
Zarządzenie Nr Or.0050.135.2021 
Burmistrza Praszki 

z dnia 29 listopada 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 poz.l372)

zarządzam, co następuje:

§1-

Dokonać zmian w planach finansowych budżetu gminy na 2021 rok na podstawie 
Zarządzenia Burmistrza Praszki nr Or.0050.134.2021 z dnia 29 listopada 202Ir. w sprawie 
wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Praszka na 2021 rok 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

1. Dochodów Urzędu, zadania zlecone i własne zgodnie z załącznikiem nr 1 do mniejszego 
zarządzenia.
2. Wydatków Urzędu, zadania zlecone zgodnie z z^ącznikiem nr 2 do niniejszego 
zarządzenia..
3. Wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej, zadania zlecone i własne zgodnie z załącznikiem 
nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. Wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy w Ganię, zadania zlecone zgodnie z 
załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
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Nawa jednostki aprawozdawezej Urząd Miejski w Praszce
Nr dokumentu Or.00S0.13S.2021
Data podjęcia 2021-11-29
Rodzaj Plan dochodów

Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota
750 Administracja publiczna • 3 000,00

75011 Urzędy wojewódzkie -3 000,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu parlstwa na realizację zadarł bieżących z 
zakresu administracji rządowej oraz innych zadarł zleconych gminie (związkom 
gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami_______________________
Bezpieczeństwo publlcziTeT^hrona przeciwpoiarowa

2010 - 3 000.00

754 500,00
75414 Obrona cywilna 500,00

Dotacja celowa otrzymana z budżetu paiłstwa na realizację zadarł bieżących z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadarł zleconych gminie (związkom 
gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

2010 500,00

Pomoc społeczna8S2 - 3 738,50
85203 Ośrodki wsparcia 8 761,50

Dotacja celowa otrzymana z budżetu parłstwa na realizację zadarł bieżących z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadarł zlaconych gminie (związkom 
gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

2010 8 761,50

Składkr na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w 
centrum integracji społecznej
Dotacja celowa otrzymana z budżetu parłstwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

85213 - 1 500,00

2030 -1 500,00

85216 Zasiłki stałe - 7 000,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin, zwidów powiatowo-gminnych)________
Pomoc w zakresie dożywiania

2030 • 7 000,00
85230 - 4 000,00

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin, zwązków powiatowo-gminnych)2030 - 4 000,00

Rodzina855 61 783,00
świadczenie wychowawcze85501 12 021,00
Dotacja celowa otrzymana 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___________________
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego___________
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 
gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

2060 12 021,00

85502 49 404.00

2010 49 404,00

85503 Karta Dużej Rodziny 135,00
Dotacja celowa otrzymana 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______
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwis^om 
gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

2010 135,00

85513 223,00

2010 223,00

Razem; 55 544,50
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W.fVAy
Nazwa jednostkt sprawozdawczej Ufząd Miejski w Praszce
Nr dokumentu Or.OOSO.135.2021
Data podjęcia 2021-11-29
Rodzą] Plan wydatków
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

r'7Kl Administracja publiczna •3000',00'
75011 Urzędy wojewódzkie -3 000,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników4010 •3 000,00
764 Sezplecżeóśtwo publiczne I ocbrona przeclwpożarowa • soo;oo'

500,00
m...

75414 Obrona cywilna
Wynagrodzenia osobowe pracowników4010 500,00

Razem: •2 500,00
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Nazwa jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej
Nr dokumentu Or.0050.135.2021
Pata podjęcia 2021-11-29
Rodzaj Plan wydatków
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

■852 Pomoc społeczna -12 SOOTOO'
65213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektćre

świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciacłi w centrum 
integracji społecznej

-1 500.00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne4130 •1 500,00
85216 Zasiłki stałe -7'000,00

Świadczenia społeczne3110 •7 000,00
I 85230 Pomoc w zakresie dożywiania -4 000,00

Świadczenia społeczne3110 -4 000,00
Rodzina' • y^yA61.783;00V V .

Świadczenie wychowawcze85501 12 021,00
Świadczenia społeczne3110 12 021,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

85502 49 404,00

Świadczenia społeczne3110 49 404,00
85503 Karta DuZej Rodzitiy 135,00

Zakup materiałów i wyposażenia4210 135,00
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre

świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów
223,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne4130 223.00
Razem: 49 283,00
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Nazwa jednostki sprawozdawczej środowiskowy Dom Samopomocy w Ganię
Nr dokumentu Or.0050.135.2021
Data podjęcia 2021-11-29
Rodzaj Plan wydatków
Oziai Rozdział Paragraf Treść Wartość
952 Pomoc społeczna 9 761,50'

85203 Ośrodki wsparcia 9 761,50
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 761,50

Razem: 9 761,50
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