
Uchwala Nr Xv (!J}O( 2otV/ 
Rady Miejskiej w Toszku 
z dnia .2 t1 ~nwtY1 ia. c.2u M v. 

w sprawic: zmian w budzecie Gminy Toszek na rok 2011. 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990Lo samorz<\.dzie gmilmym 
(Dz.U.z 2001 L Nr 142,poz.1591 z pozn.zm.) oraz art.211,art.212,art.214,art.215,art.222, 
art.235,art.236,art.237, art.239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009LO finansach publicznych (Dz.U. 
z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z pOin. zm.) 

Rada Miejska w Toszku 
uchwala: 

I.Zmniejszyc wydatki w budzecie Gminy Toszek na rok 20 II 

w dziale 750 Administracja publiczna 
w rozdz. 75023 Urz~dy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) 
wydatki biezltcc 0 kwot~ 2.000,00 zl. 

wtym: 
-wydatki jednostek budzetowych, 0 kwot~ 2.000,00 zt. 

z tego: 
- wynagradzenia i skladki ad nich naliczane a kwo/( 2.000,00 zl. 

2.Zwi~kszyc wydatki w budZecie Gminy Toszek na rok 2011 

w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

w rozdz. 92109 Domy i osrodki kultury, swietlice i kluby 

wydatki biezace o kwote 2.000,00 zl. 

wtym: 

- dotacj e na zadania bieZqce o kwot~ 2.000,00 zl. 


3.W zal<\.czniku Nr 4 do uchwaly Rady Miejskiej w Toszku Nr IVIl9/2010 z dnia 
29 grudnia 2010 L W sprawie uchwalenia budzetu Gminy Toszek na rok 2011 
wprowadza si ~ nast«puj<\.c<\. zmian«: 
w ph I Dotacje udziclane dla jednostek sektora finans6w publicznych 
11 w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kwot~ dotacji podmiotowej 

705.800 z1. zast«puje si« kwot<\. 707.800 zl. 
21 w dziale 92 1 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdz.92 109 Domy i osrodki 

kultury, swietlice i kluby kwot« dotacji podmiotowej 705.800 zl. zast«puje si~ kwot<\. 
707.800 zl. 

3/ kwot« ogolem dotacji podmiotowej 705.800 zt. zast«puje si« kwot<\. 707.800 zl. 

Z przeznaczeniem srodkow na biezqcq dzialalnosc Centrum Kultury "Zamek w Toszku". 

4.Wykonanie uchwaly powierza si« Burmistrzowi Toszka. 

5.Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj«cia. 
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