UCHWAŁA NR XXV/360/2021
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU
z dnia 27 stycznia 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2021
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. ), 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.) oraz art. 31zzm. ustawy z dnia 2 marca
2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. Dz.U. z 2020 r.,
poz. 1842 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Toszka
Rada Miejska w Toszku
uchwala, co następuje:
§ 1. Zmniejszyć dochody w budżecie Gminy Toszek na rok 2021

o kwotę 42.937,00 zł

1. w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
o kwotę 42.937,00 zł
w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn,
podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
o kwotę 42.937,00 zł
dochody bieżące

o kwotę 42.937,00 zł

w tym:
wpływy z opłaty targowej

o kwotę 40.000,00 zł

wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

o kwotę 2.937,00 zł

§ 2. Zwiększyć dochody w budżecie Gminy Toszek na rok 2021

o kwotę 163.849,60 zł

1. w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
o kwotę 42.937,00 zł
w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn,
podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
o kwotę 42.937,00 zł
dochody bieżące

o kwotę 42.937,00 zł

w tym:
rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych
2. w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

o kwotę 42.937,00 zł
o kwotę 912,60 zł

w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 912,60 zł
dochody bieżące

o kwotę 912,60 zł

w tym:
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
3. w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

o kwotę 912,60 zł
o kwotę 120.000,00 zł

w rozdziale 92116 Biblioteki

o kwotę 120.000,00 zł

dochody bieżące

o kwotę 120.000,00 zł

w tym:
dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego
o kwotę 120.000,00 zł
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Plan dochodów budżetu Gminy Toszek po zmianach wynosi: 50.795.324,83 zł.
§ 3. Zwiększyć wydatki w budżecie Gminy Toszek na rok 2021

o kwotę 476.050,86 zł

1. w dziale 801 Oświata i wychowanie

o kwotę 323.832,06 zł

a) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe
wydatki bieżące

o kwotę 126.588,11 zł
o kwotę 126.588,11 zł

w tym:
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2, w części
związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
o kwotę 126.588,11 zł
b) w rozdziale 80195 Pozostała działalność
wydatki bieżące

o kwotę 197.243,95 zł
o kwotę 150.533,95 zł

w tym:
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2, w części
związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
o kwotę 150.533,95 zł
wydatki majątkowe

o kwotę 46.710,00 zł

w tym:
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2, w części
związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
o kwotę 46.710,00 zł
2. w dziale 851 Ochrona zdrowia

o kwotę 31.306,20 zł

w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

o kwotę 31.306,20 zł

wydatki bieżące

o kwotę 31.306,20 zł

w tym:
wydatki jednostek budżetowych

o kwotę 31.306,20 zł

z tego:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane

o kwotę 10.000,00 zł

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

o kwotę 21.306,20 zł

3. w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

o kwotę 912,60 zł

w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 912,60 zł
wydatki bieżące

o kwotę 912,60 zł

w tym:
dotacje na zadania bieżące
4. w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

o kwotę 912,60 zł
o kwotę 120.000,00 zł

w rozdziale 92116 Biblioteki

o kwotę 120.000,00 zł

wydatki bieżące

o kwotę 120.000,00 zł

w tym:
dotacje na zadania bieżące

o kwotę 120.000,00 zł

Plan wydatków budżetu Gminy Toszek po zmianach wynosi: 54.034.477,53 zł.
§ 4. Deficyt zwiększy się o kwotę 355.138,26 zł.
§ 5. Źródłem pokrycia deficytu są:

᠆ Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku
bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze
szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach § 905 kwota
31.306,20 zł;
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᠆ Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych
w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem
tych środków § 906 kwota 323.832,06 zł;
§ 6. W Uchwale nr XXIV/347/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie
uchwalenia budżetu na rok 2021 dokonuje się następujących zmian:
1. § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. § 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 3.239.152 70 zł, który zostanie pokryty przychodami
pochodzącymi z:
1) kredytu w kwocie

1.921.226,44 zł;

2) pożyczki- wpływ I transzy pożyczki na przydomowe oczyszczalnie ścieków w kwocie
240.000,00 zł;
3) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na
rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi
finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi
w odrębnych ustawach w kwocie 754.094,20 zł
4) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych
w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego
z udziałem tych środków w kwocie 323.832,06 zł”.
2. § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. § 4. Ustala się łączną kwotę przychodów i rozchodów budżetu, z czego:
1) przychody w kwocie 5.575.152,70 zł
2) rozchody w kwocie

2.336.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.”.

3. § 13 otrzymuje brzmienie:
„§ 13. § 13. Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii:
1) dochody

150.000,00 zł,

2) wydatki

181.306,20 zł.”.

4. Załącznik nr 3 otrzymuje następujące brzmienie:
Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu.

Wyszczególnienie
Przychody budżetu:
w tym:

Klasyfikacja
§

Planowana kwota
2021 r.
5.575.152,70

- kredyty

952

2.257.226,44

- pożyczka

952

240.000,00

- przychody

905

2.754.094,20

jednostek
samorządu
terytorialnego z niewykorzystanych środków
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu,
wynikających
z rozliczenia
dochodów
i wydatków nimi finansowanych związanych
ze szczególnymi zasadami wykonywania
budżetu określonymi w odrębnych ustawach

Id: CFD89243-BFAC-409A-A734-01275FDE9FE4. Podpisany

Strona 3

- przychody
jednostek
samorządu
terytorialnego z wynikających z rozliczenia
środków
określonych
w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
i dotacji
na
realizację programu, projektu lub zadania
finansowanego z udziałem tych środków

906

323.832,06

50.795.324,83

Dochody budżetu
Razem przychody i dochody budżetu

56.370.477,53

Rozchody budżetu:
w tym:

2.336.000,00

- raty pożyczek
- przelewy na rachunki lokat( z przeznaczeniem
na budowę przedszkola w Kotulinie)

992
994

336.000,00
2.000.000,00
54.034.477,53

Wydatki budżetu
Razem rozchody i wydatki budżetu

56.370.477,53

5. W załączniku nr 4 dokonuje się następujących zmian:
w pkt 1 Dotacje udzielane dla jednostek sektora finansów publicznych

᠆ dodaje się dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów
o charakterze socjalnym z kwotą dotacji celowej w wysokości 912,60 zł;

᠆ kwota ogólna dotacji celowej po zmianie wynosi: 1.695.042,60 zł.
6. W załączniku nr 7 dokonuje się następujących zmian:
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego
1) w części dot. dochodów:

᠆ dodaje się dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 Biblioteki z kwotą
dotacji celowej w wysokości 120.000,00 zł;

᠆ kwota ogólna dochodów po zmianie wynosi 120.850,00 zł
2) w części dot. wydatków:

᠆ dodaje się dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 Biblioteki z kwotą
wydatków bieżących (w tym: dotacje na zadania bieżące) w wysokości 120.000,00 zł

᠆ kwota ogólna wydatków po zmianie wynosi 120.850,00 zł;
7. Załącznik nr 10 otrzymuje następujące brzmienie:
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
I Przychody

Wyszczególnienie

Klasyfikacja
§

Przychody budżetu:
w tym:
- przychody jednostek
samorządu terytorialnego
z niewykorzystanych
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2.722.788,00
905

2.722.788,00
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środków
pieniężnych
na rachunku
bieżącym
budżetu,
wynikających
z rozliczenia dochodów i
wydatków
nimi
finansowanych
związanych
ze
szczególnymi
zasadami
wykonywania
budżetu
określonymi w odrębnych
ustawach
II Rozchody

Wyszczególnienie

Klasyfikacja
§

Rozchody budżetu:
w tym:
- przelewy na rachunki
lokat (z przeznaczeniem
na budowę przedszkola w
Kotulinie w 2022 r.)

Plan na 2021 r.

2.000.000,00
994

2.000.000,00

III Wydatki

Dział
801

Rozdział

Nazwa
OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan na 2021 r.
722.788,00

80104

Przedszkola
Wydatki majątkowe
w tym:
-nakłady inwestycyjne

722.788,00
722.788,00
722.788,00

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Toszku
Rafał Kucharczyk
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UZASADNIENIE
Wprowadzone dochody pochodzą z następujących źródeł:
-w rozdziale 75814 z rekompensaty ze środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, w związku z art.
31zzm. ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych;
-w rozdziale 85415 ze zwrotu świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych;
-w rozdziale 92116 w związku z aneksem do porozumienia, podpisanym w 2021 r. z powiatem gliwickim na
prowadzenie Biblioteki Powiatowej przez Centrum Kultury "Zamek w Toszku".

Środki przeznaczone zostaną:
-w rozdziale 80101 na realizację projektów Erasmus+ "Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji" oraz
Erasmus+"Recykling dla życia" (wolne środki z 2020 r.);
- w rozdziale 80195 na realizację projektu "Odkrywamy świat nauki" (wolne środki z 2020 r.);
-w rozdziale 85154 na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi (wolne środki z
2020 r.);
-w rozdziale 85415 na zwrot świadczeń nienależnie pobranych do Wojewody;
-w rozdziale 92116 na przejęcie zadań prowadzenia Biblioteki Powiatowej przez Centrum Kultury "Zamek
w Toszku".

Wprowadzono na rozchody, środki otrzymane w roku 2020 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, z
przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z budową przedszkola w Kotulinie w 2022 r.

Id: CFD89243-BFAC-409A-A734-01275FDE9FE4. Podpisany

Strona 1

