ZARZĄDZENIE NR 0050.270.2020
BURMISTRZA TOSZKA
z dnia 16 listopada 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 z późn. zm.), 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 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 2 Dotacje udzielane dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność kwotę dotacji celowej w wysokości 20.000,00 zł zastępuje
się kwotą 17.171,00 zł;
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwota dotacji po zmianie wynosi
67.171,00 zł;
- kwota dotacji celowej ogółem po zmianie wynosi 812.171,00 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 75011 Urzędy wojewódzkie 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 64.467,00 zł zastępuje
się kwotą 68.293,28 zł;
- w rozdziale 75056 Spis powszechny i inne 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 25.055,00 zł zastępuje
się kwotą 25.325,00 zł;
- w dziale 750 Administracja publiczna kwota dochodów po zmianie wynosi 93.618,28 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 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 2.279.442,00 zł zastępuje się kwotą 2.449.392,00 zł;

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 80ADE47D-0A30-4319-A652-0191BCEFA6F7. podpisany

Strona 1

- 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 274,00 zł zastępuje się
kwotą 302,00 zł;
- w dziale 855 Rodzina kwota dochodów po zmianie wynosi 12.156.247,00 zł;
- kwota dochodów ogółem wynosi 12.971.395,81 zł
2. w części dotyczącej wydatków:
- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie kwotę wydatków bieżących w wysokości 64.467,00 zł
zastępuje się kwotą 68.293,28 zł; -w rozdziale 75056 Spis powszechny i inne kwotę wydatków
bieżących w wysokości 25.055,00 zł zastępuje się kwotą 25.325,00 zł;
- w dziale 750 Administracja publiczna kwota wydatków po zmianie wynosi 93.618,28 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwotę wydatków bieżących
w wysokości 2.279.442,00 zł zastępuje się kwotą 2.449.392,00 zł; -w rozdziale 85503 Karta Dużej
Rodziny kwotę wydatków bieżących w wysokości 274,00 zł zastępuje się kwotą 302,00 zł;
- w dziale 855 Rodzina kwota wydatków po zmianie wynosi 12.156.247,00 zł;
- kwota wydatków ogółem wynosi 12.971.395,81 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 0050.270.2020
Burmistrza Toszka
z dnia 16 listopada 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)

750

Administracja publiczna

4.096,28

75011

Urzędy wojewódzkie

3.826,28

dochody bieżące

3.826,28

w tym:

75056

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

3.826,28

Spis powszechny i inne

270,00

dochody bieżące

270,00

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

270,00

855

Rodzina

169.978,00

85502

Świadczenia rodzinne,
świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia
społecznego

169.950,00

dochody bieżące

169.950,00

w tym:
dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz

169.950,00
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innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami
85503

Karta Dużej Rodziny

28,00

dochody bieżące

28,00

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

28,00

174.074,28

Plan dochodów budżetu Gminy Toszek po zmianach wynosi 51.211.318,52 zł
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Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.270.2020
Burmistrza Toszka
z dnia 16 listopada 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)

700

Gospodarka mieszkaniowa

2.100,00

2.100,00

70005

Gospodarka gruntami
i nieruchomościami

2.100,00

2.100,00

wydatki bieżące

2.100,00

w tym:
wydatki jednostek
budżetowych

2.100,00

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

2.100,00
2.100,00

w tym:
zakupy inwestycyjne

2.100,00

750

Administracja publiczna

23.560,00

75011

Urzędy wojewódzkie

3.826,28

wydatki bieżące

3.826,28

27.656,28

w tym:
wydatki jednostek
budżetowych

3.826,28

z tego:
wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
75023

Urzędy gmin (miast i miast
na prawach powiatu)
wydatki bieżące

3.826,28
3.560,00

23.560,00
23.560,00

w tym:
wydatki jednostek
budżetowych

23.560,00

z tego:
wydatki związane z realizacją

23.560,00
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ich statutowych zadań
wydatki majątkowe

3.560,00

w tym:
zakupy inwestycyjne
75056

3.560,00

Spis powszechny i inne

270,00

wydatki bieżące

270,00

w tym:
wydatki jednostek
budżetowych

270,00

z tego:
wydatki związane z realizacją
ich statutowych zadań
75075

270,00

Promocja jednostek
samorządu terytorialnego

20.000,00

wydatki bieżące

20.000,00

w tym:
wydatki jednostek
budżetowych

20.000,00

z tego:
wydatki związane z realizacją
ich statutowych zadań

20.000,00

855

Rodzina

169.978,00

85502

Świadczenia rodzinne,
świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego

169.950,00

wydatki bieżące

169.950,00

w tym:
-świadczenia na rzecz osób
fizycznych

167.438,00

-wydatki jednostek
budżetowych

2.512,00

z tego:

85503

wynagrodzenia i składki od nich
naliczane

2.512,00

Karta Dużej Rodziny

28,00

wydatki bieżące

28,00
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w tym:
wydatki jednostek
budżetowych

28,00

z tego:
wynagrodzenia i składki od nich
naliczane

27,83

wydatki związane z realizacją
ich statutowych zadań

0,17

921

Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego

3.029,00

3.029,00

92109

Domy i ośrodki kultury,
świetlice i kluby

3.029,00

wydatki bieżące

3.029,00

w tym:
wydatki jednostek
budżetowych

3.029,00

z tego:
wydatki związane z realizacją
ich statutowych zadań
92195

3.029,00

Pozostała działalność

3.029,00

wydatki bieżące

3.029,00

w tym:
-dotacje na zadania bieżące

2.829,00

-wydatki jednostek
budżetowych

200,00

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

200,00
28.689,00

202.763,28

Plan wydatków budżetu Gminy Toszek po zmianach wynosi 52.592.382,68 zł
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UZASADNIENIE
Środki przeznaczone zostaną na:
-w rozdziale 70005 na wypłatę odszkodowania dla osoby fizycznej za działkę zajętą pod drogę
gminną;
-w rozdziale 75011 na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminom wynikające z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP
oraz na uzupełnienie dotacji dla jst za zrealizowane sprawy w okresie od 14 stycznia do 30
września br. oraz na uzupełnienie dotacji dla jst za prognozowane sprawy w październiku,
listopadzie i grudniu br. ( decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI 3111.9.11.2020 z dnia 4 listopada
2020 r., oraz nr FBI.3111.9.13.2020 z dnia 5 listopada 2020 r.);
-w rozdziale 75023 na zakup i wdrożenie oprogramowania Windows Serwer oraz licencji CAL
oraz na zakup macierzy dyskowej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania systemu
informatycznego w UM Toszek;
-w rozdziale 75056 na wydatki rzeczowe w związku z trwającymi pracami przygotowawczymi do
Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (pismo z Urzędu Statystycznego nr
KCE-WE.573.4.2020.144 z dnia 10 listopada 2020 r.);
-w rozdziale 85502 na realizację świadczeń rodzinnych (decyzje Wojewody Śląskiego nr:
FBI.3111.213.8.2020 z dnia 5 listopada 2020 r., FBI.3111.213.11.2020 z dnia 12 listopada 2020 r.,
FBI.3111.213.13.2020 z dnia 12 listopada 2020 r.) oraz na realizację wypłat jednorazowego
świadczenia w wysokości 4.000,00 zł z tytułu urodzenia żywego dziecka (decyzja Wojewody
Śląskiego nr FBI.3111.213.5.2020 z dnia 10 listopada 2020 r.);
-w rozdziale 92109 na wykonanie szafy do świetlicy wiejskiej w Płużniczce oraz na częściowy
remont komina świetlicy wiejskiej w Kotulinie.
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