UCHWAŁA NR XVII/285/2020
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU
z dnia 3 marca 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2020
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. 214 ust. 1, art. 217 ust. 2 pkt 8, 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. Zwiększyć dochody w budżecie Gminy Toszek na rok 2020

o kwotę 6.000,00 zł

1. w dziale 801 Oświata i wychowanie

o kwotę 6.000,00 zł

w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe

o kwotę 6.000,00 zł

dochody bieżące

o kwotę 6.000,00 zł

w tym:
wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 6.000,00 zł
Plan dochodów budżetu Gminy Toszek po zmianach wynosi: 49.064.956,06 zł.
§ 2. Zmniejszyć wydatki w budżecie Gminy Toszek na rok 2020

o kwotę 29.000,00 zł

1. w dziale 750 Administracja publiczna

o kwotę 4.000,00 zł

w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

o kwotę 4.000,00 zł

wydatki bieżące

o kwotę 4.000,00 zł

w tym:
wydatki jednostek budżetowych

o kwotę 4.000,00 zł

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

o kwotę 4.000,00 zł
o kwotę 25.000,00 zł

w rozdziale 90095 Pozostała działalność

o kwotę 25.000,00 zł

wydatki bieżące

o kwotę 25.000,00 zł

w tym:
wydatki jednostek budżetowych

o kwotę 25.000,00 zł

z tego:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

o kwotę 25.000,00 zł

§ 3. Zwiększyć wydatki w budżecie Gminy Toszek na rok 2020

o kwotę 148.800,81 zł

1. w dziale 600 Transport i łączność

o kwotę 25.000,00 zł

w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe

o kwotę 25.000,00 zł

wydatki majątkowe

o kwotę 25.000,00 zł

w tym:
dotacja celowa na pomoc udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
o kwotę 25.000,00 zł
2. w dziale 801 Szkoły podstawowe
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a) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe

o kwotę 37.949,57 zł

wydatki bieżące

o kwotę 37.949,57 zł

w tym:
wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których
w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich o kwotę 31.949,57 zł
wydatki jednostek budżetowych

mowa

o kwotę 6.000,00 zł

z tego:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
b) w rozdziale 80195 Pozostała działalność

o kwotę 6.000,00 zł
o kwotę 33.772,12 zł

wydatki bieżące

o kwotę 33.772,12 zł

w tym:
wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których
w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich o kwotę 33.772,12 zł
3. w dziale 852 Pomoc społeczna

mowa

o kwotę 48.079,12 zł

w rozdziale 85295 Pozostała działalność

o kwotę 48.079,12 zł

wydatki bieżące

o kwotę 48.079,12 zł

w tym:
wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem
w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich

środków, o których
o kwotę 48.079,12 zł

4. w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

o kwotę 4.000,00 zł

w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

o kwotę 4.000,00 zł

wydatki bieżące

o kwotę 4.000,00 zł

mowa

w tym:
dotacje na zadania bieżące

o kwotę 4.000,00 zł

Plan wydatków budżetu Gminy Toszek po zmianach wynosi: 50.650.456,87 zł.
§ 4. Deficyt zwiększy się o kwotę 113.800,81 zł.
§ 5. Źródłem pokrycie deficytu są przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających
z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub
zadania finansowanego z udziałem tych środków- §906, o którym mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy
o finansach publicznych.
§ 6. W Uchwale nr XV/246/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Toszek na rok 2020 dokonuje się następujących zmian:
1) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 1.585.500,81 zł, który zostanie pokryty przychodami
pochodzącymi z:
1) kredytu w kwocie

1.231.700,00 zł,

2) pożyczki- wpływ I transzy pożyczki na przydomowe oczyszczalnie ścieków w kwocie
240.000,00 zł,
3) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych
w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego
z udziałem tych środków w kwocie
113.800,81 zł”;
2) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów i rozchodów budżetu, z czego:
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1) przychody w kwocie 1.887.900,81 zł,
2) rozchody w kwocie

302.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.”;

3) § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Ustala się limity zobowiązań:
1) na zaciągnięcie kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości
1.000.000,00 zł,
2) na zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.231.700,00 zł,
3) na zaciągnięcie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
do wysokości 302.400,00 zł,
4) na zaciągnięcie pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 480.000,00 zł.”;
4) § 16 otrzymuje brzmienie:
„§ 16. Upoważnia się Burmistrza Toszka do:
1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do
wysokości 1.000.000,00 zł,
2) zaciągnięcia kredytu w wysokości 1.534.100,00 zł na:
a) pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.231.700,00 zł,
b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości
302.400,00 zł,
3) zaciągnięcia pożyczki w wysokości 480.000,00 zł na realizację programu budowy przydomowych
oczyszczalni ścieków,
4) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący
obsługę budżetu gminy,
5) dokonywania zmian w budżecie, polegających na zmianach planu:
a) wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w zakresie wydatków bieżących
w ramach działu,
b) wydatków majątkowych w ramach działu polegających na dokonywaniu przeniesień między
rozdziałami i grupami paragrafów wydatków bieżących i majątkowych,
c) dochodów i wydatków związanych ze:
- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile
zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), o ile zmiany te nie pogorszą wyniku
budżetu,
- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
6) do przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań
z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do
zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok
budżetowy 2020,
7) udzielania pożyczek do wysokości 40.000,00 zł,
8) samodzielnego zaciągania jednorazowych zobowiązań, do wysokości 4.500.000,00 zł.”;
5) Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie:
"Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu.

Wyszczególnienie
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Przychody budżetu
w tym:

1.887.900,81

-

kredyty

952

1.534.100,00

-

pożyczki

952

240.000,00

906

113.800,81

- przychody jednostek samorządu
terytorialnego z wynikających z rozliczenia
środków określonych
w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na
realizację programu, projektu lub zadania
finansowanego z udziałem tych środków

49.064.956,06

Dochody budżetu
Razem przychody i dochody budżetu

50.952.856,87

Rozchody budżetu
w tym:
-

raty pożyczek

302.400,00
992

302.400,00

Wydatki budżetu

50.650.456,87

Razem rozchody i wydatki budżetu

50.952.856,87
"

6) W załączniku nr 4 dokonuje się następujących:
w pkt 1 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe kwotę dotacji celowej w wysokości 325.000,00 zł
zastępuje się kwotą 350.000,00 zł;
- w dziale 600 Transport i łączność kwota dotacji celowej po zmianie wynosi 1.782.218,00 zł;
- kwota ogólna dotacji celowej po zmianie wynosi 1.935.339,00 zł
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury,
świetlice i kluby kwotę dotacji podmiotowej w wysokości 865.000,00 zł zastępuje się kwotą
869.000,00 zł
- kwota ogólna dotacji podmiotowej po zmianie wynosi 929.000,00 zł
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka.
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§ 8. 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 80101 z darowizny otrzymanej na realizację projektu "Śmieci i las wokół nas";

Środki przeznaczone zostaną:
-w rozdziale 60014 na pomoc finansową dla Powiatu Gliwickiego na realizację budowy chodnika przy
drodze powiatowej 2913S w miejscowości Paczyna- etap IV;
- w rozdziale 80101 na realizację przez Szkołę Podstawową nr 2 w Toszku im. Gustawa Morcinka
następujących projektów: "Erasmus+ Recykling dla życia", "Erasmus+ Ponadnarodowa mobilność kadry
szkolnej" (środki niewykorzystane z poprzedniego roku), "Śmieci i las wokół nas"(wolontariat ING);
-w rozdziale 80195 na realizację następujących projektów "Na edukacyjnym szlaku", "Świat wokół
nas"(środki niewykorzystane z poprzedniego roku) ;
-w rozdziale 85295 na realizację projektu "Nowa jakość pomocy społecznej w gminie Toszek"(środki
niewykorzystane z poprzedniego roku);
-w rozdziale 92109 na bieżącą działalność Centrum Kultury "Zamek w Toszku" (Bal Seniora).
Rozchody budżetu zostały dostosowane do nowego harmonogramu spłaty pożyczek.
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