ZARZĄDZENIE NR 0050. 286 .2019
BURMISTRZA TOSZKA
z dnia 28 listopada 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. 222 oraz 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 dotyczącej 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 75011 Urzędy wojewódzkie 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 52.932,70 zł zastępuje się kwotą 66.203,57 zł;
- w dziale 750 Administracja publiczna kwota dochodów po zmianie wynosi 66.503,57 zł
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 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
2.336.650,00 zł zastępuje się kwotą 2.256.650,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny 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 943,00 zł zastępuje się kwotą 987,00 zł;
- w dziale 855 Rodzina kwota dochodów po zmianie wynosi 9.001.155,00 zł
- kwota dochodów ogółem wynosi 9.750.464,61 zł.
2. w części dotyczącej wydatków:
- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie kwotę wydatków bieżących w wysokości 52.932,70 zł zastępuje
się kwotą 66.203,57 zł;
- w dziale 750 Administracja publiczna kwota wydatków po zmianie wynosi 66.203,57 zł
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwotę wydatków bieżących w wysokości
2.336.650,00 zł zastępuje się kwotą 2.256.650,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny kwotę wydatków bieżących w wysokości 943,00 zł zastępuje się
kwotą 987,00 zł;
- w dziale 855 Rodzina kwota wydatków po zmianie wynosi 9.001.155,00 zł
- kwota wydatków ogółem wynosi 9.750.464,61 zł.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
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§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Toszka
Grzegorz Kupczyk
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050. 286 .2019
Burmistrza Toszka
z dnia 28 listopada 2019 r.

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

nazwa

750

Administracja publiczna

13.270,87

75011

Urzędy wojewódzkie

13.270,87

dochody bieżące

13.270,87

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

13.270,87

855

Rodzina

80.000,00

85502

Świadczenia rodzinne,
świadczenie z funduszu
alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego

80.000,00

dochody bieżące

80.000,00

44,00

w tym:
dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminom
(związkom gmin) ustawami
85503

80.000,00

Karta Dużej Rodziny

44,00

dochody bieżące

44,00

w tym:
dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminom
(związkom gmin) ustawami
Razem dochody
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Plan dochodów budżetu Gminy Toszek po zmianach wynosi 42.922.444,22 zł
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050. 286 .2019
Burmistrza Toszka
z dnia 28 listopada 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)

750

Administracja publiczna

545,00

31.866,87

75011

Urzędy wojewódzkie

13.270,87

wydatki bieżące

13.270,87

w tym:
wydatki jednostek budżetowych

13.270,87

z tego:

75023

wynagrodzenia i składki od nich
naliczane

13.270,87

Urzędy gmin (miast i miast na
prawach powiatu)

14.545,00

wydatki bieżące

14.545,00

w tym:
wydatki jednostek budżetowych

14.545,00

z tego:

75075

wydatki związane z realizacją
ich statutowych zadań

14.545,00

Promocja jednostek
samorządu terytorialnego

4.051,00

wydatki bieżące

4.051,00

w tym:
wydatki jednostek budżetowych

4.051,00

z tego:
wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
75095

4.051,00

Pozostała działalność

545,00

wydatki bieżące

545,00

w tym:
wydatki jednostek budżetowych

545,00

z tego:

758

wynagrodzenia i składki od nich
naliczane

545,00

Różne rozliczenia

18.051,00
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75818

Rezerwy ogólne i celowe

18.051,00

wydatki bieżące

18.051,00

w tym:
wydatki jednostek budżetowych

18.051,00

z tego:
wydatki związane z realizacją
ich statutowych zadań
(rezerwa ogólna)

18.051,00

855

Rodzina

80.000,00

85502

Świadczenia rodzinne,
świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia
społecznego

80.000,00

wydatki bieżące

80.000,00

44,00

w tym:
-świadczenia na rzecz osób
fizycznych

77.600,00

-wydatki jednostek budżetowych

2.400,00

z tego:
wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
85503

2.400,00

Karta Dużej Rodziny

44,00

wydatki bieżące

44,00

w tym:
wydatki jednostek budżetowych

44,00

z tego:
wynagrodzenia i składki od nich
naliczane

43,64

wydatki związane z realizacją
ich statutowych zadań

0,36

Razem wydatki

98.596,00

31.910,87

Plan wydatków budżetu Gminy Toszek po zmianach wynosi 44.443.874,82 zł
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UZASADNIENIE

Środki przeznaczone zostaną:
-w rozdziale 75011 na finansowanie zadań zleconych -udostępnianie danych jednostkowych z rejestru
PESEL (decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.9.21.2019 z dnia 14 listopada 2019 r.), na realizację
zadań zawartych w art. 129 ustawy o finansach publicznych (decyzja Wojewody Śląskiego nr
FBI.3111.247.18.2019 z dnia 14 listopada 2019 r.), na realizację zadań wynikających z ustawy
o powszechnym obowiązku obrony RP oraz z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności,
o dowodach osobistych (decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.9.19.2019 z dnia 14 listopada 2019 r.,
decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.9.23.2019 z dnia 14 listopada 2019 r.);
-w rozdziale 75023 na pokrycie kosztów egzekucyjnych w postępowaniu administracyjnym (środki z
rezerwy ogólnej, wydatki bieżące- kwota 14.000,00 zł);
-w rozdziale 75075 na organizację dla szkół z Gminy Toszek - prelekcji oraz warsztatów z zasad
bezpiecznego poruszania się rowerem po drogach publicznych (środki z rezerwy ogólnej, wydatki bieżącekwota 4.051,00 zł);
-w rozdziale 85502 dokonano zmniejszenia wydatków, przeznaczonych na opłacanie składki na
ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna
(decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI. 3111.128.31.2019 z dnia 14 listopada 2019 r.);
-w rozdziale 85503 na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przyznawaniem
Karty Dużej Rodziny (decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.19.22.2019 z dnia 14 listopada 2019 r.);
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