ZARZĄDZENIE NR 0050.152.2020
BURMISTRZA TOSZKA
z dnia 2 lipca 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 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospoliej Polskiej 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 37.739,00 zł zastępuje się kwotą 70.053,00 zł;

᠆ w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa kwota dochodów po zmianie wynosi 77.392,00 zł;

᠆ w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej 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
1.360,00 zł zastępuje się kwotą 2.720,00 zł;

᠆ w dziale 852 Pomoc społeczna kwota dochodów po zmianie wynosi 4.577,33 zł;
᠆ kwota dochodów ogółem wynosi 12.515.405,36 zł
2. w części dotyczącej wydatków:

᠆ w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej kwotę wydatków bieżących
w wysokości 37.739,00 zł zastępuje się kwotą 70.053,00 zł;

᠆ w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa kwota wydatków po zmianie wynosi 77.392,00 zł;

᠆ w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej kwotę wydatków bieżących w wysokości
1.360,00 zł zastępuje się kwotą 2.720,00 zł;

᠆ w dziale 852 Pomoc społeczna kwota wydatków po zmianie wynosi 4.577,33 zł;
᠆ kwota wydatków ogółem wynosi 12.515.405,36 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 0050.152.2020
Burmistrza Toszka
z dnia 2 lipca 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)

751

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

32.314,00

75107

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

32.314,00

dochody bieżące

32.314,00

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

32.314,00

801

Oświata i wychowanie

12.000,00

80101

Szkoły podstawowe

12.000,00

dochody bieżące

12.000,00

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

12.000,00

852

Pomoc społeczna

52.889,00

85213

Składki na ubezpieczenia
zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre
świadczenia z pomocy
społecznej oraz za osoby
uczestniczące w zajęciach
w centrum integracji społecznej

1.413,00

dochody bieżące

1.413,00

w tym:
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85214

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

1.413,00

Zasiłki okresowe, celowe
i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe

11.987,00

dochody bieżące

11.987,00

w tym:

85216

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

11.987,00

Zasiłki stałe

38.129,00

dochody bieżące

38.129,00

w tym:

85219

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

38.129,00

Ośrodki pomocy społecznej

1.360,00

dochody bieżące

1.360,00

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

1.360,00

97.203,00

Plan dochodów budżetu Gminy Toszek po zmianach wynosi 49.587.586,71 zł
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Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.152.2020
Burmistrza Toszka
z dnia 2 lipca 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)

751

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

32.314,00

75107

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

32.314,00

wydatki bieżące

32.314,00

w tym:
świadczenia na rzecz osób
fizycznych

21.570,00

wydatki jednostek
budżetowych

10.744,00

z tego:
wynagrodzenia i składki od nich
naliczane

6.190,20

wydatki związane z realizacją
ich statutowych zadań

4.553,80

754

Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa

7.050,00

75421

Zarządzanie kryzysowe

7.050,00

wydatki bieżące

7.050,00

w tym:
wydatki jednostek
budżetowych

7.050,00

z tego:
wydatki związane z realizacją
ich statutowych zadań

7.050,00

758

Różne rozliczenia

7.050,00

75818

Rezerwy ogólne i celowe

7.050,00

wydatki bieżące

7.050,00

w tym:
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wydatki jednostek
budżetowych

7.050,00

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

7.050,00

801

Oświata i wychowanie

12.000,00

80101

Szkoły podstawowe

12.000,00

wydatki bieżące

12.000,00

w tym:
wydatki jednostek
budżetowych

12.000,00

z tego:
wydatki związane z realizacją
ich statutowych zadań

12.000,00

852

Pomoc społeczna

52.889,00

85213

Składki na ubezpieczenie
zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy
społecznej oraz za osoby
uczestniczące w zajęciach w
centrum integracji
społecznej

1.413,00

wydatki bieżące

1.413,00

w tym:
wydatki jednostek
budżetowych

1.413,00

z tego:

85214

wydatki związane z realizacją
ich statutowych zadań

1.413,00

Zasiłki okresowe, celowe
i pomoc w naturze oraz
składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe

11.987,00

wydatki bieżące

11.987,00

w tym:

85216

świadczenia na rzecz osób
fizycznych

11.987,00

Zasiłki stałe

38.129,00

wydatki bieżące

38.129,00
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w tym:

85219

świadczenia na rzecz osób
fizycznych

38.129,00

Ośrodki pomocy społecznej

1.360,00

wydatki bieżące

1.360,00

w tym:
świadczenia na rzecz osób
fizycznych

1.360,00

921

Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego

2.124,84

2.124,84

92109

Domy i ośrodki kultury,
świetlice i kluby

2.124,84

wydatki bieżące

2.124,84

w tym:
wydatki jednostek
budżetowych

2.124,84

z tego:
wydatki związane z realizacją
ich statutowych zadań
92195

2.124,84

Pozostała działalność

2.124,84

wydatki bieżące

2.124,84

w tym:
wydatki jednostek
budżetowych

2.124,84

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

2.124,84
9.174,84

106.377,84

Plan wydatków budżetu Gminy Toszek po zmianach wynosi 51.173.087,52 zł
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UZASADNIENIE
Środki przeznaczone zostaną na:
-w rozdziale 75107 na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
ponownego głosowania w dniu 12 lipca 2020 r. w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
w 2020 r. (informacja z KBW nr DKT-802-10/45/20 z dnia 1 lipca 2020 r.);
-w rozdziale 75421 na zakup piasku i worków oraz transport piasku w związku ze wzmożonymi
opadami, co spowodowało gwałtowny wzrost stanów wody i podtopienia w miejscowości Pniów
i Ciochowice ( kwota 7.050,00 zł, środki z rezerwy celowej);
-w rozdziale 80101 na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących
podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych (decyzja Wojewody Śląskiego
nr FBI.3111.134.5.2020 z dnia 30 czerwca 2020 r.);
-w rozdziale 85213, 85414, 85216 na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, opłacania składek
na ubezpieczenie zdrowotne oraz zasiłków okresowych (decyzja Wojewody Śląskiego nr
FBI.3111.143.3.2020 z dnia 2 lipca 2020 r.);
-w rozdziale 85219na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego
zadania (decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.121.4.2020 z dnia 2 lipca 2020 r.);
-w rozdziale 92109 na realizację wydatków Sołectwa Pisarzowice.
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