UCHWAŁA NR VIII/92/2019
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU
z dnia 29 maja 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2019
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 506) oraz art. 212 ust.1, pkt 1,2, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869) na wniosek Burmistrza Toszka
Rada Miejska w Toszku
uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększyć dochody w budżecie Gminy Toszek na rok 2019

o kwotę 180.000,00 zł

1. w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
o kwotę 180.000,00 zł
w rozdziale 75624 Dywidendy

o kwotę 180.000,00 zł

dochody bieżące

o kwotę 180.000,00 zł

w tym:
wpływy z dywidend

o kwotę 180.000,00 zł

Plan dochodów budżetu Gminy Toszek po zmianach wynosi: 40.975.648,95 zł.
§ 2. Zmniejszyć wydatki w budżecie Gminy Toszek na rok 2019

o kwotę 9.996,63 zł

1. w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

o kwotę 9.996,63 zł

w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

o kwotę 9.996,63 zł

wydatki bieżące

o kwotę 9.996,63 zł

w tym:
wydatki jednostek budżetowych

o kwotę 9.996,63 zł

z tego:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

o kwotę 9.996,63 zł

§ 3. Zwiększyć wydatki w budżecie Gminy Toszek na rok 2019

o kwotę 189.996,63 zł

1. w dziale 500 Handel

o kwotę 11.000,00 zł

w rozdziale 50095 Pozostała działalność

o kwotę 11.000,00 zł

wydatki bieżące

o kwotę 11.000,00 zł

w tym:
wydatki jednostek budżetowych

o kwotę 11.000,00 zł

z tego:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
2. w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

o kwotę 11.000,00 zł
o kwotę 22.000,00 zł

w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

o kwotę 22.000,00 zł

wydatki bieżące

o kwotę 22.000,00 zł

w tym:
wydatki jednostek budżetowych

o kwotę 22.000,00 zł

z tego:
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wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
3. w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

o kwotę 22.000,00 zł
o kwotę 30.000,00 zł

w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne

o kwotę 30.000,00 zł

wydatki majątkowe

o kwotę 30.000,00 zł

w tym:
nakłady inwestycyjne
4. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

o kwotę 30.000,00 zł
o kwotę 2.000,00 zł

w rozdziale 90095 Pozostała działalność

o kwotę 2.000,00 zł

wydatki bieżące

o kwotę 2.000,00 zł

w tym:
wydatki jednostek budżetowych

o kwotę 2.000,00 zł

z tego:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

o kwotę 2.000,00 zł

5. w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

o kwotę 112.000,00 zł

a) w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

o kwotę 107.000,00 zł

wydatki majątkowe

o kwotę 107.000,00 zł

w tym:
dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych
o kwotę 107.000,00 zł
b) w rozdziale 92195 Pozostała działalność
wydatki bieżące

o kwotę 5.000,00 zł
o kwotę 5.000,00 zł

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

o kwotę 5.000,00 zł
o kwotę 12.996,63 zł

w rozdziale 92695 Pozostała działalność

o kwotę 12.996,63 zł

wydatki bieżące

o kwotę 12.996,63 zł

w tym:
dotacje na zadania bieżące

o kwotę 5.000,00 zł

wydatki jednostek budżetowych

o kwotę 7.996,63 zł

z tego:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

o kwotę 7.996,63 zł

Plan wydatków budżetu Gminy Toszek po zmianach wynosi: 42.497.079,55 zł.
§ 4. W załączniku nr 4 do Uchwały nr III/14/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 20 grudnia 2018r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Toszek na rok 2019 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 wprowadza się dotację celową w wysokości
107.000,00 zł;
Kwota ogólna dotacji celowej wynosi 1.937.359,00 zł.
II. w pkt 2 Dotacje udzielane dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1. w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Id: 73033DD1-3BF7-42B9-A7F4-2067446F76BF. Podpisany

Strona 2

w rozdziale 92195 Pozostała działalność kwotę dotacji celowej w wysokości 20.000,00 zł zastępuje się
kwotą 25.000,00 zł;
w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwota dotacji celowej po zmianie wynosi
74.500,00 zł
2. w dziale 926 Kultura fizyczna
w rozdziale 92695 Pozostała działalność kwotę dotacji celowej w wysokości 20.000,00 zł zastępuje się
kwotą 25.000,00 zł;
w dziale 926 Kultura fizyczna kwota dotacji celowej po zmianie wynosi 215.000,00 zł
Kwota ogólna dotacji celowej wynosi 1.068.500,00 zł.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Toszku
Tadeusz Kobiernik
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UZASADNIENIE
Wprowadzone dochody pochodzą z następujących źródeł:
-w rozdziale 75624 z wpływu dywidendy otrzymanej od Remondis Aqua Toszek Sp. zo.o.;

Środki przeznaczone zostaną:
-w rozdziale 50095 na remont nawierzchni targowiska;
-w rozdziale 70005 na wykonanie inwentaryzacji budynków położonych w Toszku przy ulicy Strzeleckiej;
-w rozdziale 75412 na modernizację budynku OSP Wilkowiczki;
-w rozdziale 92109 na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Remont wraz z programem postępowania
konserwatorskiego dla fragmentu osuniętego muru obronnego" realizowanego przez CK "Zamek w Toszku"
(dotacja celowa);
-w rozdziale 90095 oraz w rozdziale 92695 na realizację przedsięwzięć Sołectwa Ligota Toszecka;
-w rozdziale 92195 oraz w rozdziale 92695 na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony
dóbr, dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej tzw. małe granty.
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