
Uchwała Nr 143/ 354 l13
Zarządu Powiatu w Prudniku
z dnia 27 czerwca 2013r

w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2013 r.

Napodstawieań.32ust.2pkt'4ustawyzdnia5czeMca1998r.osamorządziepowiatowym (Dz'U'z2013r.poz.595),
arł..257 pkt'1,ań.222usl.4 ustawyzdnia27 sierpnia2009r.ofinansachpublicznychroź u.Nr157poz. 1240,z2o1or'Nr28
poz 146, Nr 96 po2.620, Nr 123 po2.835, Nr 152 po2.1020, Nr 238 po2.1578, Nr 257 poz.t726, z 2011r. Nr 185 po2.1092, Nr
201 poz.11 83, Nr 234 poz.1316, Nr 240 po2.1429, Nr 291 poz.17o7 , z 2012r, po2.1456, poz.1S30, poz.1S4B), oraz g7 pkt 2
Uchwały Nr XX|X/197/2012 Rady Powjatu w Prudniku z dnia 21 grudnia 2O12r. w spiawie uchwalenia budżetu Powiatu
Prudnickiego na2013 r. Zarząd Powiatu w Prudniku uchwala co następuje:

$1. Dokonuje się następujących zmian budzetu Powiatu Prudnickiego na 2013r.:

1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów o kwotę 85'000zł.
Dochody bieżące
Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85205 Zadania W Zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

s2130 Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na zadania
biezące realizowane przez powiat na podstawie porozumień
z organamiadministracji rządowej o kwotę 85.000zł.

/ Wsparcie j's.t' w tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie edycja 2013r. /

2.Zwlększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 137.084zł'

Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85205 Zadania W zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

wydatki biezące
W tym: Wynagrodzenia i składki 77.264zł'

pozostałe wydatki na działalnoŚć statutową 59.820zł.
/ Wsparcie j's't. W tworzeniu Systemu Przeciwdzjałania Przemocy w Rodzińie edycja 2013r. l

3. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków o kwotę 52.084zł.

Dział B52 Pomoc społeczna
Rozdział 85203 oŚrodki wsparcia

wydatki biezące o kwotę 4.94Ozł
w tym: wynagrodzenia i składki 4'740zł.

pozostałe wydatki na działalnoŚc statutową 20Ozł.
Rozdział B5218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

wydatki biezące
w tym: wynagrodzenia i składki 5'000zł.

pozostałe wydatki na działalnośĆ statutową 5'726zł.
Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione

i oŚrodki interwencji kryzysowej
wydatki bieŻące
w tym" wynagrodzenia i składki 17.000zł.

pozostałe wydatki na działalnoŚc statutową 19'418zł.

o kwotę 10.726zł

o kwotę 36'418zł

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

Krzysztof Glombitza

o kwotę 137 '084zł.

Janusz Siano


