
Zarządzenie Nr Or.0050.105.2021 
Burmistrza Praszki 

z dnia 30 września 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. z2021 r. poz. 1372)

zarządzam, co następuje:

§1.

Dokonać zmian w planach finansowych budżetu gminy na 2021 rok na podstawie uchwały 
Rady Miejskiej w Praszce nr 256/XXXIII/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r, w sprawie 
wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Praszka na 2021 rok.

t

1. Dochodów Urzędu Miejskiego, zadania własne zgodnie z załącznikiem nr 1 
do niniejszego zarządzenia.
2. Wydatków Urzędu Miejskiego, zadania własne zgodnie z załącznikiem nr 2,2a, 
do niniejszego zarządzenia.
3. Wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej, zadania własne zgodnie z załącznikiem nr 3 do 
niniejszego zarządzenia.
4. Dochodów placówek oświatowych, zadania własne zgodnie z załącznikiem nr 4 do 
niniejszego zarządzaenia.
5. Wydatków placówek oświatowych, zadania własne zgodnie z załącznikiem nr 5 
do niniejszego zarządzenia.

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
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Nazwa jadnosUti sprawozdawczej Urząd Miejski w Praszce
Nr dokumentu Or.0050.10S.2021
Data podjęcia 2021-09-30
Rodzaj Plan dochodów

Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota
Administracja publiczna750 - 25 000,00
Urzędy wojewódzkie75011 • 25 000.30
Dotacje celowe otrzymane z budżetu paóstwa na realizację zadaó bieżących z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadaó zleconych gminie (związkom 
gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, 

2010 -25 000,30

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 000,00
75412 Ochotnicze straże pożarne 2 000,00

0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 2 000,00
Dochody ód osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 
związane z ich poborem

756 28 075,54

75619 Wpływy z różnych rozliczeń 28 075.34
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w
obrocie hurtowym0270 28 075.54

758 Różne rozliczenia 36 750,00
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 36 750.30

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 36 750,00
852 Pomoc społeczna 5 000,00

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe________________________________________
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

85214 5 000,00

2030 5 000,00

85295 Pozostała działalność 0,00
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub
dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin. powiatów (związków
gmin, żwiązków powiatowo-gminnych.związków powiatów), samorządów 
województw, pozyskane z innych źródeł

2180 8 000,00

2700 • 8 000.00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 9 443,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 9 443,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)____________
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez 
budżet państwa w ramach programów rządowych

2030 4 848.00

2040 4 595.00

855 Rodzina 353 971,CO
Świadczenie wychowawcze85501 257 897,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej zlecone
gminom (związkom gmin. związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją 
świadczenia wychowawczego
stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci___________________
S^adczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego___________
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 
gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

2060 257 897,00

85502 88 153,00

2010 88 153.00

85503 Karta Dużej Rodziny 119,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 
gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami_______________________
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów______
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji aądowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 
gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

2010 119.00

85513 7 802,00

2010 7 802,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 0,C-0
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Nazwa jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Praszce
N.' dokumentu Or.0050.105.2021
Data podjęcia 2021-09-30
Rodzaj Plan dochoddw

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 
lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez 
jednostki samorządu terytorialnego________________________________
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 
lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez 
jednostki samorządu terytorialnego

2051 40 758,33

2057 - 40 758,33

Razem: 410 239,54

BU ISTRZ
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Nazwa jednostki sprawozdawctej Ufzgd Mlajskl w Praszce
Nr dokumentu Or.OOSO.105.2021
Data podjęcia 2021-09'30
Rodzą] Plan wydatków
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Rolnictwo i łowiectwo .010 -10 000,00
01095 Pozostała działalność •10 000,00

Zakup usług pozostałych4300 -10 000,00
600 Transport! łączność' '-200,00

60014 Drogi publiczne powiatowe -32 000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 
inwestycyjnych

•32 000.00
6300

60016 Drogi publiczne gminne 31 800,00
Zakup usług remontowych4270 159 800.00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych6050 -128 000,00
Gospodarka'mieszkaniowa700 0,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0,00
Zakup usług pozostałych4300 • 10 300,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 300,00
Adrninistróćja publiczna •15 749,26

75011 Urzędy wojewódzkie -25 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników4010 -20 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne4110 •3 000,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy4120 -500,00

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający ■1 500,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 10 000,00

4270 Zakup usług remontowych 5 000,00
Zakup usług pozostałych4300 5 000.00

75095 Pozostała działalność -749;26
Zakup usług pozostałych4300 -749.26
Bezpieczeństwo p'ubliczns lochrona przeciwpożarowa'.754 2 200,00

75412 Ochotnicze straZe pożarne 2 200,00
Zakup materiałów i wyposażenia4210 200.00
Różne opłaty I składki4430 2 000.00
Oświata l'wyćhowa'ńie801 4 500.00
Szkoły podstawowe80101 6 300.00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej 
przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę 
fizyczną

6 300.00
2590

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji naukf! metod pracy 
dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych I 
l^ych formach wychowania przedszkolnego

80149 -18oo;oo

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej 
przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę 
fizyczną

-1 800.00
2590

28 075,54Ochrona zdrowia851
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 28 075.54

Zakup usług pozostałych4300 28 075,54
Edukacyjna opreka'wychowawcza'854 1 800,00

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 1 800,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej 
przez osobę prawną inną niż jednostka samoRądu terytorialnego lub przez osobę 
fizyczną

1 800,00
2590

Gospodarka komunalna I ochrona środowiska -----0,00900
90015 Oświetlenie ulic, placów I dróg 0,00

Zakup usług pozostałych4300 12 400,00
Wydatki Inwestycyjne jednostek budżetowych6050 -12 400,00

921 Kultura I ochrona dziedzictwa narodowego 0,00
92195 Pozostała działalność 0,00

Zakup materiałów I wyposażenia4210 -2 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych6050 2 000,00
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Nazwa Jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Praszce
Nr dokumentu Or.OOSO.105.2021
Data podjęcia 2021-09-30
Rodzaj Plan wydatków
Dział Ro2 dział Paragraf Treść Wartość

[926 Kultura fizyczna .. 749,26
92S0i Obiekty sportowe 749.26

4300 Zakup usług pozostałych 749,26

Razem: 11 376,54

ISTRZB

Jarbsłą
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Załącznik nr 2a 
do Zarządzenia Burmistrza Praszki 

nr Or.0050.105.2021 zdnia 30 września2021 r.

Zmiana planu wydatków majątkowych:

Dział Rozdział § Treść Wydatki 
przed 

zmianą zł

Zmiana zł Wydatki 

po zmianie zł

600 60016 6050 Przebudowa dróg gminnych na 
terenie gminy Praszka

400.000 -128.000 272.000

700 70005 6060 Wykup działki nr 65/5 km.l obręb 
Zawisna

0 10.300 10.300

900 90015 6050 Wykonanie dokumentacji i budowa 
oświetlenia ul. Dąbrowskiej w 
Praszce

20.000 -14.800 5.200

900 90015 6050 Wykonanie dokumentacji 
technicznej oświetlenia ulicznego 
ul. Stanisławka w Strojcu

5.000 2.400 7.400

921 92195 6050 Projekt oraz zagospodarowanie 
placu zabaw w Wierzbiu

26.000 2.000 28.000

BUJBJttISTRZ
"^l^f^aczyńskiTOSi



9xxi.
Nazwa Jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej
Nr dokumentu Or.OOSO.105.2021
Data podjęcia 2021-09-30
Rodzaj Plan wydatków
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Pomoc społeczna•a-'- S5 000,00
6S202 Domy pomocy społecznej 30 000,00

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu
terytoriainego
Zasiłki okresav/e, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe

30 000,004330

85214 25 000.00

Świadczenia społeczne3110 25 000.00
Edukacyjna opieka wychowawcza ' '.854 4 848;00r.,)

85415 Pomoc materiaina dla ucznićw o charakterze socjalnym 4 846,00
Stypendia dla uczniów3240 4 846,00
Rodzina855 303 971,00
Świadczenie wychowawcze65501 257 897,00
Świadczenia społeczne3110 257 897,00

85502 Świadczenia rodzinne, śwadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

66 153,00

Świadczenia społeczne3110 86 153,00
85503 Karta OuZej Rodziny 119.00

Zakup materiałów i wyposażenia4210 119.00
85506 Rodziny zastępcze •20 000.00

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu
terytorialnego

-20 000,004330

85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych -30 000,00
Zakup usług przez jednostki samoaądu terytorialnego od innych jednostek samorządu
terytorialnego

-30 000.004330

85513' Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

7 802,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne4130 7 802,00
Razem: 363 819,00

ISTRZ

\sŁ^lKac2yński
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w.
Nazwa jednoatki sprawozdawczej Gminne jednostki oświaty
Nr dokumentu Or.OOSO.105.2021
Data podjęcia 2021-09-30
Rodzaj Plan dochodów

Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota
801 Oświata i wychowanie 3 799,20

80101 Szkoły podstawowe 3 799,20
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodować wynikających z umów 3 799,20

Razem: 3 799,20

^B-CTEMISTRZ

Jaf^i^aw Tkaczyński
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Nazwa jednostki sprawozdawcze] Gminne jednostki oiwlaty
Nr dokumentu Or.0050.105.2021
Data podjęcia 2021-09-30
Rodzaj Plan wydatkOw
Ozial Rozdział Paragraf Treść Wartość

Oświata I wychowanie601 34 249.20
80101 Szkoły podstawowe 34 249.20

Wynagrodzenia osobowe pracowników4010 30 450.00
Zakup usług remontowych4270 3 799.20
Edukacyjna opieka wychowawcza8S4 4 59S:00

85415 Pomoc materialna dła uczniów o charakterze socjalnym 4 595.00
Inne formy pomocy dla uczniów3260 4 595.00

Razem; 38 844.20

BURJVUSTRZ

Jaro^uf Tkaczyński
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