek budżetowych

o kwotę 6.476,00 zł

z tego:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
7. w dziale 851 Ochrona zdrowia

o kwotę 6.476,00 zł
o kwotę 10.096,00 zł
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w rozdziale 85195 Pozostała działalność

o kwotę 10.096,00 zł

wydatki bieżące

o kwotę 10.096,00 zł

w tym:
wydatki jednostek budżetowych

o kwotę 10.096,00 zł

z tego:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
8. w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

o kwotę 10.096,00 zł
o kwotę 5.000,00 zł

w rozdziale 85401 Świetlice szkolne

o kwotę 5.000,00 zł

wydatki bieżące

o kwotę 5.000,00 zł

w tym:
wydatki jednostek budżetowych

o kwotę 5.000,00 zł

z tego:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
9. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
a) w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
wydatki bieżące

o kwotę 5.000,00 zł
o kwotę 63.004,00 zł
o kwotę 49.686,00 zł
o kwotę 49.686,00 zł

w tym:
wydatki jednostek budżetowych

o kwotę 49.686,00 zł

z tego:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

o kwotę 49.686,00 zł

b) w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

o kwotę 9.000,00 zł

wydatki bieżące

o kwotę 9.000,00 zł

w tym:
wydatki jednostek budżetowych

o kwotę 9.000,00 zł

z tego:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
c) w rozdziale 90095 Pozostała działalność
wydatki bieżące

o kwotę 9.000,00 zł
o kwotę 4.318,00 zł
o kwotę 4.318,00 zł

w tym:
wydatki jednostek budżetowych

o kwotę 4.318,00 zł

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

o kwotę 4.318,00 zł
o kwotę 680,00 zł

w rozdziale 92195 Pozostała działalność

o kwotę 680,00 zł

wydatki bieżące

o kwotę 680,00 zł

w tym:
wydatki jednostek budżetowych

o kwotę 680,00 zł

z tego:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

o kwotę 680,00 zł

Plan wydatków budżetu Gminy Toszek po zmianach wynosi: 56.790.114,38 zł.
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§ 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 rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe kwotę dotacji celowej w wysokości 90.600,00 zł zastępuje
się kwotą 94.600,00 zł;
- w dziale 600 Transport i łączność kwota celowej wynosi 1.631.030,00 zł;
- kwota ogólna dotacji celowej po zmianie wynosi 1.867.642,60 zł.
w pkt 2 Dotacje udzielane dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 Ochotnicze straże
pożarne kwota dotacji celowej w wysokości 450.000,00 zł zastępuje się kwotą 565.700,00 zł;
- kwota ogólna dotacji celowej po zmianie wynosi: 1.610.850,00 zł.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka.
§ 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 75023 z darowizny otrzymanej na zakup klimatyzatora do pomieszczenia serwerowni Urzędu
Miejskiego w Toszku;
-w rozdziale 75412 ze złomowania samochodu pożarniczego oraz z dotacji z Województwa Śląskiego na
dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Toszek;
-w rozdziale 85195 ze środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na transport osób
niepełnosprawnych do punktów szczepień przeciw Covid-19 oraz na promocję szczepień;
-w rozdziale 85195 oraz 85295 dokonano zmiany klasyfikacji dochodów otrzymanych z Funduszu
Przeciwdziałania Covid-19 w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki
Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji
dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych;
-w rozdziale 90005 z dotacji otrzymanej z WFOŚiGW w Katowicach na uruchomienie i prowadzenie
Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Programu "Czyste Powietrze".

Środki przeznaczone zostaną:
- w rozdziale 01008 na konserwację rowu wraz z udrożnieniem przepustu w miejscowości Płużniczka;
-w rozdziale 60014 zwiększono kwotę dotacji celowej dla Powiatu Gliwickiego na budowę chodnika w
Paczynie w związku z dodatkowym zakresem prac;
-w rozdziale 60016 na wykonanie bieżących prac na drogach gminnych;
-w rozdziale 70005 na uiszczenie kosztów sądowych i notarialnych związanych z przejęciem działek od
PKP S.A.;
-w rozdziale 75023 na zakup klimatyzatora do pomieszczenia serwerowni Urzędu Miejskiego w Toszku
(środki z darowizny);
-w rozdziale 75412 na dofinansowanie zakupu samochodu ratowwniczo-gaśniczego dla OSP Toszek;
-w rozdziale 80101 oraz 90095 na wynagrodzenie dla firmy sporządzającej wniosek o dofinansowanie
projektu "Wzrost efektywności energetycznej w Gminie Toszek poprzez wymianę istniejących źródeł ciepła
oraz termomodernizację budynków";
-w rozdziale 85195 na transport osób niepełnosprawnych do punktów szczepień przeciw Covid-19 oraz na
promocję szczepień (środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19);
-w rozdziale 85401 na wynagrodzenia osobowe oraz godziny nadliczbowe dla pracowników
pedagogicznych w Szkole Podstawowej w Paczynie;
-w rozdziale 90004 na zakup wody do fontanny oraz do podlewania kwiatów i terenów zielonych, na
pokrycie kosztów wycinki drzew i cięć pielęgnacyjnych;

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 44D25C2D-3C4F-4019-B783-FB199C6669CE. Podpisany

Strona 1

-w rozdziale 90005 na uruchomienie i prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Programu
"Czyste Powietrze".
-w rozdziale 92195 na realizację wydatków Sołectwa Ligota Toszecka (zakup namiotu biesiadnego).
Zmniejszono dochody i wydatki na realizację projektu "Roboty budowlane w zdegradowanym budynku
przy ul. Wolności w Toszku w celu adaptacji go na cele mieszkanie socjalne" w związku z nieotrzymaniem
dofinansowania i odstąpieniem od realizacji.
Zmniejszono wydatki na realizację projektu "Wzrost efektywności energetycznej w Gminie Toszek poprzez
wymianę istniejących źródeł ciepła oraz termomodernizację budynków" w związku z brakiem
zainteresowania ze strony mieszkańców Gminy w zakresie umożliwiającym osiągnięcie odpowiednich
wskaźników przez Gminę niezbędnych do pozyskania dofinansowania zadania.
W rozdziale 85195 realizacja „Programu profilaktyki nowotworu gruczołu krokowego dla mężczyzn
zamieszkałych na terenie Gminy Toszek w wieku 50-69 lat" ze względu na zaistniałą sytuację
epidemiologiczną oraz brakiem możliwości wyboru realizatora została przesunięta na rok następny.
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