
               DRUK NR   408  

 

Uchwała Nr                    /2019 

Rady  Powiatu Drawskiego 

z dnia                              2019 r. 

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2019 

 

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

U. z  2019 r. poz. 511 ) i art. 211  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o  finansach publicznych (t.j. 

Dz.U. z 2019 roku, poz. 869 )  Rada  Powiatu Drawskiego, uchwala co następuje: 

 

§ 1. Zwiększa się   plan  dochodów  budżetowych o kwotę      5.060,00 

zgodnie z załącznikiem nr 1 

 

§ 2. Zwiększa się  plan  wydatków budżetowych o kwotę        5.060,00 

zgodnie z załącznikiem nr 2  

 

§ 3.  Dokonuje się zmiany w planie  zadań inwestycyjnych  

        zgodnie z załącznikiem nr 3 

 

§ 4. Przychody i rozchody  budżetu  

       załącznik  nr  4                 

 

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:   

1) dochodami w kwocie:   90.681.428,75 

w tym: dochodami majątkowymi w kwocie      7.478.715,00 

2) wydatkami w kwocie:   91.259.155,97 

w tym: wydatkami majątkowymi w kwocie: 12.266.729,00 

3) deficytem  budżetowym w kwocie :                 577.727,22 

   pokrytym wolnymi środkami  

4) przychodami w kwocie                                  1 457 727,22  

w tym : spłatą pożyczki                                          380.000,00 

            wolne środki                                               1.077.727.22 

4) rozchodami, spłata kredytów  w kwocie:      500.000,00 

5) udzieloną pożyczka           380.000,00   

 

        § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
                 Województwa Zachodniopomorskiego  
 
     Przewodnicząca Rady  
  
         Urszula Ptak 



        Uzasadnienie do Uchwały Nr                  /2019 

Rady  Powiatu Drawskiego  

z dnia  19 czerwca  2019 r. 

 

1. Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 5.060,- w wyniku : 

a/ zwiększenia dochodów w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku 

Pomorskim, związanym z realizacją projektu pn". Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie 

Strefy Centralnej , poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego" ,w kwocie 

4.860,- 

b/ otrzymanej darowizny przez MOW Czaplinek  z Fundacji Banku Ochrony Środowiska w Warszawie, w kwocie 

200,-  

 

2. Zwiększenie planu  wydatków budżetowych o kwotę 5.060,-  zgodnie z otrzymanymi dochodami na :  

  

a/ wynagrodzenia dla koordynatorów realizowanego projektu przez Powiatowe Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pomorskim pn". Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na 

terenie Strefy c, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego ", w kwocie 

4.860,- 

b/ realizację projektu "Tradycyjny Sad " przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Czaplinku zgodnie z 

otrzymaną darowizną, w kwocie 200,- 

c/ zabezpieczenie wkładu własnego na realizację projektu RPO  pn" Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji 

Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego ", w kwocie 55.000,-  

d/ zwiększenie  wydatków  na  zadania  inwestycyjne  pn." Utworzenie Liceum Ogólnokształcącego  dla osób z 

autyzmem i zespołem Aspergera w Drawsku Pomorskim w kwocie  10.000,-  oraz "Utworzenie w Kaliszu Pom 

punktu zamiejscowego Przedszkola Specjalnego w Drawsku Pomorskim o kwotę 6.000,-    

e/ zwiększenie wydatków w wydziale inwestycji i remontów z przeznaczeniem na  zakup materiałów i 

wyposażenia , oraz remonty  bieżące  o kwotę 60.000,- 

d/ zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego  pn'. Modernizacja przepustu w m. Suliszewo wraz z przebudową 

drogi od DK20 do Gudowa", w kwocie 131 .000,- w związku ze zmniejszeniem nakładów inwestycyjnych na   

zadanie .    

- zmiany w planie wydatków pomiędzy działami  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku 

Pomorskim  wynikających z potrzeb jednostki . 

  

sporządziła: Joanna Andrykowska  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRZYCHODY I ROZCHODY  BUDŻETU  ROKU  2019  
 
Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Powiatu Drawskiego Nr                 /2019 z dnia 19.06.2019r 
 
 
 

Lp.                        Treść      Klasyfikacja  

              § 

      Kwota  

1 2 3 4 

Przychody  ogółem  1 457 727,22 

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

ustawy 

950 1 077 727,22 

2 Przychody ze spłat pożyczek i 
kredytów udzielonych ze 

środków publicznych 

951 380 000,00 

Rozchody budżetu  880 000,00 

1 Udzielone kredyty i pożyczki 991 380 000,00 

2 Spłaty otrzymanych krajowych 
pożyczek i kredytów 

992 500 000,00 

 
 
 


