UCHWAŁA NR XL/511/2022
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU
z dnia 7 kwietnia 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. 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.) oraz art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy
obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2022 r.,
poz. 583 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Toszka
Rada Miejska w Toszku
uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększyć dochody w budżecie Gminy Toszek na rok 2022

o kwotę 123.860,00 zł

1. w dziale 852 Pomoc społeczna

o kwotę 43.860,00 zł

w rozdziale 85295 Pozostała działalność

o kwotę 43.860,00 zł

dochody bieżące

o kwotę 43.860,00 zł

w tym:
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków
powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
o kwotę 43.860,00 zł
2. w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

o kwotę 38.500,00 zł

w rozdziale 92195 Pozostała działalność

o kwotę 38.500,00 zł

dochody majątkowe

o kwotę 38.500,00 zł

w tym:
dotacje celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
o kwotę 38.500,00 zł
3. w dziale 926 Kultura fizyczna

o kwotę 41.500,00 zł

w rozdziale 92695 Pozostała działalność

o kwotę 41.500,00 zł

dochody majątkowe

o kwotę 41.500,00 zł

w tym:
dotacje celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
o kwotę 41.500,00 zł
Plan dochodów budżetu Gminy Toszek po zmianach wynosi: 49.422.233,19 zł.
§ 2. Zwiększyć wydatki w budżecie Gminy Toszek na rok 2022

o kwotę 123.860,00 zł

1. w dziale 852 Pomoc społeczna

o kwotę 43.860,00 zł

w rozdziale 85295 Pozostała działalność

o kwotę 43.860,00 zł

wydatki bieżące

o kwotę 43.860,00 zł

w tym:
-świadczenia na rzecz osób fizycznych

o kwotę 43.080,00 zł

-wydatki jednostek budżetowych

o kwotę 780,00 zł

z tego:
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wynagrodzenia i składki od nich naliczane
2. w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

o kwotę 780,00 zł
o kwotę 38.500,00 zł

w rozdziale 92195 Pozostała działalność

o kwotę 38.500,00 zł

wydatki majątkowe

o kwotę 38.500,00 zł

w tym:
nakłady inwestycyjne

o kwotę 38.500,00 zł

3. w dziale 926 Kultura fizyczna

o kwotę 41.500,00 zł

w rozdziale 92695 Pozostała działalność

o kwotę 41.500,00 zł

wydatki majątkowe

o kwotę 41.500,00 zł

w tym:
nakłady inwestycyjne

o kwotę 41.500,00 zł

Plan wydatków budżetu Gminy Toszek po zmianach wynosi: 59.110.879,48 zł.
§ 3. 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. § 11 otrzymuje nowe brzmienie:
"§ 11a. Ustala się przychody i wydatki Środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.
§ 11b. Ustala się dochody i wydatki Środków pochodzących z Funduszu Pomocowego, utworzonego na
podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym
na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 583 z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 10 do
uchwały:"
2. dodaje się Załącznik nr 10 o następującej treści:
" Środki pochodzące z Funduszu Pomocowego, utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca
2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
(t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 583 z późn. zm.)
I. Dochody
Dział
852

Rozdział

Nazwa
POMOC SPOŁECZNA

Plan na 2022 r.
43.860,00

85295

Pozostała działalność

43.860,00

Dochody bieżące
w tym:
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin,
powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów
województw, pozyskane z innych źródeł

43.860,00

Rozdział

Nazwa
POMOC SPOŁECZNA

Plan na 2022 r.
43.860,00

85295

Pozostała działalność

43.860,00

Wydatki bieżące
w tym:
-świadczenia na rzecz osób fizycznych
-wydatki jednostek budżetowych
z tego:

43.860,00

43.860,00

II. Wydatki
Dział
852

43.080,00
780,00
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wynagrodzenia i składki od nich naliczane

780,00

"
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka.
§ 5. 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 85295 ze środków z Funduszu Pomocowego, z przeznaczeniem na pomoc obywatelom
Ukrainy, w postaci udzielenia im jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę
wraz z kosztami obsługi (kwota 39.780,00 zł) oraz na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia
obywatelom Ukrainy w kwocie 40 zł za osobę dziennie (kwota 4.080,00 zł);
-w rozdziale 92195 oraz 92695 ze środków z samorządu województwa w ramach konkursu "Inicjatywa
sołecka".
Środki przeznaczone zostaną:
-w rozdziale 85295 na wypłatę obywatelom Ukrainy jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości
300 zł na osobę oraz na rekompensatę 40 zł za każdy dzień zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia
Ukraińcom;
-w rozdziale 92195 oraz 92695 na realizację zadań w ramach konkursu "Inicjatywa sołecka".
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