ZARZĄDZENIE NR 0050.234.2020
BURMISTRZA TOSZKA
z dnia 8 października 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 (j Dz.U.
z 2020 r. poz. 713), art. 222 oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j
Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z pozn. zn.) 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 4 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- Dotacje udzielone z budżetu gminy
podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w roku 2020 wprowadza się
następujące zmiany:w pkt 1 Dotacje udzielane dla jednostek sektora finansów publicznych

᠆ w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy kwotę dotacji w wysokości 1.447.083,00 zł zastępuje
się kwotą 2.318.007,00 zł

᠆ w dziale 600 Transport i łączność kwota dotacji po zmianie wynosi 2.668.007,00 zł
᠆ kwota ogółna dotacji celowej po zmianie wynosi 2.862.879,42 zł.
§ 4. 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 85215 Dodatki mieszkaniowe 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 2.390,39 zł zastępuje
się kwotą 3.103,19 zł;

᠆ w dziale 852 Pomoc społeczna kwota dochodów po zmianie wynosi 5.823,19 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 244,00 zł zastępuje się
kwotą 274,00 zł;

᠆ w dziale 855 Rodzina kwota dochodów po zmianie wynosi 11.986.269,00 zł;
᠆ kwota dochodów ogółem wynosi 12.609.368,95 zł
2. w części dotyczącej wydatków:

᠆ w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe kwotę wydatków bieżących w wysokości 2.390,39 zł
zastępuje się kwotą 3.103,19 zł;

᠆ w dziale 852 Pomoc społeczna kwota wydatków po zmianie wynosi 5.823,19 zł;
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᠆ w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny kwotę wydatków bieżących w wysokości 244,00 zł
zastępuje się kwotą 274,00 zł;

᠆ w dziale 855 Rodzina kwota wydatków po zmianie wynosi 11.986.269,00 zł;
᠆ kwota wydatków ogółem wynosi 12.609.368,95 zł
§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Toszka

Grzegorz Kupczyk
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.234.2020
Burmistrza Toszka
z dnia 8 października 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)

600

Transport i łączność

870.924,00

60004

Lokalny transport zbiorowy

870.924,00

dochody bieżące

870.924,00

w tym:
dotacje celowa otrzymana
z tytułu pomocy finansowej
udzielonej między jednostkami
samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań
bieżących

870.924,00

852

Pomoc społeczna

712,80

85215

Dodatki mieszkaniowe

712,80

dochody bieżące

712,80

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

712,80

855

Rodzina

30,00

85503

Karta Dużej Rodziny

30,00

dochody bieżące

30,00

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
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Plan dochodów budżetu Gminy Toszek po zmianach wynosi 50.735.812,66 zł
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Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.234.2020
Burmistrza Toszka
z dnia 8 października 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)

600

Transport i łączność

870.924,00

60004

Lokalny transport zbiorowy

870.924,00

wydatki bieżące

870.924,00

w tym:
dotacje na zadania bieżące

870.924,00

758

Różne rozliczenia

8.200,00

75818

Rezerwy ogólne i celowe

8.200,00

wydatki bieżące

8.200,00

w tym:
wydatki jednostek
budżetowych

8.200,00

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

8.200,00

852

Pomoc społeczna

7.712,80

85214

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

7.000,00

wydatki bieżące

7.000,00

w tym:

85215

świadczenia na rzecz osób
fizycznych

7.000,00

Dodatki mieszkaniowe

712,80

wydatki bieżące

712,80

w tym:
-świadczenia na rzecz osób
fizycznych

698,55

-wydatki jednostek

14,25
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budżetowych
Z tego:
wydatki związane z realizacją
ich statutowych zadań

14,25

855

Rodzina

30,00

85503

Karta Dużej Rodziny

30,00

wydatki bieżące

30,00

w tym:
wydatki jednostek
budżetowych

30,00

z tego:
wydatki związane z realizacją
ich statutowych zadań

0,17

wynagrodzenia i składki od nich
naliczane

29,83

900

Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska

1.200,00

90015

Oświetlenie ulic, placów
i dróg

1.200,00

wydatki bieżące

1.200,00

w tym:
wydatki jednostek
budżetowych

1.200,00

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

1.200,00
8.200,00

879.866,80

Plan wydatków budżetu Gminy Toszek po zmianach wynosi 52.116.876,82 zł
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UZASADNIENIE
Środki przeznaczone zostaną na:
-w rozdziale 60004 na pokrycie kosztów funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego
realizowanego przez dotowanego (umowa o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji
celowej z dnia 2 października 2020 r.);
-w rozdziale 85214 na zasiłek celowy specjalny, w związku z pożarem na terenie Gminy
(kwota 7.000,00 zł, środki z rezerwy ogólnej);
-w rozdziale 85215 na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla
odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania (decyzja
Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.2.16.2020 z dnia 7 października 2020 r.);
-w rozdziale 85503 na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z
przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI. 3111.26.17.2020 z
dnia 7 października 2020 r.);
-w rozdziale 90015 na montaż lampy solarnej w Pawłowicach (kwota 1.200,00 zł, środki z rezerwy
ogólnej);
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