
Uchwala Nr XV'l"1r6{:z.01Z
Rady Miejskiej w Toszku 
z dnia 25 stycznia 2012 roku 

w sprawie: zmian bud:i:etu gminy Toszek na rok 2012. 

Na podstawie art. IS ust.2 pkt 4 ustawy z dnia S marca I 990r.o samorzqdzie gminnym 
(Dz.U.z 2001 r. Nr 142,poz.1591 z p6zn. zm.) oraz art.211 , art.212 ,art.214 ,art.2 15 ,aJ~222, 

art.235 ,art.236,art.237 , ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (Dz. U 
.z2009r. Nr 157, poz. 1240) 

Rada Miejska w Toszku 
uchwala: 

I. 	 W uchwale Nr XVI156/2011 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 grudnia 2011 r. 
wprowadza si« nast«pujqce zmiany : 

2. 	 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

Ustala si« wydatki w Iqcznej kwocie 30.05 1.969,57 zl 

z tego: 

11 biezqce w kwocie 23.401. 512,94 zl 

21 maj'ltkowe w kwocie 6.650.456,63 zl zgodnie z zalqcznikiem nr 2 


3. 	 pkt 14 otrzymuje brzmienie: 

Okresla sit; dochody z tytulu oplat i kar za korzystanie ze srodowiska i wydatki na 
realizacjy zadari. z zakresu ochrony srodowiska i gospodarki wodnej: 
I I dochody 40.000,00 zl 
21 wydatki 40.000,00 zl 

4. 	 Zalqczniki nr 2 i 4 wraz z Info rmacjq 0 sytuacji finansowej gminy Toszek do llchwaly 
nr XV1156/20 11 Rady Miejskiej w Toszkll z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie 
uchwalenia budzetll gminy Toszek otrzymlljq odpowiednio nowe brzmienie 0 tresci 
jak zalqczniki nr I i 2 do niniejszej uchwaly. 

5. 	 Pozostale zapisy uchwaly nie ulegaj'l zmianie. 

6. 	 Wykonanie llchwaly powierza sit; Burmistrzowi Toszka. 

7. 	 Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjt;cia. 



Zal~cznik Nr 1 stanowi~cy: 

Zai~cznik Nr 2 do uchwaiy Rady Miejskiej w Toszku 
Nr XVI1 56/20 11 z dnia 21 grudnia 20 11 roku 

WYDATKI w szczeg61owosci do dzia16w i rozdzial6w klasyfikacji budzetowej 

Dzial Rozdz. Nazwa Kwota I 
010 ROLNICTWO I L OWIECTWO 2.644.773,35 

01008 Melioracje wodne 20.000,00 

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

-wydatki zwiqzane z realizacjq ich stalulowych zadan 

20.000.00 

20. 000,00 
20.000,00 

01010 Infrastruktura wodoci~gowa i sanitaryjna wsi 2.604.773,35 

Wydatki biezace 
w tym: 
-wydatki jednostek bud zetowych, z tego: 

-wydatki zwiqzane z realizacjq ich slatulowych zadan 
Wydatki ma jqtkowe 
-wydatki na programy fi nansowane z udzialem srodk6w 
a ktorych mowa w art.S ust.! pkt.2 i 3,w cZysci 
zwi'lzanej z realizacj 'l zadan jednostki samorz'ldu 
terytorialnego 

4.773.35 

4.773,3 5 
4. 773,35 

2.600.000,00 

01030 lzby rolnicze 20.000,00 

Wydatki bieZ'lce 
w tym: 
-dotacje na zadania biez'lce 

20.000,00 

20.000,00 

500 HANDEL 
. 

l 8.500,00 

50095 Pozostala dzialalnosc 18.500,00 

Wydatki bieZ'lce 
w tym : 
-wy datki jednostek budzetowych, z tego: 

-wydatki zwiqzane z realizacjq ich statutowych zadan 

18. 500,00 

18.500,00 
18.500,00 

600 TRANSPORTIL~CZNOSC 568.418,07 

60014 Drogi pub1iczne powiatowe 100.000,00 

Wydatki biezqce 
w tym : 
-dotacje na zadania biez'lce 

100.000.00 

100.000,00 

60016 Drogi publiczn e gminne 428.928,70 



Wydatki biezace 183 .928,70 
wtym: 
-wydatki jednostek budzetowych, z tego: 183.928,70 

-wydatki zwiqzane z realizacjq ich statutowych zadW1 183.928,70 
Wydatki ma j<)tkowe 245.000,00 

60017 Drogi wewnc;trzne 13.864,51 

Wydatki biezace 13.864,51 
wtym: 
-wydatki jednostek budzetowych, z tego: 13.864,51 

-wydatki zwiqzane z realizacjq ich statutowych zadall. 13.864,51 

60053 Infrastruktura telekomunikacyjna 1.120,00 

Wydatki biez<)ce 1.120,00 
wtym: 
-dotacje na zadania biez'lce 1.120,00 

60095 Pozostala dzialalnosc 24.504,86, 
Wydatki biezace 24.504,86 
wtym: 
-wydatki jednostek budzetowych, z tego: 24.5 04,86 

-wydatki zwiqzane z realizacjq ich statutowych zadan 24.504,86 
, . , _ .,. 

630 TURYSTYKA 32.718,92 1 

63095 Pozostala dzialalnosc 32.718,92 

Wydatki maj <)tkowe 32.718.92 
... "- - 

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1.300.000,00 

70004 
r-

Ro:i:ne jcdnostki obslugi gospodarki mieszkaniowej 1.000.000,00 

Wydatki biezace 1.000.000,00 
wtym: 

1.000000,00I-wydatki jednostek budzetowych, z tego: 
-wydatki zwiqzane z realizacjq ich statutowych zadan 1.000. 000, 00 

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomosciami 300.000,00 
" 

Wydatki biezace 300 .000,00 
wtym: 

i -wydatki jednostek budzetowych, z tego: 300.000,00I -wydatki zwiqzane z realizacjq ich statutowych zadan 300.000,00, 
i 
!.., 

71 0 DZIALALNOSC USLUGOWA' 279.500,00 

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 170.000,00 
-

I 
I Wydatki biezace 170.000,00 

\ 

wtym: I 
-wydatki jednostek budzetowych, z tego: 170.000,00 i 

L ,,~. I - wydat~,-zwiqzane z realizacjq ich statutowy~~ zadan 
... 170000,00J 



--- --- ---

71014 [Opracowania geodezyjne i kartograficzne 	 95.000,00 
:- - -+1- '--	 Wydatki biezace - -----·-·- -+----- 9- 5-.0- 0- 0-.0-0--1 

w tym: 
-wydatki jednostek budzetowych, z tego: 95.000,00 

-wydatki zwiqzane z realizaejq ich srarulOwych zadan 95. 000, 00 
r--+-' - -+-	 --..- - r- - - - --- -
i 71035 Cmentarze 	 i 14.500,00 

I , 	 Wydatki biez.ace 14.500.00 \ 
wtym: I 
-wydatki jednostek budzetowych, z tego : : 14 .500,00 I 

-wydatki zwiqzane z realizaejq ich statutowyeh zadan 14.500,00 

--1 

1- +-----+- - - - - - - - - - - +- - --..... - - -1 
720 INFORMATYKA 572,26 

72095 Pozostala dzialalnosc 572,26 

Wydatki biezace 572,26 
wtym: 
-dotacje na zadania biez~ce 572,26 

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3.294.840,00 

I 
r--

75011 Urz~dy wojew6dzkie
+------i 

275.504,00 

Wydatki biezace 275 _504.00 
wtym: 
-wydatki jednostek budzetowych, z tego: 275.504,00 

-wynagrodzenia i skladki od nieh naliczane 230. 304,00 
-wydatki zwiqzane z realizaejq ich statu(owych zadan 45.200, 00 

---- -+------
75022 Rady gmin Imiast i miast na prawach powiatul 	 130.000,00 

Wydatki biezace 130.000,00 
wtym: I 

I 
-wydatki jednostek budzetowych, z tego: 30.856,00 II 

-wydatki zwiqzane z realizacjq ieh statutowych zadan 30.856,00 
-swiadczenia na rzecz os6b fizycznych 99.144,00 · 

- - ----1- ·--+ - - --- --------''----'---- - ----- --+- - - - - - ----'---1 
75023 Urz~dy gmin Imiast i miast na prawach powiatul 	 2.721.536,00 I 

r--~--r--~~~------~---~-----~---- ----
Wydatki biezace 2.721.536,00 
wtym: 
-wydatki jednostek budzetowych, z tego: 2.721.036,00 

-wynagrodzenia i skladki od nieh naliczane 2.332. 761 ,00 
-wydatki zwiqzane z realizaejq ieh statutowyeh zadan 388. 275,00 

-swiadczenia na rzecz os6b fi zycznych 500,00 
-----~--------+-------~~ 

75075 Promocja jednostek samorzlldu terytorialnego 	 106.500,00 
,---- --- - + - - --=--"---- - - ---=-------''----- -'''-- - - +-- - ------------

Wydatki biezace 106.500,00 
w tym: 

,-wydatki jednostek budzetowych, z tego: 106.500,00
I -wydatki zwiqzane z realizaejq ich slarutowych zadan 106. 500,00

-t---. -.-f- - +-,--+1 
_ _..--L25095 	~ozost~~~~!alalnosc _ _ _______ _ L-_ _ 61.300,00 

http:14.500.00


I 
- - -

-' 61300.00 1Wydatki biez<jce 
wtym: ! 
-wydatki jednostek budzetowych, z tego : 11 .300,00 

-wydatki zwiqzane z realizacjq ich statutowych zadan 11.300,00 
i -swiadczenia na rzecz os6b fi zycznych 50.000,00 
_. -

3.100 , 0~751 URZF;DY NACZELNYCH ORGANOW WLADZY 
PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW A I 
ORAZ St\DOWNICTWA 

75101 Urz~dy naezelnych organow wladzy panstwowej , 3.100,00 

1---
kontroli i oebrony prawa -. 

I I 
Wydatki biez!lce 3.100,00 1 
w tym: 
-wydatki jednostek budzetowych, z tego: 3.1 00,00 

-wydatki zwiqzane z realizacjq ich statutowyeh zadan 3.100,00 

-

752 OBRONA NARODOWA 2.500,00 

I 75212 Pozostale wydatki obronne 2.500,O~1... . - -_.._.. 

Wydatki biezace 2.500.00 , 
wtym: 
-wydatki jednostek budzetowych, z tego: 1.000,00 

-wydatki zwiqzane z rea/izacjq ieh statutowyeh zadan 1.000,00 
-swiadczenia na rzecz os6b fizycznych 1.500,00 

- ,,-,. ~---- ------
754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 137.730,00 

PRZECIWPOZAROWA 

75404 Komendy wojewodzkie policji 2.960,00 
.. .._ --- - -

, Wydatki biezace 2.960,00 
wtym: 
-dotacje na z.adania biezqce 2.960,00 

75412 Ochotnicze straie pOiarne 120.870,00 

Wydatki biezace 120.870,00 
wtym: 
-wydatki jednostek budzetowych, z tego: 106870,00 

-wynagrodzenia i skladki od nieh naliezane 39.520,00 
-wydatki zwiqzane z realizaejq ieh statutowych zadan 67.350,00 

f- ---
-swiadczenia na rzecz os6b flZyCznych 14.000,00 .• 

75414 Obrona cywilna 13.900,00 

I 

Wydatki biezace 5.900,00 
wtym: 
-wydatki jednostek budzetowych, z tego: 5.900,00 

-wynagrodzenia i skladki ad nieh naliezane 1.000,00 
-wydatki zwiqzane z realizacjq ieh statutawyeh zadan 4900,00] 

Wvdatki maj'ltkowe 8.000,00 
.._- - -

756 DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH. OD oson 40.000,00 I 



-- -

-- -

. .. .-._._.._-_. _.

, 5.280.673 ,64 
I 

4.992.069,64 
4.338.458,64 

653.611 ,00 
234.604,00 

1.000,00 

I 53.000,00i --- _ ..,. 

i--
I 

-.'--~--. 
_ __ 

--~-~------

FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
! NIEPOSIADAJJ\CYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ! , 

ORAZ WYDATKI ZWIJ\ZANE Z ICH POBOREM 

75695 Pozostala dzialalnosc 40.000,00 
. ..-_ ..._"._---- -- -

,Wydatki biezgce 40.000,00 
wtym: 

1 
-wydatki jednostek budzetowych, z tego: 40.000,00 

-wynagrodzenia i skladki ad nich naliczane 40.000,00 

f-- ._---

757 OBSLUGA DLUGU PUBLICZNEGO 498.623,00 

75702 Obsluga papier6w wartosciowych, kredytow i poiyezek 120.000,00 
jednostek samorzl/du terytorialnego 

Wydatki biezgce 120.000.00 I, 
wtym: 
-obsluga dlugu jednostki samorz'!du terytorialnego 120.000,00 

--I--
75704 Rozliezenia z lytulu por<rezeii i gwaraneji udzielonyeh 378.623,00 .. 

przez Skarb Paiistwa lub jednostk~ samorzljdu 
terytorialnego 

-"' .. .•... -
Wydatki biezace 378.623,00 
wtym: i 
-wyplaty z tytulu poryczeri. i gwarancji 378.623 ,00I 

I 

758 ROZNE ROZLICZENIA 219.184,00 

75818 
r--

Rezerwy og61ne i eelowe 219.184,00 

Wydatki biezace 219.184,00 
wtym: 
-wydatki jednostek budzetowych, z tego: 219.184,00 

-wydatki zwiqzane z realizacjq ich statutowych zadan 219.184,00 

'-
801 OSWIATA I WYCHOWANIE 10.682.081,45 

80101 ,Szkoly podstawowe 5.280.673,64 - " .. 

-1 Wydatki biezgce 
~ . - -.--. 

wtym: 
-wydatki jednostek budzetowych, z tego: 

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

-swiadczenia na rzecz osob fizycznych 
-dotacje na zadania biez'!ce 
-wydatki na programy finansowane z udzialem srodk6w 
o ktorych mowa w ar!.5 ust.! pkt.2 i 3,w czysci 
zwi'lzanej z realizacjq zadari. jednostki samorz'ldu 
terytorialnego 

I 
.. . 



------- _.- ~ --.---- .. 

W:tdatki biez<!ce 421.762,91 
wtym: 
-wydatki jednostek budzetowych, z tego: 404.111 ,91 

i -wynagrodzenia i skladki od nich naliczane 361.350, 91 1 

i -wydatki zlViqzane z realizacjq ich starutowych zadan 42.761 ,00 
-swiadczenia na rzecz os6b fizycznych 17 .651,00 

80104 Przedszkola 912.609,00 

W:tdatki biezllce 9 12.609,001 
wtym: I
-wydatki jednostek budzetowych, z lego: 883.973,00 I 

-wynagrodzenia i skladki od nich naliczane 772503,00 1 
-wydatki zwiqzane z realizacjq ich SlalUlowych zadan 11 1. 470,00 

-swiadczenia na rzecz os6b fizycznych 28.636,00 
~----~---' , 

80110 Gimnazja 2.367.120,00 

W:tdatki biez<!ce 2.367 .120,00 
wtym: I 
-wydatki jednostek budzetowych, z tego: 2243.203 ,00 ! 

-wynagrodzenia i skladki od nich naliczane 1.914.159,00 
-wydatki zwiqzane z realizacjq ich stalulowych zadan 329.044,00 

-swiadczenia na rzecz os6b fizycznych 123.917,00 
... 

80113 Dowozenie uczni6w do szk61 402.000,00 
.. 

W:tdatki biezllce 402.000,00 
wtym: 
-wydatki jednostek budzetowych, z lego: 402.000,00 

-wydatki zwiqzane z realizacjq ich statutowych zadan 402.000,00 

80114 Zespoly obslugi ekonomiczno-administracyjnej szk61 322.484,00 

I W:tdatki biewce 
wtym: 

322.484,00 

-wydatki jednostek budzetowych, z lego: 321.284,00 
-wynagrodzenia i skladki od nich naliczane 296.485,00 
-wydatki zwiqzane z reaZizacjq ich statutowych zadan 24.799,00 

-swiadczenia na rzecz os6b fizycznych , 1.200,00 

L 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli r- 49.698,00 
._ . 

I 
W:tdatki biezace 49.698.00 
wtym: 
-wydatki jednostek budzetowych, z lego: 49.698,00 

-wydatki zwiqzane z realizacjq ich statutowych zadan 49.698,00 

80148 Stol6wki szkolne i przedszkolne 421.130,00 
._ - --- - - .•~ - .

W:tdatki biez<!ce 4211 30.00 
wtym: 

I -wydatki jednostek budzelowych, z tego: 420.480,00 
-wynagrodzenia i skladki od nich naliczane 157.559,00 

i 
-wydatki zwiqzane z realizacjq ich statutowych zadan , 262.921,00 

-swiadczenia na rzecz os6b flZyCznych I 650,00 -. __. -



---------

504.603,90 80195 iPozos tala dzialalnosc 
-----------------------------+ 

504.603,90 
w tym: 
-wydatki jednostek budzetowych, z tego: 

Wydatki biezace 

29.1 52,00 
-wydatki zwiqzane z realizaejq ieh statutowych zadwi 4.400,00 
-wynagrodzenia i skladki od nieh naliezane 24.752,00 

-wydatki na programy finansowane z udzialem srodk6w 
o kt6rych mowa w art. S ust.J pkt.2 i 3,w cZysci 

zwi<jzanej z reali zacJ<j zadan jednostki samorz<jdu 

terytorialnego 
 475.451,90 

r-- -+-----------------------------_._-- --_.._... 
i 851 OCHRONA ZDROWIA 

85153 Zwalczanie narkomanii 

Wydatki biezace 

w tym: 

-wydatki jednostek budzetowych, z tego: 


-wydatki zwiqzane z realizacjq ieh statutowych zadan 
I--- -t---=-

85154 Przeciwdzialanie alkoholizmowi 


Wvdatki biezace 

wtym: 

-wydatki jednostek budzetowych, Z tego: 


-wynagrodzenia i skladki od nieh l1aliezal1e 
-wydatki zwiqzane z realizaejq ieh statutowych zadan 

-swiadczenia na rzecz os6b fi zycznych 

._._ - _. 
224.080,00 

10.000,00 I 
10.000,00 

10000,00 , 
10000,00 

140.000,00 

140.000.00 I 

131.900,00 
50.000,00 
81. 900,00 

8.100.00 
--~~------+------~ 

85195 Pozostala dzialalnosc 74.080,00 
------~-------------

Wydatki biezace 74.080,00 

wtym: 

-wydatki j ednostek budzetowych, z tego: 


-wydatki zwiqzane z realizacjq ieh statutowyeh zadan 24.080,00 

,-dotacja na zadania biez<jce 50.000,00 

852 'POMOC SPOLECZNA 3.347.156,00 

85201 Placowki opiekunczo-wychowawcze 16.800,00 

Wydatki biezace 16.800,00 
wtym: 
-dotacje na zadania biez'!ce 16.800,00 

85202 Domy pomocy spolecznej 390.000,00 

Wydatki biezace 390.000.00 
Iwtym: 
-wydatki jednostek budzetowych, z tego: 390.000,00 I 

-wydatki zwiqzane z realizaejq ieh statu/owyeh zadan 390.000, 00 I 
~-- ~---+--~--- ------~-
I 85204 Rodziny zastypcze 5.400,00 
[-- --+- - -1--- ...:..------'-'------ - - ------------- .-.-. --1r----

Wydatki biezace 5.400,00 
wtym:

'----'--- ----' .---_.. _ - 

http:390.000.00
http:8.100.00
http:140.000.00


---

I 

-dotacje na zadania biez'lce ___ 5._400:001 

85205 Zadania w zakresie przeciwdziaJania przemocy w 

rodzinie 
 10,000,00 I 
Wydatki biezace 10.000,00 
wtym: 
-wydatki jednostek budzetowych, z tego: 10.000,00 

~ -wydatki zwiqzane z realizacjq ich statuiowych zadan 10.000,00 
-t-----t--:----------'------t 

1.543.417,00 85212 ,Swiadczenia rodzinne, swiadczenie z funduszu 
alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego 

1543.417,00 
wtym: 
-wydatki jednostek budzetowych, z tego: 

Wydatki biezace 

69.102,00 
64.007,00 

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

5.095,00 
-swiadczenia na rzecz os6b fizycznych 1.474.315,00

I---+---+
16,835,00 

pobieraj,!ce niektore swiadczenia z pomocy spolecznej, 
niektore swiadczenia rodzinne oraz za osoby ~ 
uczestnicz'!ce w zaj~ciach w centrum integracji 
spolecznej 

85213 Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby 

f---f-t-=---------=-------+---. 
Wydatki biezace 16.835,00 
wtym: 
-wydatki jednostek budzetowych, z tego: +- 16.835,00 

16.835,00 
-wydatki zwiqzane z realizacjq ich statutowych zadan 

85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe
1---+---+-- "'---------''--------------+-1 ---- 226,953,00 " 

! Wydatki biezace 226.953,00 
wtym: 
-swiadczenia na rzecz os6b fizycznych 226.953,00

---'---'-----------.1-------.---.l----.-.
85215 Dodatki mieszkaniowe 130,000,00i 

Wydatki biezace 130.000,00 
wtym: 
-swiadczenia na rzecz os6b fizycznych 130.000,00 

85216 Zasilki sta Ie 141.130,00 

Wydatki biezace 141. 130,00 
wtym: 
-swiadczenia na rzecz os6b fizycznych 141.130,00 

__ _ 85219 Osrodki pomocy spoleczneJe..__________ _ _ ____ _____ 0__...,______ ' +- 6_05,066,0....,

Wydatki biezace 605.066,00 ! 
wtym: 

1 -wydatki jednostek budzetowych, z tego: 603.666,00 
, -wynagrodzenia i skladki od nich naliczane 488.645,00 

I _ L-w:..., 115. ~21!lE.;,_.._-L __ -_ ydatki zwiqzane z realizacjq ich slatutowych zadan 



---' 

ml -swiadczenia na rzec~os-6b fi zycznych I 1400,00 

85~28_NSIUgi opiekuncze. ~spccjalistyczne uslugi opiekuncze 
I 

65.000,00 ._-
Wydatki biezace 65.000,00 

,wtym: , 
-dotacje na zadania biez'!ce . 65.000,00 I - .-..... -

85295 Pozostala dzialalnosc 196.555'00~ 
Wydatki biezllce 196.555,00 
w tym: 

2.500,00 I-wydatki jecinostek budzetowych, z tego: 
-wynagrodzenia i skladki od nich naliczane 500,00 i 
-wydalki zwiqzane z realizacjq ich sialutowych zadan 2000,00 I 

-swiadczenia na rzecz os6b fizycznych 

1 

194.055,00 

I 
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 300.250,00 

, 85401 Swietlice szkolne 207.450,00 I 

Wydatki biez1!ce 207450,00 
w tym: 
-wydatki jednostek budZetowych, Z lego: 195.416,00 

-wynagrodzenia i skladki od nich naliczane 185.641 ,00 
-wydalki zwiqzane z realizacjq ich stalulowych zadan 9.775 ,00 

-swiadczenia na rzecz os6b fizycznych 12.034,00 

85412 K olonie i ohozy oraz inne form y wypoczynlm dzieci i 72.800,00 
mlodziety szlwlnej, a takie szkolenia mlodziei;y 

---
, Wydatki bieZ!lce 72.800,00 
w tym: 
-wydatki jednostek budzetowych, z tego: 72.800,00 

-wydatki zwiqzane z realizacjq ich sialulowych zadan 72.800,00 
._------ -." -_._-

85415 Pomoc materialna dla uczni6w 20.000,00 
- . 

Wydatki biez!lce 20000,00 
wtym: 

I 
-swiadczeni a na rzecz os6b fi zycznych 20.000,00 

f-._ .. ..

900 GOSPODARKA KOMUNALNA IOCHRONA 3.721.483,79 
SRODOWISKA 

, 90003 Oczyszczanie miast i wsi 541.192,00 
- - . .. -

Wydatki biez1!ce 541.192,00 
wtym : 
-wydatki jednostek bndzetowych, z tego: 541.192,00 

, -wydalki zwiqzane z realizacjq ich sialulowych zadan 541192,00 _.... .- -- .. - - -----~---. 

, 
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 100.000,00 

I 

Wydatki biez<lce 100.000,00 
wtym: 
-wydatki jednostek budzetowych, z tego: 100.000,00 
-' ,'," - - - - - .------- ---- ._ ..._ - _ .._._....._' -



- ------ --

1I_ __~:---r-=--;:;d-;'~ki;~;~zane z reaiizaciq ich statutowych zad~~ ~ 1-_- _=-___ _'- I _.-_-:1:~~_~~___~00_-000, 00

90015 Oswietlcnie ulic, placiiw i driig 380.000,00 

Wvdatki biezace 360.000,00 I 
wtym: 
-wydatki jednostek budzetowych, z tego: 360.000,00 

-wydatki zwiqzane z realizaciq ich statutowych zadan. 360.000,00 
___t:w==:v=da:::Lk=:im=a"'ia"'tk"'o="'='e'---____ ________+-____ 20.000,00f-- .. - .. , 

90019 Wplywy i wydatki zwiqzane z gromadzenicm srodkiiw ,n I 
f-_-'-__-+_z_o..::p_la_t._i kar za korzystanie ze srodowiska 40.~00,~ 

Wydatki biezace 40.000,00 . 
wtym: ! 
-wydatki jednostek budzetowych, z tego: 40.000,00 

-wydatki zwiqzane z realizaciq ich statutowych zadmi 40.000,00 
- ••--------{ 

90095 Pozostala dzialalnosc 2.660.291 ,79 ,' 
..._ . _ -- --------j--._.__.. 

Wydatki biezace 508 .614,30 
w tym: I 

-wydatki jednostek budzetowych, z tego: 508 .614,3 0 I 
-wynagrodzenia i skladki od nich naliczane 3.000,00 
-wydatki zwiqzane z realizaciq ich statutowych zadmi 505.61 4,30 

Wydatki majatkowe 
-wydatki na programy finansowane z udzialem srodk6w 
o kt6rych mowa w art.5 us1.1 pk1.2 i 3,w cZysci 
zwiqzanej z realizacjq zadan jednostki samorzqdu 
terytorialnego 2.151.677,49 

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 952.848,51 
NARODOWEGO 

921 

92109 Dorny i osrodki kultury, swietlice i kluby 907.953,29 
/---+-- -+---- -----'---- ---'---_.._--_._./--- ---- - - ---{ 

Wydatki biezace 907.953 ,29 
w lym: 
-wydatki jednostek budZetowych, z tego: 57.953 ,29 

-wynagrodzenia i skladki od nich naliczane 4.150.00 
-wydatki zwiqzane z reaiizaciq ich statutowych zadan. 53.803,29 

-dotacje na zadania biezqce 850.000,00 

92195 Pozos tala dzialalnosc 44.895,22
/---t--- ..- ...-.------------ ---- - - ..- -.---+-- -------/ 

I Wydatki biezace 44.895,22 
wtym: 
-wydatki jednostek budzetowych, z tego: 44.895 ,22 

-wynagrodzenia i skladki od nich naliczane 2.600,00 
-wydatki zwiqzane z realizaciq ich statutowych zadan 42.282,22 

~-r---+-'- -------------- ·..·· ..----f--------- l 
926 KULTURA FIZYCZNA 1.783.610,22 

92601 Obiekty sportowe 1.132.500,00 
--t-- .......... ---- - - --- ------- - .- --......-- .-...-

Wydatki biezace 2.500.00 
wtym: 

~_____._L-__.____ . _ ___. _ _ _ _ _ . _ _ . _____-L____ 

http:2.500.00
http:4.150.00


.. ----- - ---_.. 

~-wydatki jednostek budzetowych, z tego: 2.500,00 
-wydatki zwiqzane z realizacjq ich statutowych zadan 2.500,00I-T 

1.130.000,00Wydatki majatkowe 
I 

I _. I .. -
92605 120.200,00 Zadania w zakresie kultury ftzycznej i sportuL. . . 

120.200,00 Wydatki biez§ce I wtym: 

·wydatki jednostek budzetowych, z tego: 
 200,00 I 

200,00 
·dotacje na zadania biez'lce 

-wydatki zwiqzane z realizacjq ich statutowych zadan. 
120.000,00 

... ..L-I 
92695 Pozos tala dzialalnosc 530.910,22 1 

I 

67.850,00 . 

Iwtym: 

·wydatki jednostek budzetowych, z tego: 


Wydatki biez§ce 

60.350,00 
-wydatki zwiqzane z realizacjq ich s/a/utowych zadQli 60.350,00 

-dotacje na zadania biez'lce 7. 500, 00 
Wydatki majatkowe 
-wydalki na programy finansowane z udzialem srodk6w 
o kt6rych mowa w ar!.5 ust.l pkt.2 i 3,w czo;sci ,
zwi'lzanej z realizacj'l zadafljednostki samorz'!du 
terytorialnego 463 .060,22 

RAZEM: 30.051.969,57 _.. 



Zalljcznik Nr 2 stanowiljcy: 

Zalljcznik Nr 4 do uchwaly Rady Miej skiej Toszku 
Nr XVll56/201 1 z dnia 21 grudnia 2011 roku 

Dotacj e udzielane z budietu grniny podrnio torn naleiljcyrn i nie naleiljcyrn do seklora 
finansow publicznych w roku 2012. 

1. Dotacje udzielane dla jednostek sektora finansow publicznych. 

Dzial Nazwa K wola dotacji 
Rozdzial 

podmiotowej przedmiotowej celowej 
600 TRANSPORT I 

Li\.CZNOSC 101.120,00 
60014 Drogi publiczne gminne 100.000,00 

Infrastruktura 
60053 telekomunikacyjna 1.120,00 

630 TURYSTYKA 
32.718,92 

Pozostala dziaJaInosc 
63095 32718,92 

720 INFORMATYKA 572,26 

72095 Pozostala dzialalnos6 572,26 

754 BEZPIECZENSTWO 
PUBLICZNE I 2.960,00 
OCHRONA 
PRZECIWPOZAROWA 
Komendy wojew6dzkie 

75404 policj i 2.960,00 
801 OSWIATAI 

WYCHOWANlE 1.000,00 
Szkoly podstawowe 

80 101 1.000,00 
852 POMOC SPOLECZNA 

16.800,00 
8520 1 Plac6wki opiekUl1czo

wychowawcze 16.800,00 
921 KULTURA I 

OCHRONA 850.000,00 
DZlEDZICTWA 
NARODOWEGO 
Domy i osrodki 

92109 kultury,swi etlice i kluby 850,000,00 

OGOLEM: 850.000,00 155.171,18 



2. Dotacje udzielane dla jcdnostek spoza sektora finansiiw publicznych. 

Dzial 

851 

852 

926 

Rozdzial 

85195 

85228 

85204 

92605 

Nazwa 

OCHRONA 
ZDROWIA 
Pozostala dzialalnosc 

w tym: uslugi 
pielygnacyjne 
POMOC 
SPOLECZNA 
Uslugi opiekw\cze i 
specjalistyczne uslugi 
opiekw\cze 
w tym: uslu gi 
opiekw\cze 
Rodziny zastypcze 

KULTURA 
FIZYCZNA 
Zadania w zakresie 
kultury fizycznej i 
sportu 
w tym: zadania z 
zakresu kultury 
fi zycznej 

podmiotowej 

K wota dotacji 

przedmiotowej celowej 

50.000,00 

50. 000,00 

50.000,00 

70.400,00 

65.000,00 

65.000,00 

5.400,00 

120.000,00 

120.000,00 

120.000,00 

OGOLEM: 240.400,00 



INFOJ<.M;\ CJA 0 SYTh\Cfl FINANSOWEJ GMINY TOSZEK 

Iludzet Gl11ill Yl'oszek na 10K ~O 12 plzcds tawia s i ~ naSlt;puj'lCo: 

- plognoza dochodo\£blldze lOWv t;IL-28 4IL144jl.Z1 
w 1) 111: 

~ dnchody hiezqct.:: 23.386. 681.667.1 
- dochodv maiqlkowc S.034.462-') I II 

- Q!Qglloza ~J'datk9_~'.:j~H ldzC10\.\"ych 30.051. 969.57zl 
\\" tym: 
- \v\ dirlk; biezalOc 23 40 1.5 12,94 ;.\ 
- \vydalk i 111(~jqL k()wc 6650 456.63 z l 

\\' mll1dch ro7.chodow za p lanowano splaty rat kred)' lcn\" i pozyczki w w,·sokosci: 589.175.00 
zl. 
\\ lym: 
- raty kred Ylb w 524.000,00 zl 
- rala pozyc zki 65. I 75,00 zl 

Plullowanc przychod y stanowii): 
- krcdyl w wysokosci 1.000.000,00 zl 
- wa Ille srodh 1.220.000,00 1.1 

W projckcic bLld1.clu Gm iny Toszd< nil 10k 2012 dochody zap lanowallc :costal y w kwocic 
28 .4~ 1.144.57 zL co staJlllwi >\-zmSl 0 10,6% \\1 slosunk u do planowanvc b C\ochod6w og61em 
w roku 20 11 . 
\\' r<Hllacb dochodow zaplanowane 'i.ostal),: 
- Qochody w-Iasnc 6.669.5 67, 76;>.1 
- , ubwcl\( je 10 .253.660.00 7.1 
- uclLjal y w poda!kach slanowi'lcych 

dochod lmelze !u pans!",a 4.3 15002,0071 
- elolacjc 2.32 5.000,00 7.1 
- sIndki unijl1c 4304914,8 1 1.1 

Wyclalki budze lu Gmin y Tosz~k nu rok 20 12 opracow3ny 7.ostal \V opa leiu 0 ll1oz1i wosci 
linansowe gtnin y i Lamyka si y bvo!~ 30.051.969,5 7 zl, co stano",; zwi<;kszcni c 0 13 ,8% w 
odniesicniu uo planowanych wydalkow na rok 201 L 
\V ramach \.vyd atk 6\-v bic7.qCych na rca lizacj y zada/l. wlasnyc h i zleconyc h zaplanowDno k\.\'OlY 
23 .401.512.94 z l, nalomias1 na wycl mki inwcs!ycyjllc zapl anowano kWOl9 6 ,650A56 ,63 7.'- co 
stanowi 22,130/0 \"'ydatk()w og{)lem . 

Planow<tl1e 7.allluzJ~n i e na koni cc 20 11 rokLi \V WYSOkl1sci 2J)C)J .523.341,1 stanowi<I: 

19 S.52 3 .. 3 ·~ zl po/usla!a (k. spl(lly Pozyc/.ka /aci(~gni yla w roku 200-l \\: \VFOSiG\\' w 
ICllO\vicach na rca lizacj t; zadani a in\\"cstycyjllcgo po . Stacja u/'.clatlli ilnia wody \\' Toszku pr% .\' 
ulicy Gli\\·ickicj J a. 

http:Pozyc/.ka
http:23.401.512.94
http:10.253.660.00
http:1.144.57
http:589.175.00
http:6650456.63
http:dochodo\�blldzelOWvt;IL-284IL144jl.Z1


--

1)IJll(manv t ~rl1l in sJlla t~ poi\'uk i - 201 4 ro k. 

. (JIlO.OOO.()O 1..1 po"!.Osw ly do sp l;l t) krecivt zaci,~gni'it)" 1\ rok u 2009 w Orl.~s k o - Knurowskllll 

!lan ku Sp(lld7.ielczym z sied / ibn IV KnurDlVic na reali7iJCj, rozbLld owy SPl)rtOWCj infrastruktury 

cci ukac rjncj pl1)" SLlok I'O(blil wOIV~j w Tos/.\;.u. 

l'l,uw wan ) tcrmi n sp laly krelh III ·20 14 mk. 


. 160 O()(\OO :?l lla budo\ \y kan(lli /~H.:ji sani ta rn C) J os;tck ()WC/ l' I Sclrl ltl\\ o ru l wodoci'H:!U 

- 1.296.000.00 71 zaeiygni yl)" krcdyt w rukLi 20 I 0 IV Orzcsko - Kn urowski m Bank u 
Sp61c1 7. icICl:ym /. si cd", ib" " Knlll\) \\·ic . IV !)"111: 

"

ros/el\. - Sarno\\·· · (rr;;lb ina: 
- 456.000,00 1.. 1 na ro/bud ol\'~ spono\l'cj inrrastruktllr) edukae),jncj pr7)' S/koic I'odstawo wcj 
" l os/.kLl ; 
- 6S0.000.00 I I na rO/budow, spono\Vcj in rrastruktury cdukacyjnej przy Szkolc Pods!awowcj 
II Kotulini c: 
1) lanov;any terlnin splat)' k rcd ytu ._- 2015 rok. 

W roku 201 2 przcwici ziRn y jesl clo zac i~gni "cja krcd )'! IV IV)'sokosci 1.000.000,00 zl na 

, Iinanso wanie c:,-,<,sci planowcll1cg.o defl cv tu. Termin sp laty : lata 201 3 - 2017 . 


\V Intac h 20 12-20 13 kwo la dlugl.l spe ln ia wYlllog i przcp is()w obowiqZlljqe"ch W lyeh lalach . Ij . 

art. 169 (li mit obciqzC li fil1il nsowych _. nlBX 1. 5%) i ar t. 170 (hlema kwo la cltugu - max 60%) 

l"tawy z dnia 30 cze rwcn 2005 ro kll 0 finansac h publiCl.nyc ll. 

IV ro ku 20 14 po raz ri crwszy majE] zas losowanie clo lIeh wa l blldze towych zapisy art. 243 

us!a\\ y 7. dnia 27 sierpnia 2009 roku 0 finansach publicznych, kt6rc zasl«pujq dOlychczasowe 

dwa wskil7.nik i jedJl)'11l dOI )'czqcym limitu obci~z.ei1 bucl7.ClU SplatE! dlu gu. k0S7.t6w .iego obslugi 

oraz pon;czt:ll/g \\'a rancji . 
\Vccllug wieloletniej prognozy (inansowej IV latach 20 \2 - 20 13 klvotv obei'l?ell bnd!octll 7. 

1\' lulu splal dlugu . kos21ow jcgo 0bslugi i poryczeli (kwoty te zn ,,-jdL1j~ si, w la beli gl6wncj 
\\ielLl le lniej prognozy tinansowcj) nic spelni ajij rel ac:ji wynikaj'i cych z art. 243, natomi ilsl 
speiniaj <! jc w ro ku 20 14 j I,,!ac h nast,pnych. 

http:6S0.000.00

