
Zarządzenie Nr Or.0050.64.2019
Burmistrza Praszki

z dnia 10 lipca 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 (j.t, Dz.U.
z 2019r. poz. 506), art. 257 pkt l ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(j.t, Dz.U. z 2019 r. poz. 869)

z a r z ą d z a m co następuje:

§1.
Zwiększyć ogólną kwotę planu dochodów budżetowych do kwoty 51.664.627,17 zł
z tytułu otrzymania kwot dotacji na zadania zlecone i własne z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
(decyzja nr FB.I.3111.1.17.2019.AS z dnia 13.06.2019r., nr FB.I.3111.1.62.2019.AS z dnia 9.07.2019r.,
nr FB.I.3111.1.20 19.JKr z dnia 9.07.20 19r.)

Dział Rozdział § Treść Zwiększenie zł

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 48.960

80101 Szkoły podstawowe 48.960
I. Dochody bieżące 48.960

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 48.960
realizację własnych zadań bieżących gmmy
(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

852 POMOC SPOŁECZNA 15.247,65

85203 Ośrodki wsparcia 15.000
I. Dochody bieżące 15.000

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 15.000
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gmmie
(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)
ustawami

85215 Dodatki mieszkaniowe 247,65
I. Dochody bieżące 247,65

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 247,65
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych grmrue
(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)
ustawami
Razem 64.207,65

§ 2.

Zwiększyć ogólną kwotę planu wydatków budżetowych do kwoty 66.842.203,05 zł

a) zadania własne
Dział Rozdział Treść Zwiększenie

zł

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 48.960

80101 Szkoły podstawowe 48.960



Dział Rozdział Treść Zwiększenie
zł

I Wydatki bieżące 48.960
l) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 48.960
b) wydatki związane z ich funkcjonowaniem 48.960
Razem 48.960

b) zadania zlecone
Dział Rozdział Treść Zwiększenie

zł

852 POMOC SPOŁECZNA 15.247,65

85203 Ośrodki wsparcia 15.000
I. Wydatki bieżące 15.000
l) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 15.000
bl wydatki związane z ich funkcjonowaniem 15.000

85215 Dodatki mieszkaniowe 247,65
I. Wydatki bieżące 247,65
l) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 4,85
b) wydatki związane z ich funkcjonowaniem 4,85
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 242,80
Razem 15.247,65

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


