
                             DRUK NR    555

Uchwała Nr                 /2019

Rady  Powiatu Drawskiego

z dnia       sierpnia  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      3.043.917,98

zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2. Zwiększa   się  plan  wydatków budżetowych o kwotę        3.043.917,98

zgodnie z załącznikiem nr 2 

           

§ 3. Zmiana w planie zadań inwestycyjnych 

       zgodnie z załącznikiem nr 3       

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się: 

 

1) dochodami w kwocie:   93.601.170,48

w tym: dochodami majątkowymi w kwocie      10.350.277,00

2) wydatkami w kwocie:   94.178.897,70

w tym: wydatkami majątkowymi w kwocie: 15.667.291,00

3) deficytem  budżetowym w kwocie :                 577.727,22

   pokrytym wolnymi środkami 

4) przychodami w kwocie                                   1.077 727,22 

     w tym : wolne środki                                        1.077.727,22

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

        § 5. 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            2019 r.

1. Zwiększenie  planu dochodów budżetowych o kwotę 3.043.917,98 zł,   w wyniku :

a/ zwiększenia dochodów,  związanych z dofinansowaniem od Wojewody Zachodniopomorskiego, na  realizację 

zadania inwestycyjnego  pn. " Przebudowa drogi powiatowej nr 1996Z na  odcinku Żabin -Nowe Laski",  w

kwocie 2.998.062 zł.

b/ z tytułu 2,5% środków, na pokrycie  kosztów obsługi  realizowanych zadań WTZ, otrzymanych z PFRON dla

ZPET Bobrowo, w kwocie 15.572 zł.

c/ zwiększenia dochodów, związanych z realizacją projektu "Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego

na  terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych,  na obszarze  powiatu

drawskiego", w kwocie 14.722 zł  dla ZSP Czaplinek oraz 15.518 zł  dla MOW Czaplinek ,

d/ zwiększenie dochodów, związanych z otrzymaną darowizną od Nadleśnictwa Świerczyna, na realizację

zadania pn. "Tradycyjny Sad", w kwocie 43,98 zł  dla MOW  Czaplinek . 

2. Zwiększenie  planu  wydatków budżetowych o kwotę 3.043.917,98  zł,   w wyniku   :

a/ zwiększenia wydatków  na zadanie inwestycyjne drogowe, o kwotę 2.998,062 zł,  w związku z

dofinansowaniem przez Wojewodę Zachodniopomorskiego zadania pn." Przebudowa drogi powiatowej nr 1996Z

na odcinku Żabin-Nowe Laski",

d/ zwiększenie wydatków, na podstawie otrzymanych dochodów i dofinansowań w następujących jednostkach 

Powiatu :

- ZPET Bobrowo - środki na pokrycie obsługi realizowanych zadań PFRON - WTZ ; 

- ZSP Czaplinek i MOW Czaplinek - dofinansowanie projektu  "Budowa zintegrowanego  szkolnictwa

zawodowego na terenie Strefy  Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu

drawskiego" w łącznej kwocie 30.240 zł ;

- MOW Czaplinek - darowizna z Nadleśnictwa Świerczyna, na dofinansowanie projektu "Tradycyjny Sad",       

w kwocie 43,98 zł.

 

sporządziła: Joanna Andrykowska 




