
Zarządzenie Nr Or.0050.27.2021
Burmistrza Praszki

z dnia 01 marca 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), art. 257 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 305) oraz§ 14 ust. 1 pkt 2 uchwały nr 180/XXIV/2020 z
dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Praszka na 2021 rok

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Dokonać zmian w planach finansowych budżetu gminy na 2021 rok

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

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Nazwa jednostki sprawozdawczej
Nr dokumentu

Urząd Miejski w Praszce
Or.0050.27.2021

Data podjęcia 2021-03-01
Rodzaj Plan wydatków 
Dział Rozdział Paragraf Treść
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Wartość

4300 Zakup usług pozostałych -200.00
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4430 Różne opiaty i składki 200.00

4300 Zakup usług pozostałych -6 000.00
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4430 Różne opiaty i składki 6 000,00

4360 Opiaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych -500,00
4430 Różne opiaty i składki
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500,00

4280 Zakup usług zdrowotnych
4300 Zakup usług pozostałych

200,00
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-200,00

4300 Zakup usług pozostałych v -1B 000,00 /
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4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 200,00
4300 Zakup usług pozostałych -3 200,00

4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
4170 Wynagrodzenia bezosobowe

-2 000,00
2 000,00
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Nazwa jednostki sprawozdawczej Gminne jednostki oświaty
Nr dokumentu Or.0050.27.2021
Data podjęcia 2021-03-01
Rodzaj Plan wydatków
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
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4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 6,90
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 0,81
4247 Zakup środków dydaktycznych i książek -6,90
4249 Zakup środków dydaktycznych i książek -0,81
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