
Zarządzenie Nr Or.0050.85.2019
Burmistrza Praszki

z dnia 30 września 2019 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2019r. poz. 506 z późn.zm.), art. 257 pkt l ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.)

z a r z ą d z a m co następuje:

§1.

Zmniejszyć ogólną kwotę planu dochodów budżetowych do kwoty 52.657.005,92 zł

z tytułu otrzymania zmiany dotacji celowych na zadania zlecone i własne z Opolskiego Urzędu
Wojewódzkiego (decyzja nr FB.I.3111.2.221.2019.ML z dnia 23.09.2019r., FB.I.3111.1.63.2019.KA
z dnia 24.09.2019r., FB.I.3111.2.195.2019.AS z dnia 4.09.20 19r., FB.I.3111.1.3.2019.JKr
z dnia 18.09.2019r.)

Dział Rozdział § Treść Zmniejszenie Zwiększenie
zł zł

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 15.500

75011 Urzedv wojewódzkie 15.500
I. Dochody bieżące 15.500

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 15.500
państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin,
związkom powiatowo-gminnym)
ustawami

854 EDUKACYJNA OPIEKA 6.595
WYCHOWAWCZA

85415 Pomoc materialna dla uczniów o 6.595
charakterze socialnvm
I. Dochody bieżące 6.595

2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 6.595
państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin z zakresu edukacyjnej
opieki wychowawczej finansowanych w
całości przez budżet państwa w ramach
programów rządowych

855 RODZINA 6.764,19

85501 Świadczenia wychowawcze 6.603
I. Dochody bieżące 6.603

2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 6.603
państwa na zadania bieżące z zakresu

- administracji rządowej zlecone gminom
(związkom gmin, związkom powiatowo-
gminnym) ustawami

85503 Karta Dużej Rodziny 161,19
I. Dochody bieżące 161,19



Dział Rozdział § Treść Zmniejszenie Zwiększenie
zł zł

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 161,19
państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin,
związkom powiatowo-gminnym)
ustawami
Razem 15.500 13.359,19

§ 2.

Zmniejszyć ogólną kwotę planu wydatków budżetowych do kwoty 67.834.581,80 zł

a) zadania zlecone
Dział Rozdział Treść Zmniejszenie Zwiększenie

zł zł
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 15.500

75011 Urzędy wojewódzkie 15.500
I. Wydatki bieżące 15.500
l) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 15.500
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15.500

855 RODZINA 6.764,19

85501 Świadczenia wychowawcze 6.603
I. Wydatki bieżące 6.603
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.603

85503 Karta Duże; Rodziny 161,19
I. Wydatki bieżące 161,19
l) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 161,19
b) wydatki związane z ich funkcjonowaniem 161,19
Razem 15.500 6.764,19

b) zadania własne
Dział Rozdział Treść Zwiększenie

zł
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 6.595

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socialnym 6.595
I. Wydatki bieżące 6.595
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.595
Razem 6.595

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

~:;;zyński


