
Zarządzenie Nr Or.0050.139.2021 
Burmistrza Praszki 

z dnia 7 grudnia 2021 r.
w sprawie zmian w planach flnansowych na 2021 rok

Na pods:awie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r, o samorządzie gminnym 
(t.j.Dz.U. z202Ir. poz. 1372)

zarządzam, co następuje:

§1.

Dokonać zmian w planach finansowych budżetu gminy na 2021 rok na podstawie uchwały 
Rady Miejskiej w Praszce nr 275/6cXXVII/2021 z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie 

wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Praszka na 2021 rok.

1. Dochodów Urzędu Miejskiego, zadania własne zgodnie z załącznikiem nr l,la 
do niniejszego zarządzenia.

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

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Nawa jsdnostkl sprawozdawczo] Urząd Miejski w Praszce
Nr dokumentu Or.0050.139.2021
Daa podjęcia 2021.12-07 

Plan dochodówRodzaj

Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota
801 Oświata i wychowanie 

Szkoły podstawowe
. 370 600,00

80101 340 600,00
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVI[>-19 na finansowanie lub 
dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVlD-19 
Szkoły podstawowe specjalne
Środki z Funduszu Przeciwdziałania CO\/IO-19 na finansowanie lub 
dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem CO\/IO-19

2180 340 600,00
80102 30 000,00

2180 30 000.00
852 Pomoc społeczna -691,00

6S219 Ośrodki pomocy społecznej -691,00
Dotacja celowa otnymana z budZetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)________2030 -691.00

855 Rodzina . - '--j^y -^rSI 082,00
świadczenie wychowawcze85501 31 082,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieZące z zakresu
administracji rządowej zlecane
gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją 
świadczenia wychowawczego
stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

2060 31 062,00

Razem: 400 991,00
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Załącznik nr la 
do Zarządzenia Burmistrzą.Praszki 

nr Or.0050.139.2021 z dnia 7 grudnia 2021 r.

Plan finansowy zadania pod nazwą „Laboratoria Przyszłości” (wsparcie finansowe na podstawie art.65 
ust.28 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych).

Plan dochodów

Dział Rozdział § Treść Kwota

OŚWIATA I WYCHOWANIE801 370.600

80101 Szkoły podstawowe 340.600

2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 
finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań 
związanych z przeciwdziałaniem COVlD-19

340.600

80102 Szkoły podstawowe specjałne 30.000

2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 
finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań 
związanych z przeciwdziałaniem COVID-19_____

30.000
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Nazwa jednostki sprawozdawczej Ufzgd MleJsKI w Praszce
Nr dokumentu Or.0050.139.2021
Data podjęcia 2021-12-07
Rodzą) Plan wydatków
Ozial Rozdział Paragraf TreSć WartośćI

Działalność usługowa fso ooo;oo;
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego •50 000,00

Zakup usług pozostałych4300 -50 000.00
Administracja'publicznaI 760 ooo;oo;>

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 50 000.00.
Zakup usług pozostałych4300 50 000,00
Oświata I wychowanie601 •y. *.

80101 Szkoły podstawowe 1 300,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej
przez osobę prawną inną niZ jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę 
fizyczną

1 300,00
2590

60103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 300.00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej
przez osobę prawną inną niZ jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę 
ftzyczną

300.00
2590

80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizaćji ńaiiki i metod pracy
dla dzieci w paedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych I 
innych formach wychowania przedszkolnego
Dotacja podmiotowa z budZetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej
przez osobę prawną inną niZ jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę 
fizyczną
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji naukH metod pracy
dla dzieci i młodzieZy w szkołach podstawowych
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej
przez osobę prawną inną niZ jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę 
fizyczną

-300,00

-300,00
2590

80150 •1 300.00

-1 300,00
2590

Razem: 0,00
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Nazwa Jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społaczne]
Nr dokumentu Or.OOSO.139.2021
Data podjęcia 202M2-07
Rodzaj Plan wydatkdw
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

[852 Pomoc społeczna v:łA^6Bi;oo]
65219 Ośrodki pomocy społecznej •691,00;

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników -691,00
Rodzina855 • "■31'082:00l

85501 Świadczenie wychowawcze 31 082,00
Świadczenia społeczne3110 31 062.00

Razem; 30 391,00
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Nazwa Jednostki sprawozdawcze] Gminne Jednostki oświaty
Nr dokumentu Or.OOSO.139.2021
Data podjęcia 2021-12-O7
Rodzaj Plan wydatków
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

I 801 Oświata I wychowanie ■^^^^370 600;00
340 600.0080101 Szkoły podstawowe

Zakup środków dydaktycznych i książek4240 340 600.00 
30 000,0080102 Szkoły podstawowe specjalne

Zakup środków dydaktycznych i książek4240 30 000,00
Razem: 370 600,00

BURJMISTliZ

Ja Mczyński

BeSTIa Strona 1 z i



Załącznik nr 4a 
do Zarządzenia Burmistrza Praszki 

nr Or.0050.139.2021 z dnia 7grudnia2021 r.

Plan finansowy zadania pod nazwą „Laboratoria Przyszłości” (wsparcie finansowe na podstawie art.65 
ust.28 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych).

Plan wydatków

Dział Rozdział § Treść Kwota

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 370.600

80101 Szkoły podstawowe 340.600

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 340.600

80102 Szkoły podstawowe specjalne 30.000

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 30.000
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