UCHWAŁA NR XLVI/502/2014
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU
z dnia 25 czerwca 2014 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2014
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz.U. z 2013 r.,
poz. 594 z poźn. zm.) oraz art 211, art. 218, art. 220, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)
Rada Miejska w Toszku uchwala:
§ 1. Zwiększyć dochody w budżecie Gminy Toszek na rok 2014

o kwotę 113.662,01 zł

1. w dziale 750 Administracja publiczna
dochody bieżące

o kwotę 7.338,00 zł

w tym:
rozliczenia z lat ubiegłych- zwrot podatku VAT za 2010 r.

o kwotę 7.338,00 zł

2. w dziale 801 Oświata i wychowanie
dochody bieżące

o kwotę 6.090,82 zł

w tym:
wpływy z wynajmu sal szkolnych i sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Kotulinie
o kwotę 6.090,82 zł
3. w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
dochody bieżące

o kwotę 8.860,00 zł

w tym:
dotacja na śródroczny wyjazd dzieci na "zielone szkoły" z gminy Toszek
o kwotę 8.860,00 zł
4. w dziale 926 Kultura fizyczna
dochody bieżące

o kwotę 91.373,19 zł

w tym:
wpływy z tytułu rozliczenia końcowego projektu "Moje Boisko -Orlik 2012"
o kwotę 91.373,19 zł
5. Plan dochodów budżetu Gminy Toszek po zmianach wynosi

31.272.674,62 zł

§ 2. Zmniejszyć wydatki w budżecie Gminy Toszek na rok 2014

o kwotę 217.041,47 zł

1. w dziale 600 Transport i łączność
w rozdziale 60095 Pozostała działalność
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wydatki bieżące

o kwotę 7.981,57 zł

w tym:
wydatki jednostek budżetowych

o kwotę 7.981,57 zł

z tego:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

o kwotę 7.981,57 zł

2. w dziale 750 Administracja publiczna
w rozdziale 75095 Pozostała działalność
wydatki bieżące

o kwotę 6.771,09 zł

w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych

o kwotę 1.771,09 zł

z tego:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
b) dotacja na zadania bieżące

o kwotę 1.771,09 zł
o kwotę 5.000,00 zł

3. w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne
wydatki bieżące

o kwotę 8.000,00 zł

w tym:
wydatki jednostek budżetowych

o kwotę 8.000,00 zł

z tego:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

o kwotę 8.000,00 zł

4. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi
wydatki bieżące

o kwotę 160.000,00 zł

w tym:
wydatki jednostek budżetowych

o kwotę 160.000,00 zł

z tego:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

o kwotę 160.000,00 zł

5. w dziale 926 Kultura fizyczna
w rozdziale 92695 Pozostała działalność
wydatki majątkowe

o kwotę 34.288,81 zł

w tym:
nakłady inwestycyjne

§ 3. Zwiększyć wydatki w budżecie Gminy Toszek na rok 2014

o kwotę 34.288,81 zł

o kwotę 330.703,48 zł

1. w dziale 600 Transport i łączność
a) w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne
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wydatki bieżące

o kwotę 4.670,00 zł

w tym:
wydatki jednostek budżetowych

o kwotę 4.670,00 zł

z tego:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

o kwotę 4.670,00 zł

b) w rozdziale 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna
wydatki bieżące

o kwotę 271,09 zł

z tego:
wydatki jednostek budżetowych

o kwotę 271,09 zł

z tego:
wydatki jednostek budżetowych

o kwotę 271,09 zł

c) w rozdziale 60095 Pozostała działalność
wydatki bieżace

o kwotę 4.830,00 zł

z tego:
wydatki jednostek budżetowych

o kwotę 4.830,00 zł

z tego:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

o kwotę 4.830,00 zł

2. w dziale 750 Administracja publiczna
w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
wydatki majątkowe

o kwotę 250.000,00 zł

w tym:
nakłady inwestycyjne

o kwotę 250.000,00 zł

3. w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne
wydatki majątkowe

o kwotę 18.000,00 zł

w tym:
dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
o kwotę 18.000,00 zł
4. w dziale 801 Oświata i wychowanie
w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe
wydatki bieżące

o kwotę 6.090,82 zł

w tym:
wydatki jednostek budżetowych

o kwotę 6.090,82 zł

z tego:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

o kwotę 6.090,82 zł

5. w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
w rozdziale 85395 Pozostała działalność
wydatki bieżące

o kwotę 5.000,00 zł

w tym:
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wydatki jednostek budżetowych

o kwotę 5.000,00 zł

z tego:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

o kwotę 5.000,00 zł

6. w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także
szkolenia młodzieży
wydatki bieżące

o kwotę 8.860,00 zł

w tym:
wydatki jednostek budżetowych

o kwotę 8.860,00 zł

z tego:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

o kwotę 8.860,00 zł

7. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w rozdziale 90095 Pozostała działalność
wydatki bieżące

o kwotę 200,00 zł

w tym:
wydatki jednostek budżetowych

o kwotę 200,00 zł

z tego:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

o kwotę 200,00 zł

8. w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
wydatki bieżące

o kwotę 27.781,57 zł

w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych

o kwotę 2.781,57 zł

z tego:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
b) dotacje na zadania bieżące

o kwotę 2.781,57 zł
o kwotę 25.000,00 zł

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność
wydatki majątkowe

o kwotę 5.000,00 zł

w tym:
dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Radzionków na realizację zadania "Utworzenie
ekspozycji w Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 r."
o kwotę 5.000,00 zł
9. Plan wydatków budżetu Gminy Toszek po zmianach wynosi

32.665.451,63 zł

§ 4. W załączniku nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Toszku nr XL/429/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.
w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Toszek na rok 2014 wprowadza się następujące zmiany:
w pkt 1 Dotacje udzielane dla jednostek sektora finansów publicznych
- w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75095 Pozostała działalność kwotę dotacji celowej
w wysokości 5.000,00 zł zastępuje się kwotą 0 zł;
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- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dodaje się rozdział 92195 Pozostała działalność
z kwotą dotacji celowej w wysokości 5.000,00 zł
- kwota ogólna dotacji celowej po zmianie wynosi 202.019,76 zł
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice
i kluby kwotę dotacji podmiotowej 860.700,00 zł zastępuje się kwotą 885.700,00 zł;
- kwotę ogólną dotacji podmiotowej 910.700,00 zł zastępuje się kwotą 935.700,00 zł
w pkt 2 Dotacje udzielane dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dodaje się rozdział 75412 Ochotnicze straże
pożarne z kwotą dotacji celowej w wysokości 18.000,00 zł
- kwotę ogólną dotacji celowej w wysokości 751.300,00 zł zastępuje się kwotą 769.300,00 zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Toszku
Ireneusz Kokoszka
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UZASADNIENIE
Środki przeznaczone zostaną :
- na pokrycie wydatków związanych z udrożnieniemrowów i zakupem korytek betonowych w Sołectwie
Kotliszowice ( kwota 3.000,00 zł);
- na pokrycie wydatków bieżących Sołectwa Pisarzowice ( kwota 7.981,57 zł);
- na opłatę roczną za prawo do dysponowania częstotliwością z zakresu 3600-3800 MHz (kwota 271,09
zł);
- na remont budynku Urzędu Miejskiego w Toszku ( wykonanie izolacji i odwodnieniapiwnicznych ścian
fundamentowychbudynku Urzędu- kwota 250.000,00 zł);
- na dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnejdla OSP Toszek (kwota 18.000,00 zł);
- na pokrycie wydatków bieżących Szkoły Podstwowej w Kotulinie (m.in. wykonanie usługi mocowania
płyt akustycznych, pomalowanie klatki schodowej, transport uczniów na zawody- kwota 6.090,82 zł);
- na wniesieniewkładu do Spółdzielni Socjalnej "Wsparcie na Starcie" (kwota 5.000,00 zł);
- na wyjazd dzieci na "zielone szkoły" z gminy Toszek (8.860,00 zł);
- na realizację dodatkowych zadań w ramach bieżącej działalności Centrum Kultury "Zamek w Toszku"
(organizacja dożynek gminnych - kwota 20.000,00 zł, dofinansowanie publikacji książki pt. "Historia oraz
dziedzictwo kulturowe Kotulina i okolic"- kwota 5.000,00 zł);
- na pokrycie wydatków związanych z wykonaniemdrzwi przesuwnych w świetlicy wiejskiej w Ligocie
Toszeckiej(kwota 1.500,00 zł);
- na pomoc finansową dla Gminy Radzionków z przeznaczeniem na wydatki majątkowe związane z
realizacją zadania pn.: "Utworzenie ekspozycji w centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do
ZSRR w 1945 r. (kwota 5.000,00 zł);
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