
Zarzlldzenie Nr 1.501 £[Xh 
Burmistrza Toszka 
z dnia ,{g 9IVdniO- ;if)05u 

w sprawie: zmian w ukladzie wykonawczym Gminy Toszek na rok 2005. 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 0 samorz!ldzie 
gminnymfDz. U. z2001r. Nr 142poz.1591 z p6i.n. zm .lorazart.126 ust.! pkt 1 usta\\IY 
z dnia 26 listopada 1998r. 0 tlnansach publicznych fDz. U. z 2003r. Nr 15 poz.148 
z p6:i:n. zm.l, oraz pkt 12 uchwaly Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 grudnia 2004r. 
Nr XXIII/242/04 w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Toszek na rok 2005 

Burmistrl: Toszka 
zarzltdza : 

l.Dokonac przeniesienia w ukladzie wykonawczym Gminy Toszek na rok 2005 

lIw dziale 600 Transport i htcznosc 

w rozdz. 6001 6 Drogi publiczne gminne 

z § 4270 Zakup uslug remontowych 


kwoty 10.000 zl. 

do § 4300 Zakup uslug pozostalych 


kwoty 10.000 z1. 


2/w dziale 754 Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpoZarowa 

w rozdz .. 754 12 Ochotnicze strate pozame 

z § 4300 Zakup us1ug pozostalych 


kwoty 600 zl. 

do§ 4210 Zakup materia16w i wyposazenia 


kwoty 600 z1. 


3/w dziale 852 Pomoc spo1eczna 

z rozdz. 852 19 Osrodki pomocy spolecznej 

z § 4110 Sktadki na ubezpieczenia spoleczne 


kwoty 1. 5 64 zl. 

z § 4120 Sktadki na Fundusz Pracy 


kwoty 136 zt. 


do rozdz. 85202 Domy pomocy spolecznej 

do § 43 30 Zakup usrug przez jednostki samorZ4du terytorialnego 


od innych jednostek samorZ4du terytorialnego 

kwoty 500 zl. 


do rozdz. 85219 Osrodki pomocy spolecznej 

do § 4300 Zakup uslug pozostalych 


kwoty 1.200 zt. 



- J. 

4/w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
w rozdz. 92109 Dorny i osrodki kultury,swietlice i kluby 
z § 4260 Zakup energii 

kwoty 305 z!. 
z § 4300 Zakup uslug pozostalych 

kwoty 1.980 z!. 
do § 41 70 Wynagrodzenia bezosobowe 

kwoty 555 zl. 
do § 4210 Zakup rnaterial6w i wyposazenia 

kwoty 1.730 zl. 

Z przeznaczeniern srodk6w na reali zacjc< wydatk6w biezi'\.cych. 

2.Wykonanie zarzi'\.dzenia powierza sic< Skarbnikowi Grniny. 

3. ZarZi'\.dzenie wchodzi w Zycie z dniern podj~cia. 
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