UCHWAŁA NR XXXIV/449/2021
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU
z dnia 27 października 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 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 104.984,00 zł

1. w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

o kwotę 36.260,00 zł

w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

o kwotę 36.260,00 zł

dochody bieżące

o kwotę 36.260,00 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 36.260,00 zł
2. w dziale 851 Ochrona zdrowia

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
3. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

o kwotę 30.000,00 zł

w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

o kwotę 30.000,00 zł

dochody bieżące

o kwotę 30.000,00 zł

w tym:
dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
o kwotę 30.000,00 zł
4. w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

o kwotę 10.000,00 zł

w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

o kwotę 10.000,00 zł

dochody bieżące

o kwotę 10.000,00 zł

w tym:
dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
o kwotę 10.000,00 zł
5. w dziale 926 Kultura fizyczna

o kwotę 19.724,00 zł

w rozdziale 92695 Pozostała działalność

o kwotę 19.724,00 zł

dochody majątkowe

o kwotę 19.724,00 zł

w tym:
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dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
o kwotę 19.724,00 zł
§ 2. Zwiększyć dochody w budżecie Gminy Toszek na rok 2021

o kwotę 673.007,86 zł

1. w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

o kwotę 515.000,00 zł

w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

o kwotę 515.000,00 zł

dochody majątkowe

o kwotę 515.000,00 zł

w tym:
wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości
o kwotę 515.000,00 zł
2. 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 31.605,00 zł
w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na
podstawie ustaw
o kwotę 31.605,00 zł
dochody bieżące

o kwotę 31.605,00 zł

w tym:
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
3. w dziale 758 Różne rozliczenia

o kwotę 31.605,00 zł
o kwotę 72.234,86 zł

w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe

o kwotę 72.234,86 zł

dochody bieżące

o kwotę 57.709,52 zł

w tym:
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków
gmin, związków powiatowo-gminnych)
o kwotę 57.709,52 zł
dochody majątkowe

o kwotę 14.525,34 zł

w tym:
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych
własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
o kwotę 14.525,34 zł
4. w dziale 801 Oświata i wychowanie
a) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe
dochody bieżące

o kwotę 46.288,00 zł
o kwotę 16.288,00 zł
o kwotę 16.288,00 zł

w tym:
wpływy z różnych opłat

o kwotę 3.259,00 zł

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na
podstawie porozumień z organami administracji rządowej
o kwotę 13.029,00 zł
b) w rozdziale 80104 Przedszkola

o kwotę 30.000,00 zł

dochody bieżące

o kwotę 30.000,00 zł

w tym:
wpływy z usług

o kwotę 30.000,00 zł

5. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

o kwotę 7.880,00 zł

a) w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

o kwotę 1.225,00 zł

dochody bieżące

o kwotę 1.225,00 zł

w tym:
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środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację
zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 1.225,00 zł
b) w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze
środowiska
o kwotę 6.655,00 zł
dochody bieżące

o kwotę 6.655,00 zł

w tym:
wpływy z różnych opłat

o kwotę 6.655,00 zł

Plan dochodów budżetu Gminy Toszek po zmianach wynosi: 56.280.222,99 zł.
§ 3. Zmniejszyć wydatki w budżecie Gminy Toszek na rok 2021

o kwotę 27.428,26 zł

1. w dziale 600 Transport i łączność

o kwotę 5.310,00 zł

w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne

o kwotę 5.310,00 zł

wydatki bieżące

o kwotę 5.310,00 zł

w tym:
wydatki jednostek budżetowych

o kwotę 5.310,00 zł

z tego:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
2. w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

o kwotę 5.310,00 zł
o kwotę 2.134,00 zł

w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

o kwotę 2.134,00 zł

wydatki bieżące

o kwotę 2.134,00 zł

w tym:
wydatki jednostek budżetowych

o kwotę 2.134,00 zł

z tego:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
3. w dziale 710 Działalność usługowa

o kwotę 2.134,00 zł
o kwotę 845,00 zł

w rozdziale 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

o kwotę 845,00 zł

wydatki bieżące

o kwotę 845,00 zł

w tym:
wydatki jednostek budżetowych

o kwotę 845,00 zł

z tego:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
4. w dziale 851 Ochrona zdrowia

o kwotę 845,00 zł
o kwotę 9.000,00 zł

w rozdziale 85195 Pozostała działalność

o kwotę 9.000,00 zł

wydatki bieżące

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 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
a) w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

o kwotę 2.165,00 zł
o kwotę 1.155,00 zł
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wydatki bieżące

o kwotę 1.155,00 zł

w tym:
wydatki jednostek budżetowych

o kwotę 1.155,00 zł

z tego:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
b) w rozdziale 90095 Pozostała działalność
wydatki bieżące

o kwotę 1.155,00 zł
o kwotę 1.010,00 zł
o kwotę 1.010,00 zł

w tym:
wydatki jednostek budżetowych

o kwotę 1.010,00 zł

z tego:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

o kwotę 1.010,00 zł

6. w dziale 926 Kultura fizyczna

o kwotę 7.974,26 zł

a) w rozdziale 92601 Obiekty sportowe

o kwotę 2.100,00 zł

wydatki bieżące

o kwotę 2.100,00 zł

w tym:
wydatki jednostek budżetowych

o kwotę 2.100,00 zł

z tego:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
b) w rozdziale 92695 Pozostała działalność
wydatki bieżące

o kwotę 2.100,00 zł
o kwotę 5.874,26 zł
o kwotę 1.354,01 zł

w tym:
wydatki jednostek budżetowych

o kwotę 1.354,01 zł

z tego:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

o kwotę 1.354,01 zł

wydatki majątkowe

o kwotę 4.520,25 zł

w tym:
nakłady inwestycyjne

o kwotę 4.520,25 zł

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

o kwotę 445.452,12 zł

1. w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

o kwotę 2.000,00 zł

w rozdziale 01008 Melioracje wodne

o kwotę 2.000,00 zł

wydatki bieżące

o kwotę 2.000,00 zł

w tym:
wydatki jednostek budżetowych

o kwotę 2.000,00 zł

z tego:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
2. w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

o kwotę 2.000,00 zł
o kwotę 4.473,35 zł

w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

o kwotę 4.473,35 zł

wydatki bieżące

o kwotę 4.473,35 zł

w tym:
wydatki jednostek budżetowych

o kwotę 4.473,35 zł
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z tego:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
3. w dziale 750 Administracja publiczna

o kwotę 4.473,35 zł
o kwotę 2.308,86 zł

w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

o kwotę 2.308,86 zł

wydatki bieżące

o kwotę 2.308,86 zł

w tym:
wydatki jednostek budżetowych

o kwotę 2.308,86 zł

z tego:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
4. w dziale 801 Oświata i wychowanie
a) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe
wydatki bieżące

o kwotę 2.308,86 zł
o kwotę 46.288,00 zł
o kwotę 16.288,00 zł
o kwotę 16.288,00 zł

w tym:
wydatki jednostek budżetowych

o kwotę 16.288,00 zł

z tego:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

o kwotę 16.288,00 zł

b) w rozdziale 80104 Przedszkola

o kwotę 30.000,00 zł

wydatki bieżące

o kwotę 30.000,00 zł

w tym:
dotacje na zadania bieżące

o kwotę 30.000,00 zł

5. w dziale 851 Ochrona zdrowia

o kwotę 52.557,00 zł

a) w rozdziale 85111 Szpitale ogólne

o kwotę 20.952,00 zł

wydatki bieżące

o kwotę 20.952,00 zł

w tym:
dotacje na zadania bieżące
b) w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
wydatki bieżące

o kwotę 20.952,00 zł
o kwotę 31.605,00 zł
o kwotę 31.605,00 zł

w tym:
wydatki jednostek budżetowych

o kwotę 31.605,00 zł

z tego:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
6. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
a) w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
wydatki bieżące

o kwotę 31.605,00 zł
o kwotę 307.880,00 zł
o kwotę 1.225,00 zł
o kwotę 1.225,00 zł

w tym:
wydatki jednostek budżetowych

o kwotę 1.225,00 zł

z tego:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

o kwotę 1.225,00 zł

b) w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze
środowiska
o kwotę 6.655,00 zł
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wydatki bieżące

o kwotę 6.655,00 zł

w tym:
wydatki jednostek budżetowych

o kwotę 6.655,00 zł

z tego:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
c) w rozdziale 90095 Pozostała działalność

o kwotę 6.655,00 zł
o kwotę 300.000,00 zł

wydatki majątkowe

o kwotę 300.000,00 zł

w tym:
nakłady inwestycyjne

o kwotę 300.000,00 zł

7. w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

o kwotę 19.944,91 zł

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

o kwotę 14.667,91 zł

wydatki bieżące

o kwotę 14.667,91 zł

w tym:
wydatki jednostek budżetowych

o kwotę 14.667,91 zł

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

o kwotę 14.667,91 zł
o kwotę 5.277,00 zł

wydatki bieżące

o kwotę 5.277,00 zł

w tym:
wydatki jednostek budżetowych

o kwotę 5.277,00 zł

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

o kwotę 5.277,00 zł
o kwotę 10.000,00 zł

w rozdziale 92601 Obiekty sportowe

o kwotę 10.000,00 zł

wydatki bieżące

o kwotę 10.000,00 zł

w tym:
wydatki jednostek budżetowych

o kwotę 10.000,00 zł

z tego:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

o kwotę 10.000,00 zł

Plan wydatków budżetu Gminy Toszek po zmianach wynosi: 59.947.002,81 zł.
§ 5. Deficyt zmniejszy się o kwotę 150.000,00 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 3.666.779,82 zł, który zostanie pokryty przychodami
pochodzącymi z:
1) kredytu w kwocie

870.000,00 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
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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

6.002.779,82 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:
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 870.000,00 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

181.605,00 zł,

2) wydatki

212.911,20 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. § 14 otrzymuje brzmienie:
„§ 14. Określa się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację
zadań z zakresu ochrony środowiska:
1) dochody

21.655,00 zł,

2) wydatki

21.655,00 zł.”.

6. § 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 1.206.000,00 zł na:
a) pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 870.000,00 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,
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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.”.
7. Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie:
"Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu.

Wyszczególnienie

Klasyfikacja
§

Przychody budżetu
w tym:

Planowana kwota
2021 r.
6.002.779,82

952

1.206.000,00

- 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

56.280.222,99

Razem przychody i dochody budżetu

62.283.002,81

Rozchody budżetu
w tym:

2.336.000,00
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-

raty pożyczek

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

992

336.000,00

994

2.000.000,00

Wydatki budżetu

59.947.002,81

Razem rozchody i wydatki budżetu

62.283.002,81
"

8. W załączniku nr 4 dokonuje się następujących zmian:
w pkt 1 Dotacje udzielane dla jednostek sektora finansów publicznych
- w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 Przedszkola kwotę dotacji celowej w wysokości
64.000,00 zł zastępuje się kwotą 94.000,00 zł;
- w dziale 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85111 Szpitale ogólne kwotę dotacji celowej w wysokości
24.000,00 zł zastępuje się kwotą 44.952,00 zł
- kwota ogólna dotacji celowej po zmianie wynosi 1.925.094,60 zł.
9. Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie:
" Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji
rządowej.
I. DOCHODY

Dział
710

Rozdział

71035

801
80101

Nazwa
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Kwota
500,00

Cmentarze
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące
realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej

500,00
500,00

OŚWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące
realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej
OGÓŁEM :

13.029,00
13.029,00
13.029,00

Nazwa
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Kwota
500,00

13.529,00

II. WYDATKI

Dział
710

Rozdział

71035

Cmentarze
Wydatki bieżące
w tym:
-wydatki jednostek budżetowych, z tego:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

500,00
500,00
500,00
500,00
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801
80101

OŚWIATA I WYCHOWANIE

13.029,00

Szkoły podstawowe

13.029,00

Wydatki bieżące
w tym:
-wydatki jednostek budżetowych, z tego:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
OGÓŁEM :

13.029,00
13.029,00
13.029,00
13.529,00
"

§ 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 rozdziale 70005 z wpływów ze sprzedaży działek budowlanych będących własnością Gminy Toszek;
-w rozdziale 75618 z wpływów z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
w rozdziale 75814 ze środków z rezerwy celowej budżetu państwa, z przeznaczeniem na zwrot części
wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r.;
-w rozdziale 80101 z wpłat rodziców oraz z dotacji celowej otrzymanej na udzielenie wsparcia finansowego
na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą "Poznaj Polskę";
-w rozdziale 80104 ze zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci niebędących mieszkańcami
naszej gminy;
-w rozdziale 90005 ze środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze";
-w rozdziale 90019 z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska;
Zmniejszono dochody:
- w rozdziale 70005 z wpływów z czynszu za najem lokali mieszkalnych, w związku z tym, iż podwyżkę
wysokości czynszu zaplanowano w budżecie od miesiąca lutego 2021 r., a faktycznie zmiana jego
wysokości nastąpiła od miesiąca lipca 2021 r.;
-w rozdziale 85195 w związku z malejącą liczbą osób korzystających z transportu do punktów szczepień,
infolinii lub usług gminnego koordynatora do spraw szczepień przeciw COVID-19 zmniejszono dochody
przeznaczone na ten cel (decyzja Wojewody Śląskiego nr ZKI.3330.2.92.2021 z dnia 24 września 2021 r.);
Środki przeznaczone zostaną:
-w rozdziale 01008 na pokrycie kosztów nadzoru inwestorskiego przy remoncie rowu w Ciochowicach;
-w rozdziale 70005 na rozbiórkę budynku w Boguszycach przy ulicy Ujazdowskiej;
-w rozdziale 75023 na opłaty komornicze dot. postępowania egzekucyjnego w administracji;
-w rozdziale 80101 na przygotowanie i przeprowadzenie wycieczek szkolnych w Szkole Podstawowej w
Paczynie, związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra, przyjętymi do
dofinansowania w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”;
-w rozdziale 80104 na zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach w innych gminach na podstawie
zawartych porozumień;
-w rozdziale 85111 na przekazanie dotacji celowej dla Szpitala Psychiatrycznego w Toszku na zakup 4
łóżek szpitalnych wraz z materacami, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19;
-w rozdziale 85154 na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi;
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-w rozdziale 90005 na zakup wyposażenia i materiałów biurowych niezbędnych do realizacji Programu
Priorytetowego "Czyste Powietrze";
-w rozdziale 90019 na przeprowadzenie działań ekologicznych na terenie gminy Toszek;
-w rozdziale 90095 na realizację zadania "Wymiana wodociągu z rur azbestowo-cementowych w
miejscowości Paczynka ul. Wiejska";
-w rozdziale 92109 na przygotowanie dokumentacji projektowej remontu budynku świetlicy wiejskiej w
Kotliszowicach oraz na realizację wydatków Sołectwa Kotulin i Paczyna;
-w rozdziale 92195 na zakup wiaty rowerowej dla Sołectwa Ciochowice oraz na realizację wydatków
Sołectwa Sarnów;
-w rozdziale 92601 na wykonanie systemu gromadzenia wód deszczowych na boisku LKS Orzeł Paczyna.
Zmniejszył się deficyt budżetu Gminy Toszek o kwotę 150.000,00 zł oraz źródło jego pokrycie (kredyt), w
związku z wprowadzeniem dodatkowych środków do budżetu.
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