UCHWAŁA NR XXII/233/2012
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU
z dnia 11 lipca 2012 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2012
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240)
Rada Miejska w Toszku uchwala:
1) Zwiększyć dochody w budżecie Gminy Toszek na rok 2012
w dziale 851 Ochrona zdrowia
o kwotę 114.250,00 zł
w tym:
a) w rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii
- dotacja, pomoc finansowa na realizację zadania "Wzmacnianie gminnych świetlic i klubów dla dzieci
i młodzieży"
o kwotę 54.750,00 zł
w tym:
dochody bieżące
o kwotę 54.750,00 zł
b) w rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
- dotacja, pomoc finansowa na realizację zadania "Tworzenie świetlic i klubów dla dzieci i młodzieży na
terenie województwa śląskiego"
o kwotę 59.500,00 zł
w tym:
dochody bieżące
o kwotę 59.500,00 zł
2) Zmniejszyć wydatki w budżecie Gminy Toszek na rok 2012
w dziale 926 Kultura fizyczna
w rozdz. 92601 Obiekty sportowe
wydatki majątkowe
o kwotę 28.562,50 zł
3) Zwiększyć wydatki w budżecie Gminy Toszek na rok 2012
w dziale 851 Ochrona zdrowia
o kwotę 142.812,50 zł
w tym:
a) w rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii
wydatki bieżące
o kwotę 68.437,50 zł
z tego:
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wydatki jednostek budżetowych
o kwotę 68.437,50 zł
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone
o kwotę 21.475,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
o kwotę 46.962,50 zł
b) w rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
wydatki bieżące
o kwotę 74.375,00 zł
w tym:
wydatki jednostek budżetowych
o kwotę 74.375,00 zł
z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone
o kwotę 21.475,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
o kwotę 52.900,00 zł
z przeznaczeniem środków na realizację zadania "Aktywizacja i wsparcie socjoterapeutyczne
działalności świetlicy dla dzieci i młodzieży", dla pięciu świetlic: w Pniowie, Paczynie, Kotulinie,
Toszku i Sarnowie, w ramach programu przeciwdziałania narkomanii i rozwiązywania problemów
alkoholowych w województwie śląskim.
4) Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka.
5) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Toszku
Ireneusz Kokoszka
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