UCHWAŁA NR XV/254/2019
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU
z dnia 18 grudnia 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 z pózn. zm.) oraz art. 212 ust.1, pkt 1,2, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Toszka
Rada Miejska w Toszku
uchwala, co następuje:
§ 1. Zmniejszyć dochody w budżecie Gminy Toszek na rok 2019

o kwotę 92.000,00 zł

1. w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

o kwotę 30.000,00 zł

w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

o kwotę 30.000,00 zł

dochody majątkowe

o kwotę 30.000,00 zł

w tym:
wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości
o kwotę 30.000,00 zł
2. 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 62.000,00 zł
w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn,
podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
o kwotę 62.000,00 zł
dochody bieżące

o kwotę 62.000,00 zł

w tym:
wpływy z podatku od nieruchomości

o kwotę 54.000,00 zł

wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

o kwotę 8.000,00 zł

§ 2. Zwiększyć dochody w budżecie Gminy Toszek na rok 2019

o kwotę 107.750,00 zł

1. w dziale 750 Administracja publiczna

o kwotę10.300,00 zł

w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

o kwotę 10.300,00 zł

dochody bieżące

o kwotę 10.300,00 zł

w tym:
wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej

o kwotę 10.300,00 zł

2. 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 8.000,00 zł
w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn,
podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
o kwotę 8.000,00 zł
dochody bieżące

o kwotę 8.000,00 zł

w tym:
wpływy z podatku rolnego
3. w dziale 801 Oświata i wychowanie
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w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe

o kwotę 5.000,00 zł

dochody bieżące

o kwotę 5.000,00 zł

w tym:
wpływy z wynajmu pomieszczeń szkolnych
4. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

o kwotę 5.000,00 zł
o kwotę 84.000,00 zł

w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

o kwotę 84.000,00 zł

dochody bieżące

o kwotę 84.000,00 zł

w tym:
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie
odrębnych ustaw
o kwotę 84.000,00 zł
5. w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

o kwotę 450,00 zł

w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

o kwotę 450,00 zł

dochody bieżące

o kwotę 450,00 zł

w tym:
wpływy z wynajmu świetlicy wiejskiej

o kwotę 450,00 zł

Plan dochodów budżetu Gminy Toszek po zmianach wynosi: 42.938.194,22 zł.
§ 3. Zwiększyć wydatki w budżecie Gminy Toszek na rok 2019

o kwotę 15.750,00 zł

1. w dziale 750 Administracja publiczna

o kwotę 10.300,00 zł

w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

o kwotę 10.300,00 zł

wydatki bieżące

o kwotę 10.300,00 zł

w tym:
wydatki jednostek budżetowych

o kwotę 10.300,00 zł

z tego:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
2. w dziale 801 Oświata i wychowanie

o kwotę 10.300,00 zł
o kwotę 5.000,00 zł

w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe

o kwotę 5.000,00 zł

wydatki bieżące

o kwotę 5.000,00 zł

w tym:
wydatki jednostek budżetowych

o kwotę 5.000,00 zł

z tego:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
3. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

o kwotę 5.000,00 zł
o kwotę 250,00 zł

w rozdziale 90095 Pozostała działalność

o kwotę 250,00 zł

wydatki bieżące

o kwotę 250,00 zł

w tym:
wydatki jednostek budżetowych

o kwotę 250,00 zł

z tego:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
4. w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Id: 88609771-53AB-42F0-98E9-5B8DE81D4A97. Podpisany

o kwotę 250,00 zł
o kwotę 200,00 zł
o kwotę 200,00 zł

Strona 2

wydatki bieżące

o kwotę 200,00 zł

w tym:
wydatki jednostek budżetowych

o kwotę 200,00 zł

z tego:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

o kwotę 200,00 zł

Plan wydatków budżetu Gminy Toszek po zmianach wynosi: 44.459.624,82 zł.
§ 4. W Uchwale nr III/14/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Toszek na rok 2019 dokonuje się następujących zmian:
1) § 13 otrzymuje brzmienie:
„§ 13. Określa się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na
pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:
1) planowane dochody

1.623.000,00 zł

2) wydatki

1.789.037,00 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 75075 z wpływu darowizny otrzymanej na promocję Gminy Toszek;
-w rozdziale 75616 z wpływów z podatku rolnego;
-w rozdziale 80101 z wpływów z wynajmu pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 2 im. Gustawa Morcinka
w Toszku;
-w rozdziale 90002 z wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
-w rozdziale 92109 z wpływów z wynajmu świetlicy wiejskiej w Boguszycach.
Zmniejszenia dochodów dokonuje się w związku z przewidywanym częściowym niewykonaniem
planowanych dochodów z tytułu: wpływów ze sprzedaży nieruchomości, wpływów z podatku od
nieruchomości oraz z odsetek od nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych.
Środki przeznaczone zostaną:
- w rozdziale 75075 na promocję Gminy Toszek;
- w rozdziale 80101 na remont dachu w Szkole Podstawowej nr 2 im. Gustawa Morcinka w Toszku;
-w rozdziale 90095 oraz 92109 na realizację wydatków Sołectwa Boguszyce ( utrzymanie terenów
zielonych, doposażenie świetlicy wiejskiej).
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