UCHWAŁA NR XXVI/281/2012
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU
z dnia 21 listopada 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 801 Oświata i wychowanie
a) w rozdz. 80101 Szkoły podstawowe
- wpływy z wynajmu sali gimnastycznej
o kwotę 440,00 zł
w tym:
dochody bieżące
o kwotę 440,00 zł
b) w rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
- wpływy z usług- wpłaty rodziców za mleko
o kwotę 150,00 zł
w tym:
dochody bieżące
o kwotę 150,00 zł
2. Zwiększyć wydatki w budżecie Gminy Toszek na rok 2012
w dziale 801 Oświata i wychowanie
a) w rozdz. 80101 Szkoły podstawowe
wydatki bieżące
o kwotę 440,00 zł
w tym:
wydatki jednostek budżetowych
o kwotę 440,00 zł
z tego:
wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań
o kwotę 440,00 zł
b) w rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
wydatki bieżące
o kwotę 150,00 zł
w tym:
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wydatki jednostek budżetowych
o kwotę 150,00 zł
z tego:
wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań
o kwotę 150,00 zł
3. Środki przeznaczone zostaną:
- w rozdziale 80101 na zakup tablic suchościeralnych do sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Kotulinie
- w rozdziale 80103 na zakup mleka dla dzieci 4-letnich uczęszczających do oddziału przedszkolnego przy Szkole
Podstawowej w Kotulinie.
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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