UCHWAŁA NR XXXIX/508/2022
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU
z dnia 16 marca 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2022
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j Dz. U. z 2022 r.
poz. 559), 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 2022

o kwotę 457.553,00 zł

1. w dziale 758 Różne rozliczenia

o kwotę 457.553,00 zł

w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
o kwotę 457.553,00 zł
dochody bieżące

o kwotę 457.553,00 zł

w tym:
subwencje ogólne z budżetu państwa

o kwotę 457.553,00 zł

§ 2. Zwiększyć dochody w budżecie Gminy Toszek na rok 2022

o kwotę 384.707,16 zł

1. w dziale 600 Transport i łączność

o kwotę 319.350,00 zł

w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy

o kwotę 319.350,00 zł

dochody bieżące

o kwotę 319.350,00 zł

w tym:
wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności
2. w dziale 750 Administracja publiczna

o kwotę 319.350,00 zł
o kwotę 5.000,00 zł

w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

o kwotę 5.000,00 zł

dochody bieżące

o kwotę 5.000,00 zł

w tym:
wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 5.000,00 zł
3. w dziale 758 Różne rozliczenia

o kwotę 54.019,00 zł

a) w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
o kwotę 27.369,00 zł
dochody bieżące

o kwotę 27.369,00 zł

w tym:
subwencje ogólne z budżetu państwa
b) w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe
dochody bieżące

o kwotę 27.369,00 zł
o kwotę 26.650,00 zł
o kwotę 26.650,00 zł

w tym:
wpływy z pozostałych odsetek

o kwotę 26.650,00 zł

4. w dziale 801 Oświata i wychowanie

o kwotę 2.338,16 zł

w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe

o kwotę 2.338,16 zł

dochody bieżące

o kwotę 2.338,16 zł
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w tym:
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
5. w dziale 926 Kultura fizyczna

o kwotę 2.338,16 zł
o kwotę 4.000,00 zł

w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

o kwotę 4.000,00 zł

dochody bieżące

o kwotę 4.000,00 zł

w tym:
wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

o kwotę 4.000,00 zł

Plan dochodów budżetu Gminy Toszek po zmianach wynosi: 49.061.398,19 zł.
§ 3. Zmniejszyć wydatki w budżecie Gminy Toszek na rok 2022

o kwotę 318.853,00 zł

1. w dziale 801 Oświata i wychowanie

o kwotę 257.553,00 zł

a) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe
wydatki bieżące

o kwotę 244.403,00 zł
o kwotę 244.403,00 zł

w tym:
wydatki jednostek budżetowych

o kwotę 244.403,00 zł

z tego:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
wydatki bieżące

o kwotę 244.403,00 zł
o kwotę 13.150,00 zł
o kwotę 13.150,00 zł

w tym:
wydatki jednostek budżetowych

o kwotę 13.150,00 zł

z tego:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
2. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

o kwotę 13.150,00 zł
o kwotę 11.300,00 zł

w rozdziale 90095 Pozostała działalność

o kwotę 11.300,00 zł

wydatki bieżące

o kwotę 11.300,00 zł

w tym:
wydatki jednostek budżetowych

o kwotę 11.300,00 zł

z tego:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
3. w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

o kwotę 11.300,00 zł
o kwotę 50.000,00 zł

w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

o kwotę 50.000,00 zł

wydatki bieżące

o kwotę 50.000,00 zł

w tym:
dotacje na zadania bieżące

o kwotę 50.000,00 zł

§ 4. Zwiększyć wydatki w budżecie Gminy Toszek na rok 2022

o kwotę 491.908,16 zł

1. w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

o kwotę 295,00 zł

w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

o kwotę 295,00 zł

wydatki bieżące

o kwotę 295,00 zł

w tym:
wydatki jednostek budżetowych

o kwotę 295,00 zł
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z tego:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
2. w dziale 750 Administracja publiczna
a) w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
wydatki bieżące

o kwotę 295,00 zł
o kwotę 55.000,00 zł
o kwotę 50.000,00 zł
o kwotę 50.000,00 zł

w tym:
wydatki jednostek budżetowych

o kwotę 50.000,00 zł

z tego:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
b) w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
wydatki bieżące

o kwotę 50.000,00 zł
o kwotę 5.000,00 zł
o kwotę 5.000,00 zł

w tym:
wydatki jednostek budżetowych

o kwotę 5.000,00 zł

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

o kwotę 5.000,00 zł
o kwotę 29.707,16 zł

w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe

o kwotę 29.707,16 zł

wydatki bieżące

o kwotę 29.707,16 zł

w tym:
wydatki jednostek budżetowych

o kwotę 29.707,16 zł

z tego:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane

o kwotę 27.369,00 zł

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

o kwotę 2.338,16 zł

4. w dziale 852 Pomoc społeczna

o kwotę 100.000,00 zł

a) w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe
o kwotę 30.000,00 zł
wydatki bieżące

o kwotę 30.000,00 zł

w tym:
świadczenia na rzecz osób fizycznych
b) w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej
wydatki bieżące

o kwotę 30.000,00 zł
o kwotę 70.000,00 zł
o kwotę 70.000,00 zł

w tym:
wydatki jednostek budżetowych

o kwotę 70.000,00 zł

z tego:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane

o kwotę 30.000,00 zł

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

o kwotę 40.000,00 zł

5. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

o kwotę 297.451,00 zł

w rozdziale 90095 Pozostała działalność

o kwotę 297.451,00 zł

wydatki bieżące

o kwotę 1.550,00 zł

w tym:
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wydatki jednostek budżetowych

o kwotę 1.550,00 zł

z tego:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

o kwotę 1.550,00 zł

wydatki majątkowe

o kwotę 295.901,00 zł

w tym:
zakup i objęcie akcji i udziałów

o kwotę 50.000,00 zł

nakłady inwestycyjne

o kwotę 245.901,00 zł

6. w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

o kwotę 9.455,00 zł

w rozdziale 92195 Pozostała działalność

o kwotę 9.455,00 zł

wydatki bieżące

o kwotę 9.455,00 zł

w tym:
wydatki jednostek budżetowych

o kwotę 9.455,00 zł

z tego:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

o kwotę 9.455,00 zł

Plan wydatków budżetu Gminy Toszek po zmianach wynosi: 58.750.044,48 zł.
§ 5. § 5. Deficyt zwiększy się o kwotę 245.901,00 zł.
§ 6. 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
245.901,00 zł;
§ 7. W Uchwale nr XXXVI/468/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Toszek na rok 2022 dokonuje się następujących zmian:
1. § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 9.688.646,29 zł, który zostanie pokryty
przychodami pochodzącymi z:
1) kredytu w kwocie 1.914.000,00 zł;
2) pożyczki- wpływ pożyczki na przydomowe oczyszczalnie ścieków w kwocie 240.000,00 zł;
3) 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, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 w kwocie 5.790.554,39 zł;
4) 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, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 476.635,90 zł;
5) przychodów jst z wolnych
1.267.456,00 zł .”.

środków,

o których

mowa

w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie

2. § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów i rozchodów budżetu, z czego:
1) przychody w kwocie 11.574.646,29 zł
2) rozchody w kwocie 1.886.000,00 zł
zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.”..
3. Załącznik nr 3 otrzymuje następujące brzmienie:
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" Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu.

Wyszczególnienie

Klasyfikacja
§

Planowana kwota
2022 r.
11.574.646,29

Przychody budżetu
w tym:
-

kredyty

952

2.250.000,00

-

pożyczki

952

240.000,00

905

7.340.554,39

906

476.635,90

950

1.267.456,00

- przychody jst 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 – art.217
ust. 2 pkt. 8 u.o.f.p
- 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,
o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.o.f.p.
- przychody jst z wolnych środków, o których
mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 u.o.f.p

49.061.398,19

Dochody budżetu
Razem przychody i dochody budżetu

60.636.044,48

Rozchody budżetu
w tym:

1.886.000,00

-

raty kredytów

992

-

-

rata pożyczki

992

336.000,00

994

1.550.000,00

- przelewy na rachunki lokat
Wydatki budżetu

58.750.044,48

Razem rozchody i wydatki budżetu

60.636.044,48
"

4. W załączniku nr 4 dokonuje się następujących zmian:
w pkt 2 Dotacje udzielane dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
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- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami kwotę dotacji celowej w wysokości
50.000,00 zł zastępuje się kwotą 0,00 zł;
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwota dotacji celowej po zmianie wynosi
20.000,00 zł
- kwota ogólna dotacji celowej wynosi 958.000,00 zł
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka.
§ 9. 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 niewykorzystanej dotacji w 2021 r. przez Górnośląsko-Zagłębiowską
Metropolię;
-w rozdziale 75075 z darowizny otrzymanej na promocję Gminy Toszek;
-w rozdziale 75801ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, na wsparcie szkół w zakresie
zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
-w rozdziale 75814 z wpływu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych;
-w rozdziale 80101 z odszkodowania otrzymanego z tytułu uszkodzenia dachu w Szkole Podstawowej nr 1
im. Ireny Sendler w Toszku;
-w rozdziale 92605 ze zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2021 r. przez organizacje prowadzące działalność
pożytku publicznego (kluby sportowe).
Zmniejszono dochody o kwotę 457.553,00 zł, w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2022
o ostatecznej wysokości subwencji ogólnej na rok 2022.
Środki przeznaczone zostaną:
-w rozdziale 70005 na realizację wydatków Osiedla Oracze;
-w rozdziale 75023 na pokrycie kosztów dostawy paliwa gazowego do budynku Urzędu Miejskiego w
Toszku;
-w rozdziale 75075 na promocję Gminy Toszek;
-w rozdziale 80101 na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z
zakresu pomocy psychologiczno-pedagogiczne (dot. Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ireny Sendler w Toszku,
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Gustawa Morcinka w Toszku oraz Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi
w Pniowie) oraz na naprawę uszkodzonego dachu w Szkole Podstawowej nr 1 im. Ireny Sendler w Toszku;
-w rozdziale 85214, 85219 na realizację wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku (zasiłki celowe,
umowy cywilnoprawne, art. higieniczne, usługi);
-w rozdziale 90095 oraz 92195 na realizację wydatków Osiedla Oracze;
-w rozdziale 90095 na objęcie dodatkowych udziałów w jednoosobowej spółce z ograniczoną
odpowiedzialnością Gminy Toszek pod firmą: "Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Toszku"
oraz na budowę wodociągu i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Księdza Johannesa Chrząszcza i
Wielowiejskiej w Toszku.
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Deficyt zwiększył się o kwotę 245.901,00 zł, w związku z wprowadzeniem do budżetu otrzymanych w
2021 r. środków na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w
zakresie kanalizacji (kwota 1.795.901,00 zł).
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