
Uchwala Nr X VIII/I! g~I.zo1o& 
Rady Miejskicj w Toszku 
z dnia 2. 8 l'J11orCA. .;20-1,2 v. 

w sprawie: zmian w budZecie Groiny Toszek na ..ok 2012. 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca I 990r.o samorza.dzie gminnym 
(Dz.U.z 200 I r. Nr 142,poz. 1591 z pow. zm.) oraz art. 2 I I ,art.212,art.214,art.215 ,art.222, 
art.235,art.236,art.237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (Dz. U 
z 2009 r. Nr 157, poz.1240) oraz Uchwaly Rady Miejskiej w Toszku Nr XV1156/2011 
z dnia 21 grudnia 20 II r. w sprawie uchwalenia budzetu gminy Toszek na rok 2012. 

Rada Miejska w Toszku 
uchwala: 

I. 	 W zala.czniku or 4 do uchwaly Rady Miejskiej w Toszku or XVII 56/201 1 z dnia 21 
grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budzetu Ominy Toszek na rok 2012 wprowadza 
si~ nast«puja.ce zmiany w zwia.zku z Zarza.dzeniami Burmistrza Toszka z dnia 
19.03.201 2 r. nr 45 /20 12, nr 47/2012 i 49/20 12 

w pkt.l Dotacje udzielane dla jednostek sektara finansow publicznych 
I I. W dziale 801 O§wiata i wychowanie, kwot« dotacji celowej 1.000,00 zast~puje si~ kwota. 
2.350,00 zl. 

2/.W rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli dodaje si~ dotacj« celowa. w 

kwocie 1.350,00 zl. 

3/. Kwot~ og6lna.dotacji celowych 155.171,18 zast«puje si~ kwot,,156521,18 zl. 

41. w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa nar odowego, kwot~ dotacji podmiotowej 

8501000,00 zl. zastypuje siy kwota. 855.800, 00 zl. 

5/.w dzia1e 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 Domy i osrodki 

kultury, §wietlice i kluby kwoty dotacji podmiotowej 850.000,00 zl. zast~puje siy kwota. 

855.800,00 zI. 

6/. Kwot~ ogolna. dotacji podmiotowej 850.000,00 zl. zast,<puje siy kwota.855.800, 00 zl. 


w pkt.2 Dotacje udzielane dla jednostek spoza sektora finans6w publicznych 

I I. w dziale 851 Ochrona zdrowia kwoty dotacji celowej 50.000,00 zl. zast«puje siy kwota. 
52000,00 zl. 

2/. w dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 Pozos tala dzialalnosc kwot~ dotacji 

celowej 50.000,00 zl. zastypuje siy kwota.52. 000, 00 zl. 

31. Kwoty ogolna. dotacji celowych 240.400,00 zl. zast~puje siy kwota.242.400,OO zl. 

3.Wykonanie uchwaty powierza siy Burmistrzowi Toszka. 

4.Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj~cia. 

http:kwota.52
http:nast�puja.ce

