BURMISTRZ PRUDNIKA

ZARZ^DZENIE Nr 187/2014
Bu rmistrza Prudnika
z dnia 1 sierpnia 2014 r.

w sprawie zmian w planie finansowym budzetu Gminy Prudnik na 2014 rok
Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie
gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318, z 2014 r. poz. 379), art. 257 pkt 3
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885,
poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379 i poz. 911) 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 zarzadza, co
nastejnije:

§1
Dokonuje si? zmian w planie finansowym budzetu Gminy Prudnik na 2014 rok:
Zmnieisza sic budzet po stronie wydatkow

o kwote

6 615.00

Dzial 852 Pomoc spoleczna
Rozdzial 85295 Pozostala dzialalnosc
§ 3110 Swiadczenia spoleczne
Urzad Miejski w Prudniku

o kwote
okwot?
okwot?

800,00
800,00
800,00

Dzial 900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska
Rozdzial 90002 Gospodarka odpadami
§ 4300 Zakup ushig pozostafych

o kwote
okwot?
okwot?

5815.00
4515,00
4515,00

Rozdzial 90095 Pozostala dzialalnosc
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych
Urzadzenie toalety na Cmentarzu Komunalnym
Urzad Miejski w Prudniku

okwot?
okwot?

1 300,00
1 300,00

Zwieksza sie budzet po stronie wydatkow

o kwote

6 615.00

Dziat 852 Pomoc spoleczna
o kwote
Rozdzial 85295 Pozostala dzialalnosc
o kwot?
§ 2910 Zwrot dotacji oraz ptatnosci, w tym wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem
procedur, o ktorych mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleznie
lub w nadmiernej wysokosci
o kwot?
Urzajd Miejski w Prudniku

800.00
800,00

800,00

Dzial 900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska
o kwote
5 815,00
Rozdzial 90002 Gospodarka odpadami
o kwot?
4 515,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych o kwot?
4 515,00
Zakup sprzeju komputerowego i oprogramowania wirtualizacyjnego na potrzeby
Urz?du Miejskiego w Prudniku - Zadanie 1 :Zwi?kszenie bezpieczehstwa oraz
dostepnosci ,,Systemu do obshigi odpadow komunalnych - RATUSZ - Rekord",
poprzez zakup serwera, macierzy dyskowej

Rozdzial 90095 Pozostala dzialalnosc
§ 4270 Zakup ushig remontowych
Urzajd Miejski w Prudniku

o kwot?
o kwot?

1 300,00
1 300,00

§2
Zarza^dzenie realizowane b^dzie przez jednostki budzetowe wskazane przy
poszczegolnych podzialkach klasyfikacji budzetowej.
§3
Zarzajdzenie wchodzi w zycie z dniem podj?cia i podlega ogloszeniu w Biuletynie
Informacji Publicznej

