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ZARZADZENIE ~ '?l L, 20 C2 
Burmistrza Toszka Nr..............:...... I . 
z dnia 1., . I':L 2D I [2 

W sprawie : 	zmian 1'1' planie wykonawczym budzetu Gminy Toszek na rok 2012 

Dzialaj<tc na podstawie: 
• art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca I990r. a samarz<tdzie gmmnym 
I Ij. Dz,U. z 200lr Nr 142,paz. 159 1 z pom.zm.!, 

• 	 alt. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 a finansach publicznych 
I Dz.U. z 2009r. Nr 157 paz, 1240 z pazn.zm.! 

zarz!!dza si~, co nast~puje 

§1. 
Dakonanie w planie wyko nawczym budzetu Ominy Toszek na rok 20 12 
w cz,<sci dotycZllcej wydatk6w nast,<puj<tcych zmian: 

nazwadzial zmniejszenie (-) zwi~kszcnic (+) 
rozdzial planu wydatk6w planu wydatk6w 

§ o kwot~ 0 kwot~ 
.....•.•.....• _. ...  .._.-_ ...__ -- --- --	 - - -

O§wiata i Wychowanie 41.934,00801 41.934,00 
- '- " 

80)04 Przedszkola 1.000,00 1.000,00---_ . ' - --'---' ---.-
Zakup energii 1.000,004260 

Wydatki osobowe niezaliczane da 

wynagrodzei1 


3020 
1.000,00 

-I'sol10--- -' Gimnazja 35.184,00 35.184,00 

13020 	 Wydatki osobowe nie zaliczone do 
wynagrodzen 5.200,00 --- . 


3240 Stypendia dla uezniow 520,00 

.... 	 .. 

~-

4120 Skladki na Fundusz Pracy 
" 

9.700,00-_. 
4140 
 Wplaty na Pai1stwowy Fundusz 


Rehabilitacji Osob
I 
INiepelnosprawnych 900,00 

----------~------------~--
4170 Wynagrodzenia osabowe 


pracownikow 
 4.354,00 

,4270 Zakup uslug remontawyeh 11.300,00 
---~------~-----------

4280 Zakup uslug zdrowatnyeh 1. I 60,00 

43so--1Zakup uslug da's-t<,:-p-u-d-'-a- s-ie-e-i-In-t-er-n'e-t--+ 350-,0- 0-------+----


Oplaty z tytulu zakupu uslug 
telekomunikaeyjnyeh swiadezonych 

w staejonarnej sieei telefonieznej 


~70 
500,00 

~--+-----------~i----
4430 Rome oplaty i skladki 800,00
i----_+_ 
4700 Szkolenia praeownikow nieb«d<teych 


czlonkami korpusu sluzby cywilnej 
 400,00. ___ .. ____ _ _ __ _ .J...____________--'---___ ._ ._ . ...__ 



14110 ._ _ .JSkladki na ubezpieczenie spol~czne _---r-_2_S_.0_44,00 __.. 1 

4240 IZakup pomoey naukowyeh, I 
t dydaktycznyeh i ksiqzek 1.1 40,00 I --. ~. --'-- --- +-
Zakup energii~260 ..• 

j S 'O~~:~~-~ 
4300 Zakup uslug pozostalyeh 4.0 

:-  -
80148 Sto/6wki szkolne i przedszkolne 5.750,00 I 5.750,00 ~ , 

t 

' 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczone do 

wynagrodzen 2S0,00 
_ ..__. - •. 

1
4010 Wynagrodzenia osobowe 


pracownik6w 
 I. SOO,OO 

4120 Skladki na Fundusz Praey 1.100,00 

4210 Zakup material6w i wyposazenia 2.900,00 

4110 Skladki na ubezpieezenie spoleczne 00,00 

4270 Zakup uslug remontowyeh SO,OO+ S.34 

854· ---·-rEdukacyj~a -;;-piek;;;Ychowawcza I 200,00 ~-200,00.. 1._ _ ... _-_ . ..._ 

85401 
 SwietIice szkolne 200,00 200,00,,--- _....._-_ ..._-- ...• ..... _-- ---I 
4010 Wynagrodzenia osobowe 200,00 

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

4120 
 Skladki na Fundusz Praey 200,00 

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

Razem wydatki 42.134,00 42.134,00 

z przezn3czeniem srodk6w na zabezpieezenie skladek na ubezpieczenie spoleezne,wyw6z 
nieczystosei , zakup gazu, pOr:1oey naukowyeh oraz remont korytarza przy stol6wee 
szkolnej w Gimnazjum . 

§ 2. 
Wykonanie zarzqdzenia powierza si~ Skarbnikowi Gminy. 

§ 3. 
Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 
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