BURMISTRZ PRUDNIKA
ZARZADZENIE Nr iffl/2014
Burmistrza Prudnika
z dnia 16 lipca 2014 r.
w sprawie zmian w budzecie i w planie fmansowym budzetu Gminy Prudnik na
2014 rok
Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzajizie
gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379), 257 pkt
1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fmansach publicznych (Dz. U. z 2013 r.
poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379) oraz § 16 pkt 2 i 3 Uchwaly Nr
LI/804/2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie
uchwaly budzetowej Gminy Prudnik na 2014 rok, Burmistrz Prudnika zarzqdza, co
nastejmje:
§1
Dokonuje si? zmian w budzecie Gminy Prudnik na 2014 r.
Zwieksza sie budzet po stronie dochodow

o kwote

521 000,00

Dochody bieza^ce

o kwot?

521 000,00

Dzial 852 Pomoc spoleczna
o kwote
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj?
wlasnych zadan biezq.cych gmin
o kwot$

521 000.00
521 000,00

o kwote

97 230,00

Dzial 758 Rozne rozliczenia
o kwote
o kwot?
Rozdziat 75818 Rezerwy ogolne i celowe
o kwot?
Wydatki biez^ce
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, nagrody
inne niz uznaniowe dla pracownikow o kwot? 61.730,00
Rezerwa ogolna
o kwot? 1.000,00

62 730,00
62 730,00
62 730,00

Dzial 801 Oswiata i wychowanie
Rozdziat 80195 Pozostala dzialalnosc
Wydatki biez^ce

o kwote
o kwot?
o kwot?

34 500,00
34 500,00
34 500,00

Zwieksza sie budzet po stronie wvdatkow

o kwote

618 230,00

Dzial 750 Administracjapubliczna
Rozdzial 75023 Urz^dy gmin
Wydatki bieza^ce

o kwote
o
o kwot?

1 000,00
1 000,00
1 000,00

Zmniejsza sie budzet po stronie wydatkow

Dzial 801 Oswiata i wychowanie
Rozdzial 80101 Szkoly podstawowe
Wydatki bieza^ce
w tym: wynagrodzenia i skladki od nich naliczane
Rozdziai 80104 Przedszkola
Wydatki biez^ce
w tym: wynagrodzenia i skladki od nich naliczane

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

96 230,00
83 820,00
83 820,00
49 320,00
12410,00
12410,00
12410,00

Dzial 852 Pomoc spoleczna
o kwote
Rozdzial 85213 Skladki 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
o kwote
Wydatki bieza^ce
o kwote
Rozdzial 85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
o kwote
Wydatki bieza^ce
o kwote
w tym: swiadczenia na rzecz osob fizycznych
o kwote
Rozdzial 85216 Zasilki stale
o kwote
Wydatki bieza^ce
o kwote
w tym: swiadczenia na rzecz osob fizycznych
o kwote

521 000,00

2 000,00
2 000,00
346 000,00
346 000,00
346 000,00
173 000,00
173 000,00
173 000,00

Zadania zlecone z zakresu administracji r/ado\ve j
Zmniejsza sie budzet po stronie dochodow

o kwote

10 000,00

Dochody bieza^ce

o kwote

10000,00

Dzial 852 Pomoc spoleczna
o kwote
Rozdzial 85215 Dodatki mieszkaniowe
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

10 000,00
1 ° 000,00

Zmnieisza sie budzet po stronie wydatkow

o kwote

10 000,00

Wydatki bieza^ce
w tym: swiadczenia na rzecz osob fizycznych

o kwote
o kwote

10 000,00
10 000,00

Dzial 852 Pomoc spoleczna
Rozdzial 85215 Dodatki mieszkaniowe
§3110 Swiadczenia spoleczne

o kwote
o kwote
o kwote

10 000,00
10 000,00
10000,00

10000,00

§2
Dokonuje si? zmian w planie fmansowym budzetu Gminy Prudnik na 2014 r.

Zwieksza sie budzet po stronie dochodow

o kwote

521 000,00

o kwote
Dzial 852 Pomoc spoteczna
Urza^d Miejski w Prudniku
Rozdzial 85213 Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za
osoby pobieraja^ce niektore swiadczenia z pomocy spolecznej,
niektore swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicz^ce
w zajeciach w centrum integracji spolecznej
o kwot?
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj?
wlasnych zadan bieza^cych gmin
o kwot?

521 000,00

Rozdzial 85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
o kwot?
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj?
wlasnych zadari biez^cych gmin
o kwot?

2 000,00
2 000,00
346 000,00
346 000,00

Rozdzial 85216 Zasilki stale
o kwot?
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj?
wlasnych zadan bieza^cych gmin
o kwot?

173 000,00

Zmniejsza sie budzet po stronie wydatkow

o kwote

97 230,00

Dzial 758 Rozne rozliczenia
o kwote
Rozdzial 75818 Rezerwy ogolne i celowe
o kwot?
§4810Rezerwy
o kwot?
Urza^d Miejski w Prudniku Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, nagrody
inne niz uznaniowe dla pracownikow o kwot? 61.730,00
Rezerwa ogolna
o kwot? 1.000,00

62 730,00
62730,00
62730,00

173 000,00

Dzial 801 Oswiata i wychowanie
Rozdzial 80195 Pozostala dzialalnosc
§ 4210 Zakup materialow i wyposazenia
Gminny Zarza^d Oswiaty i Wychowania

o kwote
o kwot?
o kwot?

34 500,00
34 500,00

34 500.00

Zwieksza sie budzet po stronie wydatkow

o kwote

618 230,00

Dzial 750 Administracja publiczna
Rozdzial 75023 Urz?dy gmin
§ 4430 Rozne oplaty i skladki
Urza^d Miejski w Prudniku

o kwote
o kwot?
o kwot?

1 000.00
1 000,00
1 000,00

Dzial 801 Oswiata i wychowanie
o kwote
Rozdzial 80101 Szkoly podstawowe
o kwot?
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikow
o kwot?
Zespol Szkolno Przedszkolny nr 1 w Prudniku o kwot£ 13.360,00
Zespol Szkolno Przedszkolny nr 2 w Prudniku o kwot? 23.460,00
Zespol Szkol w Prudniku
o kwot? 12.500,00
§ 4210 Zakup materialow i wyposazenia
o kwot£
Zespot Szkolno Przedszkolny nr 1 w Prudniku o kwot? 9.000,00
Zespol Szkolno Przedszkolny nr 2 w Prudniku o kwot? 9.000,00
Zespol Szkol w Prudniku
o kwot? 9.000,00
Zespol Szkolno Przedszkolny w Moszczance o kwote_ 2.500,00
Zespol Szkolno Przedszkolny w Rudziczce
o kwot? 2.500,00
Zespol Szkolno Przedszkolny w Szybowicach o kwot£ 2.500,00

96 230,00
83820,00
49 320,00

Rozdzial 80104 Przedszkola
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikow
Zespol Szkolno Przedszkolny nr 2 w Prudniku

o kwot?
o kwot£

12410,00
12 410,00

Dzial 852 Pomoc spoleczna
o kwote
Osrodek Pomocy Spolecznej
Rozdzial 85213 Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za
osoby pobieraja^ce niektore swiadczenia z pomocy spolecznej,
niektore swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicza^ce
w zaj^ciach w centrum integracji spolecznej
o kwot£
§ 4130 Skladki naubezpieczenia zdrowotne
o kwot?

521 000,00

34500,00

2 000,00
2000,00

Rozdzial 85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
§ 3110 Swiadczenia spoleczne

o kwot$
o kwot?

346 000,00
346 000,00

Rozdzial 85216 Zasilki stale
§ 3110 Swiadczenia spoleczne

o kwot?
o kwot?

173 000,00
173000,00

Zadania zlecone z zakresu administracji rzqdowej
Zmniejsza sie budzet po stronie dochodow

o kwote

10 000,00

Dzial 852 Pomoc spoleczna
o kwote
Rozdzial 85215 Dodatki mieszkaniowe
o kwot?
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj?
zadan bieza^cych z zakresu administracji rza^dowej oraz innych zadan
zleconych gminie ustawami
o kwot?
Urza^d Miejski w Prudniku

10000.00
10000,00

10000,00

Zmniejsza sie budzet po stronie wydatkow

o kwote

10 000,00

Dzial 852 Pomoc spoleczna
Rozdzial 85215 Dodatki mieszkaniowe
§ 3110 Swiadczenia spoleczne
Osrodek Pomocy Spolecznej

o kwote
o kwot?
o kwot£

10 000.00
10 000,00
10000,00

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

