ZARZĄDZENIE NR 0050.298.2021
BURMISTRZA TOSZKA
z dnia 25 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. 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 0050.298.2021
Burmistrza Toszka
z dnia 25 listopada 2021 r.

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

nazwa

zmniejszenie
(-)
planu dochodów
o kwotę( zł)

852

Pomoc społeczna

425,00

85228

Usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi
opiekuńcze

425,00

2010

Dotacja celowa otrzymana
z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących
z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom
gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami

425,00

855

Rodzina

65.000,00

85501

Świadczenie wychowawcze

65.000,00

2060

Dotacja celowa otrzymana
z budżetu państwa na zadania
bieżące z zakresu administracji
rządowej zlecone gminom
(związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym),
związane z realizacją
świadczenia wychowawczego
stanowiącego pomoc państwa
w wychowywaniu dzieci

65.000,00

Razem dochody

425,00

zwiększenie
(+)
planu dochodów
o kwotę (zł)

65.000,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 298662DC-1734-4B08-88DF-6AE448E0371D. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.298.2021
Burmistrza Toszka
z dnia 25 listopada 2021 r.

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

nazwa

600

Dysponent
środków
budżetowych

zmniejszenie
(-)
planu
wydatków
o kwotę( zł)

zwiększenie
(+)
planu
wydatków
o kwotę (zł)

Transport i łączność

3.000,00

3.000,00

60016

Drogi publiczne gminne

3.000,00

3.000,00

4270

Zakup usług remontowych

KM

4300

Zakup usług pozostałych

KM

750

Administracja publiczna

6.550,00

7.000,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast
na prawach powiatu)

1.500,00

1.500,00

4300

Zakup usług pozostałych

MP1

4300

Zakup usług pozostałych

SKN

75075

Promocja jednostek
samorządu terytorialnego

4210

Zakup materiałów
i wyposażenia

JR

4300

Zakup usług pozostałych

JR

758

Różne rozliczenia

450,00

75818

Rezerwy ogólne i celowe

450,00

4810-1

Rezerwy

852

Pomoc społeczna

425,00

85228

Usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi
opiekuńcze

425,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

855

Rodzina

65.000,00

85501

Świadczenie wychowawcze

65.000,00

3110

Świadczenia społeczne

OPS

64.447,50

4010

Wynagrodzenia osobowe
pracowników

OPS

460,76

4110

Składki na ubezpieczenia
społeczne

OPS

80,45

3.000,00
3.000,00

1.500,00
1.500,00
5.050,00

A01

OPS

5.500,00
5.500,00

5.050,00

450,00

425,00
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4120

Składki na Fundusz Pracy
oraz Fundusz
Solidarnościowy

Razem wydatki

OPS

11,29

10.425,00

75.000,00
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UZASADNIENIE
Środki przeznaczone zostaną:
-w rozdziale 60016 na bieżące utrzymanie dróg gminnych;
-w rozdziale 75023 na pokrycie kosztów przesyłek pocztowych w obrocie krajowym i
zagranicznym w miesiącu listopadzie 2021 r.;
-w rozdziale 75075 na pokrycie wydatków związanych z organizacją Toszeckiego Jarmarku
Adwentowego oraz na usługę transportową dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Toszku,
które uczestniczą w Wojewódzkich Igrzyskach dla Dzieci w Badmintonie (kwota 450,00 zł,
wydatki bieżące, środki z rezerwy ogólnej);
-w rozdziale 85228 zmniejszono plan wydatków, przeznaczonych na organizowanie i świadczenie
specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami
psychicznymi (decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.56.17.2021 z dnia 12 listopada 2021 r.);
-w rozdziale 85501 na realizację świadczenia wychowawczego (decyzja Wojewody Śląskiego nr
FBI.3111.203.5.2021 z dnia 12 listopada 2021 r.)
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