ZARZĄDZENIE NR 0050.279.2021
BURMISTRZA TOSZKA
z dnia 15 listopada 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 z pózn. zm.), 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 0050.279.2021
Burmistrza Toszka
z dnia 15 listopada 2021 r.

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

nazwa

750

Administracja publiczna

13.110,99

75011

Urzędy wojewódzkie

13.110,99

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

13.110,99

855

Rodzina

1.100,00

85513

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

1.100,00

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

1.100,00

Razem dochody

zmniejszenie
(-)
planu dochodów
o kwotę( zł)

zwiększenie
(+)
planu dochodów
o kwotę (zł)

14.210,99
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Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.279.2021
Burmistrza Toszka
z dnia 15 listopada 2021 r.

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

nazwa

700

Dysponent
środków
budżetowych

zmniejszenie
(-)
planu
wydatków
o kwotę( zł)

zwiększenie
(+)
planu
wydatków
o kwotę (zł)

Gospodarka mieszkaniowa

30.000,00

30.000,00

70004

Różne jednostki obsługi
gospodarki mieszkaniowej

30.000,00

30.000,00

4270

Zakup usług remontowych

AgB

4300

Zakup usług pozostałych

AgB

30.000,00
30.000,00

750

Administracja publiczna

40.869,60

53.980,59

75011

Urzędy wojewódzkie

4010

Wynagrodzenia osobowe
pracowników

RK/SO

10.957,00

4110

Składki na ubezpieczenia
społeczne

RK/SO

1.884,00

4120

Składki na Fundusz Pracy
oraz Fundusz
Solidarnościowy

RK/SO

269,99

75023

Urzędy gmin (miast i miast
na prawach powiatu)

4010

Wynagrodzenia osobowe
pracowników

RK

4210

Zakup materiałów
i wyposażenia

MP1

9.080,80

4210

Zakup materiałów
i wyposażenia

BB

461,00

4270

Zakup usług remontowych

BB

327,80

4300

Zakup usług pozostałych

BB

13.110,99

40.869,60

40.869,60
40.080,80

788,80

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych

MP1

6.000,00

4390

Zakup usług obejmujących
wykonanie ekspertyz, analiz
i opinii

SD

25.000,00

754

Bezpieczeństwo publiczne

1.200,00

1.200,00
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i ochrona przeciwpożarowa
75412

Ochotnicze straże pożarne

3030

Różne wydatki na rzecz osób
fizycznych

BB

4210

Zakup materiałów
i wyposażenia

BB

855

Rodzina

1.100,00

85513

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

1.100,00

4130

Składki na ubezpieczenie
zdrowotne

921

Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego

10.820,00

10.820,00

92109

Domy i ośrodki kultury,
świetlice i kluby

10.820,00

10.820,00

4270

Zakup usług remontowych

Paczyna

4300

Zakup usług pozostałych

Paczyna

Razem wydatki

1.200,00

1.200,00
1.200,00

1.200,00

OPS

1.100,00

10.820,00
10.820,00
82.889,60

97.100,59
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UZASADNIENIE
Środki przeznaczone zostaną:
-w rozdziale 70004 na utrzymanie komunalnego zasobu Gminy;
-w rozdziale 75011 na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminom wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP
oraz na realizację zadań wynikających z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji
ludności, o dowodach osobistych, o powszechnym obowiązku obrony (decyzja Wojewody
Śląskiego nr FBI.3111.9.14.2021 z dnia 9 listopada 2021 r. oraz decyzja Wojewody Śląskiego nr
FBI.3111.9.16.2021 z dnia 9 listopada 2021 r.);
-w rozdziale 75023 na wymianę czujek alarmu przeciwpożarowego w budynku Urzędu
Miejskiego w Toszku oraz na wynagrodzenie Burmistrza Toszka w związku z koniecznością jego
wyrównania od 1 sierpnia 2021 r. zgodnie z art. 11 i art. 18 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o
zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz
niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1834) oraz wejściem w życie Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników
samorządowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1960);
-w rozdziale 75412 na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych
lub szkoleniach pożarniczych;
-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.3111.172.14.2021 z dnia 10 listopada 2021 r.);
-w rozdziale 92109 na realizację wydatków Sołectwa Paczyna.
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