ZARZĄDZENIE NR 0050.250.2021
BURMISTRZA TOSZKA
z dnia 18 października 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 2021 r. poz. 1372 ), art. 222 oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)
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
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.250.2021
Burmistrza Toszka
z dnia 18 października 2021 r.

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

nazwa

010

Rolnictwo i łowiectwo

196.341,89

01095

Pozostała działalność

196.341,89

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

196.341,89

801

Oświata i wychowanie

4.252,66

80153

Zapewnienie uczniom prawa
do bezpłatnego dostępu do
podręczników, materiałów
edukacyjnych lub materiałów
ćwiczeniowych

4.252,66

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

4.252,66

Razem dochody

zmniejszenie
(-)
planu dochodów
o kwotę( zł)

zwiększenie
(+)
planu dochodów
o kwotę (zł)

200.594,55
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Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.250.2021
Burmistrza Toszka
z dnia 18 października 2021 r.

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

nazwa

Dysponent
środków
budżetowych

zmniejszeni
zwiększenie
e
(+)
(-)
planu wydatków
planu
o kwotę (zł)
wydatków
o kwotę( zł)

010

Rolnictwo i łowiectwo

196.341,89

01095

Pozostała działalność

196.341,89

4210

Zakup materiałów
i wyposażenia

FnII

1.000,00

4300

Zakup usług pozostałych

FnII

2.000,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych

FnII

849,84

4430

Różne opłaty i składki

FnII

192.492,05

750

Administracja publiczna

2.845,00

25.001,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast
na prawach powiatu)

1.845,00

1.845,00

4300

Zakup usług pozostałych

MP1

4300

Zakup usług pozostałych

LG

75075

Promocja jednostek
samorządu terytorialnego

4090

Honoraria

JR

800,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

JR

7.166,00

4300

Zakup usług pozostałych

JR

15.190,00

4380

Zakup usług obejmujących
tłumaczenia

JR

758

Różne rozliczenia

22.156,00

75818

Rezerwy ogólne i celowe

22.156,00

4810-1

Rezerwy

801

Oświata i wychowanie

473,98

4.726,64

80153

Zapewnienie uczniom prawa
do bezpłatnego dostępu do
podręczników, materiałów
edukacyjnych lub
materiałów ćwiczeniowych

473,98

4.726,64

1.845,00
1.845,00
1.000,00

A01

23.156,00

1.000,00

22.156,00
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4210

Zakup materiałów
i wyposażenia

SPT 1

4210

Zakup materiałów
i wyposażenia

SPT 2

43,62

4210

Zakup materiałów
i wyposażenia

SP Kotulin

3,21

4210

Zakup materiałów
i wyposażenia

SP Paczyna

4,53

4210

Zakup materiałów
i wyposażenia

SP Pniów

0,18

4240

Zakup środków
dydaktycznych i książek

SPT 2

4.358,06

4240

Zakup środków
dydaktycznych i książek

SP Kotulin

321,75

4240

Zakup środków
dydaktycznych i książek

SP Paczyna

452,43

4240

Zakup środków
dydaktycznych i książek

SP Pniów

16,83

900

Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska

12.500,00

90004

Utrzymanie zieleni
w miastach i gminach

4.500,00

4210

Zakup materiałów
i wyposażenia

MKC

2.000,00

4300

Zakup usług pozostałych

MKC

2.500,00

90015

Oświetlenie ulic, placów
i dróg

4300

Zakup usług pozostałych

90095

Pozostała działalność

4390

Zakup usług obejmujących
wykonanie ekspertyz, analiz
i opinii

MKC

6050

Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych

MKC

Razem wydatki

0,01

12.500,00

12.000,00
MKC

12.000,00
8.000,00

500,00

8.000,00

500,00
37.974,98

238.569,53
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UZASADNIENIE
Środki przeznaczone zostaną:
-w rozdziale 01095 na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów
postępowania w sprawie jego zwrotu (decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.67.39.2021 z dnia
13 października 2021 r.);
-w rozdziale 75023 na obsługę informatyczną Urzędu Miejskiego w Toszku;
-w rozdziale 75075 na pokrycie wydatków związanych z organizacją przetargów w trybie
podstawowym: na dokumentację techniczną związaną z drogami, zimowym utrzymaniem dróg w
sezonie 2021/2022 (wydatki bieżące- kwota 22.156,00 zł, środki z rezerwy ogólnej) oraz na
realizację wydarzeń kulturalnych, tłumaczenia broszury- życiorysu Ludwiga Guttmanna z j.
polskiego na j. włoski;
-w rozdziale 80153 na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały
ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu (decyzja Wojewody Śląskiego nr
FBI.3111.100.31.2021 z dnia 12 października 2021 r.);
-w rozdziale 90015 na opłaty związane z wynajmem urządzeń oświetlenia ulicznego;
-w rozdziale 90095 na wykonanie kosztorysu inwestorskiego zadania pn. "Wymiana wodociągu z
rur azbestowo-cementowych w miejscowości Paczynka ul. Wiejska".
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