
Zarządzenie Nr 0r.0050.44a.2021 
Burmistrza Praszki 

z dnia 01 kwietnia 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 Urząd Miejski w Praszce
Nr dokumentu 0r.0050.44a.2021
Data podjęcia 2021-04-01
Rodzaj Plan wydatków
Oziai Rozdział Paragraf Treść Wartość
710 Działalność usługowa m

71004 Piany zagospodarowania przestrzennego 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 300,00

Zakup usług pozostałych4300 -1 300,00
Admini3tragJa..pMyi,Kgi^|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)iA:-H4’i ■ ' '75023
Zakup energii4260 15 000,00

4300 Zakup usług pozostałych -16 000,00
,.75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytoriainego , , i " '

Zakup usług pozostałych4300 -1 200,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjainych4440 1 200,00

IM Bezpleczeństwp pubiiczoę 1 ochroną, przeciwpożarowa; HMM
Straż gminna (miejska)75416 . ś , ■■."•plOO
Dodatkowe wynagrodzenie roczne4040 -1 000,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający4710 1 000,00

: ggg'.'

85501 Świadczenie wychowawcze ,0-00
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem iub 
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych 
nienaieżnie lub w nadmiernej wysokości

-100,00
2910

Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych 
nienaieżnie lub w nadmiernej wysokości

100,00
4560

Gospodarka komunaina i ochrona śroćlov^t^f|
90002 Gospodarka odpadami komunainymi . 0,00

Dodatkowe wynagrodzenie roczne4040 -400,00
Zakup energii4260 -330,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjainych4440 730,00
Pozostała dżiałainość90095
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne4100 -21 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe4170 21 000,00

m Kultura fizyczna- ";
92601,;: Obiekty sportowe

Zakup energii4260 23 000,00
Zakup usług remontowych4270 -3 000,00
Zadania w,zakresie kultury fizycznej92605,
Zakup usiug pozostałych4300 -20 000,00

Razem: 0,00
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Nazwa jednostki sprawozdawczej Gminne Jednostki oświaty
Nr dokumentu 0r.0050,44a.2021
Data podjęcia 2021-04-01
Rcdzaj Plan wydatków
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
I85F OśwlataJ-wychowanie , :::!|j|ipr' .. jiUPl

80101 Szkoły podstawowe
4260 Zakup energii 10 000,00
4270 Zakup usług remontowych -10 000,00

80102 Szkoły podstawowe specjalne .,Q,.0,0,
4260 Zakup energii 10 000,00

Zakup usług remontowych4270 •10 000,00
Przedszkola

4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników -300,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający4717 300,00

Razem: 0,00
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