UCHWAŁA NR XXIII/159/2016
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU
z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2016
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.
446) oraz art. 212 ust.1, pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Toszka
Rada Miejska w Toszku
uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększyć dochody w budżecie Gminy Toszek na rok 2016

o kwotę 800,00 zł

1. w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

o kwotę 800,00 zł

dochody bieżące

o kwotę 800,00 zł

w tym:
- wpływy z różnych opłat-wpłaty rodziców na dofinansowanie wyjazdu dzieci na "zieloną szkołę"
o kwotę 400,00 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań
bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- dotacja na dofinansowanie wyjazdu dzieci na
tzw. "zielone szkoły" w roku 2015/2016
o kwotę 400,00 zł
Plan dochodów budżetu Gminy Toszek po zmianach wynosi: 33.915.303,39 zł.
§ 2. .Zmniejszyć wydatki w budżecie Gminy Toszek na rok 2016

o kwotę 53.250,00 zł

1. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

o kwotę 50.000,00 zł

w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi

o kwotę 50.000,00 zł

wydatki bieżące

o kwotę 50.000,00 zł

w tym:
wydatki jednostek budżetowych

o kwotę 50.000,00 zł

z tego:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
2. w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

o kwotę 50.000,00 zł
o kwotę 3.250,00 zł

w rozdziale 92195 Pozostała działalność

o kwotę 3.250,00 zł

wydatki bieżące

o kwotę 3.250,00 zł

w tym:
dotacje na zadania bieżące

o kwotę 3.250,00 zł

§ 3. Zwiększyć wydatki w budżecie Gminy Toszek na rok 2016

o kwotę 54.050,00 zł

1. w dziale 600 Transport i łączność

o kwotę 50.000,00 zł

w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne

o kwotę 50.000,00 zł

wydatki bieżące

o kwotę 50.000,00 zł

w tym:
wydatki jednostek budżetowych

o kwotę 50.000,00 zł

z tego:
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- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

o kwotę 50.000,00 zł

2. w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

o kwotę 800,00 zł

w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia
młodzieży
o kwotę 800,00 zł
wydatki bieżące

o kwotę 800,00 zł

w tym:
wydatki jednostek budżetowych

o kwotę 800,00 zł

z tego:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

o kwotę 800,00 zł

3. w dziale 926 Kultura fizyczna

o kwotę 3.250,00 zł

w rozdziale 92695 Pozostała działalność

o kwotę 3.250,00 zł

wydatki bieżące

o kwotę 3.250,00 zł

w tym:
dotacje na zadania bieżące

o kwotę 3.250,00 zł

Plan wydatków budżetu Gminy Toszek po zmianach wynosi: 35.853.313,41 zł.
§ 4. W załączniku Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Toszku nr XVII/101/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Toszek na rok 2016 wprowadza się następujące zmiany:
I. w pkt 2 Dotacje udzielone dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1. w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
w rozdziale 92195 Pozostała działalność:
- kwotę dotacji celowej w wysokości 10.000,00 zł zastępuje się kwotą 6.750,00 zł
2. w dziale 926 Kultura fizyczna
w rozdziale 92695 Pozostała działalność:
- kwotę dotacji celowej w wysokości 42.000,00 zł zastępuje się kwotą 45.250,00 zł.
Kwota ogólna dotacji celowej pozostaje w wysokości 1.079.000,00 zł.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Toszku
Krzysztof Klonek
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UZASADNIENIE

Wprowadzone dochody pochodzą z następujących źródeł:
- w dziale 854 z wpłat rodziców oraz z dotacji otrzymanej na dofinansowanie zadania „Profilaktyka
zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdów śródrocznych na tzw. zielone szkoły”.
Środki przeznaczone zostaną:
-w rozdziale 60016 na bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz infrastruktury z nimi związanej;
-w rozdziale 85412 na dofinansowanie zadania „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie
wyjazdów śródrocznych na tzw. zielone szkoły”.
-w rozdziale 92695 na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej w trybie
pozakonkursowym (tzw. małe granty").
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