ZARZĄDZENIE NR 0050.181.2020
BURMISTRZA TOSZKA
z dnia 14 sierpnia 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. 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 wydatków, zgodnie
z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Toszka
Grzegorz Kupczyk
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Załącznik do zarządzenia Nr 0050.181.2020
Burmistrza Toszka
z dnia 14 sierpnia 2020 r.

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

nazwa

zmniejszenie (-) zwiększenie(+)
planu wydatków
planu
o kwotę
wydatków
o kwotę

750

Administracja publiczna

500,00

500,00

75085

Wspólna obsługa jednostek samorządu
terytorialnego

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

wydatki bieżące
w tym:
- wydatki jednostek budżetowych z tego:
wynagrodzenia i składki od nich naliczone
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań

500,00
500,00

801

Oświata i wychowanie

10 978,43

10 978,43

80101

Szkoły podstawowe

10 978,43

10 978,43

10 978,43

10 978,43

- wydatki jednostek budżetowych z tego:

10 978,43

10 978,43

wynagrodzenia i składki od nich naliczone

10 978,43

wydatki bieżące
w tym:

wydatki związane
statutowych zadań
855

Rodzina

85503

Karta Dużej Rodziny

z

realizacją

ich
1 805,00

801,00

- wydatki jednostek budżetowych z tego:

801,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczone

796,98

wydatki związane
statutowych zadań

1 805,00

801,00

wydatki bieżące
w tym:

85504

10 978,43

z

realizacją

Wspieranie rodziny
wydatki bieżące
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ich

4,02
1 004,00

1 004,00

1 004,00

1 004,00
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w tym:
- wydatki jednostek budżetowych z tego:

1 004,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczone
wydatki związane
statutowych zadań
85508

z

realizacją

ich

1 004,00
1 004,00

1 004,00

Rodziny zastępcze

801,00

wydatki bieżące
w tym:

801,00

- wydatki jednostek budżetowych z tego:

801,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczone
wydatki związane
statutowych zadań

z

Razem wydatki:
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realizacją

ich

801,00
13 283,43

13 283,43
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Uzasadnienie
Środki przeznaczone zostaną na:
- w rozdziale 75085 zabezpieczenie wydatków na wynagrodzenie pracownika wykonującego
drobne prace porządkowe takie jak: odgrzybianie, podklejanie wykładzin, itp. w Centrum Usług
Wspólnych Gminy Toszek;
- w rozdziale 80101 zabezpieczenie wydatków na zakup i wymianę centrali telefonicznej, zakup
drzwi oraz materiałów niezbędnych do naprawy cieknącego dachu w Szkole Podstawowej nr 1
im. Ireny Sendler w Toszku;
- w rozdziale 85504 przesunięcie środków spowodowane błędnym podziałem na poszczególne
paragrafy kosztów obsługi dotacji Dobry start realizowanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w
Toszku;
- w rozdziale 85508 zabezpieczenie wydatków na utrzymanie dzieci z Gminy Toszek w pieczach
zastepczych opłacanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Toszku;
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