ZARZĄDZENIE NR 0050.95.2020
BURMISTRZA TOSZKA
z dnia 27 kwietnia 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2020
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2020 r. poz. 713), 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 XV/246/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia
18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Toszek na rok 2020
Burmistrz Toszka
zarządza, co następuje:
§ 1. Dokonać zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2020, w części dotyczącej dochodów,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Dokonać zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2020, w części dotyczącej wydatków,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 3. W załączniku nr 5 do Uchwały Nr XV/246/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 18 grudnia
2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Toszek na rok 2020-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:

᠆ dodaje się dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 Pozostała działalność z kwotą 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 357.516,03 zł;

᠆ w dziale 750 Administracja publiczna, 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 51.882,00 zł zastępuje się kwotą 62.967,00 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 61,00 zł zastępuje się
kwotą 90,00 zł;

᠆ w dziale 855 Rodzina kwota dochodów po zmianie wynosi 12.011.085,00 zł;
᠆ kwota dochodów ogółem wynosi 12.457.743,36 zł
2. w części dotyczącej wydatków:

᠆ dodaje się dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 Pozostała działalność z kwotą
wydatków bieżących w wysokości 357.516,03 zł

᠆ w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie kwotę wydatków
bieżących w wysokości 51.882,00 zł zastępuje się kwotą 62.967,00 zł;

᠆ w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny kwotę wydatków bieżących w wysokości 61,00 zł
zastępuje się kwotą 90,00 zł;

᠆ w dziale 855 Rodzina kwota wydatków po zmianie wynosi 12.011.085,00 zł;
᠆ kwota wydatków ogółem wynosi 12.457.743,36 zł.
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§ 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 0050.95.2020
Burmistrza Toszka
z dnia 27 kwietnia 2020 r.

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2020, w części dotyczącej dochodów.
dział,
rozdział,
§

nazwa

zmniejszenie
(-)
planu dochodów
o kwotę( zł)

zwiększenie
(+)
planu dochodów
o kwotę (zł)

010

Rolnictwo i łowiectwo

357.516,03

01095

Pozostała działalność

357.516,06

dochody bieżące

357.516,03

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

357.516,03

750

Administracja publiczna

11.085,00

75011

Urzędy wojewódzkie

11.085,00

dochody bieżące

11.085,00

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

11.085,00

855

Rodzina

29,00

85503

Karta Dużej Rodziny

29,00

dochody bieżące

29,00

w tym:
dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami
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RAZEM dochody

368.630,03

Plan dochodów budżetu Gminy Toszek po zmianach wynosi 49.474.178,49 zł
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Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.95.2020
Burmistrza Toszka
z dnia 27 kwietnia 2020 r.

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2020, w części dotyczącej wydatków.
dział,
rozdział

nazwa

zmniejszenie (-)
planu wydatków
o kwotę (zł)

zwiększenie (+)
planu wydatków
o kwotę (zł)

010

Rolnictwo i łowiectwo

357.516,03

01095

Pozostała działalność

357.516,03

wydatki bieżące

357.516,03

w tym:
wydatki jednostek
budżetowych

357.516,03

z tego:
wydatki związane z realizacją
ich statutowych zadań

357.516,03

750

Administracja publiczna

11.085,000

75011

Urzędy wojewódzkie

11.085,00

wydatki bieżące

11.085,00

w tym:
wydatki jednostek
budżetowych

11.085,00

z tego:
wynagrodzenia i składki od nich
naliczane

11.085,00

754

Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa

500,00

75421

Zarządzanie kryzysowe

500,00

wydatki bieżące

500,00

w tym:
wydatki jednostek
budżetowych

500,00

z tego:
wydatki związane z realizacją
ich statutowych zadań

500,00

758

Różne rozliczenia

500,00

75818

Rezerwy ogólne i celowe

500,00
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wydatki bieżące

500,00

w tym:
wydatki jednostek
budżetowych

500,00

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

500,00

801

Oświata i wychowanie

400,00

80101

Szkoły podstawowe

400,00

wydatki bieżące

400,00

400,00

w tym:
wydatki jednostek
budżetowych

400,00

z tego:
wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
80103

400,00

Oddziały przedszkolne
w szkołach podstawowych

400,00

wydatki bieżące

400,00

w tym:
wydatki jednostek
budżetowych

400,00

z tego:
wynagrodzenia i składki od nich
naliczane

400,00

855

Rodzina

29,00

85503

Karta Dużej Rodziny

29,00

wydatki bieżące

29,00

w tym:
wydatki jednostek
budżetowych

29,00

z tego:
wynagrodzenia i składki od nich
naliczane

28,82

wydatki związane z realizacją
ich statutowych zadań

0,18

Razem wydatki
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Plan wydatków budżetu Gminy Toszek po zmianach wynosi 51.059.679,00 zł
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UZASADNIENIE
Środki przeznaczone zostaną na:
- w rozdziale 01095 na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów
postępowania w sprawie jego zwrotu ( decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.103.5.2020 z dnia
22 kwietnia 2020 r.);
-w rozdziale 75011 na realizację zadań zleconych, w związku z podpisaną przez Prezydenta RP
ustawą budżetową na rok 2020 ustalono wskaźniki dotacji celowych na 2020 rok (decyzja
Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.41.30.2020 z dnia 21 kwietnia 2020 r.);
-w rozdziale 75421 na zakup rękawiczek jednorazowych w związku z ustawą o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
(środki z rezerwy celowej- kwota 500,00 zł);
-w rozdziale 80101 na pokrycie wydatków związanych z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia
rocznego w Szkole Podstawowej w Paczynie;
-w rozdziale 85503 na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z
przyznawaniem Karty Dużej Rodziny ( decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.26.5.2020 z dnia
8 kwietnia 2020 r.);
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