
: Uchwała Nr 139/ 345 l13
Zarządu Powiatu w Prudniku
z dnia 5 czerwca 2013r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2013 r'

Na podstawie ań' 32 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 5 czenv_ca_l 998 r. o samorządzie powiatowym (Dz' U. z201 3r. poz.595),art"257 pkt'1,art'222ust'  ustawyzdnia27Sierpnia?999r, lf|nansachplblicznychtoź.u. ł'lrlsipózi'.-lz40,z2010r.Nr28poz'146, Nr g6 poz.620, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz.'l020, Nr 238 pozlbla, ir ższ poz'lzza, zzoilł Nr 185 poz.1092, Nr201 poz'1183' Nr 234 poz.1386, Nr 24O poz.1429, Nr 291 poz.17Oił, z 2clźr' poz.1456, poz.153o' poz'1548), oraz $7 pkt 2Uchwały Nr XXIX/197/2012 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 21 grudnia zólzr' w sprawie uchwalenia budzetu PowiatuPrudnickiego na 2013 r. Zauąd Powiatu w Prudniku uchwala co nastipuje:

$1. Dokonuje się następujących zmian budzetu Powiatu Prudnickieg o na 2o13r..'

1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów o kwotę 342'237,25zł.
Dochody bieżące
Dział 600 Transport iłącznoŚć
Rozdział60014 Drogi publiczne powiatowe

s2130 Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na
realizację biezących zadań własnych powiatu o kwotę 321.618zł.

/ Remont odcinka drogi powiatowej nr 16'1 3 Ó w celu poprawy bezpieczeństw
ruchu drogowego i pieszego - etap lll - Remont obiektu mostowbgo o JNt 3oooo221t

Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

s21 30 Dotacje celowe otrzymane z budŻetu państwa na
realizację biezących zadań własnych powiatu

/ Koordynator rodzinnej pieczy zaslępczej l

2.Zmniejsza się budżet po stronie dochodów o kwotę 351.650zł.
Dochody majątkowe
Dział 600 Transport iłącznoŚc
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

s6430 Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na
realizację inwestycji i zakupow inwestycyjnych
własnych powiatu

/ Remont obiektu mostowego o JNl 3oooo221w ciągu drogi powiatowej
relacji Prudnik-Smicz w ul. Nyskiej w m. prudnik /

3. Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 20.619,25zł.

Dział 852 ŁorLqpjpglęgzle
Rozdział 85204 Rod'ny zasĘpcze

wydatki biezące
w tym: wynagrodzenia i składki 20'619,25zł.

/ Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej /

4.Zmniejsza się budżet po stronie wydatków o kwotę 30.032zł.

Dział 600 Transpoń iłacznośc
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

o kwotę 20.619,25zł

o kwotę 351.650zł.

o kwotę 20.619,25zł

, 
wydatki b1ezące o kwotę 3O.O32zł

. / Remont odcjnka drogi powiatowej nr 1613 0 w celu poprawy bezpieczeństwa
ruchu drogowego i pleszego _ etap lll - Remont obiektu mostowego o JNl zoloóoBzlt



$2. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Prudniku i wchodzi w
Życie z dniem podjęcia.
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