UCHWAŁA NR XXI/229/2012
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU
z dnia 27 czerwca 2012 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2012
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240)
Rada Miejska w Toszku uchwala:
1) Zwiększyć dochody w budżecie Gminy Toszek na rok 2012
w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
w rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych,
podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.
- podatek od nieruchomości od osób prawnych
o kwotę 250.000,00 zł
w tym:
dochody bieżące
o kwotę 250.000,00 zł
2) Zmniejszyć dochody w budżecie Gminy Toszek na rok 2012
w dziale 758 Różne rozliczenia
w rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
- część oświatowa subwencji ogólnej
o kwotę 78.214,00 zł
w tym:
dochody bieżące
o kwotę 78.214,00 zł
3) Zmniejszyć wydatki w budżecie Gminy Toszek na rok 2012
a) w dziale 801 Oświata i wychowanie
w rozdz. 80195 Pozostała działalność
wydatki bieżące
o kwotę 23.000,00 zł
w tym:
- wydatki jednostek budżetowych
o kwotę 23.000,00 zł
z tego:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
o kwotę 23.000,00 zł
wydatki majątkowe
o kwotę 28.000,00 zł
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b) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w rozdz. 90095 Pozostała działalność
wydatki majątkowe
o kwotę 247.214,00 zł
4) Zmniejszyć przychody w budżecie Gminy Toszek na rok 2012
w § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240)
o kwotę 470.000,00 zł
5) Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/156/2011 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Toszek na rok 2012, otrzymuje brzmienie:
Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu

Wyszczególnienie
Przychody budżetu
w tym:
- kredyty
- wolne środki
Dochody budżetu
Razem przychody i dochody budżetu
Rozchody budżetu
w tym:
- rata kredytów
- rata pożyczki

Klasyfikacja
§

Planowana kwota 2012 r.
1.750.000,00

952
950

1.000.000,00
750.000,00
28.592.930,57
30.342.930,57
589.175,00

992
992

Wydatki budżetu
Razem rozchody i wydatki budżetu

524.000,00
65.175,00
29.753.755,57
30.342.930,57

6) Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka.
7) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Toszku
Ireneusz Kokoszka
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