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Uchwala Nr tv 119/2.040,j 

Rady Miejskiej w Toszku 
z dnia 29 grudnia 2010r. 

w sprawie: uchwalenia bud:ietu gminy Toszek na rok 2011. 

Na podstawie art. I 8 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit."d" oraz lit."i" ustawy z dnia 8 marca 1990r.o 
samorzlldzie gminnym (Dz.U.z 200lr. Nr 142,poz.1591 z poin.zm.) oraz art. 2 I 1, art.212, 
art.214, art. 2 I 5, art.2I7, art.222, art.235, art.237, art.239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 
o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz.1240) 

Rada Miejska w Toszku 
uchwala: 

I.Uchwala siy budzet Gminy Toszek na rok 2011. 

2.Ustala siy dochody w Ittcznej kwocie 25.684.384,90 zl. 

z tego: 

11 bieZttce w kwocie 22.992.026,57 zl. 


·21 majtttkowe w kwocie 2.692.35&,33 zl., igcidhie z ZalttCZhikiem nr 1. 

3.Ustala siy wydatki w Ittcznej kwocie 26.399.209,90 zl. 

z tego: 

1 I bieZttce w kwocie 23.131.556,07 zl. 

21 majtttkowe w kwocie 3.267.653,83 z1., zgodnie z zalttcznikiem nr 2. 


4.Ustala siy deficyt budzetu w wysokosci 714.825,00 zl., ktory sfinansowany bydzie 
przychodami pochodzttcymi z: 
II kredytu w kwocie 200.000,00 z1. 
21 wolnych srodkow w kwocie 514.825,00 z1. 

5.Ustala siy plan przychodow i rozchodow budzetu 

11 przychody w kwocie 1.640.000,00 z1. 

21 rozchody w kwocie 925.175,00 zl., zgodnie z zalttcznikiem nr 3 


6.Ustala siy limity zobowiqzan: 
lIna zaciqgniycie kredytow na sfinansowanie przejsciowego deficytu budzetu do 

wysokosci 1.000.000,00 z1., 
2/na zaci'mniycie kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budzetu w kwocie 

okreslonej w pkt 4 ppkt 1, 
3/na wyprzedzajqce finansowanie zadan finansowanych ze srodkow pochodzqcych 

z budzetu Unii Europejskiej do wysokosci 2.500.000,00 z1. 

7.Ustala siy dotacje udzielane z budzetu podmiotom nalezttcym i nie nalezttcym do sektora 
finansow publicznych, zgodnie z zalqcznikiem nr 4. 

8.Ustala siy dochody i wydatki zwiqzane z realizacjtt zadan z zakresu administracji rzqdowej 
i innych zadan zleconych ustawami: 
II dochody w kwocie 1.601.209,00 z1. 
21 wydatki w kwocie 1.601.209,00 z1., zgodnie z zalttcznikiem nr 5. 
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9.Ustala siy dochody i wydatki zwi~ane z realizacjtl zadail. na podstawie porozumieii. 
z organami administracji rztldowej, zgodnie z zaltlcznikiem nr 6. 

10.Ustala siy dochody i wydatki zwitlzane z realizacjtl zadail. na podstawie umow lub 
porozumieii. miydzy jednostkami samor~du terytorialnego, zgodnie z za1tlcznikiem nr 7. 

11.Ustala siy wydatki jednostek pomocniczych gminy w ramach Funduszu Soleckiego 
wysokosci 178.923,70 zl.,zgodnie z zaltlcznikiem nr 8. 

12.lJstala siy kwoty wydatkow przypadajtlcych do splaty z tytulu poryczeii. i gwarancji 
udzielonych przez gminy zgodnie z zawarq umowtl w wysokosci 388.342,00 z1. 

13.0kresla siy dochody z tytulu wydawania zezwoleii. na sprzedaz napojow alkoholowych 
i wydatki na realizacjy zadail. okreslonych w programie profilaktyki i rozwi~ania 
problemow alkoholowych oraz w programie przeciwdzialania narkomanii: 
II dochody 130.000,00 z1. 
21 wydatki 130.000,00 zl. 

I4.0kresla siy dochody z tytulu oplat i kar za korzystanie ze srodowiska i wydatki na 
realizacjy zadaii. z zakresu ochrony srodowiska i gospodarki wodnej: 
II dochody 50.000,00 z1. 
21 wydatki 50.000,00 z1. 

15.Tworzy siy rezerwy ogointl w wysokosci 40.000,00 z1. i rezerwy ce10wtl w wysokosci 
60.000,00 z1. na realizacjy zadail. z zakresu zarztldzania kryzysowego. 

16.Upowaznia siy Burmistrza Toszka do: 
lIzacitlgania kredytow na pokrycie wystypujtlcego w citlgu roku przejsciowego deficytu 

budzetu w wysokosci okreslonej w pkt 6 ppkt 1, 
2/lokowania wolnych srodkow na rachunkach bankowych w innych bankach niz bank 

prowadztlcy obslugy budZetu gminy, 
3/dokonywania zmian w budzecie, polegajtlcych na zmianach planu: 

alwydatkow na uposazenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w zakresie wydatkow 
bieztlcych w ramach dzialu, 

b/wydatkow majtltkowych w ramach dzialu polegajtlcych na dokonywaniu przeniesieii. 
miydzy rozdzialami i grupami paragrafow wydatkow bieztlcych i majtltkowych. 

4/do przekazania uprawnieii. innym jednostkom organizacyjnym gminy do zacitlgania 
zobowi~ail. z tytulu umow, ktorych realizacja w roku budzetowym i w latach 
nastypnych jest niezbydna do zapewnienia citlglosci dzialania jednostki i z ktorych 
wynikajtlce platnosci wykraczajtl poza rok budzetowy 2011. 

17.Ustala siy, ze uzyskane przezjednostki budzetowe zwroty wydatkow: 

I/dokonane w 2011 roku zrnniejszajtl wykonanie wydatkow w tym roku budzetowym, 

2/dotycztlcych lat poprzednich stanowitl dochody budzetu roku bieztlcego. 


18.Wykonanie uchwaly powierza siy Burmistrzowi Toszka. 

19.Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjycia z moctl obowitlzujtlctl od 1 stycznia 201Ir. 
i podlega publikacji w Dzienniku Urzydowym Wojewodztwa Sltlskiego. 

1..-"- _;_;,1 ". 

;t;r<:l~'t:~ :.r:~~~ 
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Zahtcznik Nr 1 do uchwaly Rady Miejskiej w Toszku 
Nr IVIl9/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. 

DOCHODY - wg dzia16w klasyfikacji budzetowej oraz :hodel pochodzenia. 

Dz. 

010 

Nazwa dzialu-zrodlo pochodzenia Planowana zdochod6w ~ 
kwota dochody ~chOdy 

dochodow biezf!ce I majf!tkowe • 
~~ 

Rolnictwo i lowiectwo 1.902.584,33 27.000,~~ 1.875.584J~ 
-dochody z dzierzaw 27.000,00 27.000,00 
-dofinansowanie inwestycji-Regionalny 
Program Operacyj~ 1.875.584,33 

-~ 

1.875.584,33 
~-

~~ 

60~Transport i l"lcznosc 144.202,00 144.202,00 
~- -dotacja,prowadzenie akcji zimowej na 

-

drogach powiatowych 144.202,00 144.202,00 

-
700 Gos~odarka mieszkaniowa 1.293.500,00 843.500,00 450.000,0~ 

-czynsze za mieszkania i lokale 
~kowe 800.000,00 800.000,00 

450.0~~-wplywy ze sprzedazy mienia 450.000,00 
-oplaty za wie~zyste uzytkowanie 23.500,00 ~3.590,00 
-oplata adiacencka 20.000,00 20.000,00 

c_ 

710 Dzialalnosc uslugowa 
"~- f-

500,00 500,00 
--~-,~---

-dot~a,utrzymanie miejsc pami~ci 500,00 500~00 
k_ 

750 Administracja ~ubliczna 100.284,00 100.284,00 -
-dotacja,z.adania zlecone 59.254,00 59.254,00 

~,---, 
-wynagr.z tytulu terminowego 
wplacania podatkow na rzecz budzetu 
pailstwa 1.000,00 1.000,00 
-odsetki od srodkow na rachunkach 
bankowych 40.000,00 40.000,00 -
~ywEtyt!:eaUzacji zada_n zleconyc~ 30,00

'--~---,-~ 
30,00 

751 Urz~dy naczelnych organow wladzy 
----~~----f------~--~-

pailstwowej,kontroli i ochrony prawa 
or~z s<!down!ctw~_~,_____,__ 3.000,00 3.000,00 ,--
-dotacja,prowadzenie i aktualizacja 

I-----~ 

stalego~su wyborcow ~____k_ 3.000,00 3.000,00 
~----~-

754 Bezpieczeilstwo publiczne i ochrona 

'--
przeciw~ozarowa 800,09_1 800,00 
-dotacja,zadania z zakresu obrony 
c~wilnej 800,00 800,00 

756 Dochody od osob prawnych,od osob 
fizycznych i od inJ!!ch jednostek 

II. 




nieposiadaj~cych osobowosci prawnej 
oraz wydatki zwi~zane z ich (!oborem 8.778.444,61 8.778.444,61 
-udzialy w podatku dochodowym od 
osob fizycznych 3.863.581,00 3.863.581,00 -
-udzialy w podatku dochodowym od 
osob ~rawn:ych 50.000,00 50.000,00 -
-podatek roiny 620.000,00 620200,00 
-podatek od nieruchomosci 3.410.000,00 3.410.000,00 -~-:~"---

-podatek lesny 19.000,00 19.000,00 
-wplywy z karty ~odatkowej 12.000,00 12.000,00 -
-podatek od s.[ladkow i darowizn 45.000,00 45.000,00 -
-oplata skarbowa 35.000,00 35.000,00 
-o.[llata od cz:ynnosci c:ywilno-Erawn:ych 170.000,00 170.000,00 
-oplata targowa 36.000,00 36.000,00 -
-oplata od posiadania psa 1.000,00 1.000,00 
-podatek od srodkow transportowych 115.000,00 115.000,00 -
-oplaty za sprzedaz napojow 
alkoholowych 130.000,00 130.000,00 
-wplywy za zajycie pasa drogowego 3.000,00 3.000,00 
-wplywy z dywidendy 160.000,00 160.000,00 
-odsetki od nieterminowych wplat 108.863,61 108.863,61 -

758 R6zne rozliczenia 9.637.610,00 9.637.610,00 
-cz~sc wyrownawcza subwencji ogolnei 1.914.625,00 1.914.625,00 
-czysc oswiatowa subwencji ogolnej 7.686.357,00 7.686.357,00 
-czysc rownowazq.ca subwencji ogolnei 36.628,00 36.628,00 

801 Oswiata i w~chowanie 1.229.136,00 1.229.136,00 
~lat:y za Erzedszkole 99.440,00 99.440,00 
-wplaty za wyzywienie 278.200,00 278.200,00 
-wplaty z tytulu czynszu 19.700,00 19.700,00 
-wplywy za wynajem autobusu 25.000,00 25.000,00 
-dofinansowanie projektu-
Program O,Eeracyjn:y Ka,Eital Ludzki 806.796,00 806.796,00 

852 Pomoc spoleczna 2.099.829,96 2.099.829,96 -
-dotacja,swiadczenia rodzinne, 
swiadczenie z funduszu 
alimentacyjnego oraz skladki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenia spolecznego 1.537.755,00 1.537.755,00 -
-dotacja,skladki na ubezpieczenie 
zdrowotne oplacane za osoby 
pobierajqce niektore swiadczenia z 
pomocy spolecznej,niektore 
swiadczenia rodzinne oraz za osoby 
uczestniczqce w zajyciach w centrum 
integracji spolecznej 16.348,00 16.348,00 
-dotacja,zasilki i pomoc w naturze oraz 
skladki na ubezpieczenia emerytaine i 
rentowe 103.038,00 103.038,00 . 
-dotacja,zasilki stale 143.869,00 143.869,00 
-dotacja,utrzymanie OPS 

I 
103.000£ 103.000,00 

-dotacja,dozywianie 99.055,00 99.055,00 
-------:=

J... 




'QeracYJnI~~.!1:~_~~~~~~~~~~~____~_~---' , I 

-~- ----~---- --~-~-~·~·~·~·~1 

I -zwroty swiadczeil nienaleznie I 

pobranych 4.000,00 4.000,00 I 
I 

.~.-f---------c-::-::- ----~.~.~.-

854 Edukacyjna oJ!!eka wychowawcza 74.720,00 74.720,00 
-wplaty na organizowanie wyjazdow l1a ~~------~- ----~.--.~. 

zi~lone szkoly __~_~__ ~~~____._ ---_._
74.720,00 74.720,00 

-

f-§OO I Gospodarkakomunalna i ochrona 
53.000,00 Isrodowiska 5~"-QQ.Q1QO 

-~1Y':"Y_~ og~!L£foduktowej 3.000,00 3.000,00 
~~~---.-.----- -~-.-.-.- ..-.-..-. 

-wplywy z tytulu oplat i kar za 
korL.ystuuie ze srodowiska 50.000,00 50.000,00 

366.774,00926 K:ultE:ra ~~~~~ort 366. 77 419~______________ 
-dofinansowanie projektu-Program 
Rozwoju Obszarow Wiejskich 

-.~-~-~-r-
366.774,00 366.774,00 i 

22.992.026,571 2.692~I~8-,}31L 
DOCHODY OGOiEM:~~~~~-~- 25.684.384,90 



Zal,!:cznik Nr 2 do uchwaly Rady Miejskiej w Toszku 
Nr IV1 19/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. 

WYDATKI w szczeg6lowosci do dzia16w i rozdzia16w klasyfikacji budzetowej 

i 
Rozdz. : 

I 
Nazwa Kwota I 

! 

010 ROLNICTWO I LOWIECTWO 2.537.400,00 
I 

01008 iMelioracje wodne 
I 

20.000,00.!i 
- ,~ ~ 

~~~~---~~~---.~---.. -----1--.----------- ------"• 

i!Wxdatki biezl!ce 20.000,001t 
• Iiwtym: 
I .. I 

i -wydatkl Jednostek budzetowych, Z tego: 
I 

20.000,00 I 
: ! -wydatki zwiqzane z realizacjq ich statutowych zadan 20.000,00 

·.~~.-~~~t~!~!~l!~i.;;;;kt~-;;-;~d~~i~g~-;~i~-;~it;~~l-na~w_s_i~~_-:~~2-_:...-~0-_~:...00~.:~~~1 
!Wxdatki biezl!ce 5.000,00 
iwtym: i 
I-wydatki jednostek budzetowych, z tego: 5.000,00· 
I -wydatki zwiqzane z realizacjq ich statutowych zadan 5.000,00 

\iWxdatki majl!tkowe 2.500.000,00 
----.---------:--- ! -----I 

: 01030 iIzby rolnicze I 
I ~!:...~~~~~\-'","~'- ~,--~-,-~~~-I--~-

!Wxdatki biez'lce 12.400,OQl 
t w tym: t 

I 

I 

-dotacje na zadania biez'!:ce 12.400,00 
I 

• 

I 

I ! 
HANDEL 18.500,00 

i 50095 I Pozostala dzialalnosc i 18.500,00 

500 I 

Ii Wydatki biezl!ce 18.500,00 
wtym: 

i -wydatki jednostek budzetowych, z tego: 1 ,00 
i 
I 

I 
I 

-wydatki zwiqzane z realizacjq ich statutowych zadan 18.500,00 

600 I TRANSPORTIL~CZNOSC 308.248,22 

! 60014 I Drogi publiczne powiatowe 144.202,00 

: .wxdatki biez'lce 144.202,00 
wtym: 

, 

-wydatki jednostek budzetowych, z tego: 
,

-wydatkl zwlqzane z reahzacJq lch statutowych zadan 

publiczne gminne 

Wxdatki biezl!ce 
wtym: 
-wydatki jednostek budzetowych, z tego: 

-wynagrodzenia i skladki od nich naliczane 
-wydatki zwiqzane z realizacjq ich statutowych zadan 

r----~··---·-~-··-·--··--·-----

tclekomunikacyjna 

144.202,00 

162.926,22 
6.000,00 

156.926,22 

1.120,00 

1.120,00 

4. 


http:2-_:...-~0-_~:...00


I I l-dotacje na zadania biez~ce 1.120,00 I 
!-_63ol---jTURiSTYKA- ------ ---- ... - -- ---t----41.ii2~tiOl 

~. u I.. • 

r I 63095; Pozostala dzialalnosc 41.242,00 iI 

~-~ . .;.. ---.~~--...-t-~---~.--.---..--.--.------.--------------+.__~_~~...__.._._.___.._J.
i IWydatki maji.ltkowe ~ 41.242,00 I 

I ~ ~oOT--iGOSPODARKA l\1~ESZKANIO~WA .---. 1-.--~l~oiooO,ool 
1I _ '_70004 Rozne jednostki obstugi gospodarki mieszkaniowej I ____1.~5.000,00 I 

l1 
Wydatki biezi.lce 1.145.000,00-I 
wtym: 

. -wydatki jednostek budzetowych, z tego: 1.145.000,001 
._+-- ! -wydatki zwiqzane z rea~~~cjq ich statutowych Zad{lfl __L_~~~_!.:~!~'_~~~~O~ 

. 

Plany zagospodarowania przestrzennego 

2:000,00 

2.000,00 
2.000,00 

30.000,00 

30.000,00 

30.000,00 
30.000,00 

14.500,00 
I·-~~-~+···~·-·······~··-+-- --.~-.- ---~--.----.--~-~~--.-~ ..~--.~~.-.-.-~-.---.-~-.--------.-+---.-----..---.~. 

}Yydatki biez'lce 14.500,00 
wtym: 
-wydatki jednostek budzetowych, z tego: 14.500,00 

~750! ___~__-~W_y_d._a_m__i_zw._iq_Z_a_n_e__z_r_ea_l_~_a_q_·q_i_ch__st_a.ru__w__W~Y_C_h_z._a.d__a.n_'.__+___.___1~4.._5_00_,.0__0 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3.172.500,00 i 

I I 
75011 Urz~dy wojewodzkie 

~-.~----t~--- -----.-. -------

Wydatki biez'lce 
wtym: 
-wydatki jednostek budzetowych, z tego: 

-wynagrodzenia i skladki od nich naliczane 
-wydatki zwiqzane z realizacjq ich statutowych zadan 

75022 

. 70005: Gospodarka gruntami i nieruchomosciami ! 55.000,00 
-._- --.-~-----------.-------.-.-.-.-.---------- _._--_..-_._----

Wydatki biezi.lce 55.000,00 

wtym: 

-wydatki jednostek budzetowych, z tego: 
 55.000,00 

55.000,001-wydatki zwiqzane z realizacjq ich statutowych zadan 
I 

Wydatki biezi.lce 

wtym: 

-wydatki jednostek budzetowych, z tego: 


-wydatki zwiqzane z realizacjq ich statutowych zadan 

71014· Opracowania geodezyjne i kartografK:.;lne
--_._-_. 

Wydatki biezi.lce 
wtym: 
-wydatki jednostek budzetowych, z tego: 

_lAn.,runv. zwiqzane z reaUzacjq ich statutowych zadan 

71035 Cmentarze 

Rady gmin !miast i miast na prawach powiatul 

5, 




--- ---- -----

I 

~~~~---'----I--~-'-:--~--~-----~--~~~----~----------~---~----------~ 

-wydatkl Jednostek budzetowych, z tego: 14.000,00 I 
-wydatki zwiqzane z realizacjq ich statutowych zadan 14.000,00 I 

-swiadczenia na rzecz os6b fizycznych ,110.000,00 
~-----------------~---~~----~-.~f ~750231 UrzICdy gmin Imiast i miast na prawach powiatul 2.668.400,00r---1 Wydatki biez<:j.ce .----~ 2.661.400,001Ii 

I wtym: 
. I_wydatki jednostek budZetowych, z tego: 

-wynagrodzenia i skladki od nich naliczane 
-wydatki zwiqzane z realizacjq ich statutowych zadan 

-swiadczenia na rzecz os6b fizycznych 
~rukLmaj<:j.tkowe 

75075 Promocja jednostek samorz:iJdu terytorialnego 
r--·~--+------+·---------·------------·------~ 

2.660.900,00 I 

2.313.000,00' 

347.900,00 
500,00 

_____Z~~~~J 

20.000,00 i 
~----~-~-~ 

20.000,00 I 

20.000,00 
2.000,00 

18.000,00 
i 750~S1Po;~stal;-dzialaln;~----~-----~-----+------~-8-2-.-0-00--,·0-0--i 

· ---t---- IW~datki biez~ce 82.000,00
I, I wtym: 
I -\vydatki jednostek budzetowych, z tego: 22.000,00 

L 
'I .-wydatki zwiqzane z realizacjq ich statutowych zadan 22.000,00 

I-swiadczenia na rzecz os6b fizycznych 60.000,00 

I i 
I 

-wydatki zwiqzane z realizacjq ich statutowych zadan 400,00 

h54 ~- i::~;::;:;:;:~:~::::: I OCHRONA-T-~---i46:::::', 

75r---l~~~%~~~~~~f~~~:o~~~tA 
, ORAZ Si\DOWNICTWA 

752 

75101 UrzICdy naczelnych organow wladzy paiistwowej, 
kontroli i ochrony prawa 

~~---- ---
Wydatki biez<:j.ce 

3.000,00 

wtym: 
-wydatki jednostek budzetowych, z tego: 

-wydatki zwiqzane z realizacjq ich statutowych zadan 
3.000,00 

OBRONA NARODOWA 

75212 Pozos tale wydatki obronne 

1.000,00 

f--~.---+----- --~--~--------~-------.----~~---

Wydatki biez<:j.ce 
---.---------.1 

wtym: 

3.000,00. 

3.000,00 

3.000,00 

1.000,00 

.L.QOO,OO 

i -wydatki jednostek budzetowych, z tego: 400,00 

PRZECIWPOZAROWA ~l 
___1_754041 Ko";e~~~ '!....je~0t!.zkie_~....~cj~_~_~_~__________~_-L______~_~i~.oo~~~~1 

I ; :Wydatki biez<:j.ce ! 15.000,00! 

l 


Wydatki biez<:j.ce 

wtym: 

-wydatki jednostek budzetowych, z tego: 


-wynagrodzenia i skladki od nich naliczane 
-wydatki zwiqzane z realizacjq ich statutowych zadan 

: iwtym: i 1 

: I-dotacje na zadania biezqce 11 15.000,00 l 
L~_~___._~~'___~_.___ ~~~ -L~.~~___ ~____~_~_____~___ ~_~~.~_~~___ ~_.~______..~ __. ____. _______~.~ .~ _______~_~___~ ____~_~~_ 

G. 

http:biez<:j.ce
http:biez<:j.ce
http:biez<:j.ce


--- -------

--

I 

i :I-m----------~-------T---------' 

i_7541~_~0~hot~icze straze pozarne !_____ 119.4~~~~~Ji 
:Wydatki biez'!ce 119.420.00r ,

I wtym:

I Il,WYdatki jednostek budietowych, z tego: 106.920,00
I 
! -wynagrodzenia i skladki od nich naliczane ' 39.520,00 i 

l 
: 

i I -wydatki zwiqzane z realizacjq ich statutowych zadan 67.400,00: 
-swiadczenia na rzecz os6b fizycznych 12.500,00 

757 

I i 
TObrona cywilna I 11.900,00l---J 75414 

--t

3.900,00Wydatki biezace 
I wtym:I 3.900,00-wydatki jednostek budzetowych, z tego: 

1.000,00 
-wydatki zwiqzane z realizacjq ich statutowych zadan 

I -wynagrodzenia i skladki od nich naliczane 
2.900,00,

I Wydatki mai,!tkowe &.000,00j 
80.000,00756 DOCHODY OD OSOB PRA WNYCH,OD OSOBrsr c--

FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK 
! NIEPOSIADAJ~CYCH OSOBOWOSCI PRA WNEJ 
I ORAZ WYDATKI ZWI~ZANE Z ICH POBOREM 

i 

75647 Pobor podatkow,oplat i niepodatkowych nalei:nosci 80'OOO'0~~
budzetowych 

80.000,00 
wtym: 
-wydatki jednostek budzetowych, z tego: 

Wydatki biez'!ce 

80.000,00 1 

48.300,00 
-wydatki zwiqzane z realizacjq ich statutowych zadan 
-wynagrodzenia i skladki od nich naliczane 

31.700,00 

508.342,00 

75702 'Obsluga papierow wartosciowych, kredytow i 120.000,00 

OBSLUGA DLUGU PUBLICZNEGO 

~-~ --11~~-7-d;~:~{-::_::stek samorz~du_terytOrialn_e_g_o_____f 
120.000,00 I 

___l wtym: ____~bSIUga dlugujednostki samorzq.du terytorialnego 
1001 

120.000~ 

I 

r- i 75704' Rozliczenia z tytulu po~eti i gwarancji udzielonych I 388.342,00 
I ~ 

!~:--+ przez Skarb Paiistwa lub jednostk~ samorz~du 

I~;;:;:~:::;e ~-----------
• 

--+--3s8.342'0~ 

I 
388.342,00 

--1------------ I 

758 ROZNE ROZLICZENIA 100.000,00 : 

75818 Rezerwy ogolne i celowe 100.000,00 
----

Wydatki biez'lce 100.000,00 
wtym: 
-wydatki jednostek budzetowych, z tego: 100.000,00 

-wydatki zwiqzane z realizacjq ich statutowych zadan 100.000,00 

wtym: J, 
,~_....ji ........''~~latY z tytulu por,czen i gwarancji 


http:119.420.00


801 OSWIATA I WYCHOWANIE 


Szkoly podstawowe 
 5.332.305,00 

5.332.305,00 
wtym: 
-wydatkijednostek budzetowych, z tego: 5.090.539,00 

Wydatki biez<!ce 

I -wynagrodzenia i skladki od nich naliczane 4352.755,00 
I ! -wydatki zw iqzane z realizacjq ich statutowych zadan 737. 784,00 I 

I .-swiadczenia na rzecz os6b fizycznych 2.40.766'~0 
~ • -dotacje na zadania biez~ce 1.000,00 

1---- 801030ddzialy przedszkolne w-s-z-k--o-la-c-h--p--o-d-s-ta--w-o-w-y-c-h----t-----·-380.592,00 
1 

----T Wydatki biez'lce 380.592,00\ 
wrym: : 
-wydatki jednostek budzetowych, z tego: 365.114,00 I 

-wynagrodzenia i skladki od nich naliczane 303.036,00 
-wydatki zwiqzane z realizacjq ich statutowych zadan 62.078,00 

-swiadczenia na rzecz os6b fizycznych 15.478,00 

Przedszkola 894.357,00 

894.357,00 
wtym: 
-wydatki jednostek budzetowych, z tego: 

Wydatki biez'lce 

866.823,00 
-wynagrodzenia i skladki od nich naliczane 721.973,00 
-wydatki zwiqzane z realizacjq ich statutowych zadan 144.850,00 

-swiadczenia na rzecz os6b fizycznych 27.534,00 

80110 Gimnazja 2.518.099,00 : 

2.518.099,00 
wtym: 
-wydatki jednostek budzetowych, z tego: 2.388.214,00 

Wydatki biez'lce 

-wynagrodzenia i skladki od nich naliczane 2.039.470,00 
-wydatki zwiqzane z realizacjq ich statutowych zadan 348.744,00 

-swiadczenia na rzecz os6b fizycznych 129.885,00
f-----+-----+----·---------·-------------------------t--------_.--

13 Dowozenie uczniow do szkol 396.925,00 

Wydatki biez'lce 396.925,00 
wtym: 
-wydatki jednostek budzetowych, z tego: 396.925,00 

-wydatki zwiqzane z realizacjq ich statutowych zadan 396.925,00 
• 

•

! .4 Ze~poly obslugi ekonomiczno-administracyjnej szkol 
-~--

435.099,00 . 

• Wydajki biez<!ce 435~099j)ol 
wtym: I 
-wydatki jednostek budzetowych, z tego: 433.899,00 

-wynagrodzenia i skladki od nich naliczane 406.424,00 
I I -wydatki zwiqzane z realizacjq ich statutowych zadan 27.475,00 
L-----t---- .-swiad:zenia_ na rz.:cz os6b fizycznych 

I_.-L8014~Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli _ 

r--____1.:..20~0~ 
I 46.601,00 

r iWydatki biez<!ce 46.601,00
I j'wtym: i 
· : . -wydatkijednostek budzetowych, z tego: 46.601,00 i 
! I I -wydatki zwiqzane z realizacjq ich statutowych zadan I . 46.601,00\ 
L _____--1___~____________._~______________~_~~_~_~_.J.~~~_~~_~_~_~__" 

g. 



,--------;-----,------.--------------------~-----~-~~--~-------~--------------,------------~---~---~--

~--~------+------s-z-k-o-ln~-e-i--p-r-z-e-d--sz-k-o--1n_e______________~----4-7-6.709,00~ 
Wydatki bieziitce 476.709,00 
wtym: 
-wydatki jednostek budzetowych, z tego: 476.l09,00 

189.772,00 
-wydatki zwiqzane z realizacjq ich statutowych zadan 
-wynagrodzenia i skladki od nich naliczane 

286.337,00 
600,00-swiadczenia na rzecz os6b fizycznych 

836.496,00 i lL.___-+____8_0__1_~~Pozostala dzialalnosc 
--------------------.----------~ 

836.436,00 
wtym: 
-wydatki jednostek budzetowych, z tego: 

Wydatki biez<!ce 

29.700,00 
25.352,00 

-wydatki zwiqzane z realizacjq ich statutowych zadan 
-wynagrodzenia i skladki od nich naliczane 

4.348,00 
-wydatki na programy finansowane z udzialem srodk6w 
o kt6rych mowa w art.S ust.1 pkt.2 i 3,w czt(sci 
zwiqzanej z realizacjq zadan jednostki samorzqdu 
terytorialnego 806.796,00 

__-1_____ -----------------------------------.-.,--------------------1' 

L 851 1_ __ IOCHRONA ZDROWIA I 170.000,00 

. 1 85153 Zwalczanie narkomanii [10.000,00 

Wydatki bieziitce 10.000,00 
wtym: 
-wydatki jednostek budzetowych, z tego: 10.000,00 

l---l--~-----------------~-----------------------

-wydatki zwiqzane z realizacjq ich statutowych zadan 10.000,00 
------ • - -----------t--------------j 

_~~5~54 I Przeciwdzialanie alkoholizmowi 120.000,00' 

Wydatki biemce 120.000,00 
wtym: 
-wydatki jednostek budzetowych, z tego: 111.000,00 

-wynagrodzenia i skladki od nich naliczane 42.400,00 
-wydatki zwiqzane z realizacjq ich statutowych zadan 68.600,00 

i :-swiadczenia na rzecz os6b fizycznych I 9.000,00 
-----+------------------~-----------------------------~-.----=--::l -- •8~195I~::~~!~:~:~lno;c--------------- ·---1¥o~1~ll wtym: 


I -dotacje na zadania biezqce 
 40.000,00 

I 
I
: . 

! I l

r-SS2-r----POMOCsPOLECZNA-·-------------~-----j-~----~-i5-()4.408,00 

85202 - Domy pom;~y spolecznej--~ r 300.00~ 
!----~---+----

Wydatki biezqce 
wtym: 
-wydatki jednostek budzetowych, z tego: 

-wydatki zwiqzane z realizacjq ich statutowych zadan 

85205 Zadania w zakresie przeciwdzialania przemocy w 

9. 




I 10.000,00I-wydatki jednostek budzetowych, z tego: 
-wydatki zwiqzane z realizacjq ich statutowych zadan 10.000,00 

1,00
Ialimentacyjnego oraz sldadki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego 

l2 Swiadczenia rodzinne, swiadczenie z funduszu 

1.537.755,00 

wtyrn: 

-wydatki jednostek budzetowych, z tego: 


:Wydatki bjez'!ce 


62.132,00 
56.000,00 

-wydatki zwiqzane z realizacjq ich statutowych zadan 
-wynagrodzenia i skladki od nich naliczane 

6.132,00 
1.475.623,00-swiadczenia na rzecz os6b fizycznych 

~-~-~---~~--~-~~~--------------~~--~ """-

85213 Sldadki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za 16.348.0]
osoby pobieraj~ce niektore swiadczenia z pomocy 
spolecznej, niektore swiadczenia rodzinne oraz za 
osoby uczestnicz~ce w zaj~ciach w centrum integracji 
spolecznej 

16.348,00 
wtyrn: 
-wydatki jednostek budzetowych, z tego: 

Wydatki biez'lce 

16.348,00 
-wydatki zwiqzane z realizacjq ich statutowych zadan 16.348,001 

--~---"-------"~ ~--- ----1[:---------------------------------------- 193.038,00 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

I 85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz sldadki na 

r----- -----T-" --C--" 

Wydatki biez'!ce 193'038'0~ 
w tyrn: 

-swiadczenia na rzecz os6b fizycznych 
 193.038,00 

85215 Dodatki mieszkaniowe 130.000,00 \ 
_._---"-""---

---"~l~----"------"-------·-----------·----"--"- 130.000,00 
w tyrn: 

• -swiadczenia na rzecz os6b fizycznych 

Wydatki biez'!ce 

130.000,00 
----~--~---f------.L----"--

143.869,00i I 85216 Zasilki stale -o-t------_T.______ ------ -----.......y------------tWydatki biez'lce 143.869,00 
I w tyrn: 
I l-swiadczenia na rzecz os6b fizycznych 143.869,00 

--1-852i9f>§;~dki po;;;;y~;~nej---------"-- ,---"--77--9.5-4-5:001 
i Wyg~tki biez'!ce I 7l9.545,00 
I wtyrn: 

-wydatki jednostek budzetowych, z tego: 778.145,00 
-wynagrodzenia i skladki od nich naliczane 693.120,00I 

I -wydatki zwiqzane z reaZizacjq ich statutowych zadan 85.025,00 
-'wiadezenia na rzeez osob fizyeznyeh 1.400,00I 

r.-_-l_~l28 U.;t;;ii-~;;i;kur\~; Isp~ja1~tyc';;....usiugi ~piekUr\~ __-::---50.000,00 
• Wydatki bi~z,!ce 50.000,00 
I I w tyrn: 

L I -+dotacje na zadania biezqce "___~___ 50.000,00j 


• i 85295: Pozostala dzialalnosc 343.853,00
~----+------r"---------------- "-------------------------- ---------- 
· . iWydatki biezqce I 343.853,00 I 

L___~ lwtyrn:l ~ 
110. 



-wydatki jednostek budzetowych, z tego: 
-wynagrodzenia i skladki od nich naliczane 500, 
-wydatki zwiqzane z realizacjq ich statutowych zadan 200,00 

239.505,00 
-wydatki na programy finansowane z udzialem srodk6w 
-swiadczenia na rzecz os6b fizycznych 

o ktorych mowa w art.5 ust.l pkt,2 i 3,w cz€(sci 
zwiqzanej z rea1izacj,! zadan jednostki samorz'!du 
terytorialnego 103.648,00 

17.280,00 
SPOLECZNEJ 

853 POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKJ 

17.280,0085305 Zlobki 

17.280,00, 
wtym: 
-dotacje na zadania biez'!ce 

Wydatki biez<!ce 

17.280,00 

302.170,00854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 

Swietlice szkolne 207.450,00 

207.450,00 
wtym: 
-wydatki jednostek budzetowych, z tego: 

Wydatki biez'lce 

197.085,00 
. I -wynagrodzenia i skladki od nich naliczane 184.210,00 ' I -wydatki zwiqzane z realiZaCjq. ich statutowych zadan 12.875,00 

t -swiadczenia na rzecz osob fizycznych 10.365,00 

-- 85412l Kolo~iei~bozy-;;az inne formy wypoczynku dzieci i ~-~74:nii,Oo

-·--r---··1'~~t¥r;/,;;;_eJ.! lalde szkolenia ml0<lz~eZy-- 74.720,00 

-wydatki jednostek budzetowych, z tego: 74.720,00 
I -wydatki zwiqzane z realizacjq ich statutowych zadan 74.720,001 

1-~-~--r 85415-: Pomo;-';'ate;ialna dla uczni6w . ------ 20.000,00 
.-----+---------+------~---.------------- -------1-----.------

i Ij¥ys!atki biez'!ce ~O.OOO,OO.1I I lwtym: ' 
I I I-Swiadczenia na rzee. osob fizyeznych 20.0QO,0:J

hoot-----li 90SPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 1.388.680,70 i 
i :1UU! SRODOWISKA ~ 
1i900031Oczyszczanie miast i wsi 100.000,00 I 

~---r--· ~WYdatki biez<!ce 100.000,00 
I wtym: 
I -wydatki jednostek budzetowych, z tego: 100.000,00 I 

___~___ -wydatki zwiqzane z realizacjq ich statutowych zadan 100.000,00!

f-----L 90004l!Jtr~~.mani:.zieleni '!.~~!!ac.!I i gminac~______ 73.000~OOI 
I ! iWyd~atki biez'!ce 73.QOQ.00 
I ' Iwtym: 
lit-wydatki jednostek budzetowych, z tego: . 73.000,00! 
I i I -wydatkizwiqzanezrealizacjqichstatutowychzadan I 73.000,00 1 

~--__~___~___ ..________~___________._________._...L_______~~__~_.___.~_.J 

Ill), 

http:73.QOQ.00


1~-~--T9()015IOswietlenie ulic, placow i drog I 404.480,70l 
r~T~~~- Wy-d-atkib-iez~~;--~---~---~---~--~~-~---~r-~--396~-00-O:OO 

1 
I wtym: i 

-wydatki jednostek budzetowych, z tego: 396.000,00 
-wydatki zwiqzane z realizacjq ich statutowych zadan 396.000,00 

~~ I 90-01~~~$~~2";4z;n-e-z-g-ro-;;'ad-z-en-i~-m-S;~dk-O~i--------~~~~:?-~ 

! •z oplat i kar za korzystanie ze srodowiska 50.000,00 

J:
---il----1Wydatki biezqce 50.000,00 

wtym: 
WYdatki jednostek budzetowych, z tego: 50.000,00 

i -wydatki zwiqzane z realizacjq ich statutowych zadan 50.000,00:
~--~-L---- --~--------__-~_~__~___________________ -~--~-----~ 

j
900951 Pozos tala dzialalnosc 761.200,00

---------+--------------------------------------_._-_._-. 
IWydatki biezqce 664.200,00 
wtym: 

\. -wydatki jednostek budzetowych, z tego: 664.200,00
i ! -wydatki zwiqzane z realizacjq ich statutowych zadan 664.200,00 
I IWydatkci maj'ltkowe 97.000,00 

r-92-1~--rlK-ULTURAIOCHR-O-N-A--D-Z-IE--D-Z-I-C-T-VV-A------~+------8~0-1--.-8-8-5,99 

NARODOVVEGO 

92109 Domy i osrodki kultury, swietlice i kluby 765.040,29
----+ --~------------------~.-- ~~--~~~-.~--~~ 

Wydatki biezqce 755.728,36 
wtym: 
-wydatkijednostek budzetowych, z tego: 55.728,36 

-wynagrodzenia i skladki od nich naliczane 4.000,00 
-wydatki zwiqzane z realizacjq ich statutowych zadan 51.728,36 

-dotacje na zadania biezqce 700.000,00 

,=W~y=4=a=tk=i~m=a~jq=&=o=w=e~__~_______~____~____~9=.=3=1=1,=93~._---j

92195 Pozostala dzialalnosc 36.845,70 

Wydatki biez'lce 16.845,70 

wtym: 

-wydatki jednostek budzetowych, z tego: 
 36.845,70 

-wynagrodzenia i skladki od nich naliczane 
-wydatki zwiqzane z realizacjq ich statutowych zadan 

sportowe 

Wydatki biez'lce 

wtym: 

-wydatki jednostek budzetowych, z tego: 


-wydatki zwiqzane z realizacjq ich statutowych zadan 

Zadania w zakresie kultury fIzycznej i sportu 120.000,00 

2.300,00, 
34.545,70 

2.730,79 

2.730,79 

2.730,79 
2.730,79 



RAZEM : 26.399.209,90 ! 

Wydatki biez'l,ce 
wtym: 
-wydatki jednostek bud7..etowych, z tego: 

-wydatki zwiqzane z realizacjq ich statutowych zadan 

15.200,00 

15.200,00 
15.200,00 

596.619,20 1 

~~---+------.+--=====~=====---~-.---.------------------ ._-+ .--~-~-------~ 



Za1<lcznik Nr 3 do uchwaly Rady Miejskiej w Toszku 
Nr IV/ 19 12010 z dnia 29 grudnia 201 0 r. 

Zestawienie przychodow i rozchodow budzetu. 

Wyszczegolnienie I Klasyflkacja Planowana kwota 
_________---+__~___-+~___20_1_1_r_. 

Przychody budzetu 
wtym: 

kredyty 
wolne srodki 

Dochody budtetu 

952 

955 


1.640.000,00 

200.000,00 
1.440.000,00 

25.684.384,90 

--------~----------~--~--~--~~--
Razem przycliody i dochody budzetu _~_~_ ~__27.324.384,90 

Rozchody budzetu 
wtym: 

raty kredyt6w 
rata pozyczki 

Wydatki budtetu 

992 

992 


925.175,00 

860.000,00 
65.175,00 

26.399.209,90 



Zahtcznik Nr 4 do uchwaly Rady Miejskiej Toszku 
Nr IVI 19/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. 

Dotacje udzielane z budzetu gminy podmiotom nalez~cym i nie nalez~cym do sektora finans6w publicznych w roku 2011. 

1. DotacJe udzielane dla iednostek sektora fi bl' h 
Dzial Rozdzial I Nazwa Kwota dotacji 

podmiotowej przedmiotowej celowej 
600 TRANSPORT I LACZNOSC 1.120,00 

i 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna 1.120,00 
630 TURYSTYKA 41.242,00 

63095 Pozostala dzialalnosc 41.242,00 
754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I 15.000,00 

I I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA 
75404 Komendy wojew6dzkie policji 15.000,00 

801 OSWIATA I WYCHOWANIE 1.000,00 
80101 Szkoly podstawowe , 1.000,00 

853 POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE , 17.280,00 , 
POLITYKI SPOLECZNEJ 

85305 Zlobki 17.280,00 
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 700.000,00 

NARODOWEGO 
92109 Domy i osrodki kultury,swietlice i kluby 700,000,00 

OGOLEM: 700.000,00 75.642,00 
-~ ... ...-

, 

.... 
~, 



2. D otac 
Dzial 

851 

852 

926 

dzielane dla jed k k fi hr hJe u • & •
Rozdzial I Nazwa 

OCHRONA ZDROWIA 
85195 Pozostala dzialalnosc 

w tym: uslugi pielygnacyjne 
POMOC SPOLECZNA 

85228 Uslugi opiekuncze i specjalistyczne uslugi 
opiekuncze 
w tym: uslugi opiekuncze 
KULTURA FIZYCZNA I SPORT 

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 
w tym: zadania z zakresu kultury_ fizycznej 

OGOLEM:. c........ .._ .. _ .. _._...._ ... _._ ..__...._ ... __ - - - - ....  ... _.- .... _.... _... _._... _... _ .. _ .... _ .. - .... _ .... _...

L Kwota dotacji 
podmiotowej I przedmiotowej celowej 

40.000,00 
40.000,00 
40.000,00 
50.000,00 
50.000,00 

50.000,00 
120.000,00 
120.000,00 
120.000,00 
210.000,00 _ .. _

.,:,.. 
G" 



--

-------

--

Zal~cznik Nr 5 do uchwaly Rady Miejskiej w Toszku 
Nr IV/ 1912010 z dnia 29 grudnia 2010 r. 

Dochody i wydatki zwhlzane z realizacj~ zadaii z zakresu administracji rz~dowej 
i innych zadaii zleconych odr-rbnymi ustawami. 

I. DOCHODY 

Dzial Rozdzial 

750 
75011 

751 

c-----

75101 

852 
~~~-r---~---

85212 

85213 

Nazwa 

~~-----~,~ 

Administracja ~ubliczna 
UrZf/dy wojewodzkie 
Dotacje celowe otrzymane z budzetu paiistwa na realizacjy 
zadaii biez~cych zakresu administracji rz~dowej oraz 
innych zadaii zleconych gminie Izwi~zkom gminJustawami 

Urz-rdy naczelnych orgariow wladzy 
~ paiistwowej,kontroli i ochrony ~rawa oraz s~downictwa 
UrZf/dy naczelnych organow wladzy panstwowej,kontroli i 

ochronJ!.l!.rawa 

Dotacje celowe otrzymane z budzetu paiistwa na realizaejy 
zadaii biez~cych zakresu administraeji rz~dowej oraz 
innyeh zadaii zleeonyeh gminie /zwi¢om gminJustawami 

Pomoc s~oleczna 
---~ 

s;;;jadczenia rodzinne, swiadczenia z/unduszu 
alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia 
emt!!J!talne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego 
Dotaeje eel owe otrzymane z budzetu paiistwa na realizaejy~-
zadaii biez~eyeh zakresu administraeji r~dowej oraz 
innyeh zadaii zlee~ch gminie /zwi~zkom gminJustawami 
Skladki na ubezpieczenia zdrowotne oplacane za osoby 
pobierajqce niektore swiadczenia z pomocy spolecznej, 
niektOre swiadczenia rodzinne oraz za osoby 

~~ ~-

Kwota 

59.254,00 
59.254,00 

59.254,00 

3.000,00 
~---~--~ 

3.000l!!L 

3.000,00 

1.538.955,00 

1.537.755,00 
I--~~ 

1.537.755,00 

1.200,00uczestniczqce w zajfciach w centrum integracji sl!.0lec~'!!!L 
Dotaeje eelowe otrzymane z budzetu paiistwa na realizaejy 
zadaii biez~eych zakresu administraeji rz~dowej oraz 
innych zadaii zleeonyeh gminie /zwi¥kom gminJustawami 1.200,00 

1.601.209,00DOCHODY OGOLEM : 

I 



II.WYDATKI 


Dzial IRozdzial Nazwa K, 

750 Administracja ~ubliczna 59.254,00 
75011 UrZfdy wojewodzkie 59.254,00

~~_~__Oo 

Wydatki bieZqce 59.254,00 
wtym: 
-wydatki jednostek budzetowych, z tego: 59.254,00 

-wynagrodzenia i skladki od nich naliczane 59.254,00 
o __~__ ____o ___o __~_~_~__o 

751 Urz~dy naczelnych organow wladzy 
paIistwowej,kontroli i ochrony ~rawa oraz s<ldownictwa 3.000,00 I 

75101 UrZfdy naczelnych organow wladzy panstwowej,kontroli i 3.000,00 

~--

_0 ochronyprawa 
--~---:-:-

Wydatki biezilce 3.000,00 
wtym: 

-wydatki jednostek budzetowych, z tego: 3.000,00 
-wydatki zwiqzane z realizacjq ich statutowych zadan 3.000,00 

852 Pomoc s~oleczna 1.538.955,00 
--~--r- ~-'---

85212 Swiadczenia rodzinne, swiadczenia z/unduszu 
alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia 
emerytalne i ren!owe z ubezpieczenia spolecznego 

~-

~_~ 1.5~7. 755,00 
Wydatki biez§ce 1.537.755,00 
wtym: 
-vvydatki jednostek budzetowych, z tego: 62.132,00 

-wynagrodzenia i skladki od nich naliczane 56.000,00 
-wydatki zwiqzane z realizacjq ich statutowych zadan 6.132,00 

-swiadczenia na rzecz os6b fizycznych 1.475.623,00 

~-I-----j85213 Skladki na ubezpieczenia zdrowotne oplacane za osoby 
pobierajqce niektore swiadczenia z pomocy spolecznej, 
niektOre swiadczenia rodzinne oraz za osoby 

;---  uczestnig!lce w za;jfciach w centrum integracji spolecz1J!!L.~_ 1.200,00 
Wydatki biez§ce 1.200,00 
wtym: 
-w-ydatki jednostek budzetowych, z tego: 1.200,00 

-wydatki zwiqzane z realizacjq ich statutowych zadan 1.200,00 

-  __~_o_ 

o o. ______ 

WYDATKI OGOLEM : 1.601.209,00 



Zal~cznik Nr 6 do uchwaly Rady Miejskiej w Toszku 
Nr IV/ 19/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. 

Dochody i wydatki zwi~zane z realizacj~ zadan na podstawie porozumien 
z organami administracji rz~dowej. 

I. DOCHODY 

r-~}fl~Roidzial~~:tALNOSC USLUGOWA-~-=--=--~ 

!------------------------~------

71035 Cmentarze 
-------~-~-----~---------

Dotacje celowe otrzymane z budzetu paiistwa n 
zadania biez~ce realizowane przez gminy na 
podstawie porozumien z organarni administracji 
rz~dowej 

'-------~-'------
OGOLEM: 

500,00 
-----------~ 

500,00 
500,00a 

II. WYDATKI 


Dzial 
._---,----- . 

Rozdzial N azwa 
c 710 

--------,-....,...---- 

DZIALALNOSC USLUGO 
71035 Cmentarze 

Wydatki biez!ilce 
wtym: 
-wydatki jednostek budzeto wych, z tego: 
-wydatki zwiqzane z realizac ;Jq ich stc:!utowych~z_G_d_a_n-+-____. 

500,00 
_____--'--O__O_--i 

OGOL_E_M_:___ _ __50.ll,00 



Zah~cznik Nr 7 do uchwaly Rady Miejskiej w Toszku 
Nr IVI 19/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. 

Dochody i wydatki zwi~zane z realizacj~ zadan na podstawie umow 

lub porozumien miftdzy jednostkami samorz~du terytorialnego 


I. DOCHODY 

Dzial 
600 

Rozdzial Nazwa 
TRANSPORTIL~CZNOSC 

Kwota 
----------~---~-------~ 

144.202,00 
60014 Drogi publiczne powiatowe 144.202,00 

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 144.202,00 
biez'!:ce realizowane na podstawie poroz umien lum6wl 

754 
mittdzy iednostkami samorz~du t~rialnego 
BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I 

--~~~~~~---------
OCHRONA 

1-
75414 

PRZECIWPOZAROW A 
Obrona cywilna 
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 

800,00 
800,00

-------"---1 

umien lum6wlbiez'!:ce realizowane na podstawie poroz 

~ 

alnegomiydzy jednostkami samorz'!:du terytori , 
OGOLEM: ~_145.002,00 

II. WYDATKI 


Dzial Rozdzial 
r----------1--

600 
60014 

754 

75414 -. 

----'-----.---

~------~-,-----------.

Nazwa Kwota--+-- ---
144.202,00TRANSPORTIL~CZNOSC 
144.202,00 

Wydatki biez'!ce 
Drogi publiczne ~owiatowe 

144.202,00 
wtym: 
-wydatki jednostek budzetowych , z tego: 144.202,00 

-wydatki zwiqzane z realizacj 1~ch statutowych zad(J_n_'~_______1__4_4.___c_O._O--j 
----~ ~ ~~---. 

BEZPIECZENSTWO PUBLI CZNEIOCHRONA 
PRZECIWPOZAROW A ________~------800,001------
Obrona cywilna 
Wydatki biez'!ce 
wtym: 
-wydatki jednostek budzetowych , z tego: 

-wydatki zwiqzane z realizacjq ich statutowych zadan 

800,00 

800,00 

800,00 
800,00 

OGOLEM : ~_~---~__ 14-5.002,00 

.J.o. 



--- --

__________ 

-----

--

--

Za1l:lcznik Nr 8 do uchwaly Rady Miejskiej Toszku 
Nr IV/ 19/ z dnia 29 grudnia 2010 r. 

Wydatki jednostek pomocniczych gminy w ramach Funduszu Soleckiego 

0 ectwo1.SIBoguszyce 
Dzial Rozdzial Nazwa Kwota 

-~~------~--900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRON A 350,00 
SRODOWISKA 

90095 350,00Pozostala dzialalnose 
350,00Wydatki biez~ce 

921 10.282,88 
NARODOWEGO 
KUL TURA I OCHRONA DZIEDZICTW A 

r-
92109 Domy i osrodki kult'!!Y,swietlice i kluby 

Wydatki biez'lce 

---t-----------,---1
1.100,0092195 Pozostala dzialalnose 
1.100,00W~datki biez~ce 

OGOLEM~:--'-_____~.632,88'--____ J__ I 
2.So1ectwo Ciochowice 
Dzial 

600 

900 

921 

Rozdzial Nazwa Kwota 
TRANSPORT I L.t\CZNOSC 9.274,43 I -

60016 !>rogi publiczne gminne 9.274,~-
9.274,43 

---r-~~-------------------. 
Wydatki biez~ce 

_._----
GOSPODARKA KOMUNALNAIOCHRONA 800,00 
SRODOWISKA 


nose 
 800,00 
800,00 

~-:-

2.600,00KULTURAIOCHRONA DZIEDZICTWA 
'--

NARODOWEGO
---1----

92109 1.600,00DO!!!r~srodki~ultury,swietlic~kluby --f-------.-------.,f-----+------
1.600,00~..x~atki biez~ce -
1.000,00 . 
1.000,00 

92195 Pozostala dzialal nose 

926 KULTURAFIZYCZNA I SPORT 800,00 
92695 Pozostala dzialal nose 800,00 

800,00f--- __--+______--+~~!!£L!~i~z'lce -
OGOLEM: 13.474,~ 



---

--

3.So1ectwo Kotliszowice 

fDziaLLJ!ozdZia, Nazwa 
900 GOSPODARKA KOMUNA 

[ 
SRODOWISKA 

90095 Pozos tala dzialalnosc ------
Wydatki biez'lce 

~Kwota 
LNA I OCHRON.A I ~-----3~00~-,0-0,-1 

----t--------- 
________-+-___~OO,OO 

300,00 

921 KULTURAI OCHRONADZIEDZICTWA 10.287,00 
NARODOWEGO 

92109_ Dom~ i osrodki kultury,swie ==1= IWydatki biez'lce 
tHee i kluby --  ~ 10.287,00 I 

: --==-------------- 10.287,00 
___~<!ilLEM: r---lo.587,O~ 

4.So1ectwo Kotulin 
Dzial Rozdzial Nazwa 


-- 600 
 TRANSPORT I LACZNOSC 
60016 Drogi publiezne gminne 

Wydatki biez'lce 

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTW A 
NARODOWEGO 

92109 Domy i osrodki kultury,swietlice i kluby----
Wydatki biez'lce 

92195 Pozostala dzialalnosc 
Wydatki biez'lce 

-926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 
926951 PO;"'stabl dzialalnoii 

Wydatkl b1eZ'lce 
OGOLEM: 

Kwota 
13.600,00 
13.600,00 
13.600,00 

------:-
6.315,70 

--------: 
4.300,00 
:.~

4.300,00 

~::-

2.015,70 
2.015,70 

3.000,00 
3.000,00 
3.000,00 

22.915,70 

5 SIt L·19Ota T k. 0 ec wo oszec a 
~Dzial Rozdzial Nazwa Kwota 

l=600 TRANSPORTILAC~~OSC 
60016 Drogi publiezne ~minne 

Wydatki biez'lce 

--------------- 
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 

NARODOWEGO 
92109 Domy i osrodki kultury,swietliee i kluby 

1------

Wydatki biez'lce 
wtym: 
wynagrodzenia i skladki od nich naliczane 

92195 Pozos tala dzialalnosc 
Wydatki biez'lce 

----f-

926 
92601 

~~ULTURA FIZYCZNA I SPORT 
~-

Obiekty sportowe 
Wvdatki biezace ----  - 

92695 Pozostala dzialalnosc ----- 
Wydatkib~e 

------r~---- ~ 

OGOLEM: 

2.000,Q~ 
2.000,00 
2.000,00 

-:-:: 
5.800,00 

-::-::
2.900,00 
2.900,00 

600,00 
2.900,00 
2.900,00 

3.130,79- 
2.730,79 
2.730,79 

400,00 
400,60 

10.930,79 
J.2 



------

--

------------ -------------

__ 

--

- --

--

6.Solectwo Paczyna 
Dzial Rozdzial Nazwa Kwota 

:.-=-:
13.665,70 

60016 
TRANSPORTILACZNOSC:-_600 

13.665,70Drogi ~ubliczne gminne
!

13.665,70Wydatki biez§;ce 

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 950,00 
SRODOWISKA 

90095-Pozostala dzialalnosc 950,00 
Wydatki biez§;ce 950,00 

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 7.300,00 
NARODOWEGO 

92109 500,00Domy i osrodki kultury,swietlice i kl~ 
500,00W~datki bie~e 

Pozos tala dzialalnosc9212[ 6.800,9JL 
r-Wydatki biez§;ce  6.800,00 

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 1.000,00 
92695 Pozostaia dzialalnosc 1.00~!L 

1.000,00Wvdatki biezace . 
22.915,70OGOLEM: 

7.SolectwoPaczynka 
Dzial Rozdzial Nazwa Kwota ---- ---_._------------.._-+-----------;

010 ROLNICTWO I LOWIECTWO 5.000,00 
1---__-+_ 01010 Infrastruktura wodochtgow.!lsanitacyjn...:..a _w_-,-s_i__+-_~__ 5.000,00 

Wydatki biez<lce 5.000,00 

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 
NARODOWEGO 889,00 

92109 by ~ 439~9JL± 439,00 
92195 450,00 

450,00 
___OGOLEM:___ _ ___5.889,OtL 

----'L<..____ _____. 
-----~--t---

+-==~=======s==----_____ 

8.So1ectwo Pawlowice 
~----Rozdzial Nazwa Kwota 


600 

IDzial 

4.539,00 I 
60016 

TRANSPORTILACZNOSC 
Drogi ~ubliczne gminne ~.539.~ 
Wydatki biez§;ce 4.539,00 

921 1.900,00 
NARODOWEGO 

=!rKULTURA I OCHRONADZIEDZICTWA 
-- --- ---------.---
92195 Pozostala dzialalnosc 1.900,00 

Wydatki biez<lce .1.900,00 
wtym: 
wynagrodzenia i skladki od nich naliczane 1.400,00 

-"""T"

6.439,00OGOLEM: 



--

--

---

-------

--

--

9.So1ectwo Pisarzowice 
Dzial Rozdzial 

f------ 
900 

90015 
1--

921 

92109 

92195 

Nazwa Kwota 
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 8.480,70 
SRODOWISKA 
Oswietlenie ulic,placow i drog 

--~-

8.480,70 
Wydatki mai~tkowe $.480,70 

-~ 

4.650,00 
NARODOWEGO 
Domy i osrodki kultury,swietlice i }duby ______ 

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTW A 

3.000,00
1-----

3.000,00Wydatki biezgce 
1.650,00Pozostala dzialalnosc 

Wvdatki biezace 
~-

1.650.00 I 
13.130,70OGOLEM: 

10.Solectwo Pluzniczka 
Dzial 

600 

[921

---} 


L_ 

------~ 

Rozdzial Nazwa Kwota 
---:::

6.300,00 
60016 

TRANSPORTILACZNOSC 
6.300,00Drogi publiczne gminne 

--------~ 

Wydatki biez~ce 6.300,00 

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTW A 4.424,00 
NARODOWEGO 

92109 Domy i osrodki kultury,swietlice i k1uby 2.424,00 
Wydatki biez~ce 2.424.00 
wtym: 
wynagrodzenia i skladki od nich naliczane 400,00 

92195 Pozostala dzialalnosc 2.000,00 
2.000,00 

wtym: 
wynagrodzenia i skladki od nich naliczane 

Wydatki biez~ce 

900,00--. 
OGOLEM: 10.724,00

-

Dzial Rozdzial 
600 

60016 

900 

90095 

921 

92109 

92195 

11.So1ectwo Pniow 
---~-M - - -~---Nazwa Kwota 

TRANSPORT I tACZNOSC 7.547,09 
Drogi publiczne gminne 7.547,09 
Wydatki biez~ce 7.547,09 

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 500,00 
SRODOWISKA 
Pozostala dzialalnosc 500,00 
Wydatki biez~ce 500,00 

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTW A 
NARODOWEGO 
Domy i osrodki kultfl!Y,8wietlice i k1uby 
Wydatki biez~ce 
wtym: 
wynagrodzenia i skladki od nich naliczane 
Pozostala dzialalnosc 
Wvdatki biez1,lce 

i OGOLEM: 

11.500,00 

8.500,00 
8.500,00 

3.0001~ 
3.000,00 
3.000,00 

19.547,09 

http:2.424.00
http:1.650.00


--

----

12.So1ectwo Proboszczowice 
Dzial Rozdzial-rNazwa Kwotai------!-------

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTW A 8.295,48 
NARODOWEGO 

<
92109 Domy i osrodki kult~wietlice i kluby 8.295,48--

Wydatki bieHs,e 
--,

8.295,1.l. 
OGOI~EM: 8.295,48 

13.So1ectwo Samow 
----~------.~

Dzial Rozdzial Nazwa Kwota . 

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 300il 
SRODOWISKA 

300,00 I90095 Pozos tala dzialalnosc 
300,00Wydatki biez~ce 

f----- ".::-::-
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTW A 13.311,93 

NARODOWEGO 
92109 11.311,93Domy i osrodki kultury,swietlice i kluby 

2.000,00Wydatki biez~ce 
9.311,93Wydatki maj~tkowe 

92195 Pozostala dzialalnosc 2.000,00
!---

Wydatki bie4ce 2.000,00
--'--

OGOLEM: 13.611~?1. 

14.So1ectwo Wilkowiczki 
Dzial Rozdzial Nazwa j{)Vota 


900 
 5.500,00 
SRODOWISKA 

90095 

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 

5.500,00Pozostala dzialalnosc 
1-- -.::-::--

Wydatki biez~ce 5.500..00 

-.::-::-
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTW A 4.330,00 

NARODOWEGO 
:-:::-:

92109 Domy i osrodki kultury,swietlice i kluby j-- 2.300,00 
\Y.y9.atki biez~ce 2.300,00I----------~-~ 

92195 Pozostala dzialalnosc 2.03~~ 
Wvdatki biezace 2.030,00-'fl>G6LE;.=-i: 9.830,00J 

~5. 


