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UCHWAŁA NR .../XXV/2021 

RADY MIEJSKIEJ W PRASZCE 

z dnia 21 stycznia 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2021 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), 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 180/XXIV/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Praszka 
na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany: 

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 456.138,98 zł 

Dział Rozdział  Treść Zwiększenie zł 
801   OŚWIATA I WYCHOWANIA 456.138,98 
 80101  Szkoły podstawowe 70.866,78 
   I. dochody bieżące 70.866,78 
  2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących 

gmin, powiatów ( związków gmin, związków 
powiatowo-gminnych, związków powiatów), 
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  

66.820,29 

  2702 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących 
gmin, powiatów ( związków gmin, związków 
powiatowo-gminnych, związków powiatów), 
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 

4.046,49 

 80104  Przedszkola 385.272,20 
   I. dochody bieżące 367.272,20 

  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 

367.272,20 

   II. dochody majątkowe 18.000 
  6257 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 

18.000 

2. Zwiększa plan wydatków budżetowych o kwotę 702.392,36 zł 

Dział Rozdział Treść Zwiększenie zł 
801  OŚWIATA I WYCHOWANIE 702.392,36 

 80101 Szkoły podstawowe 410.691,67 
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  I. wydatki bieżące 410.691,67 
  4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o 

których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 
410.691,67 

 80104 Przedszkola 291.700,69 
  I. wydatki bieżące 273.700,69 
  4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o 

których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 
273.700,69 

  II. wydatki majątkowe 18.000 
  1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 18.000 
  zakup huśtawki  do ZPS w Praszce 18.000 

3. Dokonuje przeniesień w planie dochodów budżetowych 

Dział Rozdział  Treść Zmniejszenie zł Zwiększenie zł 
756   Dochody od osób prawnych, od 

osób fizycznych i od innych 
jednostek nieposiadających 
osobowości prawnej oraz wydatki 
związane z ich poborem 

100.000 100.000 

 75616  Wpływy z podatku rolnego, 
podatku leśnego, podatku od 
spadków i darowizn, podatku od 
czynności cywilno-prawnych oraz 
podatków i opłat lokalnych od osób 
fizycznych 

100.000 100.000 

   I. dochody bieżące 100.000 100.000 
  0310 Wpływy z podatku od 

nieruchomości 
 100.000 

  0430 Wpływy z opłaty targowej 100.000  
   Razem: 100.000 100.000 

4. Dokonuje zmiany w wydatkach majątkowych 

Lp. Rozdział Nazwa zadania  Planowane 
wydatki zł 

Zmiana zł Plan po 
zmianie zł 

1. 80104 Program „Super Przedszkola - Super 
Przedszkolaki”-zakup huśtawki do ZPS w 
Praszce 

0,00 18.000 18.000 

 

5. Zwiększa przychody o kwotę 246.253,38 zł 

§ Treść Zwiększenie 

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 

246.253,38 

                      RAZEM 246.253,38 

6. Zwiększa się kwotę deficytu do kwoty 3.087.742,83 zł. Deficyt zostanie pokryty  wolnymi środkami 
w kwocie 1.000.000 zł i niewykorzystanymi  środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 ustawy 
o finansach publicznych w wysokości 2.087.742,83 zł. 

§ 2.  

Po wprowadzonych zmianach budżet gminy wynosi: 

1. Dochody 61.880.244,50 zł, w tym: dochody bieżące 60.664.244,50 zł, dochody majątkowe 1.216.000  zł. 

2. Wydatki 64.967.987,33 zł, w tym: wydatki bieżące 59.291.355,48  zł, wydatki majątkowe 
5.676.631,85 zł. 
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3. Przychody 4.087.742,83 zł. 

4. Rozchody 1.000.000 zł. 

§ 3.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 

§ 4.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki. 

§ 5.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Bogusław Łazik 
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