UCHWAŁA NR XXXVI/393/2013
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU
z dnia 25 września 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 z późn. zm.) oraz art 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r.
poz. 885)
Rada Miejska w Toszku uchwala:
1. Zmniejszyć wydatki w budżecie Gminy Toszek na rok 2013
a) w dziale 710 Działalność usługowa
w rozdziale 71035 Cmentarze
wydatki bieżące
o kwotę 4.000,00 zł
w tym:
wydatki jednostek budżetowych
o kwotę 4.000,00 zł
z tego:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
o kwotę 4.000,00 zł
b) w dziale 926 Kultura fizyczna
w rozdziale 92695 Pozostała działalność
wydatki majątkowe
o kwotę 56.000,00 zł
w tym:
- nakłady inwestycyjne
o kwotę 9.511,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 (środki
pochodzące z budżetu Unii Europejskiej) i pkt 3 (środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i niepodlegające
zwrotowi, inne niż wymienione w pkt 2)
o kwotę 46.489,00 zł
2. Zwiększyć wydatki w budżecie Gminy Toszek na rok 2013
w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa
w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
wydatki bieżące
o kwotę 60.000,00 zł
w tym:
wydatki jednostek budżetowych
o kwotę 60.000,00 zł
z tego:
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wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
o kwotę 60.000,00 zł
3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Toszku
Ireneusz Kokoszka
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UZASADNIENIE
Środki przezanczone zostaną na zabezpieczenie wydatków związanych z utrzymaniem lokali mieszkalnych i
użytkowychstanowiących własność Gminy Toszek oraz lokali będących w zarządzie wspólnot
mieszkaniowych.
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