UCHWAŁA NR XXI/232/2012
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) Zmniejszyć wydatki w budżecie Gminy Toszek na rok 2012
w dziale 926 Kultura fizyczna
w rozdz. 92601 Obiekty sportowe
wydatki majątkowe
o kwotę 71.192,00 zł
2) Zwiększyć wydatki w budżecie Gminy Toszek na rok 2012
a) w dziale 750 Administracja publiczna
w rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
wydatki bieżące
o kwotę 3.700,00 zł
w tym:
- wydatki jednostek budżetowych
o kwotę 3.700,00 zł
z tego:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
o kwotę 3.700,00 zł
b) w dziale 801 Oświata i wychowanie
- w rodz. 80104 Przedszkola
wydatki bieżące
o kwotę 4.492,00 zł
w tym:
wydatki jednostek budżetowych
o kwotę 4.492,00 zł
z tego:
wynagrodzenia i składki od nich naliczone
o kwotę 4.492,00 zł
- w rozdz. 80113 Dowożenia uczniów do szkół
wydatki bieżące
o kwotę 63.000,00 zł
w tym:
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wydatki jednostek budżetowych
o kwotę 63.000,00 zł
z tego:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
o kwotę 63.000,00 zł
3) Z przeznaczeniem środków na pokrycie następujących wydatków:
a) w rozdz. 75075 na zakup strojów sportowych dla UKS Toszecka Grupa Kolarska.
b) w rozdz. 80104 na wypłacenie zasiłku na zagospodarowanie dla nauczyciela z Publicznego Przedszkola
w Toszku.
c) w rozdz. 80113 na dowóz uczniów do placówek oświatowych miasta i gminy Toszek oraz do Zespołu Szkół
Specjalnych w Pyskowicach przy ulicy Poniatowskiego 2 w okresie wrzesień- grudzień 2012 r.
4) Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka.
5) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Toszku
Ireneusz Kokoszka
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