ZARZĄDZENIE NR 0050.233.2021
BURMISTRZA TOSZKA
z dnia 1 października 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 2021 r. poz. 1372), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U.
z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) 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 4 do Uchwały nr XXIV/347/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia
17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2021 Dotacje udzielone z budżetu gminy
podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w roku 2021 dokonuje się
następujących zmian:
w pkt. 1 Dotacje udzielane dla jednostek sektora finansów publicznych.
- dodaje się dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75404
Komendy wojewódzkie Policji z kwotą dotacji celowej w wysokości 5.000,00 zł
- kwota ogólna dotacji celowej po zmianie wynosi 1.874.142,60 zł.
§ 4. 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 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 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 2.332.393,00 zł zastępuje się kwotą 2.623.803,00 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 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 25.504,00 zł zastępuje się kwotą 31.504,00 zł;
- w dziale 855 Rodzina kwota dochodów ogółem wynosi 11.551.357,00 zł
- kwota ogólna dochodów po zmianie wynosi: 12.049.644,38 zł
2. w części dotyczącej wydatków:
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwotę wydatków bieżących
w wysokości 2.332.393,00 zł zastępuje się kwotą 2.623.803,00 zł;
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- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów kwotę wydatków
bieżących w wysokości 25.504,00 zł zastępuje się kwotą 31.504,00 zł;
- w dziale 855 Rodzina kwota wydatków ogółem wynosi 11.551.357,00 zł
- kwota ogólna wydatków po zmianie wynosi: 12.049.644,38 zł
§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Toszka

Grzegorz Kupczyk
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.233.2021
Burmistrza Toszka
z dnia 1 października 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)

854

Edukacyjna opieka
wychowawcza

8.500,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów
o charakterze socjalnym

8.500,00

dochody bieżące

8.500,00

w tym:
dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin, związków
powiatowo-gminnych)

8.500,00

855

Rodzina

297.410,00

85502

Świadczenia rodzinne,
świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia
społecznego

291.410,00

dochody bieżące

291.410,00

w tym:

85513

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

291.410,00

Składki na ubezpieczenie
zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre
świadczenia rodzinne oraz za
osoby pobierające zasiłki dla
opiekunów

6.000,00

dochody bieżące

6.000,00

w tym:
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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

6.000,00

305.910,00

Plan dochodów budżetu Gminy Toszek po zmianach wynosi 55.510.913,17 zł
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Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.233.2021
Burmistrza Toszka
z dnia 1 października 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)

700

Gospodarka mieszkaniowa

3.385,47

3.385,47

70005

Gospodarka gruntami
i nieruchomościami

3.385,47

3.385,47

wydatki bieżące

3.385,47

w tym:
wydatki jednostek
budżetowych

3.385,47

z tego:
wydatki związane z realizacją
ich statutowych zadań
wydatki majątkowe

3.385,47
3.385,47

w tym:
zakupy inwestycyjne

3.385,47

750

Administracja publiczna

3.050,00

3.050,00

75022

Rady gmin (miast i miast na
prawach powiatu)

1.050,00

1.050,00

wydatki bieżące

1.050,00

1.050,00

1.050,00

1.050,00

w tym:
wydatki jednostek
budżetowych
z tego:
wynagrodzenia i składki od
nich naliczane

1.050,00

wydatki związane z realizacją
ich statutowych zadań
75075

1.050,00

Promocja jednostek
samorządu terytorialnego

2.000,00

2.000,00

wydatki bieżące

2.000,00

2.000,00

w tym:
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wydatki jednostek
budżetowych

2.000,00

2.000,00

z tego:
wynagrodzenia i składki od
nich naliczane

2.000,00

wydatki związane z realizacją
ich statutowych zadań

2.000,00

754

Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa

10.900,00

10.900,00

75404

Komendy wojewódzkie
Policji

10.900,00

5.000,00

wydatki bieżące

10.900,00

5.000,00

w tym:
-dotacje na zadania bieżące
-wydatki jednostek
budżetowych

5.000,00
10.900,00

z tego:
wydatki związane z realizacją
ich statutowych zadań
75412

10.900,00

Ochotnicze straże pożarne

5.900,00

wydatki bieżące

5.900,00

w tym:
-świadczenia na rzecz osób
fizycznych

2.900,00

-wydatki jednostek
budżetowych

3.000,00

z tego:
wydatki związane z realizacją
ich statutowych zadań

3.000,00

854

Edukacyjna opieka
wychowawcza

8.500,00

85415

Pomoc materialna dla
uczniów o charakterze
socjalnym

8.500,00

wydatki bieżące

8.500,00

w tym:
świadczenia na rzecz osób
fizycznych

8.500,00

855

Rodzina

297.410,00

85502

Świadczenia rodzinne,

291.410,00
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świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego
wydatki bieżące

291.410,00

w tym:
-świadczenia na rzecz osób
fizycznych

282.667,70

-wydatki jednostek
budżetowych

8.742,30

z tego:

85513

wynagrodzenia i składki od
nich naliczane

8.742,30

Składki na ubezpieczenie
zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre
świadczenia rodzinne oraz
za osoby pobierające zasiłki
dla opiekunów

6.000,00

wydatki bieżące

6.000,00

w tym:
wydatki jednostek
budżetowych

6.000,00

z tego:
wydatki związane z realizacją
ich statutowych zadań

6.000,00

900

Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska

600,00

600,00

90003

Oczyszczenie miast i wsi

600,00

wydatki bieżące

600,00

w tym:
wydatki jednostek
budżetowych

600,00

z tego:
wydatki związane z realizacją
ich statutowych zadań
90004

600,00

Utrzymanie zieleni
w miastach i gminach

600,00

wydatki bieżące

600,00

w tym:
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wydatki jednostek
budżetowych

600,00

z tego:
wydatki związane z realizacją
ich statutowych zadań

600,00

921

Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego

3.035,90

92109

Domy i ośrodki kultury,
świetlice i kluby

3.035,90

wydatki bieżące

3.035,90

3.035,90

w tym:
wydatki jednostek
budżetowych

3.035,90

z tego:
wydatki związane z realizacją
ich statutowych zadań
92195

3.035,90

Pozostała działalność

3.035,90

wydatki bieżące

3.035,90

w tym:
wydatki jednostek
budżetowych

3.035,90

z tego:
wynagrodzenia i składki od
nich naliczane

190,00

wydatki związane z realizacją
ich statutowych zadań

2.845,90

Razem wydatki

20.971,37

326.881,37

Plan wydatków budżetu Gminy Toszek po zmianach wynosi 59.327.692,99 zł
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UZASADNIENIE
Środki przeznaczone zostaną na:
-w rozdziale 70005 na pokrycie kosztów publikacji ogłoszeń prasowych;
-w rozdziale 75022 na zakup modułu uczestnika z długim mikrofonem BOSCH CCSD-DL- 3 szt.
jako uzupełnienie do istniejącego systemu konferencyjnego zintegrowanego z systemem
transmisji obrad eSesja w Urzędzie Miejskim w Toszku;
-w rozdziale 75075 na realizację wydarzeń kulturalnych odbywających się na terenie Gminy
Toszek;
-w rozdziale 75404 na przekazanie dotacji dla Komisariatu Policji w Pyskowicach na zakup
urządzenia wielofunkcyjnego;
-w rozdziale 75412 na wypłatę ekwiwalentu i usług pozostałych dla jednostek OSP z terenu
Gminy Toszek;
-w rozdziale 85415 na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów (decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.76.22.2021 z dnia 16 września 2021 r.);
-w rozdziale 85502 na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach
rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o
pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie
ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (decyzja Wojewody Śląskiego nr
FBI.3111.172.4.2021 z dnia 1 października 2021 r.);
-w rozdziale 85513 na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające
niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (decyzja Wojewody Śląskiego nr
FBI.3111.172.3.2021 z dnia 27 września 2021 r.);
-w rozdziale 90003 na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem tablicy pamiątkowej
(dofinansowanie z WFOŚiGW- azbest);
-w rozdziale 92109 na realizację wydatków Sołectwa Kotulin oraz Paczyna.
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