ZARZĄDZENIE NR 0050. 239 .2019
BURMISTRZA TOSZKA
z dnia 4 października 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie 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.) oraz Uchwały Nr III/14/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 20 grudnia 2018 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Toszek na rok 2019
Burmistrz Toszka
zarządza, co następuje:
§ 1. Dokonać zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2019, w części dotyczącej dochodów, zgodnie
z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Dokonać zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2019, w części dotyczą cej wydatków, zgodnie
z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 3. W załączniku nr 5 do Uchwały Nr III/14/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 20 grudnia 2018 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Toszek na rok 2019-Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wprowadza się następujące
zmiany:
1. w części dotyczącej dochodów:
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu kwotę dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom
gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w wysokości 14.378,00 zł zastępuje się kwotą
40.128,00 zł;
- w dziale 751 Urzędy naczelnych organów włądzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
kwota dochodów po zmianie wynosi 82.845,00 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe kwotę dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,
związkom powiatowo-gminnym) ustawami w wysokości 1.367,99 zł zastępuje się kwotą 1.752,32 zł;
- w dziale 852 Pomoc społeczna kwota dochodów po zmianie wynosi 4.472,32 zł;
- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze kwotę dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom
gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w wysokości 4.878.836,00 zł zastępuje się kwotą
4.978.836,00 zł;
- w dziale 855 Rodzina kwota dochodów po zmianie wynosi 7.575.318,00 zł;
- kwota dochodów ogółem wynosi 8.102.563,26 zł.
2. w części dotyczącej wydatków:
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu
zastępuje się kwotą 40.128,00 zł;

kwotę wydatków bieżących w wysokości 14.378,00 zł

- w dziale 751 Urzędy naczelnych organów włądzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
kwota wydatków po zmianie wynosi 82.845,00 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe kwotę wydatków bieżących w wysokości 1.367,99 zł zastępuje się
kwotą 1.752,32 zł;
- w dziale 852 Pomoc społeczna kwota wydatków po zmianie wynosi 4.472,32 zł;
- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze kwotę wydatków bieżących w wysokości 4.878.836,00 zł
zastępuje się kwotą 4.978.836,00 zł;
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- w dziale 855 Rodzina kwota wydatków po zmianie wynosi 7.575.318,00 zł;
- kwota wydatków ogółem wynosi 8.102.563,26 zł.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Toszka
Grzegorz Kupczyk
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050. 239 .2019
Burmistrza Toszka
z dnia 4 października 2019 r.

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

nazwa

751

Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz sądownictwa

25.750,00

75108

Wybory do Sejmu i Senatu

25.750,00

dochody bieżące

25.750,00

Dysponent
środków
budżetowych

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

w tym:
dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminom
(związkom gmin) ustawami

25.750,00

852

Pomoc społeczna

384,33

85215

Dodatki mieszkaniowe

384,33

dochody bieżące

384,33

w tym:
dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminom
(związkom gmin) ustawami

384,33

855

Rodzina

100.000,00

85501

Świadczenie wychowawcze

100.000,00

dochody bieżące

100.000,00

w tym:
dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na zadania
bieżące z zakresu administracji
rządowej zlecone gminom
(związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym), związane
z realizacją świadczenia
wychowawczego stanowiącego
pomoc państwa w wychowywaniu
dzieci
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Razem dochody

126.134,33

Plan dochodów budżetu Gminy Toszek po zmianach wynosi 42.271.375,57 zł
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050. 239 .2019
Burmistrza Toszka
z dnia 4 października 2019 r.

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2019, w części dotyczącej wydatków.
dział,
rozdział

nazwa

zmniejszenie (-)
planu wydatków
o kwotę (zł)

zwiększenie (+)
planu wydatków
o kwotę (zł)

710

Działalność usługowa

1.500,00

1.500,00

71012

Zadania z zakresu geodezji
i kartografii

1.500,00

1.500,00

wydatki bieżące

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

w tym:
wydatki jednostek budżetowych
z tego:
wydatki związane z realizacją
ich statutowych zadań

1.500,00

wynagrodzenia i składki od nich
naliczane

1.500,00

751

Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz
sądownictwa

25.750,00

75108

Wybory do Sejmu i Senatu

25.750,00

wydatki bieżące

25.750,00

w tym:
świadczenia na rzecz osób
fizycznych

25.750,00

754

Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa

1.151,00

1.151,00

75414

Obrona cywilna

1.151,00

1.151,00

wydatki bieżące

1.151,00

1.151,00

1.151,00

1.151,00

w tym:
wydatki jednostek budżetowych
z tego:
wydatki związane z realizacją
ich statutowych zadań
wynagrodzenia i składki od nich
naliczane

1.151,00
1.151,00

852

Pomoc społeczna

384,33

85215

Dodatki mieszkaniowe

384,33
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wydatki bieżące

384,33

w tym:
-świadczenia na rzecz osób
fizycznych

376,65

-wydatki jednostek budżetowych

7,68

z tego:
wynagrodzenia i składki od nich
naliczane

7,68

855

Rodzina

100.000,00

85501

Świadczenie wychowawcze

100.000,00

wydatki bieżące

100.000,00

w tym:
-świadczenia na rzecz osób
fizycznych

98.800,00

-wydatki jednostek budżetowych

1.200,00

z tego:
wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
Razem wydatki

1.200,00

2.651,00

128.785,33

Plan wydatków budżetu Gminy Toszek po zmianach wynosi 43.792.806,17 zł
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UZASADNIENIE
Środki przeznaczone zostaną:
-w rozdziale 71012 na wykonanie opinii geodezyjnej dot. poprawności sporządzenia dokumentacji przed
wydaniem decyzji rozgraniczeniowej;
-w rozdziale 75108 na wypłatę diet dla 65 członków komisji obwodowych, w związku z wyborami do
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na 13 października
2019 r.(informacja z Krajowego Biura Wyborczego nr DKT-801-8/45/19 z dnia 27 września 2019 r.);
-w rozdziale 75414 na remont magazynu OC (wykonanie posadzki betonowej) oraz na konserwację syren;
-w rozdziale 85215 na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców
wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji
wypłaconych w gminie (decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.2.13.2019 z dnia 2 października 2019 r.):
-w rozdziale 85501 na zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (decyzja
Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.236.5.2019 z dnia 1 października 2019 r.).
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