
Zarządzenie Nr Or.0050.67.2020
Burmistrza Praszki

z dnia 25 czerwca 2020 r.
w sprawie zmian w planach finansowych na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713), art. 257 pktJ ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 869) oraz § 14 ust. 1 pkt 2 uchwały nr 97IXIV12019 z
dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Praszka na 2020 rok.

zarządzam, co następuje:

§1.

Dokonać zmian w planach finansowych budżetu gminy na 2020 rok

1. Dochodów Urzędu, zadania własne i zlecone zgodnie z załącznikiem nr l do niniejszego
zarządzenia.

2. Wydatków Urzędu, zadania własne i zlecone zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego
zarządzenia.

3. Dochodów placówek oświatowych, zadania własne zgodnie z załącznikiem nr 3 do
niniejszego zarzadzenia.

4. Wydatków placówek oświatowych, zadania własne zgodnie z załącznikiem nr 4 do
niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Nazwa jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Praszce
Nr dokumentu Or.0050.67.2020
Data podjęcia 2020-06-25
Rodzaj Plan dochodów

Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota
600 Transport i łączność - 223515,86

60016 Drogi publiczne gminne 223515,86

Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub
6350 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 223515,86

sektora finansów publicznych

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 33800,00ochrony prawa oraz sądownictwa
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiei ~1. 33800,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z
2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 33800,00

gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

801 Oświata i wychowanie 54298,33
80101 Szkoły podstawowe 54298,33

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków

2057
europejskich oraz środków, o których mowa wart. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,

54298,33lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez
jednostki samorządu terytorialnego

852 Pomoc społeczna 6000,00
85216 Zasiłki stałe 6000,00

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z
2910 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w 6000,00

art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

855 Rodzina 74250,00
85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 74250,00

2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań

74250,00bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury - 10000,00

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między
2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań - 10000,00

bieżących

92195 Pozostała działalność 10000,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między

2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 9964,27
bieżących
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między

6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 35,73
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
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Razem: 391 864,191
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Nazwa jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Praszce
Nr dokumentu Or.0050.67.2020
Data podjęcia 2020-06-25
Rodzaj Plan wydatków

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

600 Transport i łączność 219815,86

60014 Drogi publiczne powiatowe -3700,00

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu -3700,00
6300 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów

inwestycyjnych

60016 Drogi publiczne gminne 223515,86

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 223515,86

751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 33800,00
sądownictwa

75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 33800,00

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 32800,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 143.00

4120
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 21.00
Niepełnosprawnych

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 836,00

801 Oświata iwychowanie ., 64 298,33
80101 Szkoły podstawowe 54298,33

4247 Zakup środków dydaktycznych i książek 53281,14

4437 Różne opłaty i składki 1017,19

852 Pomoc społeczna 6000,00
85216 Zasiłki stałe 6000,00

Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 6000,00
2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa wart. 184 ustawy, pobranych

nienależnie lub w nadmiernej wysokości

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3700,00
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 3700,00

2320
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie 3700,00
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

921 Kultura I ochrona dziedzictwa narodowego 0,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury -35,73

4210 Zakup materiałów i wyposażenia -35,73
92195 Pozostała działalność 35,73

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 35,73

Razem: 317614,19
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Nazwa jednostki sprawozdawczej Gminne jednostki oświaty
Nr dokumentu Or.0050.67.2020
Data podjęcia 2020-06-25
Rodzaj Plan dochodów

Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota
855 Rodzina - 60 750,00

85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - 60 750,00
0830 Wpływy z LJsług - 60 750.00

Razem: - 60750,001
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Nazwa jednostki sprawozdawczej Gminne jednostki oświaty
Nr dokumentu Or.0050.67.2020
Data podjęcia 2020-06-25
Rodzaj Plan wydatków

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

855 Rodzina 13500,00

85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 13500,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10811,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2358,00

4120
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 331.00
Niepełnosprawnych

Razem: I 13500,00 I

BeSTia Strona 1 z 1


