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UCHWAŁA NR 11/III/2010
RADY MIEJSKIEJ W PRASZCE

z dnia 29 grudnia 2010 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Praszka na 2011 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.), art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 
–Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.), art. 211, 
art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 
sierpnia o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Praszce uchwala, 
co następuje: 

§ 1. 

Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 33.257.261,85 zł, w tym: 

1. dochody bieżące: 28.439.031,85 zł, 

2. dochody majątkowe: 4.818.220 zł, 

- jak w Załączniku nr 1. 

§ 2. 

Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 36.569.479,85 zł, 

1. wydatki bieżące w wysokości 28.438.809,85 zł, z tego wydatki przypadające do spłaty w roku 
budżetowym, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę 
w wysokości 2.256.355 zł; 

2. wydatki majątkowe w wysokości 8.130.670 zł; 

- jak w Załączniku nr 2 i 2a. 

§ 3. 

Deficyt budżetu w kwocie 3.312.218 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 

- kredytów i pożyczek w wysokości 3.312.218 zł. 

§ 4. 

Ustala się: 

1. przychody budżetu w łącznej kwocie 4.816.218 zł, 

2. rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.504.000 zł, 

- jak w Załączniku nr 3. 

§ 5. 

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 37.000 zł. 

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu na zarządzanie kryzysowe w kwocie 84.000 zł. 

§ 6. 

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 6.316.218 zł. 
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§ 7. 

Ustala się dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń/ wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych w kwocie 235.000 zł, które przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych 
w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 212.000 zł oraz na 
realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 23.000 zł. 

§ 8. 

Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2011 roku. Zestawienie planowanych 
kwot dotacji udzielanych z budżetu, zgodnie z Załącznikiem nr 4. 

§ 9. 

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 166.926 zł stanowiącą fundusz sołecki, zgodnie z Załącznikiem nr 5. 

§ 10. 

Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek 
budżetowych, zgodnie z Załącznikiem nr 6. 

§ 11. 

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zleconych 
odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikiem nr 7. 

§ 12. 

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami 
samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem nr 8. 

§ 13. 

Upoważnia się Burmistrza Praszki do: 

1. zaciągania kredytów i pożyczek: 

- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości 1.500.000 
zł, 

- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3.312.218 zł, 

- spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 708.000 zł, 

- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii 
Europejskiej w wysokości 796.000 zł. 

2. dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze 
stosunku pracy, 

3. dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych. 

4. przekazywania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, 
których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości 
działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 

5. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie 
wydatków bieżących w ramach działu. 

6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank 
prowadzący obsługę budżetu. 

§ 14. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki. 
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§ 15. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 

 

Przewodniczący Rady 

mgr Bogusław Łazik
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 11/III/2010

Rady Miejskiej w Praszce

z dnia 29 grudnia 2010 r.

Dochody budżetowe według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej 

 
w tym: 

Dział Rozdz. § Treść Dochody 
ogółem zł bieżące majątkowe 

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1.381.470 1.381.470 
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1.381.470 1.381.470 

6207 

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 
środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 
1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu 
środków europejskich 

1.381.470 1.381.470 

020 LEŚNICTWO 3.000 3.000 
02001 Gospodarka leśna 3.000 3.000 

0750 

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 
zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów 
o podobnym charakterze 

3.000 3.000 

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2.203.750 15.000 2.188.750 
60016 Drogi publiczne gminne 2.188.750 2.188.750 

6207 

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 
środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 
1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu 
środków europejskich 

2.188.750 2.188.750 

60095 Pozostała działalność 15.000 15.000 

0750 

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 
zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów 
o podobnym charakterze 

15.000 15.000 

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 663.200 315.200 348.000 
70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 48.000 48.000 

6330 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków 
gmin) 

48.000 48.000 

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 615.200 315.200 300.000 
0470 Wpłaty z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 48.000 48.000 

0750 

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 
zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów 
o podobnym charakterze 

267.000 267.000 

0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 
użytkowania wieczystego nieruchomości 300.000 300.000 

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 200 200 
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 525.182 125.182 400.000 

75011 Urzędy wojewódzkie 122.182 122.182 

2010 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 

122.182 122.182 

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 403.000 3.000 400.000 
0780 Dochody ze zbycia praw majątkowych 400.000 400.000 
0970 Wpływy z różnych dochodów 3.000 3.000 
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751 
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ 
SĄDOWNICTWA 

2.444 2.444 

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 
i ochrony prawa 2.444 2.444 

2010 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 

2.444 2.444 

752 OBRONA NARODOWA 800 800 
75212 Pozostałe wydatki obronne 800 800 

2010 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 

800 800 

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 
PRZECIWPOŻAROWA 4.000 4.000 

75416 Straż Miejska 4.000 4.000 
0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 4.000 4.000 

756 

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB 
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE 
POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ 
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 

12.129.931 12.129.931 

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2.000 2.000 

0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany 
w formie karty podatkowej 2.000 2.000 

75615 
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 
czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób 
prawnych i innych jednostek organizacyjnych 

3.715.000 3.715.000 

0310 Podatek od nieruchomości 3.600.000 3.600.000 
0320 Podatek rolny 3.500 3.500 
0330 Podatek leśny 44.500 44.500 
0340 Podatek od środków transportowych 52.000 52.000 
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 10.000 10.000 
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5.000 5.000 

75616 
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków 
i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków 
i opłat lokalnych od osób fizycznych 

2.007.000 2.007.0 00 

0310 Podatek od nieruchomości 1.120.000 1.120.000 
0320 Podatek rolny 307.000 307.000 
0330 Podatek leśny 17.000 17.000 
0340 Podatek od środków transportowych 240.000 240.000 
0360 Podatek od spadków i darowizn 5.000 5.000 
0430 Wpływy z opłaty targowej 165.000 165.000 
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 150.000 150.000 
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3.000 3.000 

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 66.000 66.000 

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 40.000 40.000 

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 
samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 16.000 16.000 

0690 Wpływy z różnych opłat 10.000 10.000 
75619 Wpływy z różnych rozliczeń 6.000 6.000 

0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 6.000 6.000 
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 6.328.931 6.328.931 

0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 6.228.931 6.228.931 
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 100.000 100.000 

75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 5.000 5.000 
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0690 Wpływy z różnych opłat 5.000 5.000 
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 2.256.355 2.256.355 

75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb 
Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 2.256.355 2.256.355 

8020 Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym należności uboczne 2.256.355 2.256.355 
758 RÓŻNE ROZLICZENIA 9.032.790 9.032.790 

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 
terytorialnego 8.082.725 8.082.725 

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 8.082.725 8.082.725 
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 845.776 845.776 

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 845.776 845.776 
75814 Różne rozliczenia finansowe 10.000 10.000 

0920 Pozostałe odsetki 10.000 10.000 
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 94.289 94.289 

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 94.289 94.289 
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 423.339,85 423.339,85 

80101 Szkoły podstawowe 136.400 136.400 
0830 Wpływy z usług 50.000 50.000 

2007 

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 
środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 
1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu 
środków europejskich 

73.440 73.440 

2009 

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 
środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 
1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu 
środków europejskich 

12.960 12.960 

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 14.000 14.000 
0830 Wpływy z usług 14.000 14.000 

80104 Przedszkola 189.000 189.000 
0830 Wpływy z usług 189.000 189.000 

80110 Gimnazja 58.939,85 58.939,85 

2007 

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 
środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 
1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu 
środków europejskich 

58.939,85 58.939,85 

80113 Dowożenie uczniów do szkół 25.000 25.000 
0830 Wpływy z usług 25.000 25.000 

851 OCHRONA ZDROWIA 235.000 235.000 
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 235.000 235.000 

0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 235.000 235.000 
852 POMOC SPOŁECZNA 3.729.100 3.729.100 

85212 
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
z ubezpieczenia społecznego 

3.313.100 3.313.100 

2010 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 

3.293.000 3.293.000 

2360 
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych ustawami 

15.000 15.000 

2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie 
z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 5.000 5.000 

0900 

Odsetki od 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 

100 100 

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 21.000 21.000 
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pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre 
świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne 
oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji 
społecznej 

2010 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 

8.000 8.000 

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 13.000 13.000 

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe 73.000 73.000 

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 73.000 73.000 

85216 Zasiłki stałe 125.000 125.000 

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 125.000 125.000 

85219 Ośrodki pomocy społecznej 92.000 92.000 

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 92.000 92.000 

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 40.000 40.000 
0830 Wpływy z usług 28.000 28.000 

2010 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 

12.000 12.000 

85295 Pozostała działalność 65.000 65.000 

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 65.000 65.000 

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 
ŚRODOWISKA 166.900 166.900 

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1.000 1.000 
0690 Wpływy z różnych opłat 1.000 1.000 

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar 
za korzystanie ze środowiska 160.000 160.000 

0690 Wpływy z różnych opłat 160.000 160.000 

90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat 
produktowych 900 900 

0400 Wpływy z opłaty produktowej 900 900 
90095 Pozostała działalność 5.000 5.000 

0970 Wpływy z różnych dochodów 5.000 5.000 
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 500.000 500.000 

92601 Obiekty sportowe 500.000 500.000 

6207 

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 
środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 
1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu 
środków europejskich 

500.000 500.000 

RAZEM 33.257.261,85 28.439.041,85 4.818.220 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 11/III/2010

Rady Miejskiej w Praszce

z dnia 29 grudnia 2010 r.

Wydatki budżetowe według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej 

 
Dział Rozdz. Treść Kwota zł 
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 4.073.674 

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 4.051.470 
II. wydatki majątkowe, w tym: 4.051.470 
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 4.051.470 
wyd. na programy z udziałem środków zgodnie z art.5 ust.1 pkt.2 i 3 1.381.470 

01030 Izby rolnicze 7.000 
I. wydatki bieżące, w tym: 7.000 
2) dotacje na zadania bieżące 7.000 

01095 Pozostała działalność 15.204 
I. wydatki bieżące w tym: 15.204 
1) wydatki jedn. budżetowych w tym: 15.204 
b) wyd. związane z realizacją statutowych zadań 15.204 

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 3.458.187 
60016 Drogi publiczne gminne 3.458.187 

I. wydatki bieżące, w tym: 443.187 
1) wydatki jedn. budżetowych w tym: 443.187 
b) wyd. związane z realizacją statutowych zadań 443.187 
II. wydatki majątkowe, w tym: 3.015.000 
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 3.015.000 
wyd. na programy z udziałem środków zgodnie z art.5 ust.1 pkt.2 i 3 2.188.750 

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 661.000 
70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 550.000 

I. wydatki bieżące, w tym: 287.000 
1) wydatki jedn. budżetowych, w tym: 287.000 
b) wyd. związane z realizacją statutowych zadań 287.000 
II. wydatki majątkowe, tym: 263.000 
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 263.000 

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 111.000 
I. wydatki bieżące, w tym: 111.000 
1) wydatki jedn. budżetowych, w tym: 111.00 
b) wyd. związane z realizacją statutowych zadań 111.000 

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 40.000 
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 40.000 

I. wydatki bieżące, w tym: 40.000 
1) wydatki jedn. budżetowych, w tym: 40.000 
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 33.000 
b) wyd. związane z realizacją statutowych zadań 7.000 

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3.526.900 
75011 Urzędy wojewódzkie 257.100 

I. wydatki bieżące, w tym: 257.100 
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 256.100 
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a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 238.000 
b) wyd. związane z realizacją statutowych zadań 18.100 
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000 

75022 Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) 126.000 
I. wydatki bieżące, w tym: 126.000 
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 16.000 
b) wyd. związane z realizacją statutowych zadań 16.000 
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 110.000 

75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) 3.076.800 
I. wydatki bieżące, w tym: 3.061.800 
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 3.057.800 
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.297.600 
b) wyd. związane z realizacją statutowych zadań 760.200 
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.000 
II. wydatki majątkowe,w tym: 15.000 
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 15.000 

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 39.000 
I. wydatki bieżące, w tym: 39.000 
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 36.000 
b) wyd. związane z realizacją statutowych zadań 36.000 
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.000 

75095 Pozostała działalność 28.000 
I. wydatki bieżące, w tym: 28.000 
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 25.000 
b) wyd. związane z realizacją statutowych zadań 25.000 
2) dotacje na zadania bieżące 3.000 

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI 
I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 2.444 

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2.444 
I. wydatki bieżące, w tym: 2.444 
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 2.444 
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.840 
b) wyd. związane z realizacją statutowych zadań 604 

752 OBRONA NARODOWA 800 
75212 Pozostałe wydatki obronne 800 

I. wydatki bieżące, w tym: 800 
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 800 
b) wyd. związane z realizacją statutowych zadań 800 

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 449.030 
75412 Ochotnicze straże pożarne 246.600 

I. wydatki bieżące, w tym: 193.600 
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 178.600 
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 52.000 
b) wyd. związane z realizacją statutowych zadań 126.600 
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.000 
II. wydatki majątkowe,w tym: 53.000 
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 53.000 

75416 Straż Miejska 202.430 
I. wydatki bieżące, w tym: 202.430 
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 200.900 
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 190.080 
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b) wyd. związane z realizacją statutowych zadań 10.820 
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.530 

756 
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH 
JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI 
ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 

45.000 

75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 45.000 
I. wydatki bieżące, w tym: 45.000 
1) wydatki jednostek budetowych, w tym: 45.000 
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30.000 
b) wyd. związane z realizacją statutowych zadań 15.000 

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 2.456.355 
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczekjednostek samorządu terytorialnego 200.000 

I. wydatki bieżące, w tym: 200.000 
6) obsługa długu jst 200.000 

75704 Rozliczenia w tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę 
samorządu terytorialnego 2.256.355 

I. wydatki bieżące, w tym: 2.256.355 
5) wypłaty z tytułu poręczeń 2.256.355 

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 121.000 
75818 Rezerwy ogólne i celowe 121.000 

I. wydatki bieżące, w tym: 121.000 
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 121.000 
b) wyd. związane z realizacją statutowych zadań 121.000 

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 10.331.719,85 
80101 Szkoły podstawowe 4.319.804 

I. wydatki bieżące, w tym: 4.319.804 
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 4.094.592 
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.379.634 
b) wyd. związane z realizacją statutowych zadań 714.958 
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 138.812 
4) wyd. na programy z udziałem środków zgodnie z art.5 ust.1 pkt.2 i 3 86.400 

80102 Szkoły podstawowe specjalne 1.000.427 
I. wydatki bieżące, w tym: 1.000.427 
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 997.982 
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 901.384 
b) wyd. związane z realizacją statutowych zadań 96.598 
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.445 

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 379.636 
I. wydatki bieżące, w tym: 379.636 
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 361.546 
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 343.446 
b) wyd. związane z realizacją statutowych zadań 18.100 
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 18.090 

80104 Przedszkola 1.594.426 
I. wydatki bieżące, w tym: 1.594.426 
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1.492.842 
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.255.704 
b) wyd. związane z realizacją statutowych zadań 237.138 
2) dotacje na zadania bieżące 83.264 
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 18.320 

80105 Przedszkola specjalne 148.896 
I. wydatki bieżące, w tym: 148.896 
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1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 148.496 
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 137.696 
b) wyd. związane z realizacją statutowych zadań 10.800 
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 400 

80110 Gimnazja 1.909.888,85 
I. wydatki bieżące, w tym: 1.909.888,85 
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1.843.349 
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.538.791 
b) wyd. związane z realizacją statutowych zadań 304.558 
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.600 
4) wyd. na programy z udziałem środków zgodnie z art.5 ust.1 pkt.2 i 3 58.939,85 

80111 Gimnazja specjalne 332.892 
I. wydatki bieżące, w tym: 332.892 
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 332.372 
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 318.172 
b) wyd. związane z realizacją statutowych zadań 14.200 
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 520 

80113 Dowożenie uczniów do szkół 275.000 
I. wydatki bieżące, w tym: 275.000 
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 275.000 
b) wyd. związane z realizacją statutowych zadań 275.000 

80134 Szkoły zawodowe specjalne 110.714 
I. wydatki bieżące, w tym: 110.714 
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 110.606 
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 104.506 
b) wyd. związane z realizacją statutowych zadań 6.100 
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 108 

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 59.044 
I. wydatki bieżące, w tym: 59.044 
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 38.244 
b) wyd. związane z realizacją statutowych zadań 38.244 
2) dotacje na zadania bieżące 20.800 

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 80.692 
I. wydatki bieżące, w tym: 80.692 
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 79.888 
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 76.288 
b) wyd. związane z realizacją statutowych zadań 3.600 
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 804 

80195 Pozostała działalność 120.300 
I. wydatki bieżące, w tym: 120.300 
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 120.300 
b) wyd. związane z realizacją statutowych zadań 120.300 

851 OCHRONA ZDROWIA 235.000 
85153 Zwalczanie narkomanii 23.000 

I. wydatki bieżące, w tym: 23.000 
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 9.000 
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.000 
b) wyd. związane z realizacją statutowych zadań 3.000 
2) dotacje na zadania bieżące 13.000 
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000 

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 212.000 
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I. wydatki bieżące, w tym: 212.000 
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 153.950 
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 107.350 
b) wyd. związane z realizacją statutowych zadań 46.600 
2) dotacje na zadania bieżące 48.000 
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.050 

852 POMOC SPOŁECZNA 4.733.300 

85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
z ubezpieczenia społecznego 3.303.600 

I. wydatki bieżące, w tym: 3.303.600 
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 152.800 
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 123.800 
b) wyd. związane z realizacją statutowych zadań 29.000 
2) dotacje na zadania bieżące 5.000 
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.145.800 

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 
społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 21.000 

I. wydatki bieżące, w tym: 21.000 
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 21.000 
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21.000 

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 215.000 
I. wydatki bieżące, w tym: 215.000 
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 90.000 
b) wyd. związane z realizacją statutowych zadań 90.000 
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 125.000 

85215 Dodatki mieszkaniowe 250.000 
I. wydatki bieżące, w tym: 250.000 
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 11.000 
b) wyd. związane z realizacją statutowych zadań 11.000 
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 239.000 

85216 Zasiłki stałe 125.000 
I. wydatki bieżące, w tym: 125.000 
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 125.000 

85219 Ośrodki pomocy społecznej 673.000 
I. wydatki bieżące, w tym: 673.000 
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 669.000 
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 572.000 
b) wyd. związane z realizacją statutowych zadań 97.000 
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.000 

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 45.700 
I. wydatki bieżące, w tym: 45.700 
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 45.700 
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 45.700 

85295 Pozostała działalność 100.000 
I. wydatki bieżące, w tym: 100.000 
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 100.000 

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 15.000 
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 15.000 

I. wydatki bieżące, w tym: 15.000 
2) dotacje na zadania bieżące 15.000 

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 381.593 
85401 Świetlice szkolne 351.593 
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I. wydatki bieżące, w tym: 351.593 
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 345.438 
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 321.438 
b) wyd. związane z realizacją statutowych zadań 24.000 
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.155 

85415 Pomoc materialna dla uczniów 30.000 
I. wydatki bieżące, w tym: 30.000 
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 30.000 

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 3.766.500 
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2.497.000 

I. wydatki bieżące, w tym: 2.470.000 
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 2.470.000 
b) wyd. związane z realizacją statutowych zadań 2.470.000 
II. wydatki majątkowe w tym: 27.000 
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 25.000 
2) zakup i objęcie akcji i udziałów 2.000 

90003 Oczyszczanie miast i wsi 300.000 
I. wydatki bieżące, w tym: 300.000 
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 300.000 
b) wyd. związane z realizacją statutowych zadań 300.000 

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 80.000 
I. wydatki bieżące, w tym: 80.000 
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 80.000 
b) wyd. związane z realizacją statutowych zadań 80.000 

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 10.000 
I. wydatki bieżące, w tym: 10.000 
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 10.000 
b) wyd. związane z realizacją statutowych zadań 10.000 

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 624.000 
I. wydatki bieżące, w tym: 624.000 
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 624.000 
b) wyd. związane z realizacją statutowych zadań 624.000 

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 160.000 
I. wydatki bieżące, w tym: 160.000 
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 160.000 
b) wyd. związane z realizacją statutowych zadań 160.000 

90095 Pozostała działalność 95.500 
I. wydatki bieżące, w tym: 95.500 
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 95.500 
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 48.000 
b) wyd. związane z realizacją statutowych zadań 47.500 

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1.393.549 
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 984.204 

I. wydatki bieżące, w tym: 984.204 
2) dotacje na zadania bieżące 984.204 

92109 Biblioteki 199.000 
I. wydatki bieżące, w tym: 199.000 
2) dotacje na zadania bieżące 199.000 

92118 Muzea 194.000 
I. wydatki bieżące, w tym: 194.000 
2) dotacje na zadania bieżące 194.000 
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92195 Pozostała działalność 16.345 
I. wydatki bieżące, w tym: 10.145 
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 10.145 
b) wyd. związane z realizacją statutowych zadań 10.145 
II. wydatki majątkowe w tym: 6.200 
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 6.200 

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 878.428 
92601 Obiekty sportowe 767.440 

I. wydatki bieżące, w tym: 67.440 
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 67.440 
b) wyd. związane z realizacją statutowych zadań 67.440 
II. wydatki majątkowe w tym: 700.000 
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 700.000 
wyd. na programy z udziałem środków zgodnie z art.5 ust.1 pkt.2 i 3 500.000 

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 110.988 
I. wydatki bieżące, w tym: 110.988 
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 30.988 
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.000 
b) wyd. związane z realizacją statutowych zadań 25.988 
2) dotacje na zadania bieżące 80.000 
OGÓŁEM 36.569.479,85 
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Załącznik do Uchwały Nr 11/III/2010

Rady Miejskiej w Praszce

z dnia 29 grudnia 2010 r.

Zadania inwestycyjne w 2011 roku 

 
Dział Rozdzial Nazwa zadania inwestycyjnego,źródła finansowania Planowane wydatki w 2011r. 
010 01010 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szyszków, Wygiełdów, Praszka ul. Pilawy 762.000 

źródła finansowania: 
1. środki własne 170.000 
2. pożyczka WFOSiGW 300.000 
3. dotacja RPO 292.000 

010 01010 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rozterk-Gana 2.604.000 
źródła finansowania: 
1. środki własne 800.000 
2. pożyczka WFOSiGW 1.300.000 
3. dotacja RPO 504.000 

010 01010 Budowa wodociągu w m. Tokary 100.000 
źródła finansowania: 
1. środki własne 100.000 

600 60016 Przebudowa drogi Kowale-Aleksandrów-Kozieł-Przedmość 2.505.000 
źródła finansowania: 
1. środki własne 316.250 
2. dotacja RPO 2.188.750 

600 60016 Przebudowa ul. Małachowskiego i Staszica w Praszce 280.000 
źródła finansowania: 
1. środki własne 280.000 

600 60016 Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej ul. Szosa Gańska w Praszce 80.000 
źródła finansowania: 
1. środki własne 80.000 

600 60016 Budowa kanalizacji deszczowej i chodnika ul. Wyszyńskiego w Praszce 150.000 
źródła finansowania: 
1. środki własne 150.000 

700 70004 Przebudowa strychu na 2 lokale socjalne przy ul. Plac Grunwaldzki 3 w 
Praszce 208.000 

źródła finansowania: 
1. środki własne 160.000 
2. dotacja 48.000 

700 70004 Wykup gruntów pod drogi i przepompownię ścieków 55.000 
źródła finansowania: 
1. środki własne 55.000 

750 75023 Zakup zestawów komputerowych 15.000 
źródła finansowania: 
1. środki własne 15.000 

754 75412 Zakup samochodu dla OSP 53.000 
źródła finansowania: 
1. środki własne 53.000 

900 90001 Aktualizacja planu gospodarki odpadami 25.000 
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źródła finansowania: 
1. środki własne 25.000 

921 92195 Zakup namiotu 6.200 
źródła finansowania: 
1. środki własne 6.200 

926 92601 Wykonanie parkingu przy budynku Hali Sportowej w Praszce 700.000 
źródła finansowania: 
1. środki własne 200.000 
2. dotacja 500.000 

RAZEM 7.543.200 
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 11/III/2010

Rady Miejskiej w Praszce

z dnia 29 grudnia 2010 r.

Plan przychodów i rozchodów 

 

paragraf Treść Kwota 
złotych 

Przychody ogółem 4.816.218 

903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków 
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 796.000 

952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 4.020.218 
Rozchody ogółem 1.504.000 

963 Spłata pożyczek otrzymanych za finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących 
z budżetu Unii Europejskiej 796.000 

992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 708.000 
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Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 11/III/2010

Rady Miejskiej w Praszce

z dnia 29 grudnia 2010 r.

Plan dotacji podmiotowych i celowych 

Plan dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych na 2011 rok 

 
Lp. Dział Rozdział Podmiot otrzymujący dotację Przeznaczenie dotacji Kwota złotych 

1. 921 92109 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu 
w Praszce działalność statutowa instytucji kultury 984.204 

2. 921 92116 Biblioteka Publiczna w Praszce działalność statutowa instytucji kultury 199.000 
3. 921 92118 Muzeum w Praszce działalność statutowa instytucji kultury 194.000 

1.377.204 

Plan dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych na 2011 rok 

 

Lp. Dział Rozdział Podmiot otrzymujący 
dotację Przeznaczenie dotacji Kwota 

złotych 

1. 750 Administracja 
publiczna 75095 Pozostała działalność Starostwo Powiatowe 

w Oleśnie 

Funkcjonowanie Powiatowego 
Centrum Informacji Europejskiej 
i Gospodarczej 

3.000 

2. 801 Oświata 
i wychowanie 

80146 Dokształcanie i doskonalenie 
nauczycieli 

Starostwo Powiatowe 
w Kluczborku 

Doskonalenie nauczycieli 
i doradztwo metodyczne 20.800 

3. 851 Ochrona 
zdrowia 85153 Przeciwdziałanie narkomanii 

Starostwo Powiatowe 
w Oleśnie dla:1) ZSP 
w Praszce 2.000 2) ZS 
w Praszce 1.000 

Realizacja programów 
autorskich w szkołach 
ponadgimnazjalnych na 
podstawie porozumienia 

3.000 

4. 851 Ochrona 
zdrowia 85153 Przeciwdziałanie narkomanii Poradnia Odwykowa 

w Oleśnie 
Realizacja programów 
terapeutycznych 5.000 

5. 851 Ochrona 
zdrowia 

85154 Przeciwdziałanie 
alkoholizmowi 

Starostwo Powiatowe 
w Oleśnie dla:1) ZSP 
w Praszce 2.500 2) ZS 
w Praszce 2.500 

Realizacja programów 
autorskich w szkołach 
ponadgimnazjalnych na 
podstawie porozumienia 

5.000 

6. 851 Ochrona 
zdrowia 

85154 Przeciwdziałanie 
alkoholizmowi 

Poradnia Odwykowa 
w Oleśnie 

Realizacja programów 
terapeutycznych 9.000 

7. 852 Pomoc 
społeczna 

85212 Świadczenia rodzinne, 
świadcz. z fund. aliment. oraz skł. 
na ub. emeryt. i rent. z ub. 
społecznego 

Opolski Urząd Wojewódzki Zwrot dochodów dotyczacych 
lat poprzednich 5.000 

8. 

853 Pozostałe 
zadania 
w zakresie 
polityki 
społecznej 

85311 Rehabilitacja zawodowa 
i społeczna osób 
niepełnosprawnych 

Starostwo Powiatowe 
w Oleśnie 

Dowożenie uczestników 
z gminy Praszka na warsztatry 
terapii zajęciowej 

15.000 

65.800 

Plan dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2011 rok 

 

Lp. Dział Rozdział Podmiot otrzymujący 
dotację Przeznaczenie dotacji Kwota 

złotych 

1. 
801 Oświata 
i wychowani
e 

80104 
Przedszkola 

Przedszkole 
niepubliczne 
prowadzone przez 
Zgromadzenie Sióstr 
Felicjanek 

75 % wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach 
publicznych tego samego typu w przeliczeniu na 1 dziecko 
(podstawa prawna – Ustawa o systemie oświaty z 7.09.1991r. 
z późn. zm. art.90 pkt 2b) 

83.264 
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83.264 

Plan dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2011 rok 

 

Lp. Dział Rozdział Podmiot otrzymujący dotację Przeznaczenie dotacji Kwota 
złotych 

1. 851 85153 stowarzyszenie realizacja programów terapeutycznych 5.000 
2. 851 85154 stowarzyszenie realizacja programów terapeutycznych 34.000 

3. 926 92605 Kluby Sportowe i Ludowe Zespoły 
Sportowe z terenu gminy Praszka 

Realizacja zadań statutowych w zakresie upowszechniania 
i rozwoju kultury fizycznej na podstawie zawartych porozumień 80.000 

119.000 
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Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 11/III/2010

Rady Miejskiej w Praszce

z dnia 29 grudnia 2010 r.

Wydatki jednostek pomocniczych gminy (fundusz sołecki) 

 
Dział Rozdział § Treść Kwota zł 
010 Rolnictwo i łowiectwo 4.704 

01095 Pozostała działalność 4.704 
4300 Zakup usług pozostałych 4.704 

600 Transport i łączność 60.187 
60016 Drogi publiczne gminne 60.187 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 
4270 Zakup usług remontowych 59.687 

750 Administracja publiczna 4.500 
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 4.500 

4300 Zakup usług pozostałych 4.500 
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 16.900 

75412 Ochotnicze straże pożarne 16.900 
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.500 
4270 Zakup usług remontowych 12.400 
6060 Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3.000 

801 Oświata i wychowanie 7.658 
80101 Szkoły podstawowe 7.658 

4270 Zakup usług remontowych 7.658 
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 50.549 

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 34.204 
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 34.204 

92195 Pozostała działalność 16.345 
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7.145 
4300 Zakup usług pozostałych 3.000 
6060 Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6.200 

926 Kultura fizyczna i sport 22.428 
92601 Obiekty sportowe 17.440 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000 
4300 Zakup usług pozostałych 15.440 

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 4.988 
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.988 

Razem 166.926 
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Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 11/III/2010

Rady Miejskiej w Praszce

z dnia 29 grudnia 2010 r.

Plan finansowy rachunku dochodów własnych na 2011 rok 

Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 

 
Lp. Treść Kwota złotych 
I. Stan środków na początek roku 0 
II. Dochody ogółem 125.000 
1. § 0830 Wpływy z usług 125.000 
III. Wydatki ogółem 124.000 
1. § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 36.000 
2. § 4220 Zakup środków żywności 68.000 
3. § 4260 Zakup energii 5.000 
4. § 4270 Zakup usług remontowych 2.000 
5. § 4300 Zakup usług pozostałych 8.000 
6. § 4480 Podatek od nieruchomości 500 
7. § 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 4.500 
IV. Stan środków na koniec roku 1.000 
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Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 11/III/2010

Rady Miejskiej w Praszce

z dnia 29 grudnia 2010 r.

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST odrębnymi 
ustawami 

 

Dział Rozdział § Treść Kwota 
złotych 

DOCHODY 3.438.426 
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 122.182 

75001 Urzędy wojewódzkie 122.182 

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 122.182 

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI 
I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 2.444 

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2.444 

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2.444 

752 OBRONA NARODOWA 800 
75212 Pozostałe wydatki obronne 800 

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 800 

852 POMOC SPOŁECZNA 3.313.000 

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3.293.000 

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 3.293.000 

85213 
Składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 
z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach 
w centrum integracji społecznej 

8.000 

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 8.000 

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 12.000 

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 12.000 

WYDATKI 3.438.426 
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 122.182 

75001 Urzędy wojewódzkie 122.182 
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 122.182 

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI 
I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 2.444 

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2.444 
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.560 
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 240 
4120 Składki na Fundusz Pracy 40 
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 604 

752 OBRONA NARODOWA 800 
75212 Pozostałe wydatki obronne 800 

4300 Zakup usług pozostałych 800 
852 POMOC SPOŁECZNA 3.313.000 
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85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3.293.000 

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500 
3110 Świadczenia społeczne 3.145.300 
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 62.000 
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.500 
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 52.300 
4120 Składki na Fundusz Pracy 1.500 
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.500 
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7.000 
4280 Zakup usług zdrowotnych 400 
4300 Zakup usług pozostałych 8.000 

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci 
telefonicznej 1.000 

4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 
telefonicznej 2.000 

4410 Podróże służbowe krajowe 1.200 
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.300 
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.500 

85213 
Składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 
z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach 
w centrum integracji społecznej 

8.000 

4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 8.000 
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 12.000 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12.000 
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Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 11/III/2010

Rady Miejskiej w Praszce

z dnia 29 grudnia 2010 r.

plan finansowy zadań zawartych w drodze porozumień między JST 

 

Dział Rozdział Treść Kwota 
złotych 

DOCHODY 585.470 

010 01010 Dotacja z RPO dla gminy Praszka jako Lidera projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminach 
Praszka, Gorzów Śląski, Radłów 585.470 

WYDATKI 585.470 
010 01010 Dotacja dla Partnera projektu wspólnej budowy kanalizacji - Gmina Gorzów Śląski 485.470 
010 01010 Dotacja dla Partnera projektu wspólnej budowy kanalizacji - Gmina Radłów 100.000 


