Projekt
z dnia 5 marca 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR .../V/2019
RADY MIEJSKIEJ W PRASZCE
z dnia 14 marca 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2019 rok
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2018 r.
poz.994 z późn. zm.), art 211 i 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U.
z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1.
W uchwale nr 19/III/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Praszka na
2019 rok wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa plan dochodów budżetowych o kwotę 4.007.666,96 zł
Dział
801

Rozdział
80101
2007

2009

6207

6209

80148
2400

Treść
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe
I. dochody bieżące
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, z wyłączeniem dochodów
klasyfikowanych w paragrafie 205
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, z wyłączeniem dochodów
klasyfikowanych w paragrafie 205
II. dochody majątkowe
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, z wyłączeniem dochodów
klasyfikowanych w paragrafie 625
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, z wyłączeniem dochodów
klasyfikowanych w paragrafie 625
Stołówki szkolne i przedszkolne
I. dochody bieżące
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych
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Zwiększenie zł
234.478,73
218.347,73
213.937,73
191.417,97

22.519,76

4.410
3.945,79

464,21

16.131
16.131
16.131

Strona 1

855
85505
6330

926
92601
6257

gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki
budżetowej
RODZINA
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
II. dochody majątkowe
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych
własnych gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych)
KULTURA FIZYCZNA
Obiekty sportowe
II. dochody majątkowe
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
Razem

1.500.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000

2.382.799
2.382.799
2.382.799
2.382.799

4.117.277,73

2. Zmniejsza plan dochodów budżetowych o kwotę 415.363 zł
Dział
758

Rozdział
75801
2920

Treść
RÓŻNE ROZLICZENIA
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego
I. dochody bieżące
Subwencje ogólne z budżetu państwa
Razem

Zmniejszenie zł
415.363
415.363
415.363
415.363
415.363

3. Zwiększa plan wydatków budżetowych o kwotę 7.263.277,73 zł
Dział
600

Rozdział
60016

801
80101

80113

80148

853
85311

Treść
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne gminne
II. wydatki majątkowe
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:
- przebudowa skrzyżowania ul.Mickiewicza z ul. Listopadową
w Praszce polegająca na budowie ronda
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe
I. wydatki bieżące
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
II. wydatki majątkowe
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dowożenie uczniów do szkół
I. wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Stołówki szkolne i przedszkolne
I. wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
SPOŁECZNEJ
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
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Zwiększenie zł
140.000
140.000
140.000
140.000
140.000
294.478,73
218.347,73
213.937,72
213.937,72
4.410
4.410
4.410
60.000
60.000
60.000
60.000
16.131
16.131
16.131
16.131
4.000
4.000
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855
85505

926
92601

92605

I. wydatki bieżące

4.000

2) dotacje na zadania bieżące

4.000

RODZINA
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
II. wydatki majątkowe
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:
-przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Praszce na
Żłobek
KULTURA FIZYCZNA
Obiekty sportowe
II. wydatki majątkowe
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
- przebudowa i rozbudowa pływalni krytej w Praszce
Zadania w zakresie kultury fizycznej
I. wydatki bieżące
2) dotacje na zadania bieżące
Razem

1.820.000
1.820.000
1.820.000
1.820.000
1.820.000
5.004.799
4.982.799
4.982.799
4.982.799
2.382.799
4.982.799
22.000
22.000
22.000
7.263.277,73

4. Zwiększa plan przychodów o kwotę 3.561.363 zł
§
950
952

Treść
Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

Zwiększenie zł
961.363
2.600.000

5. Zwiększa kwotę deficytu do 10.377.575,88 zł.
§ 2.
Po wprowadzonych zmianach budżet gminy wynosi:
1. Dochody 56.122.904,08 zł, w tym: dochody bieżące 48.410.913,08 zł, dochody majątkowe 7.711.991 zł.
2. Wydatki 66.500.479,96 zł,
19.677.199,88 zł.

w tym:

wydatki

bieżące

46.823.280,08 zł,

wydatki

majątkowe

3. Przychody 11.560.990,10 zł.
4. Rozchody 1.183.414,22 zł.
§ 3.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki.

Id: 5DAE7A6A-2D59-47DD-8FD4-601C8CE1EEC8. Projekt

Strona 3

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Bogusław Łazik
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