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BURMI~I P.l TOSZKA 
ul. Boleslawa Chrobrego 2 

44·'80 Toszek 
ZARZJ\DZENIE 
Bu rmistn :a T oszka Nr 0050.273.2012 
z dnia 31 sierpnia 2012 r. 

W sprawie: zmian w planie wykonawczym budzetu Gminy Toszek na rok 2012. 

Dzialaj'lcc na podstawie: 
• 	 art.30 us1.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz'lcdzie gminnym 


IDz. U. z2001 r. Nr 142poz. 1591 zp6Zn. zm.! 

art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych 

/ Dz. U. z 2009 r. Nr 157,poz.1240 z p6in.zm.! 


zarzllcdza si~, co nast~puje: 
§1 


Dokonac w planie wykonawczym budzetu Gminy Toszek na rok 2012 

w cZysci dotyczqcej dochod6w nastypuj'lccychzmian: 


I 

dzial, nazwa zmniejszen ie (-) zwifkszcnic (+) 


rozdzial, planu dochod6w planu dochod6w 

§ 0 kwotf (zl) o kwot£ (zl)


-	 - - -----+----------------+-- "-' 1 609,00 1921 Kultura i ochrona 
., 	 dziedzictwa narodowego 


L
92109 Domy i osrodki kultury, 
 609,00 '--1 
, 	 swietIice i kluby 

0750 Dochody z najmu i dzierzawy 609,00 
skladnikow maj'lctkowych 

Skarbu Panstwa, jednostek 

samorz'lcdu terytorialnego lub 

innych jednostek zaliczanych 


do sektora finansow 

publicznych oraz innych 


um6w 0 podobnym 

charakterze 


Razem dochody 	 609,00--- ------_. --

§2 
Dokonac w planie wykonawczym budzetu Gminy Toszek na rok 2012 

w czysci dotycz'lccej wydatkOw nastypuj'lccych zmian: 


dzial, 
rozdzial, 

§ 

600 

60016 

'
4210 

t 900 

nazwa zmniejszcnie (-) zwifkszcnie (+) 
planu wydatk6w planu wydatkow 

o kwotf (zl) 0 I"vot~ (d) 

Transport i Illccznosc__ J_ --T 1.000,00 
----'--- -

Drogi publiczne gminne 	 1.000,00 

Zakup material6w 1000,00 
i wyposazenia 

I 
10.600,00Gospodarka komunalna _~7_.1_0~i ochrona srodowiska I 

10.600,00 7.100,00
--- -.---- ..:~~:--~~;S~i:gd;::~:~;::h 10.600,00 

I 



---

6060 Wydatki na zakupy 7.1 00,00 
inwestycyjne jednostek 

budzetowych 

I---m~ Kultura i ochrona 3.000,00 6.109,00 
dziedzictwa narodowego L ----=---+- - 

I 92109 Domy i osrodki kultury, 3.609,00 
swietIice i k1uby 

2480 Dotacja podmiotowa 3.000,00 
z budtetu dla SamOrZ'ldOWej~l instytucji kultury 

l __ 4260 _-+_ Zakup energ-ii- -·· 609,00 
..__ ... 

I 92195 Pozostala dzialalnosc 3.000,00 2.500,(lO 

i 4300 - I ZakllP uslug pozostalych ·---- 3.000,00 2.500.00 .- -C- Razem wydatki i 13.600,00 - ---, 14.209,00 

§3 

Zmian w planie wykonawczym dokonuje si~ w zwi'lZkll z podj«tym i uchwalami: 

XXlII/238/20 12, XX lII/239/20 12, XX III/242/2012 przez iZadl( Miejsk'l w Toszku 

w dniu 29 sierpnia 20 12 r. 


§4 
Wykonanie zarz'ldzenia powierza sil( Skarbnikowi Gminy. 

§ 5 

ZarZ'ldzenie wchodzi w zycie z dniem podj~cia uchwal . 
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mgr 1112. KrystyrUl HJ 
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