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. ;!53J:2U05"Zat'zljdzeme Nr .... ... 

Burmistrza Toszka 


z dnia ..-?¢.. .~!Y..rjl1. (. <?.:.. .2006v, 

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

Na podstawie art.30 ust.2 pkl 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 0 samorza,dzie 
gminnym IDz.U. Z 200 Ir. Nr 142.poz. 159 11 oraz art.126 ust.l pkt I ustawy z dnia 
26 listopada I 998r. 0 fi nansach pubJicznych IDz.U. z 2003r Nr 15 poz .1481 oraz 
pkt 12 uchwaly z dnia 28 grudnia 2004r. Nr XXlII/242/2004 w sprawie uchwalenia 
budzetu Gminy Toszek na rok 2005 

Burmistrz Toszka 
zarz 'l dza: 

l.Dokonac przeniesienia wydatk6w w ukladzie wykonawczym Gminy Toszek na rok 200Sr 
II w dziale 80 I Oswiata i Wychowanie 

al w rozdz. 8010 1 Szkoly Podstawowe 
z § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 

kwot~ 610 zl 
z § 421 0 Zakup material6w i wyposazenia 

kwot« 250 z! 
z § 4260 Zakup energii 

kwot(( 1.698 zl 
do § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone 

do wynagrodze6 kW01(( 200 zl 
do § 40 10 Wynagrodzenoia osobowe pracownik6w 

kwot(( 500 zl 
do § 41 10 Skladki na ubezpieczenie spoleczne 

kwot~ 100 zl 
do § 4270 Zakup uslug remontowych 

kwot~ 25 0 zl 
do § 4300 Zakup uslug pozostalych 

kwot~ 400 zl 
do § 4350 Zakup uslug dost~pu do sieci Internet 

kwot~ 500 zl 
do § 441 0 Podr6ze s!uzbowe krajowe 

kwot~ 404 zl 
do § 4440 Odpisy na zakladowy fundusz 

swiadczeJ'1 socjalnych kwot(( 204 zl 



bl w rozdz. 80 I 03 Oddzialy przedszkolne w szkolach podstawowych 
z § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 

kwot<;' 300 zl 
do § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 

i ksi'l.zek kwot" J00 zl 
do § 4260 Zakup energii 

kwot<;' 200 zl 
cl w rozdz.80 1 04 Przedszkola 

z § 4260 Zakup energii 
kwot" 1 .154 z! 

do § 4210 Zakup material6w i wyposazenia 
kwot<;' 500 zl 

do § 4440 Odpisy na zakladowy fundusz swiadczeI1 
socja1nych kwot" 654 zl 

dl w rozdz. 80 II 0 Gimnazja 
z § 411 0 Skladki na ubezpieczenie spoleczne 

kwot<;' 1.800 zl 
do § 4300 Zakup uslug pozosralych 

kwot" 1.500 zl 
do § 4350 Zakup uslug dost~pLl do sieci Internet 

kwot<;' 300 zl 

21 w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 
w rozdz. 85401 Swietlice szkolne 

z § 4440 Odpisy na zakladowy fundusz 
swiadczeI1 socjalnych 

415 zl 
do § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 

kwot<;' 415 z! 

z przeznaczeniem srodk6w na zabezpieczenie wydatk6w biezqcych. 

2.Wykonanie zarzqdzenia powierza si" Skarbnikowi Gminy. 

3. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podj"cia. 
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