ZARZĄDZENIE NR 0050.255.2020
BURMISTRZA TOSZKA
z dnia 29 października 2020 r.
w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu 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.)
Burmistrz Toszka
zarządza, co następuje:
§ 1. Dokonać zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2020, w części
dotyczącej dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Dokonać zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2020, w części
dotyczącej wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Toszka

Grzegorz Kupczyk
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.255.2020
Burmistrza Toszka
z dnia 29 października 2020 r.

Zestawienie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2020, w części
dotyczącej dochodów.
dział,
rozdział,
§

nazwa

Dysponent
środków
budżetowych

010

Rolnictwo i łowiectwo

191.485,20

01095

Pozostała działalność

191.485,20

2010

Dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących
z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom
gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami

191.485,20

852

Pomoc społeczna

1.450,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

1.450,00

2030

Dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na
realizację własnych zadań
bieżących gmin (związków
gmin)

1.450,00

85295

Pozostała działalność

23.187,00

2030

Dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na
realizację własnych zadań
bieżących gmin (związków
gmin)

23.187,00

Razem dochody

zmniejszenie
(-)
planu
dochodów
o kwotę( zł)

1.450,00

zwiększenie
(+)
planu dochodów
o kwotę (zł)

23.187,00

214.672,20
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Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.255.2020
Burmistrza Toszka
z dnia 29 października 2020 r.

Zestawienie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2020, w części
dotyczącej wydatków.
dział,
rozdział,
§

nazwa

Dysponent
środków
budżetowych

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

010

Rolnictwo i łowiectwo

191.485,20

01095

Pozostała działalność

191.485,20

4210

Zakup materiałów
i wyposażenia

FnII

1.854,61

4300

Zakup usług pozostałych

FnII

1.500,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych

FnII

400,00

4430

Różne opłaty i składki

FnII

187.730,59

600

Transport i łączność

5.000,00

5.000,00

60016

Drogi publiczne gminne

5.000,00

5.000,00

4210

Zakup materiałów
i wyposażenia

KM

4270

Zakup usług remontowych

KM

3.500,00

4300

Zakup usług pozostałych

KM

1.500,00

750

Administracja publiczna

23.000,00

23.000,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast
na prawach powiatu)

10.000,00

23.000,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie
roczne

RK

4210

Zakup materiałów
i wyposażenia

MK

5.500,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

RK

10.000,00

4300

Zakup usług pozostałych

MK

7.500,00

75075

Promocja jednostek
samorządu terytorialnego

4300

Zakup usług pozostałych

852

Pomoc społeczna

1.450,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

1.450,00

4010

Wynagrodzenia osobowe

5.000,00

10.000,00

13.000,00
JR

OPS

13.000,00
23.187,00

1.450,00
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pracowników
85295

Pozostała działalność

23.187,00

4010

Wynagrodzenia osobowe
pracowników

OPS

18.570,00

4110

Składki na ubezpieczenia
społeczne

OPS

4.049,00

4120

Składki na Fundusz Pracy
oraz Fundusz
Solidarnościowy

OPS

568,00

921

Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego

11.623,00

11.623,00

92109

Domy i ośrodki kultury,
świetlice i kluby

250,00

250,00

4260

Zakup energii

Wilkowiczki

4270

Zakup usług remontowych

Wilkowiczki

92195

Pozostała działalność

4210

Zakup materiałów
i wyposażenia

Kotliszowice

6060

Wydatki na zakupy
inwestycyjne jednostek
budżetowych

Kotliszowice

250,00
250,00
11.373,00

Razem wydatki

11.373,00

11.373,00
11.373,00

41.073,00

254.295,20
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UZASADNIENIE
Środki przeznaczone zostaną na:
-w rozdziale 01095 na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów
postępowania w sprawie jego zwrotu (decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.103.17.2020 z
dnia 27 października 2020 r.);
-w rozdziale 60016 na remont przepustu w ciągu drogi gminnej ul. Leśnej w Boguszycach oraz na
montaż znaków drogowych na drogach gminnych;
-w rozdziale 75023 na zakup i wdrożenie programu ACRONIS, niezbędnego do prawidłowego
funkcjonowania systemu informatycznego oraz na wykonywanie badań wstępnych, okresowych
i kontrolnych pracownikom UM Toszek oraz na ewentualne wykonywanie im testów antygenu
SARS-CoV-2 na obecność koronawirusa;
-w rozdziale 85219 dokonano zmniejszenia wydatków na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł
miesięcznie na pracownika socjalnego (decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.142.5.2020 z dnia
21 października 2020 r.);
-w rozdziale 85295 na realizację programu "Wspieraj Seniora" (pismo Ministerstwa Rodziny i
Polityki Społecznej nr DPS-IV.72.20.3.2020.KSz. z 21.10.2020 r.);
-w rozdziale 92109 na realizację wydatków Sołectwa Wilkowiczki;
-w rozdziale 92195 na realizację wydatków Sołectwa Kotliszowice.
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