
UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIEJSKIEJ W PRASZCE 

z dnia 19 maja 2020 r. 

w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2020 rok 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2020 r., 
poz. 713 tj.), art. 211 i 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 
z 2019 r., poz. 869) Rada Miejska w Praszce uchwala, co następuje: 

§ 1.  

W uchwale nr 97/XIV/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Praszka na 
2020 rok wprowadza się następujące zmiany: 

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 687.785,55 zł 

Dział Rozdział  Treść Zwiększenie zł 
750   ADMINISTRACJA PUBLICZNA 5.000,00 

 75095  Pozostała działalność 5.000,00 
   I. dochody bieżące 5.000,00 
   2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy 

finansowej udzielanej między jednostkami 
samorządu terytorialnego na dofinansowanie 
własnych zadań bieżących 

5.000,00 

754   BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 
PRZECIWPOŻAROWA 

10.000 

 75412  Ochotnicze straże pożarne 10.000 
   I. dochody budżetowe 10.000 
  2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy 

finansowej udzielanej między jednostkami 
samorządu terytorialnego na dofinansowanie 
własnych zadań bieżących 

10.000 

758   RÓŻNE ROZLICZENIA 587.913,00 
 75801  Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 

samorządu terytorialnego  
587.913,00 

   I. dochody bieżące 587.913,00 
  2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 587.913,00 
801   OŚWIATA I WYCHOWANIA 69.908,28 
 80101  Szkoły podstawowe 69.908,28 
   I. dochody bieżące 69.908,28 
  2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z 

udziałem środków europejskich oraz środków, o 
których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub 
płatności w ramach budżetu środków europejskich, 
realizowanych przez jednostki samorządu 
terytorialnego   

59.163,37 

  2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z 
udziałem środków europejskich oraz środków, o 
których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub 
płatności w ramach budżetu środków europejskich, 
realizowanych przez jednostki samorządu 
terytorialnego 

10.744,91 

921   KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 
NARODOWEGO 

14.964,27 
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 92105  Pozostałe zadania w zakresie kultury 10.000 
   I. dochody budżetowe 10.000 
  2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy 

finansowej udzielanej między jednostkami 
samorządu terytorialnego na dofinansowanie 
własnych zadań bieżących 

10.000 

     92195  Pozostała działalność 4.964,27 
   II. dochody majątkowe 4.964,27 
  6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy 

finansowej udzielanej między jednostkami 
samorządu terytorialnego na dofinansowanie 
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 
inwestycyjnych 

4.964,27 

2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 4.344 zł 

Dział Rozdział  Treść Zmniejszenie zł 
756   DOCHODY OD OSÓB PRAWNYC, OD OSÓB 

FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK 
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI 
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z 
ICH POBOREM 

4.344,00 

 75621  Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 
budżetu państwa  

4.344,00 

   I. dochody bieżące 4.344,00 
   0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 4.344,00 

3. Zwiększa plan wydatków budżetowych o kwotę 740.358,71 zł 

Dział Rozdział Treść Zwiększenie zł 
750  ADMINISTRACJA PUBLICZNA 5.000,00 

 75095 Pozostała działalność 5.000,00 
  I. wydatki bieżące 5.000,00 
  1) wydatki jednostek budżetowych w tym:  5.000,00 
  b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.000,00 

754  BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 
PRZECIWPOŻAROWA 

10.000,00 

 75412 Ochotnicze straże pożarne 10.000,00 
  I. wydatki bieżące 10.000,00 
  1) wydatki jednostek budżetowych w tym: 10.000,00 
  b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10.000,00 

801  OSWIATA I WYCHOWANIE 421.709,52 
 80101 Szkoły podstawowe 321.709,55 
  I. wydatki bieżące 321.709,55 
  1) wydatki jednostek budżetowych w tym: 210.000,00 
  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 210.000,00 
  3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.898,37 
  4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o 

których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 
102.811,15 

 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 50.000,00 
  I. wydatki bieżące 50.000,00 
  1) wydatki jednostek budżetowych w tym: 45.000,00 
  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 45.000,00 
  3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.000,00 
 80104 Przedszkola 50.000,00 
  I. wydatki bieżące 50.000,00 
  1) wydatki jednostek budżetowych w tym: 45.000,00 
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  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 45.000,00 
  3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.000,00 

851  OCHRONA ZDROWIA 40.566,23 
 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 40.566,23 
  I. wydatki bieżące 25.566,23 
  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 25.566,23 
  b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 25.566,23 
  II.wydatki majątkowe 15.000,00 
  1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 15.000,00 
  wykonanie instalacji gazowej oraz projektu zmiany ogrzewania w 

Świetlicy Terapeutycznej w Praszce 
15.000,00 

854  EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 121.000,00 
 85401 Świetlice szkolne 121.000,00 
  I. wydatki bieżące 121.000,00 
  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 117.000,00 
  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 117.000,00 
  3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.000,00 

900  GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 
ŚRODOWISKA 

127.118,69 

 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 127.118,69 
  I. wydatki bieżące 127.118,69 
  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 127.118,69 
  b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 127.118,69 
921  KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 14.964,27 
 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 10.000,00 
  I. wydatki bieżące 10.000,00 
  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 10.000,00 
  b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10.000,00 
 92195 Pozostała działalność 4.964,27 
  II. wydatki majątkowe 4.964,27 
  1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 4.964,27 
  rozbudowa domku wiejskiego (Lachowskie) 4.964,27 

4. Dokonuje przeniesień w planie wydatków budżetowych 

Dział Rozdział Treść Zmniejszenie zł Zwiększenie zł 
600  Transport i łączność 7.200  

 60016 Drogi publiczne gminne 7.200  
  II. wydatki majątkowe 7.200  
  1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 7.200  
  dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 

między jednostkami samorządu terytorialnego 
na dofinansowanie własnych zadań 
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 

  

750  ADMINISTRACJA PUBLICZNA  1.000 
 75095 Pozostała działalność  1.000 
  I. wydatki bieżące  1.000 
  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  1.000 
  b) wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań 
 1.000 

754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

280.000 282.000 

 75412 Ochotnicze straże pożarne 280.000 282.000 
  I. wydatki bieżące  2.000 
  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  636 
  b) wydatki związane z realizacją ich  636 
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statutowych zadań 
  2) dotacje na zadanie bieżące  1.364 
  II. wydatki majątkowe 280.000  
  1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 280.000  
  zakup samochodu pożarniczego dla OSP 

Kowale 
280.000  

  II. wydatki majątkowe  280.000 
  1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:  280.000 
  dotacja dla OSP Kowale na zakup samochodu 

pożarniczego 
 280.000 

801  OŚWIATA I WYCHOWANIE 18.000 19.200 

 80101 Szkoły podstawowe  1.200 

  I. wydatki bieżące  1.200 

  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  1.200 

  b) wydatki związane z realizacją ich 
statutowych zadań 

 1.200 

 80104 Przedszkola 18.000  

  I. wydatki bieżące 18.000  

  4) wydatki na programy finansowane z 
udziałem środków, o których mowa w art.5 
ust.1 pkt 2 i 3  

18.000  

  II. wydatki majątkowe  18.000 

  1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:  18.000 

  wydatki na programy finansowane z udziałem 
środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 

 18.000 

921  KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 
NARODOWEGO 

 3.000 

 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury  2.000 

  I. wydatki bieżące  2.000 

  1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  2.000 

  b) wydatki związane z realizacją ich 
statutowych zadań 

 2.000 

 92195 Pozostała działalność  1.000 

  II. wydatki majątkowe  1.000 

  1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:  1.000 

  rozbudowa domku wiejskiego (Lachowskie)  1.000 

  RAZEM 305.200 305.200 

5. Dokonuje zmiany w wydatkach majątkowych 

Lp. Rozdział Nazwa zadania  Planowane 
wydatki zł 

Zmiana zł Plan po 
zmianie zł 

1 60016 Przebudowa mostu na rzece Ożarka w ciągu 
drogi wewnętrznej ul.Jana Pawła II w Kowalach-
wykonanie dokumentacji 

60.000 -7.200 52.800 

2 75412 Zakup samochodu strażackiego dla OSP Kowale 280.000 -280.000 0,00 
3 75412 Dotacja dla OSP Kowale na zakup samochodu 

  strażackiego 
0,00 280.000 280.000 

4 80104 Program „Super Przedszkola - Super 0,00 18.000 18.000 
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Przedszkolaki”-zakup huśtawki do ZPS w 
Praszce 

5 85154 Wykonanie instalacji gazowej oraz projektu 
zmiany ogrzewania w Świetlicy Terapeutycznej 
w Praszce 

10.000 15.000 25.000 

6 92195 Rozbudowa domku wiejskiego (Lachowskie) 10.000 5.964,27 15.964,27 

6. Zwiększa i zmniejsza kwotę przychodów o kwotę 56.917,16 zł. 

§                                    Treść                 Zwiększenie 

905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 
niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku 
bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i 
wydatków nimi finansowanych związanych ze 
szczególnymi zasadami wykonywania budżetu 
określonymi w odrębnych ustawach   

167.684,92 

906 Przychody jednostek samorządu terytorialnego 
wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 
ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, 
projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych 
środków 

208.406,96 

950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 
ustawy  

- 319.174,72 

7. Zwiększa się kwotę deficytu do 5.714.857,84 zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi 
z kredytów i pożyczek w wysokości 5.256.000 zł i wolnymi środkami w kwocie 458.857,84 zł. 

§ 2.  

 Po wprowadzonych zmianach budżet gminy wynosi: 

1. Dochody 64.640.311,26 zł, w tym: dochody bieżące 59.374.346,99 zł, dochody majątkowe 
5.265.964,27 zł. 

2. Wydatki 70.355.169,10 zł, w tym: wydatki bieżące 58.498.404,83 zł, wydatki majątkowe 
11.856.764,27 zł. 

3. Przychody 11.780.857,84 zł. 

4. Rozchody 6.066.000 zł. 

§ 3.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 

§ 4.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki. 
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§ 5.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
 
 

Bogusław Łazik 
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