UCHWAŁA NR XXXV/381/2013
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU
z dnia 28 sierpnia 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 2013 r. , poz. 885)
Rada Miejska w Toszku uchwala:
1. Zwiększyć dochody w budżecie Gminy Toszek na rok 2013
o kwotę 21.804,00 zł
a) w dziale 750 Administracja publiczna
w rozdziale 75095 Pozostała działalność
dochody bieżące
o kwotę 15.741,00 zł
w tym:
zwrot podatku VAT za 2009r.
o kwotę 15.741,00 zł
b) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w rozdziale 90095 Pozostała działalność
dochody bieżące
o kwotę 6.063,00 zł
w tym:
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
o kwotę 6.063,00 zł
2. Zmniejszyć wydatki w budżecie Gminy Toszek na rok 2013
w dziale 750 Administracja publiczna
w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
wydatki bieżące
o kwotę 28.337,00 zł
w tym:
wydatki jednostek budżetowych
o kwotę 28.337,00 zł
z tego:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
o kwotę 28.337,00 zł
3. Zwiększyć wydatki w budżecie Gminy Toszek na rok 2013
o kwotę 50.141,00 zł
a) w dziale 750 Administracja publiczna
w rozdziale 75095 Pozostała działalność
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wydatki bieżące
o kwotę 5.141,00 zł
w tym:
wydatki jednostek budżetowych
o kwotę 5.141,00 zł
z tego:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
o kwotę 5.141,00 zł
b) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
wydatki bieżące
o kwotę 45.000,00 zł
w tym:
dotacje na zadania bieżące
o kwotę 45.000,00 zł
4. 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 864.700,00 zł zastępuje się kwotą 909.700,00 zł
- kwotę ogólną dotacji podmiotowej 871.200,00 zł zastępuje się kwotą 916.200,00 zł.
5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka.
6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Toszku
Ireneusz Kokoszka
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UZASADNIENIE
Środki przeznaczone zostaną:
a) w rozdziale 75095 na zapłatę firmie Deloitte za usługę prawniczą związaną z postępowaniem w sprawie
odzyskania podatku VATz Urzędu Skarbowego za 2009 r.
b) w rozdziale 92109:
- na realizację dodatkowych zadań w ramach bieżącej działalności Centrum Kultury "Zamek w Toszku"organizacja dożynek gminnych w 2013 r. oraz organizacja 110-lecia orkiesty dętej w Kotulinie ( kwota
20.000,00 zł)
-na zabezpieczenie wkładu własnego projektu realizowanego przez Centrum Kultury "Zamek w Toszku" pod
nazwą " Remont bramy przejazdowej budynku bramowego na Zamku w Toszku".
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