ZARZĄDZENIE NR 0050.295.2021
BURMISTRZA TOSZKA
z dnia 25 listopada 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 z późn.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.) 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 wydatków, zgodnie
z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Toszka
Grzegorz Kupczyk
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Załącznik do zarządzenia Nr 0050.295.2021
Burmistrza Toszka
z dnia 25 listopada 2021 r.
Zestawienie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2021, w części dotyczącej wydatków
dział
rozdział
§

nazwa

zmniejszenie (-) zwiększenie(+)
planu wydatków
planu
o kwotę
wydatków
o kwotę

750

Administracja publiczna

3 930,00

3 930,00

75085

Wspólna obsługa jednostek samorządu
terytorialnego

3 930,00

3 930,00

3 930,00

3 930,00

3 930,00

3 760,00

wydatki bieżące
w tym:
- wydatki jednostek budżetowych z tego:
wynagrodzenia i składki od nich naliczone
wydatki związane
statutowych zadań

z

realizacją

ich

3 760,00
3 930,00

- świadczenie na rzecz osób fizycznych

170,00

801

Oświata i wychowanie

115 226,00

115 226,00

80101

Szkoły podstawowe

85 384,00

90 004,00

85 384,00

90 004,00

50 384,00

90 004,00

wydatki bieżące
w tym:
- wydatki jednostek budżetowych z tego:
wynagrodzenia i składki od nich naliczone
wydatki związane
statutowych zadań
80103

z

realizacją

ich

50 384,00

- świadczenie na rzecz osób fizycznych

35 000,00

Oddziały przedszkolne w szkołach
stawowych

13 723,00

pod-

wydatki bieżące
w tym:

80104

90 004,00

13 723,00

- wydatki jednostek budżetowych z tego:

13 723,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczone

10 803,00

wydatki związane
statutowych zadań

2 920,00

z

realizacją

ich

Przedszkola
wydatki bieżące
w tym:
- wydatki jednostek budżetowych z tego:

14 722,00

14 722,00

14 722,00

14 722,00

13 722,00

14 722,00
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wynagrodzenia i składki od nich naliczone
wydatki związane
statutowych zadań
80148

z

realizacją

ich

14 722,00
13 722,00

- świadczenie na rzecz osób fizycznych

1 000,00

Stołówki szkolne i przedszkolne

1 397,00

1 697,00

1 397,00

1 697,00

1 397,00

1 697,00

wydatki bieżące
w tym:
- wydatki jednostek budżetowych z tego:
wynagrodzenia i składki od nich naliczone
wydatki związane
statutowych zadań
80149

z

realizacją

ich

1 697,00
1 397,00

Realizacja zadań wymagających stosowania
specjalnej organizacji nauki i metod pracy
dla dzieci w przedszkolach, oddziałach
przedszkolnych w szkołach podstawowych
i
innych
formach
wychowania
przedszkolnego

8 803,00

wydatki bieżące
w tym:

8 803,00

- wydatki jednostek budżetowych z tego:

8 803,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczone

8 803,00

852

Pomoc społeczna

10 570,00

85205

Zadania w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie

1 430,00

wydatki bieżące
w tym:

85214

1 430,00

wydatki związane
statutowych zadań

ich

1 430,00

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w
naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe

3 500,00

wydatki bieżące
w tym:

3 500,00

realizacją

- świadczenie na rzecz osób fizycznych
85215

1 430,00

- wydatki jednostek budżetowych z tego:
z

3 500,00

Dodatki mieszkaniowe

9 060,00

wydatki bieżące
w tym:

9 060,00

- świadczenie na rzecz osób fizycznych
85219

Ośrodki pomocy społecznej
wydatki bieżące

10 570,00

9 060,00
5 563,00

1 510,00

5 563,00

1 510,00
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w tym:
- wydatki jednostek budżetowych z tego:

5 563,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczone
wydatki związane
statutowych zadań

z

realizacją

ich

200,00
5 563,00

- świadczenie na rzecz osób fizycznych
85228

1 310,00

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze

77,00

wydatki bieżące
w tym:

77,00

- wydatki jednostek budżetowych z tego:

77,00

wydatki związane
statutowych zadań

77,00

z

realizacją

Razem wydatki:

200,00

ich

129 726,00

129 726,00
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UZASADNIENIE
Środki przeznaczone zostaną na:
- w rozdziale 75085 zabezpieczenie wydatków na świadczenia rzeczowe, wypłatę wynagrodzeń
dla pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne, zakup szaf oraz wydatków bieżących
w Centrum Usług Wspólnych Gminy Toszek
- w rozdziale 80101 zabezpieczenie wydatków na
- wypłatę wynagrodzeń

dla pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, oraz

wydatków bieżących w Szkole Podstawowej nr 1 im. Ireny Sendler ,
- wypłatę wynagrodzeń dla pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne w Szkole
Podstawowej nr 2. im. Gustawa Morcinka w Toszku,
- wymianę hydrantu wewnętrznego,a także remont schodów w Szkole Podstawowej im.
Królowej Jadwigi w Pniowie,
- wypłatę wynagrodzeń dla pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne w
Szkole Podstawowej w Kotulinie,
- w rozdziale 80103 zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników, oraz
zakup pomocy dydaktycznych w Szkole Podstawowej w Kotulinie,
- w rozdziale 80104 zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzeń pracowników oraz składek
na ubezpieczenia społeczne, zakup środków czystości i dezynfekcji, oraz wydatków bieżących w
Publicznym Przedszkolu w Toszku,
- w rozdziale 80146 na zakup materiałów oraz szkoleń dla nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 1
im. Ireny Sendler, Szkole Podstawowej w Kotulinie, oraz Przedszkolu Publicznym w Toszku,
- w rozdziale 80148 na zabezpieczenie wydatków na szkolenie pracowników w Szkole
Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie, oraz wypłatę wynagrodzeń dla pracowników,
zakup wyposażenia kuchni w Przedzkolu Publicznym w Toszku,
- w rozdziale 80149 wypłatę wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych oraz składek na
ubezpieczenia społeczne w Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie, a także Szkole
Podstawowej w Kotulinie,
- w rozdziale 85215 zabezpieczenie wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych
w Ośrodku Pomocy Społecznej,
- w rozdziale 85219 zabezpieczenie wydatków na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych, oraz
wypłatę wynagrodzeń bezosobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej.
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