
                                               Uchwała Nr XIX/       /08           
   Rady Powiatu w Prudniku 
    z dnia  27 czerwca 2008r. 
 

sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2008 r. 
 

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 
1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 
167 poz. 1759, z 2007r. Nr 173 poz. 1218), art. 165, 166, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o 
finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420, z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 
poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187 poz. 1382, Nr 249 poz. 1832 z 2007r. Nr 82 poz.560 Nr 88 
poz.587, Nr 115 poz.791, Nr 140 poz. 984 ), Rada Powiatu w Prudniku  u c h w a l a, co następuje: 
 
                                                                 §1 
1.Zwiększa się budżet po stronie dochodów o kwotę  341.064zł. 
 
Dochody majątkowe 
Dział 600      -    Transport i łączność 
Rozdział 60014  Drogi publiczne powiatowe 
              §6298   Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin / związków 
                           gmin/, powiatów / związków powiatów/, samorządów województw, 
                           pozyskane z innych źródeł                                                o kwotę 102.000zł. 
                           /Projekt:  „Schengen w praktyce - współpraca drogowców   
                            Powiatu Prudnickiego i Gminy Hlinka II etap” /  
              §6299   Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin / związków 
                           gmin/, powiatów / związków powiatów/, samorządów województw, 
                           pozyskane z innych źródeł                                                 o kwotę 12.000zł. 
                           /Projekt:  „Schengen w praktyce - współpraca drogowców   
                            Powiatu Prudnickiego i Gminy Hlinka II etap” /  
                           /  środki budżetu państwa / 
              §6299   Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin / związków 
                           gmin/, powiatów / związków powiatów/, samorządów województw, 
                           pozyskane z innych źródeł                                                 o kwotę 12.000zł. 
                           /Projekt:  „Schengen w praktyce - współpraca drogowców   
                            Powiatu Prudnickiego i Gminy Hlinka” /  
                           /  środki budżetu państwa / 
 
Dział 758       -     Różne rozliczenia 
Rozdział 75802    Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek 
                             samorządu terytorialnego 
               §6180    Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych 
                             i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich 
                             i krajowych w granicach miast na prawach powiatu                o kwotę 93.000zł. 
Dochody bieżące 
Dział 750       -     Administracja publiczna 
Rozdział  75020  Starostwa powiatowe 
               §2360   Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 
                            realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 
                            innych zadań zleconych ustawami                                           o kwotę 7.000zł. 
 
Dział 801      -      Oświata i wychowanie 
Rozdział 80120    Licea ogólnokształcące 
              §0750   Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych  
                           Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 
                           lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 
                           publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze        o kwotę   10.000zł. 
 
Dział 853     -     Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 
Rozdział 85333  Powiatowe urzędy pracy 
              §2008   Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie 
                           Wspólnej Polityki Rolnej                                                         o kwotę    79.050zł. 
                          / Projekt „Proces aktywizacyjny to istota a nie etykieta”/ 



 
Dział 854     -     Edukacyjna opieka wychowawcza 
Rozdział 85403  Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze                             
              §2440   Środki otrzymane z funduszy celowych na realizację 
                           zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  o kwotę    26.014zł.                             
. 
 
2. Zmniejsza się budżet po stronie dochodów o kwotę 117.064zł. 
 
Dochody bieżące 
Dział 600      -    Transport i łączność 
Rozdział 60014  Drogi publiczne powiatowe 
              §2709   Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 
                           / związków gmin/, powiatów / związków powiatów/, samorządów 
                           województw,  pozyskane z innych źródeł                                o kwotę 12.000zł. 
                           /Projekt:  „Schengen w praktyce - współpraca drogowców   
                            Powiatu Prudnickiego i Gminy Hlinka”  /  
                           /  środki budżetu państwa / 
 
Dział 853     -     Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 
Rozdział 85333  Powiatowe urzędy pracy 
              §2708   Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 
                           / związków gmin/, powiatów / związków powiatów/, samorządów 
                           województw,  pozyskane z innych źródeł                           o kwotę    79.050zł. 
                          / Projekt „Proces aktywizacyjny to istota a nie etykieta”/ 
 
Dział 854     -     Edukacyjna opieka wychowawcza 
Rozdział 85402  Specjalne ośrodki wychowawcze  
              §2440   Środki otrzymane z funduszy celowych na realizację 
                           zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  o kwotę    26.014zł.                             
  
3.Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę  508.119zł.   
 
Dział 600       -     Transport i łączność 
Rozdział  60014   Drogi publiczne powiatowe 
                             wydatki bieżące                                                                     o kwotę  200.000zł. 
                             wydatki majątkowe                                                                 o kwotę 214.000zł. 
                             - most Dzierżysławice                 93.000zł. 
                             - Projekt:  „Schengen w praktyce - współpraca drogowców   
                               Powiatu Prudnickiego i Gminy Hlinka II etap”   121.000zł. 
 
Dział 801      -      Oświata i wychowanie 
Rozdział 80120    Licea ogólnokształcące 
                             wydatki bieżące                                                                       o kwotę  4.119zł. 
Rozdział 80130    Szkoły zawodowe 
                             wydatki majątkowe                                                                  o kwotę  70.000zł. 
                             / piec CO – Zespół Szkół GŁOGÓWEK/ 
 
Dział 854      -      Edukacyjna opieka wychowawcza 
Rozdział 85403   Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 
                            wydatki bieżące                                                                        o kwotę  20.000zł. 
 
4.Zmniejsza się budżet po stronie wydatków o kwotę 284.119zł.  
 
Dział 600       -     Transport i łączność 
Rozdział  60014   Drogi publiczne powiatowe 
                             wydatki majątkowe                                                                  o kwotę  15.000zł. 
                             / parkingi i utwardzenie terenu ul. Kościuszki / 
 
Dział 801      -      Oświata i wychowanie 
Rozdział 80120    Licea ogólnokształcące 
                             wydatki bieżące                                                                     o kwotę  224.119zł. 
                             w tym wynagrodzenia i pochodne   4.119zł. 



 
 
Rozdział 80130    Szkoły zawodowe 
                             wydatki bieżące                                                                       o kwotę 25.000zł. 
 
Dział 854      -      Edukacyjna opieka wychowawcza 
Rozdział 85403   Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 
                            wydatki bieżące                                                                        o kwotę  18.130zł. 
                            w tym: wynagrodzenia i pochodne 18.130zł. 
                             wydatki majątkowe                                                                  o kwotę    1.870zł. 
 
 
                                                               §2 
Zmianie ulega załącznik do uchwały budżetowej ”Wydatki na programy i projekty ze środków Unii 
Europejskiej” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, w zakresie: 
- w pierwszej części tabeli Wydatki majątkowe, wprowadza się nowe zadanie 1.8 o nazwie:  
„Schengen w praktyce – współpraca drogowców Powiatu Prudnickiego i Gminy Hlinka  II etap”  w 
ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita 
Polska, priorytet: Wspieranie współpracy społeczności lokalnych, działanie 3.3 Fundusz 
Mikroprojektów, na kwotę 121.000zł. w 2008r. w tym: 
   ze środków Unii Europejskiej               102.000zł. 
   udział własny /powiat i budżet państwa/         19.000zł. 
 
 
                                                               §3 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Prudniku. 
 
 
                                                               §4 
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Prudniku i wchodzi w 
życie z dniem podjęcia. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE: 

 

Zwiększono plan dochodów: 
- w związku z planowanym projektem  „Schengen w praktyce - współpraca drogowców Powiatu 
Prudnickiego i Gminy Hlinka” II etap, zaplanowano dochody z Unii Europejskiej i budżetu państwa w 
kwocie 114.000zł. 
- zwiększono plan dochodów  w starostwie powiatowym o 7.000zł. 
- Decyzją Ministra Finansów, uzyskano z rezerwy subwencji ogólnej 93.000zł. na modernizację mostu 
w Dzierżysławicach / na wniosek Powiatu / 
- na wniosek LO Nr II, zwiększono plan dochodów o 10.000zł. 
 
Zwiększono plan wydatków: 
- modernizacja mostu  93.000zł. i projekt współfinansowany z UE  121.000zł. / załącznik do uchwały/ 
  oraz zwiększono plan wydatków na remonty dróg o 200.000zł. poprzez zmniejszenie planu wydatków 
  w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące / mniejszy zakres remontów w oświacie / 
- wydatki bieżące  II  Liceum Ogólnokształcące w Prudniku  10.000zł. / remonty / oraz Zespół Szkół 
Ogólnokształcących Nr 1 w Prudniku 15.000zł. / przebudowa ogrodzenia / 
- utworzono wydatki majątkowe w Zespole Szkół w Głogówku – 70.000zł. na zakup pieca centralnego 
ogrzewania, poprzez zmniejszenie planu wydatków w liceach ogólnokształcących / mniejszy zakres 
remontów / 
W celu sfinansowania tego wydatku zmniejszono wydatki majątkowe na budowę parkingów i 
utwardzenia terenu na ul. Kościuszki,/ oszczędność po przetargu /. Na wniosek LO w Białej dokonano 
przesunięcia kwoty 4.119zł. na wydatki bieżące / energia/ z wynagrodzeń / dodatkowe wynagrodzenie 
roczne/ 
- wydatki bieżące w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Głogówku / remonty – zalecenia 
Sanepid / w kwocie 20.000zł. Sfinansowano poprzez zmniejszenie wynagrodzeń i pochodnych w tej 
placówce 18.130zł. i wydatków majątkowych 1.870zł. 
Zmniejszenie i zwiększenie dochodów dotyczące projektu „Schengen w praktyce – współpraca 
drogowców Powiatu Prudnickiego i Gminy Hlinka” zmniejszenie §2709 / dotyczyło wydatków 
bieżących/ a zwiększenie §6289 / dotyczy wydatków majątkowych /. 
Ponadto w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy, w związku z prefinansowaniem projektu „Proces 
aktywizacyjny to istota a nie etykieta” zachodzi konieczność zastąpienia planowanych dochodów z 
Unii Europejskiej - §2708 / zmniejszenie /, dotacją rozwojową §2008 / zwiększenie /. 
W rozdziale 85402 zmniejszono §2440 / mylnie wprowadzona/, natomiast zwiększono w rozdziale 
85403 o kwotę 26.014zł. / dotyczy SOSW w Głogówku /. 


