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Zarządzenie Nr Or.0050.88.2021 

Burmistrza Praszki 
z dnia 2 sierpnia 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 2021 r. poz. 1372), 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 Or.0050.88.2021
Data podjęcia 2021-08-02
Rodzaj Ptan wydatków

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
Gospodarka mieszkaniowa''700 0,00

70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 2 000.00
4270 Zakup usług remontowych 2 000.00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami -2 000.00
Zakup usług pozostałych4300 -2 000.00

'750 Administracja publiczna' 0,00
75095 Pozostała działalność 0.00

Zakup materiałów i wyposażenia •2 600.004210
Zakup środków żywności 2 600.004220
Zakup usług pozostałych •120.004300
Opłaty na rzecz budżetów Jednostek samorządu terytorialnego 120.004520

[855 Ródżina 0,00
Świadczenie wychowawcze85501 •800.00
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych 
nienależnie lub w nadmiernej wysokości

•800.00
2910

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

85502 800.00

Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w arl. 184 ustawy, pobranych 
nienależnie lub w nadmiernej wysokości

600.00
2910

Gospodarka komunalna 1 ochrona środowiska 0,00! 900
Oczyszczanie miast i wsi -18 000,0090003
Zakup materiałów i wyposażenia -18 000.004210
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach -7 700,0090004

•7 700,00Zakup usług pozostałych4300
0,0090015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zakup materiałów i wyposażenia 21 000.004210
•15 000.00Zakup energii4260
-6 000.00Zakup usług remontowych4270
25 700,00Pozostała działalność90095
3 000,00Wynagrodzenia osobowe pracowników4010
2 000,00Składki na ubezpieczenia społeczne4110

14 000,00Zakup materiałów I wyposażenia4210
-5 000,00Zakup energii4260
3 000,00Zakup usług remontowych4270
8 700,00Zakup usług pozostałych4300

10,00RÓZne opłaty i składki4430
-10.00Opłaty na rzecz budZetów jednostek samorządu terytorialnego4520

0,00Razem;
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Nazwa jednostki sprawozdawczej Gminne jednostki oświaty
Nr dokumentu 0r.0050.8e.2021
Data podjęcia 2021-08-02
Rodzaj Plan wydatków
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Oświata I wychowanie1.801 0,00,r

80101 Szkoły podstawowe •1 000,00
3020 Wydatki osobowe niezallczone do wynagrodzert 8 000,00

Zakup energii4260 25 000,00
Zakup usług remontowych4270 •15 200,00

4300 Zakup usług pozostałych -20 428.00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego4520 1 628.00

80104 Przedszkola 1 000.00
4300 Zakup usług pozostałych 1 000.00

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów
edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

' 0.00

Zakup środków dydaktycznych i książek4240 0.00
Razem; 0,00
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