
Zarządzenie Nr Or.0050.9.2021
Burmistrza Praszki

z dnia 21 stycznia 2021 r.
w sprawie zmian w planach finansowych na 2021 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)

zarządzam, co następuje:

§1.

Dokonać zmian w planach finansowych budżetu gminy na 2020 rok na podstawie uchwały
Rady Miejskiej w Praszce nr 1851XXV/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie
wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Praszka na 2021 rok.

1. Dochodów Urzędu Miejskiego, zadania własne zgodnie z załącznikiem nr 1
do niniejszego zarządzenia.
2. Wydatków placówek oświatowych, zadania własne zgodnie z załącznikiem nr 3
do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

1



Nazwa jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Praszce
Nr dokumentu Or.0050.9.2021
Data podlęcła 2021-01-21
Rodzaj Plan dochodów

Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota

756
Dochody od osób praWn>,ch,Qd <)sob. fizycznych iod innych
jednostek niep()sladających osobo\'!losci prawnej oraz wYdatki 0,00
związane z ich poborern o "

Wpływy z podatku rolnego. podatku leśnego, o podatku od spadków i darowizn,
75616 podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opiat lokalnych od osób 0,00

fizycznych
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 100000,00

0430 Wpływy z opłaty targowej - 100 000,00

801 Oświata iwychowanie. 000

, 456138,98
80101 Szkoły podstawowe 70866,78

!Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków
2701 gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów 66820,29

województw, pozyskane z innych źródeł
Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków

2702 gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów 4046,49
województw, pozyskane z innych źródeł

80104 Przedszkola 385272,20
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, 367272,20lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez
jednostki samorządu terytorialnego
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków

6257 europejskich oraz środków, o których mowa wart. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 18000,00lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez
jednostki samorządu terytorialnego

Razem: 456138,981
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Nazwa jednostki sprawozdawczej Gminne jednostki oświaty
Nr dokumentu Or.0050.9.2021
Data podjęcia 2021-01-21
Rodzaj Plan wydatków

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

801 Ołwiata i. wyc;howanie .•.. ,.
• -» ···102392,36

80101 Szkoły podstawowe 410.691,67
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 24330,70
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4653,37
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 11139,74
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 2044,77
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 943,70
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 174,44
4247 Zakup środków dydaktycznych i książek 137727,13
4249 Zakup środków dydaktycznych i książek 16219,85
4301 Zakup usług pozostałych 171 018,47
4302 Zakup usług pozostałych 10393,16
4307 Zakup usług pozostałych 8835,47
4309 Zakup usług pozostałych 1964,53
4421 Podróże służbowe zagraniczne 10638,73
4422 Podróże służbowe zagraniczne 607,61
4701 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 9429,00
4702 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 571,00

80104 Przedszkola .291700,69
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 69000,00
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 12000,00
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 1200,00
4217 Zakup materiałów i wyposażenia 59000,00
4307 Zakup usług pozostałych 92500,69
4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 40000,00
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 18000,00

Razem: 1 702392,361
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