ZARZĄDZENIE NR 0050. 77 .2019
BURMISTRZA TOSZKA
z dnia 27 marca 2019 r.
w sprawie zmian w planie wykonawyczym budżetu Gminy Toszek na rok 2019
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r.
poz. 506), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r.
poz. 2077 z późn.zm.)
Burmistrz Toszka
zarządza, co następuje:
§ 1. Dokonać zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2019, w części dotyczącej
dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Dokonać zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2019, w części dotyczącej
wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Toszka
Grzegorz Kupczyk
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050. 77 .2019
Burmistrza Toszka
z dnia 27 marca 2019 r.

Zestawienie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2019, w części dotyczącej
dochodów.
dział,
rozdział,
§

nazwa

801

Oświata i wychowanie

116.581,00

116.581,00

80101

Szkoły podstawowe

116.581,00

116.581,00

2050

Dotacje celowe w ramach
programów finansowanych
z udziałem środków europejskich
oraz środków, o których mowa
w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,
lub płatności w ramach budżetu
środków europejskich,
realizowanych przez jednostki
samorządu terytorialnego

116.581,00

2051

Dotacje celowe w ramach
programów finansowanych
z udziałem środków europejskich
oraz środków, o których mowa
w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,
lub płatności w ramach budżetu
środków europejskich,
realizowanych przez jednostki
samorządu terytorialnego

116.581,00

852

Pomoc społeczna

42.813,00

85230

Pomoc w zakresie dożywiania

42.813,00

2030

Dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin, związków
powiatowo-gminnych)

42.813,00

855

Rodzina

204,00

85503

Karta Dużej Rodziny

204,00

2010

Dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom
gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami

204,00

Razem dochody
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Dysponent
środków
budżetowych

zmniejszenie
zwiększenie
(-)
(+)
planu dochodów planu dochodów
o kwotę( zł)
o kwotę (zł)

116.581,00

159.598,00
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050. 77 .2019
Burmistrza Toszka
z dnia 27 marca 2019 r.

Zestawienie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2019, w części dotyczącej
wydatków.
dział,
rozdział,
§

nazwa

852

Pomoc społeczna

46.207,31

89.020,31

85215

Dodatki mieszkaniowe

46.207,31

46.207,31

3110-1

Świadczenia społeczne

AgB

3110-1

Świadczenia społeczne

OPS

3110-2

Świadczenia społeczne

AgB

3110-2

Świadczenia społeczne

OPS

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

AgB

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

OPS

85230

Pomoc w zakresie dożywiania

3110

Świadczenia społeczne

855

Rodzina

204,00

85503

Karta Dużej Rodziny

204,00

4010

Wynagrodzenia osobowe
pracowników

OPS

168,90

4110

Składki na ubezpieczenia
społeczne

OPS

28,95

4120

Składki na Fundusz Pracy

OPS

4,13

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

OPS

2,02

Razem wydatki
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Dysponent
środków
budżetowych

zmniejszenie
zwiększenie
(-)
(+)
planu wydatków planu wydatków
o kwotę( zł)
o kwotę (zł)

13,68
13,68
46.193,16
46.193,16
0,47
0,47
42.813,00

OPS

42.813,00

46.207,31

89.224,31
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UZASADNIENIE
Środki przeznaczone zostaną:
-w rozdziale 85215 na wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych przez Ośrodek Pomocy
Społecznej w Toszku;
-w rozdziale 85230 na realizację wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata
2019-2013 (decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.91.1.2019 z dnia 21 marca 2019 r.);
-w rozdziale 85503 na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przyznawaniem
Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (decyzja Wojewody Śląskiego nr
FBI. 3111.19.4.2019 z dnia 20 marca 2019 r.);
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