BURMISTRZ PRUDNIKA
ZARZ^DZENIE Nr 291/2013
Burmistrza Prudnika
z dnia 21 pazdziernika 2013 r.
w sprawie zmian w budzecie i w planie fmansowym budzetu Gminy Prudnik na
2013rok.
Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie
gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) oraz §
15 pkt 2 i 3 Uchwaly Nr XXXVI/622/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 21 grudnia
2012 roku w sprawie uchwaty budzetowej Gminy Prudnik na 2013 rok, Burmistrz
Prudnika zarza^dza, co nastejmje:
§1
Dokonuje sie^ zmian w budzecie Gminy Prudnik na 2013 r.
Zwieksza sie budzet po stronie dochodow

o kwote 1 206 872,00

dochody bieza^ce

o kwot^ 1 206 872,00

Dzial 852 Pomoc spoleczna
§ 2030
Dotacje celowe otrzymane z budzetu pahstwa
na realizacje wlasnych zadan bieza^cych gmin

o kwote

904 703,00

o kwot$ 904 703,00

Dzial 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
o kwote
§ 2030
Dotacje celowe otrzymane z budzetu paiistwa
na realizacj^ wlasnych zadan bieza^cych gmin
o kwot?
§ 2040
Dotacje przekazane z budzetu panstwa na realizacje^
zadan bieza_cych gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej
finansowanych w calosci przez budzet panstwa w ramach
programow rz^dowych
o kwott^

302 169,00
277 983,00

24 186,00

Zmniejsza si^ budzet po stronie wydatkow

o kwote

6019,74

Dzial 758 Rozne rozliczenia
Rozdzial 75818 Rezerwy ogolne i celowe
wydatki bieza^ce
Rezerwa ogolna

o kwote
o kwot£
o kwot?

2 500.00
2 500,00
2 500,00

Dziai 801 Oswiata i wychowanie
Rozdzial 801 14 Zespoly obshigi ekonomicznoadministracyjnej szkol
wydatki bieza^ce

o kwote

3519,74

o kwot?
o kwot?

3519,74
3519,74

Zwieksza sie budzet po stronie wydatkow

o kwote 1 212 891,74

Dzial 750 Administracja publiczna

o kwote

2 500.00

^

Rozdzial 75075 Promocja jednostek samorzajiu terytorialnego
wydatki biez^ce

o kwot?
o kwot?

2 500,00
2 500,00

Dziat 801 Oswiata i wychowanie
Rozdzial 80101 Szkoly podstawowe
wydatki bieza.ce

o kwote
o kwote
o kwote

3519,74
700,00
700,00

Rozdzial 80104 Przedszkola
wydatki bieza.ce
w tym wynagrodzenia i sktadki od nich naliczane

o kwote
o kwote
o kwote

2 119,74
2 119,74
2 119,74

Rozdzial 801 10 Gimnazja
wydatki bieza.ce

o kwote
o kwote

700,00
700,00

Dzial 852 Pomoc spoleczna
Rozdzial 85206 Wspieranie rodziny
wydatki bieza.ce

o kwote
o kwote
o kwote

904 703,00
37 896,00
37 896,00

Rozdzial 85213 Sktadki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane
za osoby pobieraja.ce niektore swiadczenia z pomocy spolecznej,
niektore swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicza.ce w
zajeciach w centrum integracji spolecznej
wydatki bieza^ce
w tym wynagrodzenia i skladki od nich naliczane

o kwot?
o kwote
o kwote

22 080,00
22 080,00
22 080,00

Rozdzial 85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
wydatki bieza.ce

o kwote
o kwote

570 000,00
570 000,00

Rozdziat 85216 Zasitki stale
wydatki bieza.ce

o kwote 248 700,00
o kwot§ 248 700,00

Rozdzial 85219 Osrodki pomocy spotecznej
wydatki bieza^ce
w tym wynagrodzenia i skladki od nich naliczane

o kwot§
o kwote^
o kwottj

Dzial 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdzial 85415 Pomoc materialna dla uczniow
wydatki biez^ce

o kwote 302 169.00
o kwot? 302 169,00
o kwot? 302 169,00

26 027,00
26 027.00
26 027.00

Zadania zlecone z zakresu administracji rz^dowej
Zwieksza sie budzet po stronie dochodow

o kwote 266 465,05

dochody bieza.ce

o kwote^

266 465,05

o kwote
Dziat 010 Rolnictwo i lowiectwo
o kwote
Rozdzial 01095 Pozostata dzialalnosc
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budzetu pahstwa na realizacj?
zadan bieza.cych z zakresu administracji rza.dowej oraz innych zadan

159627,05
159627,05

zleconych gminie ustawami

okwot?

159627,05

Dzial 852 Pomoc spoleczna
okwote
Rozdziai 85203 Osrodki wsparcia
o kwote
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje
zadan biezqcych z zakresu administracji rzaxiowej oraz innych zadan
zleconych gminie ustawami
o kwote

106838,00
5 400,00

Rozdziai 85228 Ushigi opiekuhcze i specjalistyczne ushagi
opiekuhcze
o kwote
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje
zadan bieza^cych z zakresu administracji rza^dowej oraz innych zadan
zleconych gminie ustawami
o kwote
Rozdziai 85295 Pozostala dzialalnosc
okwote
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje
zadan bieza^cych z zakresu administracji rza.dowej oraz innych zadan
zleconych gminie ustawami
o kwote

5 400,00
79 572,00

79 572,00
21866,00

21866,00

Zwiekszenie sie budzet po stronie wydatkow

o kwote 266 465,05

wydatki bieza^ce

o kwote

266 465,05

Dzial 010 Rolnictwo i lowiectwo
Rozdziai 01095 Pozostala dzialalnosc
§ 41 10 Skladki na ubezpieczenia spoleczne
§4120 Skladki na ubezpieczenia spoleczne
§4170 Wynagrodzenia bezosobowe
§ 4430 Zakup uslug pozostalych

okwote
okwot?
o kwot?
o kwot?
okwote
okwote

159627,05
159627,05
465,72
32,05
2632,17
156497,11

Dzial 852 Pomoc spoleczna
Rozdziai 85203 Osrodki wsparcia
§ 42 1 0 Zakup materialow i wyposazenia

okwote
o kwot?
o kwot?

106838.00
5 400,00
5 400,00

Rozdziai 85228 Ushigi opiekuncze i specjalistyczne uslugi
opiekuricze
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeri
§4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikow
§4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne
§4170 Wynagrodzenia bezosobowe
§ 42 1 0 Zakup materialow i wyposazenia
§ 4440 Odpisy na zakladowy fundusz swiadczeh socjalnych

o kwote,
o kwote
o kwote
okwot?
o kwot?
o kwote
okwote

79 572,00
4 000,00
57 047,00
13405,00
1 000,00
269,00
3851.00

Rozdziai 85295 Pozostala dzialalnosc
§ 3 1 1 0 Swiadczenia spoleczne

okwote
okwot?

21866,00
21866,00

§2
Dokonuje sie zmian w planie finansowym budzetu Gminy Prudnik na 2013 r.

^

Zwigksza sie budzet po stronie dochodow

o kwote 1 206 872,00

Dzial 852 Pomoc spoleczna
Rozdziai 85206 Wspieranie rodziny
Urz^d Miejski w Prudniku
§ 2030
Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa
na realizacj^ wlasnych zadan biez^cych gmin

okwote
o kwot?

904703,00
37 896,00

o kwot?

37 896,00

o kwot?

22 080,00

o kwot?

22 080,00

o kwote

570 000,00

o kwott?

570 000,00

Rozdziai 85216Zasilki stale
Urz^d Miejski w Prudniku
§ 2030
Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa
na realizacj? wlasnych zadan biez^cych gmin

o kwot?

248 700,00

o kwot?

248 700,00

Rozdziai 85219 Osrodki pomocy spolecznej
Urz^d Miejski w Prudniku
§ 2030
Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa
na realizacj? wlasnych zadan biez^cych gmin

o kwote

26 027,00

o kwot?

26 027,00

Rozdziai 85213 Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane
za osoby pobieraj^ce niektore swiadczenia z pomocy spoiecznej,
niektore swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicz^ce w
zaj^ciach w centrum integracji spoiecznej
Urzqxl Miejski w Prudniku
§ 2030
Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa
na realizacj^ wlasnych zadan biez^cych gmin
Rozdziat 85214 Zasitki i pomoc w naturze oraz sktadki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Urza^d Miejski w Prudniku
§ 2030
Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa
na realizacj? wtasnych zadan biez^cych gmin

Dzial 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
okwote
okwote
Rozdziai 85415 Pomoc materialna dla uczniow
Urz^d Miejski w Prudniku
§ 2030
Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa
o kwot?
na realizacj^ wlasnych zadan biez^cych gmin
§ 2040
Dotacje przekazane z budzetu panstwa na realizacj?
zadan bieza^cych gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej
finansowanych w calosci przez budzet panstwa w ramach
programow rz^dowych
o kwot§

302169,00

277 983,00

Zmniejsza sie budzet po stronie wydatkow

o kwote

6 019,74

Dzial 758 Rozne rozliczenia
Rozdziai 75818 Rezerwy ogolne i celowe

o kwote
o kwot?

2 500.00
2 500,00

302169,00

24 186,00

Urz^d Miejski w Prudniku
§4810 Rezerwy
Rezerwa ogolna

"

o kwote

2 500,00

Dzial 801 Qswiata i wychowanie
Rozdzial 80114 Zespohy obshigi ekonomicznoadministracyjnej szkol
Gminny Zarzaxl Os'wiaty i Wychowania w Prudniku
§ 4210 Zakup materialow i wyposazenia

okwote

3519.74

o kwote

3519,74

o kwote

3519,74

Zwieksza sie budzet po stronie wydatkow

o kwote 1 212 891,74

Dzial 750 Administracja publiczna
Rozdzial 75075 Promocja jednostek samorzaxiu terytorialnego
Agencja Rozwoju i Promocji Rozwoju Gminy Prudnik
§4210 Zakup materialow i wyposazenia

o kwote
o kwote

2 500,00
2 500.00

o kwote

2 500,00

Dzial 801 Oswiata i wychowanie
Rozdzial 80101 Szkofy podstawowe
Zespol Szkol w Prudniku
§ 42 1 0 Zakup materialow i wyposazenia

o kwote
o kwote

3519,74
700,00

o kwote

700,00

Rozdzial 80104 Przedszkola
Publiczne Przedszkole nr 3 w Prudniku
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikow
§ 4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne
§ 4 1 2 0 Skladki na Fundusz Pracy

o kwote

2 119,74

o kwote
o kwote
o kwote

1 773,13
303,19
43,42

Rozdzial 80110 Gimnazja
Zespol Szkol w Prudniku
§ 4 2 1 0 Zakup materialow i wyposazenia

o kwot?

700,00

o kwote

700,00

Dzial 852 Pomoc spoteczna
Rozdzial 85206 Wspieranie rodziny
Osrodek Opieki Spolecznej w Prudniku
§ 4210 Zakup materialow i wyposazenia

o kwote
o kwot?

904 703.00
37 896,00

o kwot?

37 896,00

o kwot?

22 080,00

o kwote

22 080,00

o kwote

570 000,00

o kwot?

570 000,00

Rozdziat 85213 Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane
za osoby pobieraj^ce niektore swiadczenia z pomocy spolecznej,
niektore swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicz^ce w
zaj^ciach w centrum integracji spolecznej
Osrodek Opieki Spolecznej w Prudniku
§ 4130 Skladki na ubezpieczenie zdrowotne
Rozdzial 85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Osrodek Opieki Spolecznej w Prudniku
§ 3110 Swiadczenia spoleczne

Rozdzial 85216 Zasilki stale
o kwot?
Osrodek Opieki Spolecznej w Prudniku
§3110 Swiadczenia spoleczne
o kwot?
Rozdzial 85219 Osrodki pomocy spolecznej
o kwot?
Osrodek Opieki Spolecznej w Prudniku
§4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikow
o kwot?
Dzial 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
o kwote
Rozdzial 85415 Pomoc materialna dla uczniow
o kwote^
Osrodek Pomocy Spolecznej w Prudniku
§ 3240 Inne formy pomocy dla uczniow
o kwot?
Gminny Zarza^d Oswiaty i Wychowania w Prudniku
§3260 Inne formy pomocy dla uczniow
o kwot?
Zadania zlecone z zakresu administrate]i rz^dowej
^

Zwieksza sie budzet po stronie dochodow

248700,00
248700,00
26 027,00
26027,00
302 169,00
277983,00
277 983,00
24186,00

o kwote 266 465,05

dochody biez^ce
o kwot?
Dzial 010 Rolnictwo i lowiectwo
o kwote
Rozdzial 01095 Pozostala dzialalnosc
o kwot?
Urz^d Miejski w Prudniku
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj?
zadan biez^cych z zakresu administracji rz^dowej oraz innych zadan
zleconych gminie ustawami
o kwot§

266 465,05
159627,05
159627,05

Dzial 852 Pomoc spoleczna
o kwote
Rozdzial 85203 Osrodki wsparcia
o kwot?
Urza^d Miejski w Prudniku
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj?
zadan biez^cych z zakresu administracji rz^dowej oraz innych zadan
zleconych gminie ustawami
o kwot$

106838,00
5 400,00

Rozdzial 85228 Uslugi opiekuhcze i specjalistyczne ustugi
opiekuncze
o kwot?
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj^
zadan biez^cych z zakresu administracji rz^dowej oraz innych zadan
zleconych gminie ustawami
o kwote^
Rozdzial 85295 Pozostala dzialalnosc
o kwot$
Urz^d Miejski w Prudniku
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj?
zadan biez^cych z zakresu administracji rza^lowej oraz innych zadan
zleconych gminie ustawami
o kwote^
Zwiekszenie sie budzet po stronie wydatkow
wydatki biez^ce
Dzial 010 Rolnictwo i lowiectwo
Rozdzial 01095 Pozostala dzialalnosc
Urz^d Miejski w Prudniku

159627,05

5 400,00
79 572,00

79 572,00
21 866,00

21866,00

o kwote 266 465,05
o kwot£ 266 465.05
o kwote 159627,05
o kwote 159627,05

§4110
§4120
§4170
§ 4430

Skladki na ubezpieczenia spoleczne
Skladki na ubezpieczenia spoleczne
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup uslug pozostafych

Dzial 852 Pomoc spoleczna
Rozdzial 85203 Osrodki wsparcia
Osrodek Opieki Spolecznej w Prudniku
§4210 Zakup materialow i wyposazenia
Rozdzial 85228 Uslugi opiekuncze i specjalistyczne uslugi
opiekuncze
Osrodek Opieki Spolecznej w Prudniku
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen
§4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikow
§4110 Sktadki na ubezpieczenia spoleczne
§4170 Wynagrodzenia bezosobowe
§4210 Zakup materialow i wyposazenia
§4440 Odpisy na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych
Rozdzial 85295 Pozostala dzialalnosc
Osrodek Opieki Spolecznej w Prudniku
§3110 Swiadczenia spoleczne

o kwot?
465,72
o kwot<?
32,05
o kwot?
2632,17
o kwot? 156 497,11
o kwote
o kwote^

106838.00
5 400,00

o kwote^

5 400,00

o kwote^

79 572,00

o kwot^
o kwot^
o kwot^
o kwot?
o kwot?
o kwote^

4 000.00
57047.00
13405,00
1000,00
269,00
3851,00

o kwote^

21866,00

o kwots?

21866,00

§3
Zarzadzenie realizowane b^dzie przez jednostki budzetowe wskazane przy
poszczegolnych podzialkach klasyflkacji budzetowej.
§4
Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podj^cia i podlega ogloszeniu
w Biuletynie Informacji Publicznej.

