UCHWAŁA NR XXXIII/365/2013
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU
z dnia 26 czerwca 2013 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz.U. z 2013 r.,
poz. 594) oraz art 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240
z późn. zm.)
Rada Miejska w Toszku uchwala:
1. Zmniejszyć wydatki w budżecie Gminy Toszek na rok 2013
w dziale 852 Pomoc społeczna
w rozdziale 85295 Pozostała działalność
wydatki bieżące
o kwotę 2.000,00 zł
w tym:
wydatki jednostek budżetowych
o kwotę 2.000,00 zł
z tego:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
o kwotę 2.000,00 zł
2. Zwiększyć wydatki w budżecie Gminy Toszek na rok 2013
w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
wydatki bieżące
o kwotę 2.000,00 zł
w tym:
dotacje na zadania bieżące
o kwotę 2.000,00 zł
3. W załączniku nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Toszku nr XXVII/287/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Toszek na rok 2013 wprowadza się następujące zmiany:
w pkt 1 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 862.700,00 zł zastępuje się kwotą 864.700,00 zł;
- kwotę ogólną dotacji podmiotowej 862.700,00 zł zastępuje się kwotą 864.700,00 zł.
4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka.
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5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Toszku
Ireneusz Kokoszka
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Uzasadnienie
Środki przeznaczone zostaną na realizację dodatkowego zadania- prowadzenie zajęć z łucznictwa w ramach
bieżącej działalności Centrum Kultury "Zamek w Toszku".
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