ZARZĄDZENIE NR 0050. 176 .2019
BURMISTRZA TOSZKA
z dnia 2 sierpnia 2019 r.
w sprawie zmian w planie wykonawczym 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 z późn. zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r.
poz. 869 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. 176 .2019
Burmistrza Toszka
z dnia 2 sierpnia 2019 r.

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

nazwa

801

Oświata i wychowanie

80153

Zapewnienie uczniom prawa do
bezpłatnego dostępu do
podręczników, materiałów
edukacyjnych lub materiałów
ćwiczeniowych

72.665,70

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

72.665,70

80195

Pozostała działalność

6257

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

6259

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

2,66

852

Pomoc społeczna

34.678,51

34.678,51

85295

Pozostała działalność

34.678,51

34.678,51

2057

Dotacje celowe w ramach
programów finansowanych
z udziałem środków europejskich
oraz środków, o których mowa

34.678,51
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Dysponent
środków
budżetowych

zmniejszenie
zwiększenie
(-)
(+)
planu dochodów planu dochodów
o kwotę( zł)
o kwotę (zł)
2,66

2,66

72.668,36

2,66
2,66
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w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b
ustawy, lub płatności w ramach
budżetu środków europejskich,
realizowanych przez jednostki
samorządu terytorialnego
2059

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
Razem dochody

Id: 07A3BC7F-8612-42CD-B751-690C10750A55. Podpisany

34.678,51

34.681,17

107.346,87
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050. 176 .2019
Burmistrza Toszka
z dnia 2 sierpnia 2019 r.

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

nazwa

600

Transport i łączność

1.107,00

1.107,00

60095

Pozostała działalność

1.107,00

1.107,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

BC

4270

Zakup usług remontowych

BC

4300

Zakup usług pozostałych

BC

750

Administracja publiczna

1.150,00

1.150,00

75075

Promocja jednostek
samorządu terytorialnego

1.150,00

1.150,00

4090

Honoraria

JR

150,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

DD

1.000,00

4300

Zakup usług pozostałych

JR

801

Oświata i wychowanie

72.665,70

80153

Zapewnienie uczniom prawa
do bezpłatnego dostępu do
podręczników, materiałów
edukacyjnych lub materiałów
ćwiczeniowych

72.665,70

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

SPT GM

366,93

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

SPT IS

99,03

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

SP Kotulin

105,58

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

SPPa

72,04

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

SP Pniów

75,83

4240

Zakup środków dydaktycznych i
książek

SPT GM

36.694,35

4240

Zakup środków dydaktycznych i
książek

SPT IS

9.904,96

4240

Zakup środków dydaktycznych i
książek

SP Kotulin

10.558,85

4240

Zakup środków dydaktycznych i
książek

SPPa

7.204,73

4240

Zakup środków dydaktycznych i
książek

SP Pniów

7.583,40
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Dysponent
środków
budżetowych

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

253,44
1.107,00
853,56

1.150,00
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900

Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska

1.500,00

1.500,00

90095

Pozostała działalność

1.500,00

1.500,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

ECZ

4300

Zakup usług pozostałych

ECZ

Razem wydatki
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1.500,00
1.500,00
3.757,00

76.422,70
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UZASADNIENIE
Środki przeznaczone zostaną:
- w rozdziale 60095 na remont wiat przystankowych w sołectwach Paczyna i Pawłowice;
-w rozdziale 75075 na realizację bieżących zadań związanych z promocją Gminy;
-w rozdziale 80153 na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe
(decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.121.12.2019 z dnia 22 lipca 2019 r.);
-w rozdziale 90095 na pokrycie wydatków związanych z odbiorem rannych zwierząt.
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