
, 	 /" I J. 'J Gj ---Uchwala Nr X)(A" /J /:J,0 OJ 
Rady iVIicjskicj w Toszku 

'/. dnia 28 gH-f..-d0/O :ZooSv: 

w 	sprawic: uchwalcni <l hudzctu Gminy TOSJ'.CK na rok 200(). 

Na rodstalNlc art. IS LlsL2 rkt 4, artS I , an. 57 , art . 5~ i arLo I ust2 ustawy z clnia 
1) marca 1990 r. 0 samor7..<.jdzic gminnYJ11 1[)/. . liJ 2001 r. Nr 142 p07:.1591 z p6Zn.7.rn.l 
art.! 09, 1 10, [ 1~ , 122, 124, 134 ust] i 4 ustawy /. dnia 2() Iistorada 1998 LO finansach 
publicznych IDz.U.z 2003 L Nr 15. pozl48 , z r()zn.zm.l 

Rada MicJska IN Toszku 
uchwala: 

l. Uchwala si~ budzct Gminy Toszek na rok 2006. 

2. 	Ustala si~ dochody budzetu w wysokosci 16.431.904 zt. , zgodnie z zalqcznikiem nr 1. 

3. 	Ustala si~ wydatki budzetu w wysokosci 19.481 .921 zL, zgodnie z zalctczni kiem nr 2. 

4. 	Ustala si{( sp{at~ rat kredyt6w i pozyczki w wysokosci 199.983 zt., zgodnie z zalctcznikiem 
ill 3. 

5. Zr6dlem pokrycia deficytu w wysokosci 3.050.017 zl. jest kredyt, zgodnie z zalctcznikiem 
or 3. 

6. 	Ustala si~ dochody i wydatki zwictzane z realizacjct zadan z zakresu administracj i rzctdowej: 
1.dochody 1.722.286 z1. 
2.wydatki 1.722.286 z1., zgodnie z zalqcznikiem or 4. 

7. Ustala si~ plan przychod6w i wydatk6w Gminnego Funduszu Ochrony Srodowiska 
i Gospodarki Wodnej: 
l.przychody 27.000 zt. 
2.wydatki 32.000 zl., zgodnie z zalqcznikiem nr 5. 

8. 	Ustala sie dotacj~ dla instytucji kultury w wysokosci 650.000 z1., zgodnie z zalctcznikiem 
or 6. 

9. 	Ustala si~ dotacje dla podmiot6w nie zaliczanych do sektora finans6w publicznych 
w wysokosci 190.000 zt. zgodnie z za!ctcZllikiem or 7. 

10.Ustala si~ wydatki na finasowanic wielo!ctnich program6w inwestycyjnych, zgodnie 
z zalqcznikiem nr 8. 

ll.OkreSla siy dochody z tytutu wydawania ZC/WO!c11 na sprzedaz napojow alkoholowych 
i wydatki na rcalizacjy zadan okreslonycil \V programie pro f~laklyki i rozwiqzywania 
problemowalkoholowych: 
I.docilody 100000 zl. 
211ydalki IO()O()()1.1. 

http:TOSJ'.CK


12.TWO[lY sir; rClerw«: 
l ogo Il1 i( 10000 /.1. 
2.cclowil-srodki wyodryonionc \v hllci zcc ic 

do dyspO/.ycji so lcc lw 100.0001. 1. 

13.LJpowaznia sir; 13urlnistr/.i1 Tos/ka do cJOk(ll lywania pl7.cni cs iel) mi ydzy rozdzialam i 
i gl'upami wydatkow w planie wyclillk()w. I wy lqczen icl11 przcn icsicn miydzy dzia tami. 

14.Upowaznia siy Bunni st rza loszka do lokowania wolnych srodkow budzetowych na 
rachunkach w innych bankach. 

IS.Upowaznia si« Burmistrza l'oszka do zaciqgni ycia kredytu krotkoterm inowego 
w rachu nku biezqcym na pokrycic v"y s t~pujqcego w ciqgu roku niedoboru srodk6w do 
k woty 700.000 zL 

16.Wykonanie uchwaty powierza si« Burm istrzowi Toszka. 

17.Traci moc uchwala Nr V II175/2003 Rady Miej sk iej w Toszku z dnia 27 maja 2003r. 
w sprawie przyj«cia do wyko nania "Wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 
2003-2008", wraz z uchwalami jq zmieniajqcymi. 

18. Uchwala podlega ogloszeniu w trybie przewidzianym dla akt6w prawa miej scowego. 

19.Uchwa{a wchodzi w zyc ie po up{ywie 14 dni od dnia jej ogloszenia z mocq obowiqzuj qcq 
od 1 stycznia 2006 roku . 

http:13urlnistr/.i1


Zalqcznik Nr I do uchwaly 
Rady Miejskiej w Toszku 
Nr XXXIV326/05 
z dnia 28 grudnia 2005r. 

DOCHODY - wg dzial6w klasyfikacji budzetowej oraz zr6del pochodzenia. 

Dzial Nazwa dzialu-irodlo pochodzenia Planowana kwota 
-

010 Rolnictwo i lowiectwo 17.000 

-dochody z dzierzaw 17.000 

700 Gospodarka mieszkaniowa 1.321.000 

-czynsze za mieszkania i lokale uz.ytkowe 850.000 

-wpIywy ze sprzedaZy mienia 450.000 

-oplaty za wieczyste uzytkowanie 21.000 

750 Administracja publiczna 82.667 

-dotacja, zadania zlecone 63.192 

-oplaty za uslugi paszportowe 2.000 

-wynagr.z tytulu terrninowego wplacania podatk6w na rzecz 
budzetu paitstwa 1.000 

-odsetki od srodk6w na rachunku bankowym 15.000 

-wpIywy z tyt.realizacji zadait zleconych 1.475 

751 Urz~dy naczelnych organ6w wladzy panstwowej, kontroli 
i ochrony prawa oraz s~downictwa 2.700 

-dotacja, prowadzenie i aktualizacja stalego spisu wyborc6w 2.700 

756 Dochody od os6b prawnych, od osob llzycznych i od 
innycb jednostek nieposiadaj~cych osobowosci prawnej 
oraz wydatki zwi~zane z ich poborem 5.691.936 

-udzialy w podatku dochodowym od os6b fizycznych 2.557.693 

-udzialy w podatku dochodowym od os6b prawnych 12.000 

-podatek rolny 460.000 

-podatek od nieruchomosci 2.313.743 

-podatek lesny 12.500 

-wplywy z karty podatkowej 10.000 

-podatek od spadk6w i darowizn 25.000 

-oplata skarbowa 30.000 

-oplata od czynnosci cywilno-prawnych 50.000 

-oplata targowa 30.000 

I -podatek od pos iadania psa 1.000 

11. 




-podatek od srodk6w transportowych 65.000 

-opiaty za sprzedaZ napoj6w alkoholowych 100.000 

-wplywy za zaj~cie pasa drogowego 3.000 

-odsetki od nieterminowych wplat 20.000 

-prowizja za znaki skarbowe 2.000 

758 R6:ine rozliczenia 
--

7.255.771 

-cz~sc wyr6wnawcza subwencji og61nej 2.091.930 

-cz~sc oswiatowa subwencj i ogolnej 5.119.091 

-cz~sc rownowazqca subwencji ogolnej 44 ,750 

80 1 Oswiata i wychowanie 88.250 

-wplaty za przedszkole 48.250 

-wplaty za wyzywienie 40.000 

852 Po moe spoleczoa 1.850.290 

-dotacja, swiadczenia rodzinne 1.497.306 

-dotacja, skladki na ubezpieczenia zdrowotne 13.899 

-dotacja, zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na 
ubezp ieczenia spoleczne 211.550 

-dotacj a, utrzymanie OPS 100.865 

-dotacja, dOZywianie 26.670 

854 Edukaeyjna opieka wychowaweza 122.290 

-wplaty za WYZywienie 87.100 

-wp:laty na organizowanie wyjazdow na zielone szkoly 35.190 

DOCHODY OGOLEM : 16.431.904 



Zahtcznik NT 2 do uchwaly Rady Miejskiej w Toszku 
Nr XXXIIJ326/05 z dnia 28 grudnia 2005r. 

WYDATKI w szczeg61owosci do dzia16w i rozdzia16w klasyfikacji budzetowej. 

DZIAL 

1. 
010 
Rolnictvl'o i 
lowiectwo 

I 
I 

500 
Handel 

600 
Transport i I~cznosc 

ROZDZIAL OG6LEM w !.)'rl!: 
WYDATKI WYDATKI 
BIEZf\CE wtym: MAJI\TKOWE 

Wynagrodzenia Dotacje Wydatki na Wydatki z 
i pochodne od ObSfllg~ tytlllu 
wynagrodzeiJ. dfllgU jst por~czeil i 

gwarancji 
udzielonych 

przez ist 
2. 3 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

I 

85.000 85.000 
, 

01008 
Melioracje wodne 70.000 70.000 
01030 
Izby rolnicze 15.000 15.000 

10.000 10.000 
50095 
Pozosta!a dzia!alnosc 10.000 10.000 --

1.928.000 78.000 1.850.000 
60014' 
Drogi publiczne 
powiatowe 100.000 100.000 

I ,v:> 



l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
60016 
Drogi pubiczne gminne 1.828.000 78.000 l.750.000 

700 
Gospodarka 
mieszkaniowa 910.000 910.000 

70004 
RMne jednostki obslugi 
gospodarki 
mieszkaniowej 880.000 880.000 
70005 
Gospodarka gruntami i 
nieruchomosciami 30.000 30.000 

710 
Dziala lnosc uslugowa 60.000 60.000 

71004 
Plany 

! zagospodarowania 
przestrzennego 30.000 30.000 
71014 
Opracowania 
geodezyjne i 
kartograficzne 23.000 23.000 
71035 
Cmentarze 7.000 7.000 

750 
Administracj a 
publiczna 2.398.437 2.265.100 1.758.600 133.337 

75011 
Urz~dy wojew6dzkie 173.500 173.500 143.000 
75021 
Rady gmin Imiast i 
miast na prawach 
powiatu/ 167.000 167.000 

s



--

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
75023 
Urz~dy gmin Imiast i 
miast na prawach 
Qowiatul 2.025.937 1.892.600 1.615.600 133.337 
75075 
Promocja jednostek 
samorz'ldu 
terytorialnego 16.000 16.000 
75095 
Pozostala dzialalnosc 16.000 16.000 

751 
Urz~dy naczelnych 
organow wladzy 
panstwowej , kontroli 
i ochrony prawa oraz 
s~downictwa 2.700 2.700 

75101 
Urz~dy naczelnych I 

organow wladzy I 
panstwowej, kontroli i 
ochrony prawa 2.700 2.700 

754 
BezpieczeIistwo 
publiczne i ochrona 
przeciwpozarowa 96.818 96.818 39.068 

75412 
Ochotnicze stra.ze 
l'0zarne 91.118 91.118 39.068 
75414 
Obrom cywi1na 5.700 5.700 

I 
.-Jcrr 



I 

61 


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
756 I 

Dochody od osob 
prawnycb, od osob 
flZycznych i od 
lnnych jednostek 
nieposiadaj~cych 

I
osobowosci prawnej I 
oraz wydatki 
zwillzane z ich 
poborem 80.000 80.000 47.000 

75647 
Pob6r podatk6w, opiat i 
niepodatkowych 
naleznosci budzetowych 80.000 80.000 47.000 

757 
Obsluga dlugu 
publicznego 80.000 80.000 80.000 I 

75702 
Obsruga papier6w 
wartosciowych, , 

kredyt6w i p0Zyczek 
jednostek samorzqdu 
terytorialnego 80.000 80.000 80.000 

758 
Ro:ine rozliczenia 110.000 110.000 

75818 
Rezerwy og61ne i 
celowe 110.000 110.000 

801 
Oswiata i 

Iwychowanie 8.411.825 7.011.825 5.338.810 1.400.000 
80101 

I ISzkoly podstawowe 5. 169.l50 3.769. 150 3.064.780 1.400.000 

-



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
80103 
Oddzialy przedszkolne 
przy szkolach 
podstawowych 238.320 238 .320 172.310 
80104 
Przedszkola 680.860 680.860 508.810 
80110 
Gimnazja 1.913 .407 1.913.407 1.592.910 
80113 
Dowozenie uczni6w do 

f---.. szk61 377.317 377.317 
80146 
Doksztalcanie i 

I 

doskonalenie 
nauczycieli 32.771 32.771 

I851 
Ochrona zdrowia 110.400 110.400 30.700 I 

85154 I 

Przeciwdzialanie 
alkoholizmowi 100.000 100.000 30.700 

J85195 
Pozostala dzialalnosc 10.400 10.400 

852 I 

Pomoc spoleczna 2.905.451 2.905.451 474.091 80.000 
85202 
Domypomocy 
spolecznej 60.000 60.000 

~ 



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
85212 
Swiadczenia 
rodzinne,zaliczka 
alimentacyjna oraz 
skladki na 
ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenia 
spolecznego 1.497.306 1.497.306 50.710 
85213 
Skladki na 
ubezpieczenia 
zdrowotne oplacane za 
osoby pobierajace 

!niekt6re swiadczenia z 
pomocy spolecznej oraz 
niekt6re swiadczenia 
rodzinne 13.899 13.899 
85214 
Zasilki i pomoc w 
naturze oraz skladki na 
ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe 461.550 461.550 
85215 
Dodatki mieszkaniowe 300.000 300.000 
85219 
Osrodki pomocy 
spolecznej 466.026 466.026 423.381 
85228 
Usrugi opiekuncze i 
specjalistyczne uslugi 
opiekuncze 80.000 80.000 80.000 
85295 
Pozostala dzialalnosc 26.670 26.670 

DQ 



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
854 
Edukacyjna opieka 
wychowawcza 457.790 457.790 286.170 

85401 
Swietlice szkolne 397.670 397.670 286.170 
85412 
Kolonie i obozy oraz 
inne fonny wypoczynku 35.190 35.190 
85415 
Pomoc materialna dla 
uczni6w 24.000 24.000 
85446 
Doksztalcanie i 
doskonalenie 
nauczycieli 930 930 

900 
Gospodarka 
komunalna i ochrona 
srodowiska 923.500 623.500 300.000 

90003 
Oczyszczanie miast i I 

wsi 165.000 165.000 
-l90004 

Utrzymanie zieleni w I 
miastach i gminach 30.000 30.000 ~ 90015 
Oswietlenie ulic,plac6w 

I
i dr6g 410.000 410.000 
90017 

i Zaklady gospodarki 

i komunalnej 300.000 300.000 
I 90095 

I 
Pozostala dzialalnos6 18.500 18.500 

i - -- ___------.Jt..P 



- -

1. 
921 
Kultura i ochrona 
dziedzictwa 
narodowego 

926 
Kultura fIzyczna i 
sport 

2. 3. 

692.000 
92109 
Domy i osrodki kultury, 
swietlice i kluby 692.000 

220.000 
92601 
Obiekty sportowe 100.000 

92605 
Zadania w zakresie 
kultury fizycznej i 
sportu 110.000 
92695 
Pozostala dzialalnosc 10.000 
OGOLEM: 19.481.9~1 

4. 5. 6. 7. 8. 9. 

692.000 6.000 650.000 

692.000 6.000 650.000 

120.000 110.000 100.000 

100.000 

I-
110.000 110.000 

10.000 
,---15.698.584 7.980.439 840.000 80.000 - I 3.783.337 

~ 
() 



Zat'lcznik N r 3 do uchwaty 
Rady Miejskiej w Toszku 
Nr XXXIIl326/05 
z dnia 28 grudnia 2005 r. 

Zestawienie przychod6w i rozchod6w budi:etu. 

Przychody budi:etu 

Przychody z zaciqgni~tych pozyczek 

i kredytow na rynku krajowyrn § 952 3.250.000 z1. 

w tyro : 

450 .000 z1. w zwi'lzku z zawart<l. umow<l. 0 dofinansowanie 
zadania inwestycyjnego pn.Rewitalizacja zabytkowej 
zabudowy i plyty rynku w Toszku w ramach Sektorowego 
Programu Operacyjnego, "Restrukturyzacja i modemizacja 
sektora zywnosciowego oraz rozwoj obszarow wiejskich 
2004-2006",dziaJ:anie:"Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona 
dziedzictwa kulturowego" 

Dochody budzetu 16.431.904 zJ:. 

Razem przychody i dochody 19.681.904 zl. 

Rozchody budi:etu 

Splaty otrzymanych krajowych pozyczek 
i kredytow 
w tyro: 
- kredyty 134.808 zJ:. 
- pozyczka 65.175 zl. 

§ 992 199.983 zl. 

Wydatki budietu 19.481. 921 zJ:. 

Razem rozchody i wydatki 19.681.904 zl. 



Zaf<tcznik Nr 4 do uchwaty 
Rady Miejskiej w Toszku 
Nr XXXlV326/05 
z dnia 28 grudnia 2005e 

Dochody i wydatki zwi~zane z realizacj~ zadan z zakrcsu administracji rz~dowej. 

I. DOCHODY 

-.. 

Dzial Rozdzial KwotaNazwa 

750 Administracja publiczna 63.192 

75011 Urz~dy wojewodzkie 63.192 

Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na 
realizacj(( zadan biez<tcych z zakresu administracj i 
rz<tdowej oraz innych zadan zleconych gminie / 
zwiqzkom gmin! ustawami 63.192 

751 Urz~dy naczelnych organow wladzy panstwowej, 
kontroli i ochrony prawa oraz s~downictwa 2.700 

75101 2.700 
kontroli i ochrony prawa 
Urz~dy naczelnych organow wladzy panstwowej, 

Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na 
realizacj(( zadan biez<tcych z zakresu administracj i 
rz<tdowej oraz innych zadan zleconych gminie / 
zwi<tzkom gmin! ustawami 2.700 

852 Pomoc spoleczna 1.656.394 

85212 Swiadczenia rodzinne,zaliczka alimentacyjna oraz 
skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 1.497.306 
ubezpieczenia spolecznego 

Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na 
realizacj(( zadan biez<tcych z zakresu administracji 
fZ<tdowej oraz innych zadan zleconych gminie / 
zwi<tzkom gmin! ustawami 1.497.306 

85213 Skladki na ubezpieczenia zdrowotne oplacane za osoby 
p obierajqce niektore swiadczenia z pomocy spolecznej 13.899 
oraz niektore swiadczenia rodzinne 

Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na 
realizacj(( zadan biez<tcych z zakresu administracji 
rZ<tdowej oraz innych zadan zleconych gminie / 

13.899zwi<tzkom gmin! ustawami 


85214 
 145.189Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na 
realizacj(( zadail biez<l.cych z zakresu administracj i 
rZ<tdowej oraz innych zadan zleconych gminie / 

145 .189zwi<l.zkom gminl ustawami 

1.722.286Ogolern: 



II. WYDATKI 


KwotaD zial Rozdzial Nazwa 
-

750 63.192Administracj a publiczna 

75011 63.192Urz?dy wojew6dzkie 
r--' 

- wydatki biezqce 63.192 

w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen 63 .192 

751 Urz~dy nacze lnych organow wladzy panstwowej, 
kontroli i ochrony prawa oraz s~downictwa 2.700 

75101 Urz?dy naczelnych organ6w wladzy panstwowej, 
kontroli i ochrony prawa 2.700 

2.700 

852 

- wydatki biezqce 

1.656.394 

85212 

Pomoc spoleczna 

Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz 
skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 1.497.306 
ubezp ieczenia spolecznego 

- wydatki bieZqce 1.497.306 

w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeii 50.710 

85213 Skladki na ubezpieczenia zdrowotne oplacane za osoby 
pobierajqce niekt6re swiadczenia z pomocy spolecznej 13.899 
oraz niekt6re swiadczenia rodzinne 

-wydatki biezqce 13 .899 

85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe 145.189 

-wydatki bieZqce 145.189 

Og6lem: 1.722.286 

ID.Kwota dochod6w do odprowadzcnia do budictu pans twa. 

Dzial Rozdzial Nazwa Kwota 

750 Administracja publiczna 29.500 

75011 Urz?dy wOjew6dzkie 29.500 

Dochody budZetu paiistwa zwiqzane z realizacjq zadan 
zleconych jednostkom sarnorzqdu terytorialnego 29.500 



ZatC\:.czn ik Nr 5 do uchwaly 
Rady Miejskiej w Toszku 
Nr XXXIV326/05 
z dnia 28 grudnia 2005r. 

Plan przychod6w i wydatk6w Gminnego Funduszu Ochrony 
Srodowiska i Gospodarki Wodncj. 

Przychody 

Dziallrozdz. Nazwa Planowana kwota 

Stan srodkow na poczqtek roku 5.000 

900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska 27.000 

90011 Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki 
Wodnej 27.000 

. - srodki z podzialu wplywow ekologicznych 27.000 

RAZEM : 32.000 

Wydatki 

Dziallrozdz. NaZ lVa Planowana kwota 

900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska 32.000 

90011 Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki 
Wodnej 32.000 

- wydatki biezqce 32.000 

RAZEM: 32.000 



Zarqcznik Nr 6 do uchwaty 
Rady Miejskiej w Toszku 
Nr XXXIII326/05 
z dnia 28 grudnia 2005r. 

Dotacja dla instytucji kultury. 

Dziallrozdz. Nazwa Planowana kwota 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 650.000 

92109 Domy i osrodki kultury, swietlice i kluby 650. 000 

-Miejsko-Gminny Osrodek Kultury w 
Toszku 650.000 

,.15. 




Zafctcznik Nr 7 do uchwaly 
Rady Miejskiej w Toszku 
Nr XXXIV326/05 
z dnia 28 grudnia 2005r. 

Dotacje dla podmiotow niezaliczanych do sektora finansow publicznych. 

Dziallrozdz. Nazwa Planowana kwota 

852 Pomoc spoleczna 80.000 

85228 Uslugi opiekw1cze i specjalistyczne uslugi 
opiekw1cze 80.000 

- uslugi opiekur1cze 80.000 

926 Kultura fizyczn a i sport 110.000 

92605 Zadania w zakresie kultury jizycznej i sportu 110.000 

-zadania z zakresu kultury fizycznej 110.000 

RAZEM: 190.000 



Zalqcznik nr 8 
do Uehwaly Rady Miejskiej 

w Toszku nr XXX IlI3 26/05 z dnia 28 grudnia 2005r. 

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY 

I 

! 

I 
I 

, 

I 

okres lqezne Planowane wydatki w roku I jednostka 
Ip. nazwa zadania eel i zakres zadania realizaeji naldady 

2006 2007 2008 
reallzuj 'lea 

zadania finansowe 
- - Urzqd Miej sk i 

1 Rewitalizaeja zabytkowej piyty modernizacja istniejqcej piyty 2004 1.827.800 1.750.000 w Toszku 

Rynku w Toszku Rynku wraz z przylegiymi - SPO SPO inspektor 
ulicami 2006 450.000 450.000 ds. inwestycJi 

2 modernizaej a eentralnego zmiana wyeksploatowanej Urz'ld Miejski 
ogrzewania w budynku Urz((du kotlowni w~glowej na gazowq, 2005 118.300 100.000 - _ w Toszku 

Miejskiego wymiana starej instalacji c.o. - ll1spektor 
w budynku 2006 ds. inwestycji 

3 budowa sali gimnastyeznej zaprojektowanie i budowa sali Urzild Miejski 
przy Szkole Podstawowej gimnastycznej celem 2006 700.000 700.000 - _ w Toszku 

w Toszku zaspokojenia potrzeb uczniow inspektor 
i mieszkancow ds. inwestycJi 

4 budowa sali gimnastyeznej zaprojektowanie i budowa sali Urzqd Miejski 
przy Szkole Podstawowej gimnastycznej celem 2006 700.000 700.000 - _ w Toszku 

w Kotulinie zaspokojenia potrzeb uczniow inspektor 
i mieszkancow ds. inwestycji 

5 Szatnia ZAMKOWIEC wybudowanie szatni dla KS Urzqd Miejski 
"Zamkowiec" z zapleczem 2000 625.000 100.000 110.000 _ w Toszku 
socjalnym i sanitamym - inspektor 

2007 ds. inwestycJi 

6 realizaeja projektu "Systemy budowa platformy opartej na Urzqd Miejski 
elektronicznej komunikacji technologiach komunikacji i 2006 42.977 28.337 14.640 _ w Toszku 

Administraeji Publieznej w, informacji , zapewniajqcej - inspektor ds. 

Wojewodztwie Slqskim" swiadczenie ustug 2007 obsiugi 

(SKAP) administracyjnych d1a obywateli informatyczneJ 
w formie elektronicznej urz~du 

O GOLEM NAKLADY W LATACH 3.378.337 124.640 -

-

;::, 
.....t 



t' 
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Zaiqczntk Nr 9 
do Uchwaty Rady M iej skiej 
w Toszku Nr X III 11 4612004 
z dnia 24 lutego 2004r. 

DotacJc dla podmiotow nie zaliczanych do sektora [manso\V publicznych. 

DziaU 
rozdziai Planowana kwotaNazwa 

851 

85154 

852 

85228 

926 

92605 

11.000 OCHRONA ZDROWIA 
, 

11.000Przeciwdzialanie alkoholizmowi 

-realizacja zadat1 programu profi laktyki 

alkoholowej 
 1l.000 

80.000 i POMOC SPOLECZNA 
1 

I 
. Uslugi opiekuncze i specjalistyczne uslugi 80.000 

Opiekuncze 


. - uslugi opiekUl1cze 80.000 

KlJLTlJRA FIZYCZNA I SPORT 110.000 
, 

IZadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 110.000 
i 

1- zadania z zakresu kultury fizycznej 110.000 

OGOLE M : 201.000 



Objasnienia do budzetu na rok 2004 - W Y 0 A T K I 

, DziaV 
rozdz. 

010 

Nazwa dLial:u - rozdzialu - zadania 

-

Ro lnictwo i tmyiectwo 

Projekt budzeLu na 
rok 2004 

1.629.041 

01008 Melio racje wodne 20.000 

-biezqca k nserwacja rowaw meliorac. 20 .000 

01010 Infrastruktura wodociqgowa i sanitacyjna wsi 1.597.041 

-oczyszczalnia sciekaw i pompownia wraz 
z kanalizacj q sanitarnq dla ulic Nogowczyckiej 
i DolneJ w Kotulinie 1.597 .041 

01030 Izby rolnicze 12 .000 

-srodki w wys.2 % podatku rolnego przekazywanego 
na rzecz Slqskiej Izby Rolniczej 12 .000 

500 HandeL 20.000 

50095 Pozostala dzialalnosc 20.000 

-utrzyrnanie targowiska 20.000 

600 Transport i I ~cznosc 91.000 

600 16 Drogi publiczne gminne 91.000 

-remonty cZqstkowe drag 60.000 

-wyrniana znakaw drogowych 6.000 

-biezqce utrzyrnanie drag 15 .000 

-projekt odprowadzenia wad deszczowych 
z ul.Kolejowej w Kotulinie 10.000 

~o. 



700 

i 70004 

I 
I 

-

Gospodarka mieszkaniowa 

R6:Z:ne jednostki obslugi gospodarki mieszkaniowej 

-utrzymanie mieszkanio'vvego zasobu gminy, w tym 
ekspoatacja,remonty biezqce,opbta za cO,kanaliz. 

-utrzymanie czt(sci wsp61nej we wsp61notach 

-do plata do wywozu nieczystosci plynnych z indywid. 
gospodarstw 

1.035.000 

960.000 

800.000 

1~O.OOO 

30.000 

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomosciami 75.000 

-operaty szacunkowe, zakladanie ksiqg wieczy stych, 
wykup nieruchomosci , koszty egzekucji 75.000 

710 

71014 

Dzialalnosc uslugowa 

Opracowania geodezyjne i kartograficzne . 

-podzialy nieruchomosci, opracowania geodezyjne i 
kartograflczne do regulowania stan6w prawnych 

36.800 

30.000 

30.000 

71035 Cmentarze 
, 

-utrzymanie cmentarza komunalnego 

-utrzymanie miejsc pamit(ci /porozumienie/ 

6.800 

6.000 

800 

750 

75011 

Administracja pu bliczna 

Urzt(dy wojew6dzkie 

-wynagrodzenia 

-dod.wynagr.roczne 

-pochodne od wynagr. 

-wydatki biezqce / w tym:m.in.zakup materia16w 
biurowych, opbta za co, wod~, energit( / 

2.146.500 

175.900 

118.000 

10.000 

25.900 

22.000 



75022 

75023 

I 

75095 Pozostala dzialalnosc 35.000 

-obsluga rachunk6w bankowych 35 .000 

751 U rz~dy naczelnych organ6w wladzy 
panstwo\vej,kontt-oli i ochrony prawa 
oraz s~downictwa 2.420 

Rady gmin I miast na prawach powiatu I 

-diely 

-vvydatki biezqce I materialy biurowe, art. spozywcze, 
delegacje, szko lenia I 

-sldadki na Slqski Zwiqzek Gmin i Powiat6w, 
Zwi'tzek Gmin Wiejskich RP 

751 01 Urzydy naczelnych organ6w wladzy 
panstwowej, kontroli i ochrony prawa 

-wydatki zwi'tzane z prowadzeniem oraz 
aktualizacj't stalego spisu wyborc6w 

_." 

Urzydy gmin Imiast na prawach powiatul 

-wynagrodzenia 

-dod .wynagr.roczne 

-pochodne od wynagr. 

-ZFSS 

-PFRON 

-delegacje, ryczalty 

-energia, woda, co 

-zakup material6w i wyposazenia 
, 

-pozostale wydatki bie4ce 

-zakupy inwestycyjne 

146.000 

120.000 

21.000 	 I 
I 

5.000 

1.789.600 

1.148.900 

90.000 

242 .700 

32.300 

10.000 

27.000 

50.000 

40.000 

128.700 

20.000 

2.420 

2.420 



754 Bczpieczenstwo publiczne i ochl-ona 
P l-zeciw poza rowa 87_800 

75403 Jednostki terenowe po licj i 

-wyciatki biezqce labonal11ent za telefony ,paliwol 

5.000 

5.000 

1 
I 

75412 Ocbotnicze strate pozarne 80 .000 

-umowy zlecenia dla obslugi samoch., sprz«tu p.poz., 
oraz palaczy co 36.100 

-pozostale wydatki biezqce Iw tym: delegacje,zakup 
sprz«tu p. poz., paliwa, cz«sci zamiennych, remont 
samochod6w i straznic 43 .900 

75414 Obrona cywi1na 1.800 

I 

\ -WYdatki biezqce,w tym: konserwacja syren 
alarmowych, sprz«tu oc . 1.800 

75495 Pozostala dzialalnosc 1.000 

-zakup materiaI6w i wyposazenia magazynu 
p. powodziowego 1.000 

756 

" 

Docbody od os6b prawoych,od osob fizycznych 
i od inoych jednostek nieposiadaj ~cych osobowosci 
prawnej oraz wydatki zwi~zane z ich poborem 78.000 

75647 Pob6r podatk6w, oplat i niepodatkowych naleznosci 
Budzetowycb 78.000 

-prowizja za inkaso naleznosci podatkowych 53.000 

-wydatki rzeczowe, w tym m. inn. fommlarze 
podatkowe, oplaty pocztowe 25.000 

758 R6i:ne rozliczenia 110.000 

75818 Rezenvy og61ne i celowe 110.000 

-rezerwa og61na 
-rezenva celowa: 

-srodki do dyspozycji Rad Soleckich 

10.000 

100.000 



801 Oswiata i wychowanie 6.492.970 

80101 Szkoty podstawowe 3.693.470 

-'vvynagrodzenia 2.1 11.000 

; -dod. wynagr. roczne 167.210 

-pochodne od wynagr. 493 .100 

-ZFSS 145.100 

-wydatki ni e zaliczane do wynagrodze6, w tym: 

dodatki mieszk.naucz.,dodatki na zagospod., 

zapomogi zdrowotne, swiadczenia rzeczowe 
 151.450 

-PFRO 4.800 

-podroze sluzbowe 8.000 

-zakllp materia-tow i wyposazenia 87.810 

-zakllp POIllOCY naukowych 13.000 

-zakup encrgii,gazu, wody 130.000 

-zakllP us-tug 57.000 

-wydalki majqtkowe-modernizacja SP w Toszku 325.000 

Z wvdatkow biezacych: 

SP Toszek 1. 779.790 

SP Kotulin 539.950 

SP Paczyna 521 .900 

SP Pniow 526 .830 


80104 Przedszkola 828.380 

-wynagrodzenia 501.7l0 

-dod.wynagr. roczne 37.720 

-pochodne od 'vvynagrodzen 114.560 

-ZFSS , 
30.560 

-wydatk i nie zaliczane do wynagrodzen, w tym: 
dodatki mieszk.naucz. ,zapomogi zdrowotne, 
swiadczenia rzeczowe 29.080 



I -podroze sluzbowe 1.500 I 
-zakup materialow i wyposazenia 27.330 

-zakup pOl11ocy naukowych 10.800 

-zakup energii ,gazu,wody 29.100 

-zakup us1ug 46.020 

Z wvdatkow biezacych: 
P. Toszek 577.980 
P. Paczyna 88 .280 
P. Pniow 85 .180 
P. Kotulin 76.940 

80110 Gimazjum 1.61 8.620 

-wynagrodzenia 1.027.700I 

-dodatkowe wynagr.roczne 77.500 

-pochodne od wynagr. 242.030 

-ZFSS 71.790 

-PFRON 5.300 
" 

-wydatki osobowe nie zaliczane do wyagr. 

w tym:dodatki mieszk.naucz.,zasi1ki na 

zagospodarowanie,zapomogi zdrowotne 
 77.500 

-podroz~ sluzbowe 2.100 

-zakup materia10w i wyposazenia 13 .700 

-zakup pomocy naukowych 4.800 

-zakup energii, wody, gazu 71.000 

-zakup 8.s1ug 25.200 

80113 Dowozenie uczniow do szko1 323 .000 

-wydatki zwiqzane z dowozeniem uczniow do szkol 323 .000 

:;'5. 




29.50080146 Doksztalcanie i doskonalenie nauezyeieli 

29.500- wydatki dotyezct doksztalcania nauezyeieli 

120.400851 Ochrona zdrowia 

110.00085154 Przeeiwdzia1anie alkoholizmowi 
I 

-wydatki zwictzane z real izaej ct Gminnego programu 

profilaktyki alkoholowej, w tym m .inn.: 

utrzymanie swietlie opiekunezo wyehowawezyeh, 

w Toszku, Paezynie, Kotulinie,Pniowie, punktu 

konsultaeyjnego, kolonie, 

-sport w szk01aeh 10.000 zL 

-dotaeja na realizaejy zadan profilaktyki 
 110.000 
alkoholowej 1l.000 z1 

10.40085195 Pozosta1a dzia1alnosc 

10.400-dofinansowanie us1ug rehabilitaeyjnyeh 

852 . Pomoc spoleczna 1.281.095 

85213 Sldadki na ubezpieezenia zdrowotne op1aeane za 

osoby pobierajctce niekt6re swiadczenia z pomocy 

spoteeznej 
 10.533 

, 

10.533-sk1adki na ubezpieezenia zdrowotne 

85214 Zasilki i po moe w naturze oraz skladki na 

ubezpieezenia spoleezne 
 452.765 

452.765-zasilki i P0l110e w naturze 
/210.000/ /w Iym srodki wlasne! 

300.00085215 Dodatki mieszkaniowe 

300.000-dodatki Inieszkaniowe 

71.477Zasilki rodzinne, pielygnacyjne i wychowawcze85216 

71.477-wy phta zasilk6w rodzinnyeh i piel((gnaey jnyeh 



! 85219 Osrodki pomocy spokcznej 366.320 

! -wYllagrodzenia 224 .700 

-dod. wynagr.roczne 17.660 

I -pochodne od wynagr. 


-odpisy na ZFSS 


-delegacje, ryczalty 


-biezqce utrzymanie 


85228 Uslugi opiekuncze i specjalistyczne uslugi opiekuncze 

-dotacja 

: 854 Edukacyjua opieka wychowawcza 

85401 I	Swietlice szkolne 

-wynagrodzenia 

-dod. wynagr.roczne 

-pochodne od wynagr. 

-ZFSS 
, 

-wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzen 

-zakup material6w i wyposazenia 

-zakup pomocy naukowych 

-oplata za gaz 

- zakup us lug 

Z wydatk6w bieZg.cych : 
SP Toszek 147.980 

SP Pni6w 4.710 

Gimazjll0 119.700 


85446 

I 

Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 

-wydatki zwiqzane z doksztakaniem 
zawodowym nauczycieli 

I 50.020I 

5.629 

6.860 

6l.451 

80.000 

80.000 

273.100 

272.390 

188.280 

15.070 

42.450 

9.630 

8.760 

4.600 

800 

1.300 

1.500 

710 


710 


I 



900 Gospodarka komunalna i ochrona 
Srodowis l\a 2.693.648 

90003 Oczyszczanie miast i wsi 170.000 1 

I 
-oczyszczanie chodnik6w i ulic oraz 
llsuwanie odpadk6w z koszy ulicznych 50.000 

-prowadzenie akcji zimowej na terenie 
miasta i solectw 120,000 

40.00090004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 

-koszenie trawnikow, przycinanie zywopl:otow, 
drzew, us tlwanie wiatrolom6w oraz remont 
i malowanje lawek 


90015 
 Oswietlenie ulic, plac6w i drog 

-energia elektryczna 

I 
I -konserwacja punkt6w swietlnych 


90095 
 Pozostala dzialalnosc 

-promocJ3 gmmy 

-wplata na rzecz TRIAS ., 

-likwidacja niskiej emisji zanieczyszczen 

-interwencyjne wylapywanie i opieka nad 
zwierz~tami bezdomnymi 

-stacja uzdatniania wody w Toszku 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

92109 Domy i osrodki kultury, swietlice i kluby 

-dotacja przeznaczona d1a Miejsko - Gminnego 
Osrodka Kultury w Toszku oraz dzialaja"ca" w jego 
strukturach bibliotek~ publiczna" wraz z filiami 

-remont dachu w swietlicy w Pniowie 

-dzialalnosc kulturalna, utrzymanie i wynajem 
swietlic - Rad y Soleckie 

40.000 

400.000 

300.000 

100.000 

2.083 .648 

20.000 

5.000 

25 .000 

10.000 

2.023.648 

582.000 

582.000 

460.000 

80.000 

42.000 

JK. 




170.000 Kultura fi zyczna i spoI"t926 

50.00092601 Obiekty sportowe 
1 I 

50.000-szatnia Zamkowiec w Toszku 

I 

92605 Zadania w zakresie kultury flzycznej i sportu 120.000 

-zadania dotyczqce zadaIl z zakresu kultury fizycznej 

i sportu 
 120.000 

I 

W tym dotacja 110.000 z1 

16.849.774 OCOLEM: 

I 

J'3 . 





