ZARZĄDZENIE NR 0050.126.2020
BURMISTRZA TOSZKA
z dnia 8 czerwca 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:

᠆ 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 90,00 zł zastępuje się
kwotą 158,00 zł;

᠆ w dziale 855 Rodzina kwota dochodów po zmianie wynosi 12.011.153,00 zł;
᠆ kwota dochodów ogółem wynosi 12.457.971,36 zł
2. w części dotyczącej wydatków:

᠆ w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny kwotę wydatków bieżących w wysokości 90,00 zł
zastępuje się kwotą 158,00 zł;

᠆ w dziale 855 Rodzina kwota wydatków po zmianie wynosi 12.011.153,00 zł;
᠆ kwota wydatków ogółem wynosi 12.457.971,36 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 0050.126.2020
Burmistrza Toszka
z dnia 8 czerwca 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)

801

Oświata i wychowanie

344,00

1.253,00

80103

Oddziały przedszkolne
w szkołach podstawowych

344,00

dochody bieżące

344,00

w tym:
dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin, związków
powiatowo-gminnych)
80104

344,00

Przedszkola

1.253,00

dochody bieżące

1.253,00

w tym:
dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin, związków
powiatowo-gminnych)

1.253,00

855

Rodzina

68,00

85503

Karta Dużej Rodziny

68,00

dochody bieżące

68,00

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
RAZEM dochody

68,00

344,00

1.321,00

Plan dochodów budżetu Gminy Toszek po zmianach wynosi 49.466.623,71 zł
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Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.126.2020
Burmistrza Toszka
z dnia 8 czerwca 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)

750

Administracja publiczna

10.003,32

10.003,32

75023

Urzędy gmin ( miast i miast
na prawach powiatu)

7.095,00

10.003,32

wydatki bieżące

7.095,00

10.003,32

7.095,00

10.003,32

w tym:
wydatki jednostek
budżetowych
z tego:
wynagrodzenia i składki od nich
naliczane

7.095,00

wydatki związane
z realizacją ich statutowych
zadań
75095

10.003,32

Pozostała działalność

2.908,32

wydatki bieżące

2.908,32

w tym:
wydatki jednostek
budżetowych

2.908,32

z tego:
wydatki związane
z realizacją ich statutowych
zadań

2.908,32

751

Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa

435,49

435,49

75107

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

435,49

435,49

wydatki bieżące

435,49

435,49

435,49

435,49

w tym:
wydatki jednostek
budżetowych
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z tego:
wynagrodzenia i składki od nich
naliczane

435,49

wydatki związane
z realizacją ich statutowych
zadań

435,49

754

Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa

1.500,00

75421

Zarządzanie kryzysowe

1.500,00

wydatki bieżące

1.500,00

w tym:
wydatki jednostek
budżetowych

1.500,00

z tego:
wydatki związane
z realizacją ich statutowych
zadań

1.500,00

758

Różne rozliczenia

1.500,00

75818

Rezerwy ogólne i celowe

1.500,00

wydatki bieżące

1.500,00

w tym:
wydatki jednostek
budżetowych

1.500,00

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

1.500,00

801

Oświata i wychowanie

344,00

80103

Oddziały przedszkolne
w szkołach podstawowych

344,00

wydatki bieżące

344,00

1.253,00

w tym:
wydatki jednostek
budżetowych

344,00

z tego:
wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
80104

344,00

Przedszkola

1.253,00

wydatki bieżące

1.253,00
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w tym:
wydatki jednostek
budżetowych

1.253,00

z tego:
wynagrodzenia i składki od nich
naliczane

1.253,00

855

Rodzina

68,00

85503

Karta Dużej Rodziny

68,00

wydatki bieżące

68,00

w tym:
wydatki jednostek
budżetowych

68,00

z tego:
wynagrodzenia i składki od nich
naliczane

67,46

wydatki związane
z realizacją ich statutowych
zadań

0,54

900

Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska

35.000,00

90002

Gospodarka odpadami
komunalnymi

35.000,00

wydatki bieżące

35.000,00

35.000,00

w tym:
wydatki jednostek
budżetowych

35.000,00

z tego:
wydatki związane
z realizacją ich statutowych
zadań
90026

35.000,00

Pozostałe działania
związane z gospodarką
odpadami

35.000,00

wydatki bieżące

35.000,00

w tym:
wydatki jednostek
budżetowych

35.000,00

z tego:
wydatki związane
z realizacją ich statutowych
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zadań
Razem wydatki

47.282,81

48.259,81

Plan wydatków budżetu Gminy Toszek po zmianach wynosi 51.052.124,52 zł
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UZASADNIENIE
Środki przeznaczone zostaną na:
-w rozdziale 75023 na pokrycie wydatków związanych z publikacją ogłoszeń o ofertach pracy,
dokonanie wpłat na PFRON, przeglądy techniczne roczne i pięcioletnie budynku Urzędu
Miejskiego w Toszku;
-w rozdziale 75107 na organizację wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych
na dzień 28 czerwca 2020 r. (zakup materiałów i wyposażenia lokali wyborczych);
-w rozdziale 75421 na zakup maseczek i rękawiczek jednorazowych w związku z ustawą o
szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (kwota
1.500,00 zł, wydatki bieżące, środki z rezerwy celowej);
-w rozdziale 80103, 80104 na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku
2020 (decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI. 3111.110.5.2020 z dnia 28 maja 2020 r.);
-w rozdziale 85503 na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z
przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.26.9.2020 z dnia
4 czerwca 2020 r.);
-w rozdziale 90026 zmian dokonano w celu dostosowania do właściwej klasyfikacji budżetowej.
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