
 

                                                  Uchwała Nr XLIV/ 290 /2014 
                                                  Rady Powiatu w Prudniku 
                    z dnia 28 marca 2014 r. 
 
w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2014r. 
 
Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. poz.595 i poz.645), 
art. 211, art. 212 ust.1, art. 235 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013r, poz.885, 
poz.938, poz.1646 )  Rada Powiatu w Prudniku  u c h w a l a, co następuje:                  

§1.Dokonuje się następujących zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2014r.: 
 
1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów o kwotę 99.290zł. 
Dochody bieżące 
Dział 754              Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 
Rozdział 75495    Pozostała działalność 
              §2120    Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 

                            bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień 
                            z organami administracji rządowej                                  o kwotę   99.290zł. 
                                           / projekt Zatrzymać przemoc / 

 
2. Zmniejsza się budżet po stronie dochodów o kwotę 133.399zł. 
Dochody bieżące 
Dział 758              Różne rozliczenia 
Rozdział 75801    Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 
                             samorządu terytorialnego 
              §2920     Subwencje ogólne z budżetu państwa                           o kwotę  133.399zł. 

 
3. Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 159.890zł.  
 
Dział 750              Administracja publiczna 
Rozdział 75020     Starostwa powiatowe 
                              wydatki majątkowe                                                         o kwotę   20.000zł. 
                      / Urządzenie zabezpieczające serwer / 

 
Dział 754              Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 
Rozdział 75495    Pozostała działalność 
                            wydatki bieżące  / projekt Zatrzymać przemoc /                       o kwotę  139.890zł. 
                             w tym: wynagrodzenia i składki 94.828zł. 
                                        pozostałe wydatki na działalność statutową 45.062zł. 
                                            
4. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków o kwotę  193.999zł. 
 
Dział 750              Administracja publiczna 
Rozdział 75020     Starostwa powiatowe 
                              wydatki bieżące                                                              o kwotę  20.000zł. 
                              w tym: pozostałe wydatki na działalność statutową 20.000zł. 
Dział 801              Oświata i wychowanie 
Rozdział 80102     Szkoły podstawowe specjalne 
                              wydatki bieżące                                                              o kwotę  13.000zł. 
                              w tym: wynagrodzenia i składki 11.000zł. 
                                         pozostałe wydatki na działalność statutową 2.000zł. 
Rozdział 80105     Przedszkola specjalne 
                              wydatki bieżące                                                              o kwotę   5.000zł. 
                              w tym: wynagrodzenia i składki 5.000zł. 
Rozdział 80111     Gimnazja specjalne 
                              wydatki bieżące                                                              o kwotę   3.399zł. 
                              w tym: pozostałe wydatki na działalność statutową 3.399zł. 
 
 
 



 
 
Rozdział 80120     Licea ogólnokształcące 
                              wydatki bieżące                                                              o kwotę  34.000zł. 
                              w tym: wynagrodzenia i składki 19.000zł. 
                                         pozostałe wydatki na działalność statutową 15.000zł. 
Rozdział 80130     Szkoły zawodowe 
                              wydatki bieżące                                                              o kwotę  78.000zł. 
                              w tym: wynagrodzenia i składki 56.000zł. 
                                         pozostałe wydatki na działalność statutową 22.000zł. 
 
Dział 852               Pomoc społeczna 
Rozdział 85203     Ośrodki wsparcia 
                              wydatki bieżące                                                              o kwotę  16.000zł. 
                              w tym: wynagrodzenia i składki 15.000zł. 
                                         pozostałe wydatki na działalność statutową 1.000zł. 
Rozdział 85220     Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania 
                             chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 
                              wydatki bieżące                                                              o kwotę  24.600zł. 
                              w tym: wynagrodzenia i składki 16.000zł. 
                                         pozostałe wydatki na działalność statutową 8.600zł. 
 
 
§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Prudniku. 

 
§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Prudniku.  
 
 


