
 

 

UCHWAŁA NR XXVIII/228/2020 

RADY POWIATU W PRUDNIKU 

z dnia 26 czerwca 2020 r. 

w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2020 r. 

Na podstawie Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 920) art. 211, art. 212 ust.1, art. 235 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1649, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695) Rada Powiatu w Prudniku 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Dokonuje się następujących zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2020 r. 

1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów o kwotę 44.200 zł. 

Dochody majątkowe 

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 

Rozdział 71012 Prace geodezyjne i kartograficzne 

§ 6630. Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 

realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 

19.000 zł. 

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Rozdział 75495 Pozostała działalność 

§ 6298. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków 

powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  

o kwotę 10.200 zł. 

Dochody bieżące 

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy 

§ 2690. Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw  

o kwotę 15.000 zł. 

2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 51.770 zł. 

Wydatki majątkowe 

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 

Rozdział 71012 Prace geodezyjne i kartograficzne 

᠆ Wydatki majątkowe o kwotę 23.370 zł. 

/Zakup oprogramowania/ 
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Wydatki bieżące 

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 

᠆ Wydatki bieżące o kwotę 10.200zł. 

w tym: pozostałe wydatki na działalność statutową 10.200zł. 

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ 

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy 

᠆ Wydatki bieżące o kwotę 15.000zł. 

w tym: wynagrodzenia i składki 15.000zł. 

/obsługa Covid-19/ 

Rozdział 85395 Pozostała działalność 

᠆ Wydatki bieżące o kwotę 3.200 zł. 

w tym: wynagrodzenia i składki 3.200 zł. 

/Opieka wytchnieniowa- edycja 2020- wkład własny/ 

3. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków o kwotę 7.570,74 zł. 

Wydatki bieżące 

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 

Rozdział 71012 Prace geodezyjne i kartograficzne 

᠆ Wydatki bieżące o kwotę 4.370 zł. 

w tym: pozostałe wydatki na działalność statutową 4.370 zł.  

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe 

᠆ Wydatki bieżące o kwotę 0,74 zł. 

w tym: wynagrodzenia i składki 0,74 zł. 

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i o środki interwencji 

kryzysowej 

᠆ Wydatki bieżące o kwotę 1.600 zł. 

w tym: wynagrodzenia i składki 1.600 zł.  

DZIAŁ 855 Rodzina 

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze 

᠆ Wydatki bieżące o kwotę 1.600 zł. 

w tym: wynagrodzenia i składki 1.600 zł. 

§ 2.1. Zwiększa się przychody budżetu §905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych 

środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi 

finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach  

o kwotę 2.564,54 zł. 

2. Zmniejsza się przychody budżetu §906 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających  

z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizacje programu, projektu lub 

zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 2.564,74 zł. 
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3. Zmniejsza się przychody budżetu §950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy  

o kwotę 0,54 zł. 

4. Załącznik nr 6 Przychody i rozchody budżetu 2020 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku  

do niniejszej uchwały. 

§ 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. 

  

 Przewodniczący Rady 

 

Józef Janeczko 
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Załącznik 

 do uchwały nr XXVIII/228/2020 

Rady Powiatu w Prudniku 

z dnia 26 czerwca 2020 r. 

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r. 

Dział Wyszczególnienie Plan  

Przychody (w zł) Rozchody (w zł) 

1 2 3 4 

 

903 

 

 

 

905 

 

 

 

 

 

 

 

906 

 

 

 

 

 

950 

 

 

952 

 

 

982 

 

992 

 

Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie 

zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących  

z budżetu Unii Europejskiej 

 

Przychody jednostek samorządu terytorialnego  

z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku 

bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów 

i wydatków nimi finansowanych związanych  

ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu 

określonymi w odrębnych ustawach 

 

Przychody jednostek samorządu terytorialnego  

z wynikających z rozliczenia środków określonych  

w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizacje 

programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem 

tych środków 

 

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 

 

Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku 

krajowym 

 

Wykup innych papierów wartościowych 

 

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 

 

         4.376.763 

 

 

 

2.564,54 

 

 

 

 

 

 

 

767.889,26 

 

 

 

 

 

327.570,46 

 

 

3.893.657 

 

 

x 

 

x 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

1.000.000 

 

2.955.242 

 OGÓŁEM 9.368.444,26 3.955.242 
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