UCHWAŁA NR XXIV/345/2020
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU
z dnia 17 grudnia 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2020
Na podstawie art.18 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. ) oraz art. 212 ust.1, pkt 1,2, art. 214, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Toszka
Rada Miejska w Toszku
uchwala, co następuje:
§ 1. Zmniejszyć dochody w budżecie Gminy Toszek na rok 2020

o kwotę 85.700,00 zł

1. w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

o kwotę 85.700,00 zł

w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

o kwotę 85.700,00 zł

dochody bieżące

o kwotę 85.700,00 zł

w tym:
wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu
terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów
o podobnym charakterze
o kwotę 85.700,00 zł
§ 2. Zwiększyć dochody w budżecie Gminy Toszek na rok 2020

o kwotę 142.700,00 zł

1. w dziale 758 Różne rozliczenia

o kwotę 51.000,00 zł

w rodziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
o kwotę 51.000,00 zł
dochody bieżące

o kwotę 51.000,00 zł

w tym:
subwencje ogólne z budżetu państwa
2. w dziale 855 Rodzina

o kwotę 51.000,00 zł
o kwotę 91.700,00 zł

w rozdziale 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

o kwotę 91.700,00 zł

dochody bieżące

o kwotę 91.700,00 zł

w tym:
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

o kwotę 91.700,00 zł

Plan dochodów budżetu Gminy Toszek po zmianach wynosi: 51.303.667,52 zł.
§ 3. Zwiększyć wydatki w budżecie Gminy Toszek na rok 2020

o kwotę 57.000,00 zł

1. w dziale 801 Oświata i wychowanie

o kwotę 51.000,00 zł

w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe

o kwotę 51.000,00 zł

wydatki bieżące

o kwotę 51.000,00 zł

w tym:
wydatki jednostek budżetowych

o kwotę 51.000,00 zł

z tego:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
2. w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
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o kwotę 51.000,00 zł
o kwotę 6.000,00 zł
o kwotę 6.000,00 zł
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wydatki bieżące

o kwotę 6.000,00 zł

w tym:
dotacje na zadania bieżące

o kwotę 6.000,00 zł

Plan wydatków budżetu Gminy Toszek po zmianach wynosi: 52.684.731,68 zł.
§ 4. 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 pn. "Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom
należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w roku 2020" wprowadza się następujące zmiany:
Dotacje udzielane dla jednostek sektora finansów publicznych

᠆ w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury,
świetlice i kluby kwotę dotacji podmiotowej w wysokości 869.000,00 zł zastępuje się kwotą 875.000,00 zł;

᠆ kwota ogólna dotacji podmiotowej po zmianie wynosi 935.000,00 zł.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Toszku
Tadeusz Kobiernik
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UZASADNIENIE
Wprowadzone dochody pochodzą z następujących źródeł:
-w rozdziale 75801 z części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020;
-w rozdziale 85505 ze zwrotu części niewykorzystanej dotacji, przyznanej przez Gminę Toszek w roku
2019;
Zmniejszenia dochodów dokonuje się w związku z przewidywanym częściowym niewykonaniem
planowanych dochodów z tytułu wpływów z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, będących
własnością Gminy Toszek.

Środki przeznaczone zostaną:
-w rozdziale 80101 na dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w
prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego
sposobu realizacji tych zajęć (środki otrzymane z części oświatowej subwencji);
-w rozdziale 92109 na realizację dodatkowych zadań w ramach bieżącej działalności Centrum Kultury
"Zamek w Toszku" ( publikacja książki "Historyczny człowiek -legendarny święty").
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