UCHWAŁA NR XXXVI/467/2021
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU
z dnia 22 grudnia 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 z pózn. 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 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 835.918,89 zł

1. w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

o kwotę 13.300,00 zł

w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

o kwotę 13.300,00 zł

dochody majątkowe

o kwotę 13.300,00 zł

w tym:
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
o kwotę 13.300,00 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 209.000,00 zł
a) w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych,
podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
o kwotę 51.000,00 zł
dochody bieżące

o kwotę 51.000,00 zł

w tym:
wpływy z podatku rolnego

o kwotę 29.000,00 zł

wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

o kwotę 10.000,00 zł

wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

o kwotę 12.000,00 zł

b) 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 140.000,00 zł
dochody bieżące

o kwotę 140.000,00 zł

w tym:
wpływy z podatku od nieruchomości

o kwotę 95.000,00 zł

wpływy z podatku rolnego

o kwotę 45.000,00 zł

c) w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
o kwotę 18.000,00 zł
dochody bieżące

o kwotę 18.000,00 zł

w tym:
wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych
3. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
a) w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi
dochody bieżące

o kwotę 18.000,00 zł
o kwotę 613.618,89 zł
o kwotę 116.000,00 zł
o kwotę 116.000,00 zł
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w tym:
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie
odrębnych ustaw
o kwotę 116.000,00 zł
b) w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
dochody majątkowe

o kwotę 497.618,89 zł
o kwotę 497.618,89 zł

w tym:
dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,
o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
o kwotę 497.618,89 zł
§ 2. Zwiększyć dochody w budżecie Gminy Toszek na rok 2021

o kwotę 859.818,89 zł

1. w dziale 600 Transport i łączność

o kwotę 203.000,00 zł

w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy

o kwotę 203.000,00 zł

dochody bieżące

o kwotę 203.000,00 zł

w tym:
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
2. w dziale 750 Administracja publiczna

o kwotę 203.000,00 zł
o kwotę 200,00 zł

w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

o kwotę 200,00 zł

dochody bieżące

o kwotę 200,00 zł

w tym:
wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 200,00 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 334.118,00 zł
a) w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych,
podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
o kwotę 297.018,00 zł
dochody bieżące

o kwotę 297.018,00 zł

w tym:
wpływy z podatku od nieruchomości

o kwotę 297.018,00 zł

b) 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 37.100,00 zł
dochody bieżące

o kwotę 37.100,00 zł

w tym:
wpływy z podatku od spadków i darowizn

o kwotę 28.000,00 zł

wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

o kwotę 9.100,00 zł

4. w dziale 851 Ochrona zdrowia

o kwotę 200,00 zł

w rozdziale 85195 Pozostała działalność

o kwotę 200,00 zł

dochody bieżące

o kwotę 200,00 zł

w tym:
środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań
bieżących jednostek sektora finansów publicznych
o kwotę 200,00 zł
5. w dziale 855 Rodzina

o kwotę 7.500,27 zł
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a) w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
o kwotę 5.500,27 zł
dochody bieżące

o kwotę 5.500,27 zł

w tym:
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
o kwotę 5.500,27 zł
b) w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny
dochody bieżące

o kwotę 2.000,00 zł
o kwotę 2.000,00 zł

w tym:
środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw
o kwotę 2.000,00 zł
6. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
a) w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
dochody bieżące

o kwotę 294.800,62 zł
o kwotę 1.500,00 zł
o kwotę 1.500,00 zł

w tym:
środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację
zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 1.500,00 zł
b) w rozdziale 90095 Pozostała działalność
dochody bieżące

o kwotę 293.300,62 zł
o kwotę 293.300,62 zł

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

o kwotę 293.300,62 zł
o kwotę 20.000,00 zł

w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

o kwotę 20.000,00 zł

dochody bieżące

o kwotę 20.000,00 zł

w tym:
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

o kwotę 20.000,00 zł

Plan dochodów budżetu Gminy Toszek po zmianach wynosi: 57.675.475,71 zł.
§ 3. Zmniejszyć wydatki w budżecie Gminy Toszek na rok 2021

o kwotę 2.946,19 zł

1. w dziale 600 Transport i łączność

o kwotę 1.465,19 zł

a) w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne
wydatki bieżące

o kwotę 537,59 zł
o kwotę 537,59 zł

w tym:
wydatki jednostek budżetowych

o kwotę 537,59 zł

z tego:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
b) w rozdziale 60095 Pozostała działalność
wydatki bieżące

o kwotę 537,59 zł
o kwotę 927,60 zł
o kwotę 927,60 zł

w tym:
wydatki jednostek budżetowych

o kwotę 927,60 zł

z tego:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

o kwotę 927,60 zł
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2. w dziale 710 Działalność usługowa

o kwotę 1.481,00 zł

w rozdziale 71035 Cmentarze

o kwotę 1.481,00 zł

wydatki bieżące

o kwotę 1.481,00 zł

w tym:
wydatki jednostek budżetowych

o kwotę 1.481,00 zł

z tego:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

o kwotę 1.481,00 zł

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

o kwotę 26.846,19 zł

1. w dziale 600 Transport i łączność

o kwotę 2.946,19 zł

w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne

o kwotę 2.946,19 zł

wydatki bieżące

o kwotę 2.946,19 zł

w tym:
wydatki jednostek budżetowych

o kwotę 2.946,19 zł

z tego:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
2. w dziale 750 Administracja publiczna

o kwotę 2.946,19 zł
o kwotę 200,00 zł

w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

o kwotę 200,00 zł

wydatki bieżące

o kwotę 200,00 zł

w tym:
wydatki jednostek budżetowych

o kwotę 200,00 zł

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

o kwotę 200,00 zł
o kwotę 20.000,00 zł

w rozdziale 80104 Przedszkola

o kwotę 20.000,00 zł

wydatki bieżące

o kwotę 20.000,00 zł

w tym:
dotacje na zadania bieżące
4. w dziale 851 Ochrona zdrowia

o kwotę 20.000,00 zł
o kwotę 200,00 zł

w rozdziale 85195 Pozostała działalność

o kwotę 200,00 zł

wydatki bieżące

o kwotę 200,00 zł

w tym:
wydatki jednostek budżetowych

o kwotę 200,00 zł

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

o kwotę 200,00 zł
o kwotę 2.000,00 zł

w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny

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:
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wynagrodzenia i składki od nich naliczane

o kwotę 2.000,00 zł

6. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

o kwotę 1.500,00 zł

w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

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

o kwotę 1.500,00 zł

Plan wydatków budżetu Gminy Toszek po zmianach wynosi: 60.074.799,53 zł.
§ 5. 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. § 15 otrzymuje brzmienie:
„§ 15. Określa się dochody z tytułu opłat za korzystanie przez przewoźników i operatorów
publicznego transportu zbiorowego z przystanków położonych na drogach zarządzanych przez Gminę
oraz wydatki na utrzymanie przystanków:
1) dochody 6.000,00 zł,
2) wydatki 14.072,40 zł.”.
2. § 16 otrzymuje brzmienie:
„§ 16. Określa się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki
na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:
1) planowane dochody - 2.884.000,00 zł,
2) wydatki - 3.942.946,00 zł.”.
3. 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
136.500,00 zł zastępuje się kwotą 156.500,00 zł;
- kwota ogólna dotacji celowej po zmianie wynosi 1.987.594,60 zł.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka.
§ 7. 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 60004 ze zwrotu środków z tytułu podatku VAT z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii;
-w rozdziale 75075 z darowizny otrzymanej na organizację XI Toszeckiego Jarmarku Adwentowego;
-w rozdziale 75615 z wpływów z podatku od nieruchomości;
-w rozdziale 75616 z wpływów z podatku od spadków i darowizn oraz z odsetek od nieterminowych wpłat;
-w rozdziale 85195 ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na transport osób
niepełnosprawnych do punktów szczecie COVID-19;
-w rozdziale 85502 z dochodów związanych z realizacją zadań zleconych (fundusz alimentacyjny, zaliczka
alimentacyjna);
-w rozdziale 85504 z dotacji otrzymanej na realizację "Programu asystent rodziny na rok 2021";
-w rozdziale 90005 ze środków otrzymanych w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w
Katowicach na realizację zadań w ramach programu "Czyste Powietrze"
-w rozdziale 90095 z refundacji wydatków poniesionych na budowę kanalizacji w Toszku;
-w rozdziale 92120 z refundacji wydatków poniesionych na remont cokołu Ratusza w Toszku.
Zmniejszono dochody:
- w rozdziale 70005 z wpływów z opłaty przekształceniowej;
-w rozdziale 75615 z wpływów z podatku rolnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz z odsetek
od nieterminowych wpłat;
- w rozdziale 75616 z wpływów z podatku od nieruchomości, podatku rolnego;
-w rozdziale 75621 z wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych;
-w rozdziale 90002 z wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
w związku z przewidywanym niewykonaniem planu;
-w rozdziale 90004 w związku z przesunięciem terminu otrzymania dofinansowania na realizację zadania
"Tworzenie i odnowienie zieleni w gminie Toszek na rok następny (zadanie w trakcie realizacji);
Środki przeznaczone zostaną:
-w rozdziale 60016 na remonty dróg gminnych;
-w rozdziale 75075 na organizację XI Toszeckiego Jarmarku Adwentowego;
-w rozdziale 80104 na zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach w innych gminach;
-w rozdziale 85195 na transport osób niepełnosprawnych do punktów szczepień COVID-19 (środki z
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19);
-w rozdziale 85504 na realizację "Programu asystent rodziny na rok 2021";
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-w rozdziale 90005 na realizację zadań w ramach programu "Czyste Powietrze" (zakup materiałów
biurowych).
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