
 

 

                                                  Uchwała Nr XLII/ 284 /2014 
                                                  Rady Powiatu w Prudniku 
                    z dnia 31 stycznia 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 33.716zł. 
Dochody bieżące 
Dział 801              Oświata i wychowanie 
Rozdział 80120    Licea ogólnokształcące 
               §2701    Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących 

                             gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), 
                             samorządów województw, pozyskane z innych źródeł         o kwotę   2.773zł. 
                         / Europa zielonym rajem – jak mogę uczynić świat lepszym miejscem do życia/ 

 
Dział 852              Pomoc społeczna 
Rozdział 85295    Pozostała działalność 
              §2007     Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 

                             udziałem środków europejskich oraz środków, o których 
                             mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 
                             płatności w ramach budżetu środków europejskich             o kwotę   29.387zł.   
               §2009    Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 

                             udziałem środków europejskich oraz środków, o których 
                             mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 
                             płatności w ramach budżetu środków europejskich             o kwotę    1.556zł. 
            / Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów PCPR w Prudniku / 
 
2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę   1.014.745zł. 
 
Dział 801              Oświata i wychowanie 
Rozdział 80120    Licea ogólnokształcące 
                             wydatki z środków europejskich                                            o kwotę    2.773zł. 
                             ( wydatki bieżące  2.773zł.) 
                 / Europa zielonym rajem – jak mogę uczynić świat lepszym miejscem do życia/ 
 

Dział 801              Oświata i wychowanie 
Rozdział 80195    Pozostała działalność 
                             wydatki z środków europejskich                                           o kwotę 977.398zł. 
                             ( wydatki majątkowe  977.398zł.  
                             / Modernizacja bazy dydaktycznej SOSW w Głogówku / 

 
Dział 852              Pomoc społeczna 
Rozdział 85295    Pozostała działalność 
                             wydatki z środków europejskich                                            o kwotę  34.574zł. 
                             ( wydatki bieżące  34.574zł.) 
            / Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów PCPR w Prudniku / 
 
3. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków o kwotę 3.026.586zł. 
 
Dział 600              Transport i łączność 
Rozdział 60014    Drogi publiczne powiatowe 
                             wydatki z środków europejskich                                          o kwotę  2.750.630zł. 
                             ( wydatki majątkowe   ) 
     / Przebudowa Historycznego Traktu Komunikacyjnego Gór Opawskich  -jako elementu  
         europejskiego szlaku Via Montana, na odcinku Prudnik-Dębowiec-Wieszczyna/ 



 
Dział 750              Administracja publiczna 
Rozdział 75095    Pozostała działalność 
                             wydatki z środków europejskich                                            o kwotę  137.480zł. 
                             ( wydatki bieżące      119.880zł. 
                                wydatki majątkowe  17.600zł. ) 
          / Wspólnie wychodzimy z kryzysu-rozwój gospodarczy na pograniczu polsko-czeskim / 

 
Dział 852               Pomoc społeczna 
Rozdział 85204     Rodziny zastępcze 
                              wydatki bieżące                                                                     o kwotę     3.631zł. 
                              w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.631zł. 
 

Dział 926               Kultura fizyczna 
Rozdział 92695     Pozostała działalność 
                             wydatki z środków europejskich                                            o kwotę  134.845zł. 
                             ( wydatki bieżące   134.845zł.) 
                                   / Mały Mundial FIFA 2014 / 

 
§2.1. Zmniejsza się  przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udział em 
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 2.045.557zł . 
Zał ącznik nr 6 Przychody i rozchody budżetu 2014r. zawarto w zał ączniku do uchwał y. 
 
2. Zmianie ulega limit zobowiązań z tytuł u zaciąganych przez Zarząd Powiatu kredytów i pożyczek do kwoty 
12.874.658zł . w tym: 
       1)   na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 
             2.000.000zł . 

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 8.878.251zł. 
3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów  

w kwocie 1.996.407zł. 

3. Zmianie ulega zał ącznik nr 10 do uchwał y budżetowej Wydatki na programy i projekty ze środków 
europejskich: 

a) w projekcie nr 1.2 Przebudowa Historycznego Traktu Komunikacyjnego Gór Opawskich  -jako 

elementu  europejskiego szlaku Via Montana, na odcinku Prudnik-Dębowiec-Wieszczyna zmniejsza 
się wydatki majątkowe o kwotę 2.750.630zł. 
b) wykreśla się z realizacji projekt Wspólnie wychodzimy z kryzysu-rozwój gospodarczy na pograniczu 
polsko-czeskim,  nr 1.5  wydatki majątkowe w kwocie 17.600zł. oraz nr 2.10 wydatki bieżące w kwocie 
119.880zł. 
c) wykreśla się z realizacji wydatki bieżące projektu nr 2.9 Mały Mundial FIFA 2014 w kwocie 
134.845zł.  
d) pod nr 1.5 wprowadza się do realizacji w 2014r.wydatki majątkowe projektu Modernizacja bazy 
dydaktycznej SOSW w Głogówku w kwocie 977.398zł. 
e) zwiększa się wydatki projektu „Europa zielonym rajem – jak mogę uczynić świat lepszym miejscem 
do życia o 2.773zł. oraz projektu „Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów 
PCPR w Prudniku” o 34.574zł. (zwiększenia wynikają z niewykorzystanych środków w roku 
poprzednim). 
Zał ącznik nr 10 po zmianie, zawarto w zał ączniku do uchwał y. 
 

§3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Prudniku. 

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

UZASADNIENIE 

W związku ze zmianami w wykazie wydatków na projekty z środków europejskich (§2.2),  dokonano 

stosownych zmian w planie dochodów i wydatków tych projektów, zgodnie z załącznikiem do uchwały. 
Odpowiednio zmniejszono plan przychodów na 2014r. o 2.045.557zł., gdyż wszystkie projekty są 
finansowane z kredytów. 
 
 



 
 
 
 
 
 

 Załącznik Nr 6 

          

 
 
 
 
 

Przychody i rozchody budżetu  
2014r. 

 
 

Dział 
 

 
Wyszczególnienie 

Plan   

Przychody  
( w zł ) 

Rozchody 
 ( w zł ) 

1 2 3 4 

 
903 

 
 

 
 
 

982 
 

992 

 
Przychody z zaciągniętych pożyczek na 
finansowanie zadań realizowanych z 
udziałem środków pochodzących z 
budżetu Unii Europejskiej 
/ zgodnie z załącz. Nr 10 kolumna 10+16/ 

 
Wykup innych papierów wartościowych 
 
Spłaty otrzymanych krajowych 
pożyczek i kredytów 
 

 
 
 

 
10.874.658 
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x 
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200.000 
 
 

1.796.407 

  
                 O G Ó Ł E M 

 
10.874.658 

 
1.996.407 

 


