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ioii r- żłrąa Powiatu w Prudniku uchwala co następuje:

$1.DokonujesięnastępującychzmianbudzetuPowratuPrudnickiegona2013r.:

1' Zmnieisza się budżet po stronie dochodów o kwotę 3'650zł'

Dochody bieżące
ó)i-a jsó Administracia publiczna

ńoió'iał 75045 Kwalifikacja wojskowa '
s21 1o Dotac1e cólo" otrzymane z budŻetu państwa na zadania

bi"[H ;;il;;; ;',J ń i n i itracj i rządowej oraz i n ne zadania

zlecohe ustawamir""liroń"nć pi.L.powiat o kwotę 530zł'

s2120 Dotacje celowe otrzymańe z budzetu państwa na i*-1:1^"
oieJąóe realizowane przez powiat na podstawie porozumten

z organami administracji ządowe1 o kwotę 1'220zł'

Dział B52 Pomoc społeczna

ńozdział 85202 Domy pomocy Społeczne]

s2130 Dotacje celowe otrzyman'e z budŻetu państwa na zadania

biezące realizow 
^n" 

pi"'powiat na podstawie porozumień

z organamiadministracji zioowej o kwotę 1'900zł'

2.Zmniejsza się budżet po stronie wydatków o kwotę 3'650zł'

Dział750 Administracia publiczna

ńozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa
wydatki biezące
w tvm' wvnagrodzenia i składki 767 'B4z|'' ó.j'*i"ie wydatki na działalnośc statutową 982'16zł'

Dział 852 Pomoc społeczna

ńoio'i"ł 85223 Domy pomocy społeczne1
wydatki bieŹące
*tń..,p;;ł;i"wydatkinadziałalnoścstatutową1.900zł.

$3. Uchwała podlega'ogłoszeniu
Życie z dniem pod1ęcla'

na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Prudniku iwchodziw

$2.Wzałącznikunr,10Wydatkinaprogramyiprojekty'9ś]99!9*europejskich,wprojekcienr,1.3i
2.8 Stworzenie bazy materiatne1 oo wspołprlcy sportó*el ęa|ne^1skich 

szkół rolniczych Prudnika i m'

Albrechtice, zmniejszeniu ulega kwota finansó('.ni. z sróot<ow europejskich o 9'173zł' w wydatkach

majątkowych i o 353zi. * *vożir.""n oiezącycrr.leonoczesnie analogicznie wzrasta finansowanle z

budŻetu krajowego'
Załącznlknr 10 po zmianie' stanowi załącznik do uchwały'

o kwotę 1.750zł'

o kwotę '1.900zł.
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