UCHWAŁA NR XLII/357/2018
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU
z dnia 29 stycznia 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2018
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 212 ust.1, pkt 1,2, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 235, art. 236 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) na wniosek Burmistrza Toszka
Rada Miejska w Toszku
uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększyć dochody w budżecie Gminy Toszek na rok 2018

o kwotę 75.000,00 zł

1. w dziale 926 Kultura fizyczna

o kwotę 75.000,00 zł

dochody majątkowe

o kwotę 75.000,00 zł

w tym:
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
o kwotę 75.000,00 zł
Plan dochodów budżetu Gminy Toszek po zmianach wynosi: 35.220.385,05 zł.
§ 2. Zmniejszyć wydatki w budżecie Gminy Toszek na rok 2018

o kwotę 83.000,00 zł

1. w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

o kwotę 2.500,00 zł

w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

o kwotę 2.500,00 zł

wydatki bieżące

o kwotę 2.500,00 zł

w tym:
wydatki jednostek budżetowych

o kwotę 2.500,00 zł

z tego:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
2. w dziale 750 Administracja publiczna
a) w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
wydatki bieżące

o kwotę 2.500,00 zł
o kwotę 3.000,00 zł
o kwotę 1.500,00 zł
o kwotę 1.500,00 zł

w tym:
wydatki jednostek budżetowych

o kwotę 1.500,00 zł

z tego:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
b) w rozdziale 75095 Pozostała działalność
wydatki bieżące

o kwotę 1.500,00 zł
o kwotę 1.500,00 zł
o kwotę 1.500,00 zł

w tym:
wydatki jednostek budżetowych

o kwotę 1.500,00 zł

z tego:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
3. w dziale 801 Oświata i wychowanie
w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół
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wydatki bieżące

o kwotę 75.000,00 zł

w tym:
wydatki jednostek budżetowych

o kwotę 75.000,00 zł

z tego:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
4. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

o kwotę 75.000,00 zł
o kwotę 2.500,00 zł

w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi

o kwotę 2.500,00 zł

wydatki bieżące

o kwotę 2.500,00 zł

w tym:
wydatki jednostek budżetowych

o kwotę 2.500,00 zł

z tego:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

o kwotę 2.500,00 zł

§ 3. Zwiększyć wydatki w budżecie Gminy Toszek na rok 2018

o kwotę 158.000,00 zł

1. w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

o kwotę 3.000,00 zł

w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

o kwotę 3.000,00 zł

wydatki bieżące

o kwotę 3.000,00 zł

w tym:
dotacje na zadania bieżące
2. w dziale 926 Kultura fizyczna

o kwotę 3.000,00 zł
o kwotę 155.000,00 zł

w rozdziale 92695 Pozostała działalność

o kwotę 155.000,00 zł

wydatki majątkowe

o kwotę 155.000,00 zł

w tym:
nakłady inwestycyjne

o kwotę 155.000,00 zł

Plan wydatków budżetu Gminy Toszek po zmianach wynosi: 35.879.164,58 zł.
§ 4. W załączniku nr 4 do Uchwały nr XLI/345/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 18 grudnia 2017r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Toszek na rok 2018 wprowadza się następujące zmiany:
I. w pkt 1 Dotacje udzielane dla jednostek sektora finansów publicznych
1. w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
- kwotę dotacji podmiotowej w wysokości 735.000,00 zł zastępuje się kwotą 738.000,00 zł
Kwota ogólna dotacji podmiotowej wynosi 798.000,00 zł.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka.
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§ 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 926 ze środków finansowych otrzymanych na realizację budowy infrastruktury sporotoworekreacyjnej w Gminie Toszek w ramach programu: "Program rozwoju małej infrastruktury sportoworekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym- Otwarte Strefy Aktywności (OSA)".

Środki przeznaczone zostaną:
- w rozdziale 92109 na realizację dodatkowych zadań w ramach bieżącej działalności Centrum Kultury
„Zamek w Toszku" ( organizacja imprezy pn."Dzień Seniora" w dniu 11 lutego 2018r.);
-w rozdziale 92695 na realizację budowy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w sołectwach: Wilkowiczki,
Pniów i Ligota Toszecka.
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