UCHWAŁA NR XIX/302/2020
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU
z dnia 27 maja 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 2020 r.
poz. 713) 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. Zwiększyć dochody w budżecie Gminy Toszek na rok 2020

o kwotę 30.000,00 zł

1. w dziale 801 Oświata i wychowanie

o kwotę 30.000,00 zł

w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe

o kwotę 30.000,00 zł

dochody bieżące

o kwotę 30.000,00 zł

w tym:
wpływy z otrzymanej darowizny w postaci pieniężnej

o kwotę 30.000,00 zł

Plan dochodów budżetu Gminy Toszek po zmianach wynosi: 49.465.486,71 zł.
§ 2. Zmniejszyć wydatki w budżecie Gminy Toszek na rok 2020

o kwotę 33.936,00 zł

1. w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

o kwotę 28.000,00 zł

w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

o kwotę 28.000,00 zł

wydatki bieżące

o kwotę 28.000,00 zł

w tym:
wydatki jednostek budżetowych

o kwotę 28.000,00 zł

z tego:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
2. w dziale 852 Pomoc społeczna

o kwotę 28.000,00 zł
o kwotę 5.936,00 zł

w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej

o kwotę 5.936,00 zł

wydatki bieżące

o kwotę 5.936,00 zł

w tym:
wydatki jednostek budżetowych

o kwotę 5.936,00 zł

z tego:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane

o kwotę 5.936,00 zł

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

o kwotę 63.936,00 zł

1. w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

o kwotę 28.000,00 zł

w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

o kwotę 28.000,00 zł

wydatki majątkowe

o kwotę 28.000,00 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 28.000,00 zł

2. w dziale 801 Oświata i wychowanie

o kwotę 30.000,00 zł
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w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe

o kwotę 30.000,00 zł

wydatki bieżące

o kwotę 30.000,00 zł

w tym:
wydatki jednostek budżetowych

o kwotę 30.000,00 zł

z tego:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

o kwotę 30.000,00 zł

3. w dziale 851 Ochrona zdrowia

o kwotę 5.936,00 zł

w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

o kwotę 5.936,00 zł

wydatki bieżące

o kwotę 5.936,00 zł

w tym:
wydatki jednostek budżetowych

o kwotę 5.936,00 zł

z tego:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

o kwotę 5.936,00 zł

Plan wydatków budżetu Gminy Toszek po zmianach wynosi: 51.050.987,52 zł.
§ 4. 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 § 11 otrzymuje brzmienie:
"§ 11. Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki
na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
w programie przeciwdziałania narkomanii:
1) dochody

180.000,00 zł,

2) wydatki

185.936,00 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 80101 z darowizny otrzymanej od firmy GAZ-SYSTEM S.A. Warszawa na zakup sprzętu do
prowadzenia lekcji w modelu zdalnym;

Środki przeznaczone zostaną:
- w rozdziale 70004 na realizację zadania pn.: "Roboty budowlane w zdegradowanym budynku przy ulicy
Wolności 8 w Toszku w celu adaptacji go na mieszkania socjalne";
- w rozdziale 80101 na zakup sprzętu do prowadzenia lekcji w modelu zdalnym (środki z darowizny);
-w rozdziale 85154 na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Toszek.
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