Zarządzenie Nr Or.0050.122a.2020
Burmistrza Praszki
z dnia 17 grudnia 2020 r.
w sprawie zmian w planach finansowych na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie ?GbOOyG
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713), art. 257 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 869) oraz§ 14 ust. 1 pkt 2 uchwały nr 97/XIV/2019 z
dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Praszka na 2020 rok.
zarządzam, co następuje:

§ dw

Dokonać zmian w planach finansowych budżetu gminy na 2020 rok

1. Dochodów Urzędu, zadania własne zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego
zarządzenia.
2. Wydatków Urzędu, zadania własne zgodnie z załącznikiem nr 2 do niejszego zarządzenia.
3. Wydatków placówek oświatowych, zadania własne zgodnie z załącznikiem nr 3 do
niniejszego zarządzenia.

§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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N azwa jednostk i spraw ozdaw czej

Urz ąd M iejski w Praszce

N r dokum entu

O r.0D50.122a.2020

D ata podjęcia

2020-12-17

R odzaj

Plan dochodów

Dział

Rozdział Paragraf

Treść

Kwota

~%:1§,ę~J f j ~ M
M i l l ~ Z Z:r ~ i ~ t l ~ .~J?~uęfr9iJlĘ;ę,fijgff~~1ff;,~ifr1~~:Rt~ł:&{tl~~Wl~~rJif~fJ{:.~l~ ~t."S1l~f~*gt~J.g.zoiµ:ą
iJ145.~PJirt ~~:ił~i~f.#; ~~~ęfr€Lą~~i~J~~1t@!i-%fi9iilia~Jheii~@l~c@~,tę~C~mcfRąą~łeiYJ@ą[~eg~;:fS~}~ '\t~Jif{;,'f];j~.$~1ttJę;p~o
2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

152 116,00
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121 504,00

Środki na uzupełnienie dochodów gmin

Razem:

BeSTla

273 620,001
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Nazwa Jednostki sprawozdawczej
Nr dokumentu
Data podjęcia
Rodzaj
Dział

Rozdział

Urząd Miejski w Praszce

Or.ooso.122a.2020
2020-12-17
Plan wydatków

Paragraf

Treść

Wartość
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Zakup usług pozostałych

31 504,00
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Zakup materiałów fwyposażenla

20 000,00
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Zakup energii
Zakup usług pozostałych

20 000,00
50 000,00
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Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

Razem:!

BeSTla

9 500,00

131 004,00
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Nazwa jednostki sprawozdawczej
Nr dokumentu
Data podjęcia
Rodzaj
Dział

Rozdział

Paragraf

Gminne jednostki oświaty
Or.0050.122a.2020
2020-12-17
Plan wydatków
Treść

Wartość
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Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Zakup materiałów i wyposażenia

58 500,00
68 616,00
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Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

15 500,00
Razem:

BeSTia

142 616,00
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