UCHWAŁA NR 178/XXIV/2020
RADY MIEJSKIEJ W PRASZCE
z dnia 29 grudnia 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), 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 plan dochodów budżetowych o kwotę 600 zł
Dział
852

Rozdział
85216

2910

Treść
Pomoc społeczna
Zasiłki stałe w tym z tytułu dotacji i środków na
finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
I. dochody bieżące
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o
których mowa w art.184 ustawy, pobranych
nienależnie lub nadmiernej wysokości

Zwiększenie zł
600
600

600
600

2. Zwiększa plan wydatków budżetowych o kwotę 600 zł
Dział
852

Rozdział
85216

Treść
Pomoc społeczna
Zasiłki stałe
I. wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Zwiększenie zł
600
600
600
600
600

3. Zmniejsza kwotę przychodów o kwotę 1.862.000 zł.
§
903

952

Treść

Zmniejszenie

Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie
zadań realizowanych z podziałem środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej
Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku
krajowym

65.946

1.796.054

4. Zmniejsza się kwotę rozchodu o kwotę 1.862.000 zł.
§
963

Treść
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań
realizowanych z udziałem środków pochodzących z
budżetu Unii Europejskiej

Zmniejszenie
1.862.000
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§ 2.
Po wprowadzonych zmianach budżet gminy wynosi:
1. Dochody 67.713.169,63 zł,
7.458.172,99 zł.

w tym:

dochody

bieżące

60.254.996,64 zł,

dochody

majątkowe

2. Wydatki 73.428.027,47 zł,
12.915.365,97 zł.

w tym:

wydatki

bieżące

60.512.661,50 zł,

wydatki

majątkowe

3. Przychody 9.918.857,84 zł.
4. Rozchody 4.204.000,00 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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