UCHWAŁA NR XXXIII/443/2021
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU
z dnia 29 września 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 2021 r.
poz. 1372 ), art. 212 ust.1. pkt 1,2, art. 214, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) na wniosek Burmistrza Toszka
Rada Miejska w Toszku
uchwala, co następuje:
§ 1. Zmniejszyć dochody w budżecie Gminy Toszek na rok 2021

o kwotę 715.348,00 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:
rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych
2. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

o kwotę 42.937,00 zł
o kwotę 672.411,00 zł

w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

o kwotę 672.411,00 zł

dochody majątkowe

o kwotę 672.411,00 zł

w tym:
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,
o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
o kwotę 672.411,00 zł
§ 2. Zwiększyć dochody w budżecie Gminy Toszek na rok 2021

o kwotę 3.183.235,61 zł

1. w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

o kwotę 3.000.000,00 zł

w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

o kwotę 3.000.000,00 zł

dochody majątkowe

o kwotę 3.000.000,00 zł

w tym:
środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie
lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych
o kwotę 3.000.000,00 zł
2. w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

o kwotę 4.341,90 zł

w rozdziale 75414 Obrona cywilna

o kwotę 4.341,90 zł

dochody bieżące

o kwotę 4.341,90 zł

w tym:
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

o kwotę 4.341,90 zł

3. 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 61.053,71 zł
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w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na
podstawie ustaw
o kwotę 61.053,71 zł
dochody bieżące

o kwotę 61.053,71 zł

w tym:
wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym
o kwotę 18.116,71 zł
rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych
4. w dziale 758 Różne rozliczenia

o kwotę 42.937,00 zł
o kwotę 104.040,00 zł

w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
o kwotę 104.040,00 zł
dochody bieżące

o kwotę 104.040,00 zł

w tym:
subwencje ogólne z budżetu państwa
5. w dziale 851 Ochrona zdrowia

o kwotę 104.040,00 zł
o kwotę 9.000,00 zł

w rozdziale 85195 Pozostała działalność

o kwotę 9.000,00 zł

dochody bieżące

o kwotę 9.000,00 zł

w tym:
środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań
związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
o kwotę 9.000,00 zł
6. w dziale 855 Rodzina

o kwotę 1.550,00 zł

w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny

o kwotę 1.550,00 zł

dochody bieżące

o kwotę 1.550,00 zł

w tym:
wpływy z pozostałych odsetek

o kwotę 50,00 zł

wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

o kwotę 1.500,00 zł

7. w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

o kwotę 3.250,00 zł

a) w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

o kwotę 1.750,00 zł

dochody bieżące

o kwotę 1.750,00 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 1.750,00 zł
b) w rozdziale 92195 Pozostała działalność
dochody bieżące

o kwotę 1.500,00 zł
o kwotę 1.500,00 zł

w tym:
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

o kwotę 1.500,00 zł

Plan dochodów budżetu Gminy Toszek po zmianach wynosi: 55.205.003,17 zł.
§ 3. Zmniejszyć wydatki w budżecie Gminy Toszek na rok 2021

o kwotę 1.051.340,00 zł

1. w dziale 010 Rolnictwo o łowiectwo

o kwotę 262,45 zł

w rozdziale 01008 Melioracje wodne

o kwotę 262,45 zł

wydatki bieżące

o kwotę 262,45 zł

w tym:
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wydatki jednostek budżetowych

o kwotę 262,45 zł

z tego:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
2. w dziale 600 Transport i łączność

o kwotę 262,45 zł
o kwotę 1.200,00 zł

w rozdziale 60095 Pozostała działalność

o kwotę 1.200,00 zł

wydatki bieżące

o kwotę 1.200,00 zł

w tym:
wydatki jednostek budżetowych

o kwotę 1.200,00 zł

z tego:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
3. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
a) w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
wydatki majątkowe

o kwotę 1.200,00 zł
o kwotę 1.047.260,00 zł
o kwotę 240.000,00 zł
o kwotę 240.000,00 zł

w tym:
dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 240.000,00 zł
b) w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
wydatki majątkowe

o kwotę 804.960,00 zł
o kwotę 804.960,00 zł

w tym:
wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich o kwotę 804.960,00 zł
c) w rozdziale 90095 Pozostała działalność
wydatki bieżące

o kwotę 2.300,00 zł
o kwotę 2.300,00 zł

w tym:
wydatki jednostek budżetowych

o kwotę 2.300,00 zł

z tego:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

o kwotę 2.300,00 zł

4. w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

o kwotę 2.537,55 zł

a) w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

o kwotę 1.800,00 zł

wydatki bieżące

o kwotę 1.800,00 zł

w tym:
wydatki jednostek budżetowych

o kwotę 1.800,00 zł

z tego:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
b) w rozdziale 92195 Pozostała działalność
wydatki bieżące

o kwotę 1.800,00 zł
o kwotę 737,55 zł
o kwotę 737,55 zł

w tym:
wydatki jednostek budżetowych

o kwotę 737,55 zł

z tego:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

o kwotę 737,55 zł
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5. w dziale 926 Kultura fizyczna

o kwotę 80,00 zł

w rozdziale 92695 Pozostała działalność

o kwotę 80,00 zł

wydatki bieżące

o kwotę 80,00 zł

w tym:
wydatki jednostek budżetowych

o kwotę 80,00 zł

z tego:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

o kwotę 80,00 zł

§ 4. Zwiększyć wydatki w budżecie Gminy Toszek na rok 2021

o kwotę 3.279.227,61 zł

1. w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

o kwotę 3.058.500,00 zł

a) w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
wydatki majątkowe

o kwotę 3.000.000,00 zł
o kwotę 3.000.000,00 zł

w tym:
zakup i objęcie akcji i udziałów
b) w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
wydatki bieżące

o kwotę 3.000.000,00 zł
o kwotę 58.500,00 zł
o kwotę 8.500,00 zł

w tym:
wydatki jednostek budżetowych

o kwotę 8.500,00 zł

z tego:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

o kwotę 8.500,00 zł

wydatki majątkowe

o kwotę 50.000,00 zł

w tym:
zakupy inwestycyjne
2. w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
a) w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne
wydatki bieżące

o kwotę 50.000,00 zł
o kwotę 4.341,90 zł
o kwotę 1.000,00 zł
o kwotę 1.000,00 zł

w tym:
wydatki jednostek budżetowych

o kwotę 1.000,00 zł

z tego:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
b) w rozdziale 75414 Obrona cywilna
wydatki bieżące

o kwotę 1.000,00 zł
o kwotę 3.341,90 zł
o kwotę 3.341,90 zł

w tym:
wydatki jednostek budżetowych

o kwotę 3.341,90 zł

z tego:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
3. w dziale 801 Oświata i wychowanie

o kwotę 3.341,90 zł
o kwotę 104.040,00 zł

w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe

o kwotę 104.040,00 zł

wydatki bieżące

o kwotę 48.760,00 zł

w tym:
wydatki jednostek budżetowych

o kwotę 48.760,00 zł
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z tego:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane

o kwotę 32.550,00 zł

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

o kwotę 16.210,00 zł

wydatki majątkowe

o kwotę 55.280,00 zł

w tym:
zakupy inwestycyjne
4. w dziale 851 Ochrona zdrowia
a) w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
wydatki bieżące

o kwotę 55.280,00 zł
o kwotę 27.116,71 zł
o kwotę 18.116,71 zł
o kwotę 18.116,71 zł

w tym:
wydatki jednostek budżetowych

o kwotę18.116,71 zł

z tego:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
b) w rozdziale 85195 Pozostała działalność
wydatki bieżące

o kwotę 18.116,71 zł
o kwotę 9.000,00 zł
o kwotę 9.000,00 zł

w tym:
wydatki jednostek budżetowych

o kwotę 9.000,00 zł

z tego:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane

o kwotę 8.400,00 zł

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

o kwotę 600,00 zł

5. w dziale 852 Pomoc społeczna

o kwotę 74.049,00 zł

w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej

o kwotę 74.049,00 zł

wydatki bieżące

o kwotę 74.049,00 zł

w tym:
wydatki jednostek budżetowych

o kwotę74.049,00 zł

z tego:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
6. w dziale 855 Rodzina

o kwotę 74.049,00 zł
o kwotę 1.550,00 zł

w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny

o kwotę 1.550,00 zł

wydatki bieżące

o kwotę 1.550,00 zł

w tym:
dotacje na zadania bieżące

o kwotę 1.500,00 zł

wydatki jednostek budżetowych

o kwotę 50,00 zł

z tego:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
7. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

o kwotę 50,00 zł
o kwotę 1.000,00 zł

w rozdziale 90095 Pozostała działalność

o kwotę 1.000,00 zł

wydatki bieżące

o kwotę 1.000,00 zł

w tym:
wydatki jednostek budżetowych

o kwotę 1.000,00 zł
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z tego:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

o kwotę 1.000,00 zł

8. w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

o kwotę 4.630,00 zł

a) w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

o kwotę 3.130,00 zł

wydatki bieżące

o kwotę 3.130,00 zł

w tym:
wydatki jednostek budżetowych

o kwotę 3.130,00 zł

z tego:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
b) w rozdziale 92195 Pozostała działalność

o kwotę 3.130,00 zł
o kwotę 1.500,00 zł

wydatki bieżące

o kwotę 1.500,00 zł

w tym:
wydatki jednostek budżetowych

o kwotę 1.500,00 zł

z tego:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
9. w dziale 926 Kultura fizyczna

o kwotę 1.500,00 zł
o kwotę 4.000,00 zł

w rozdziale 92695 Pozostała działalność

o kwotę 4.000,00 zł

wydatki majątkowe

o kwotę 4.000,00 zł

w tym:
nakłady inwestycyjne

o kwotę 4.000,00 zł

Plan wydatków budżetu Gminy Toszek po zmianach wynosi: 59.021.782,99 zł.
§ 5. Deficyt zmniejszy się o kwotę 240.000,00 zł.
§ 6. W Uchwale nr XXIV/347/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Toszek na rok 2021 dokonuje się następujących zmian:
1. § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 3.816.779,82 zł, który zostanie pokryty przychodami
pochodzącymi z:
1) kredytu w kwocie

1.020.000,00 zł,

2) przychodów 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
3) przychodów 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
4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie 1.718.853,56 zł”.
2. § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów i rozchodów budżetu, z czego:
1) przychody w kwocie 6.152.779,82 zł,
2) rozchody w kwocie

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

3. § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Ustala się limity zobowiązań:
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1) na zaciągnięcie kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości
1.500.000,00 zł,
2) na zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.020.000,00 zł,
3) na zaciągnięcie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
do wysokości 336.000,00 zł”.
4. § 13 zastępuje się § 13a i § 13b i otrzymuje brzmienie:
„§ 13a. 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.

§ 13b. Określa się dochody z tytułu części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
w obrocie hurtowym oraz wydatki na działania mające na celu realizację lokalnej, międzystrefowej
polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu:
1) dochody

18.116,71 zł,

2) wydatki

18.116,71 zł.”.

5. § 18 otrzymuje brzmienie:
„§ 18. Upoważnia się Burmistrza Toszka do:
1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do
wysokości 1.500.000,00 zł,
2) zaciągnięcia kredytu w wysokości 1.356.000,00 zł na:
a) pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.020.000,00 zł,
b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości
336.000,00 zł,
3) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący
obsługę budżetu gminy,
4) dokonywania zmian w budżecie, polegających na zmianach planu:
a) wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w zakresie wydatków bieżących
w ramach działu,
b) wydatków majątkowych w ramach działu polegających na dokonywaniu przeniesień między
rozdziałami i grupami paragrafów wydatków bieżących i majątkowych,
c) dochodów i wydatków związanych ze:
- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile
zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 305), o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
5) do przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań
z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do
zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok
budżetowy 2021,
6) udzielania pożyczek do wysokości 40.000,00 zł,
7) samodzielnego zaciągania jednorazowych zobowiązań, do wysokości 4.500.000,00 zł.”.
6. Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie:
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"Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu.

Wyszczególnienie

Klasyfikacja
§

Przychody budżetu
w tym:

Planowana kwota
2021 r.
6.152.779,82

952

1.356.000,00

- 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

2.754.094,20

- 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

950

1.718.853,56

-

kredyty

- wolne środki, o których mowa
w art. 217 ust. 2 pkt 6
Dochody budżetu

55.205.003,17

Razem przychody i dochody budżetu

61.357.782,99

Rozchody budżetu
w tym:

2.336.000,00

-

raty pożyczek

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

992

336.000,00

994

2.000.000,00

Wydatki budżetu

59.021.782,99

Razem rozchody i wydatki budżetu

61.357.782,99
"

7. W załączniku nr 4 dokonuje się następujących zmian:
w pkt 1 Dotacje udzielane dla jednostek sektora finansów publicznych
- dodaje rozdział 85504 Wspieranie rodziny z kwotą dotacji celowej w wysokości 1.500,00 zł;
- w dziale 855 Rodzina kwota dotacji celowej po zmianie wynosi 26.500,00 zł;
- kwota ogólna dotacji celowej po zmianie wynosi 1.869.142,60 zł.
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w pkt 2 Dotacje udzielane dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa
i ochrona wód kwotę dotacji celowej w wysokości 240.000,00 zł zastępuje się kwotą 0,00 zł;
- kwota ogólna dotacji celowej po zmianie wynosi: 1.370.850,00 zł.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka.
§ 8. 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 dziale 70004 ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na objęcie
udziałów w SIM Śląsk Północ sp. z o.o., z siedzibą w Lublińcu;
- w rozdziale 75414 z odszkodowania otrzymanego za uszkodzone urządzenie radiowe i układ sterowania
syreny elektrycznej w jednostce OSP Wilkowiczki;
- w rozdziale 75618 z części opłat za alkohol sprzedawany w opakowaniach o objętości do 300 ml;
-w rozdziale 75801 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (na wyposażenie w pomoce
dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych- kwota
71.490,00 zł oraz na zajęcia wspomagające uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności
z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka
mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego- kwota 32.550,00 zł);
-w rozdziale 85195 ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wynagrodzenie koordynatora
ds. szczepień oraz na usługi telekomunikacyjne;
-w rozdziale 85504 ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń Dobry Start wraz z odsetkami;
-w rozdziale 92109 z wpływów z wynajmu świetlicy wiejskiej w Paczynie;
-w rozdziale 92195 z odszkodowania za zniszczoną wiatę rowerową w Ciochowicach.
Zmniejszono dochody w rozdziale 90015 w związku zakończeniem realizacji zadania "Poprawa
efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Toszek"
oraz dostosowano klasyfikację budżetową dochodów z wpływów z tytułu rekompensaty za utracone środki
z opłaty targowej do rekomendowanej przez Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.
Środki przeznaczone zostaną:
-w rozdziale 70004 na objęcie udziałów w nowo utworzonej spółce pod firmą SIM Śląsk Północ spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Lublińcu;
-w rozdziale 70005 na zakup od Śląskiego Wojewódzkiego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych
działki położonej w Ciochowicach, na pokrycie kosztów sądowych i notarialnych związanych z nabyciem
w/w działki oraz na rozbiórkę budynku w Boguszycach;
-w rozdziale 75412 oraz 75414 na remont uszkodzonego urządzenia radiowego oraz układu sterowania
syreny elektrycznej w OSP Wilkowiczki (środki z odszkodowania);
- w rozdziale 80101 na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji
podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w Szkole Podstawowej w Paczynie oraz na zajęcia
wspomagające uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych
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obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości
narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego ( środki z rezerwy części oświatowej
subwencji);
-w rozdziale 85154 na działania mające na celu realizację lokalnej, międzystrefowej polityki
przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu (środki z części opłat za sprzedaż napojów
alkoholowych o objętości do 300 ml);
-w rozdziale 85195 na wynagrodzenie koordynatora ds. szczepień oraz na usługi telekomunikacyjne (środki
z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19);
-w rozdziale 85202 na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców naszej Gminy w Domach Pomocy
Społecznej;
-w rozdziale 85504 na zwrot nienależnie pobranych świadczeń Dobry Start oraz odsetek do Wojewody
Śląskiego;
-w rozdziale 90095 na realizację wydatków Sołectwa Pawłowice (wycina drzew);
-w rozdziale 92109 na zakup zmywarki do świetlicy wiejskiej w Paczynie (środki z wynajmu) oraz na
realizację wydatków Sołectwa Ligota Toszecka, Płużniczka oraz Proboszczowice;
-w rozdziale 92195 na zakup wiaty rowerowej dla Sołectwa Ciochowice (środki z odszkodowania);
-w rozdziale 92695 na realizację wydatków Sołectwa Pniów.
Zmniejszono wydatki w rozdziale 90001 na realizację programu budowy przydomowych oczyszczalni
ścieków i przesunięto realizację inwestycji na lata następne, w związku z powyższym zmniejszył się deficyt
o kwotę 240.000,00 zł (program finansowany ze środków z pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach).
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