UCHWAŁA NR XXIV/250/2012
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU
z dnia 26 września 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 2001r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.235, art.236, art.239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
Rada Miejska w Toszku uchwala:
1. Zwiększyć dochody w budżecie Gminy Toszek na rok 2012
w dziale 758 Różne rozliczenia
w rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe
- dotacja celowa, pochodząca z rezerwy celowej budżetu państwa, przeznaczona na zwrot części wydatków
wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 r.
o kwotę 48.300,94 zł
w tym:
dochody bieżące
o kwotę 45.512,14 zł
dochody majątkowe
o kwotę 2.788,80 zł
2. Zwiększyć wydatki w budżecie Gminy Toszek na rok 2012
1) . w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo
w rozdz. 01008 Melioracje wodne
wydatki bieżące
o kwotę 1.900,00 zł
w tym:
wydatki jednostek budżetowych
o kwotę 1.900,00 zł
z tego:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
o kwotę 1.900,00 zł
2) . w dziale 750 Administracja publiczna
w rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
wydatki bieżące
o kwotę 18.000,94 zł
w tym:
wydatki jednostek budżetowych
o kwotę 18.000,94 zł
z tego:

—————————————————————————————————————————————————————————
Id: 8402C254-C32F-473D-99CF-218F335FFD00. Podpisany
Strona 1

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
o kwotę 18.000,94 zł
3) . w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
w rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji
wydatki bieżące
o kwotę 7.000,00 zł
w tym:
wydatki jednostek budżetowych
o kwotę 7.000,00 zł
z tego:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
o kwotę 7.000,00 zł
4) . w dziale 801 Oświata i wychowanie
w rozdz. 80104 Przedszkola
wydatki bieżące
o kwotę 5.000,00 zł
w tym:
dotacje na zadania bieżące
o kwotę 5.000,00 zł
5) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi
wydatki bieżące
o kwotę 11.900,00 zł
w tym:
wydatki jednostek budżetowych
o kwotę 11.900,00 zł
z tego:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
o kwotę 11.900,00 zł
6) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
w rozdz. 92109 Domy i ośrodki klutury, świetlice i kluby
wydatki bieżące
o kwotę 4.500,00 zł
w tym:
dotacje na zadania bieżące
o kwotę 4.500,00 zł
3. Środki przeznaczone zostaną na:
- w rozdz.01008 na czyszczenie cieku wodnego w Sołectwie Pawłowice,
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- w rozdz. 75023 na opracowanie dokumentacji dotyczącej adaptacji budynku Urzędu dla osób
niepełnosprawnych oraz utworzenie Biura Podawczego w Urzędzie,
- w rozdz. 75404 na służby prewencyjne policjantów na terenie Gminy Toszek- na Fundusz Wsparcia Policji,
- w rozdz. 80104 na zwrot kosztów dotacji udzielonej na dziecko będące mieszkańcem Gminy Toszek
uczęszczające do przedszkola niepublicznego w Gliwicach,
- w rozdz. 90003 na opracowanie programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,
- w rozdz. 92109 na dofinansowanie Centrum Kultury "Zamek w Toszku"- na wydatki związane
z funkcjonowaniem sekcji zespołu mażoretek.
4. W załączniku nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Toszku nr XV/156/2011 z dnia 21 grudnia 2011 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Toszek na rok 2012 wprowadza się następujące zmiany:
w pkt 1 Dotacje udzielone dla jednostek sektora finansów publicznych
a. w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , kwotę dotacji podmiotowej 890.151,39 zł
zastępuje się kwotą 894.651,39 zł
b. w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury,
świetlice i kluby kwotę dotacji podmiotowej 890.151,39 zł zastępuje się kwotą 894.651,39 zł
c. kwotę ogólną dotacji podmiotowej 890.151,39 zł zastępuje się kwotą 894.651,39 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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