
                     DRUK NR 615 

Uchwała Nr                /2019 

Rady  Powiatu Drawskiego 

z dnia          września   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  (tj. Dz. 

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

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

 

§ 1. Zwiększa  się  plan  dochodów budżetowych o kwotę     1. 837.645,80 

       zgodnie z załącznikiem nr 1 

 

§ 2. Zwiększa  się  plan  wydatków budżetowych o kwotę       1.837.645,80 

       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:     95.519.755,43 

w tym : dochodami majątkowymi w kwocie      11.897.716,00 

2) wydatkami w kwocie:     96.097.482,65 

w tym : wydatkami majątkowymi w kwocie:    17.162.488,80 

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 

5) rozchodami, spłatą 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        września  2019 r. 

 

1. Zwiększenie  planu dochodów budżetowych o kwotę  1.837.645,80  zł,   w wyniku: 

a/ zwiększenia dochodów związanych z otrzymaną darowizną od Firmy Orskov Foods S.A z Kołomątu   

    w  kwocie 4.000,- zł na organizację "I Festiwalu Słoika-Ryby 2019"; 

b/ z tytułu dotacji  od  Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, w ramach programu                       

operacyjnego "Rybactwo i Morze " na lata 2014-2020, w kwocie 36.000,-  zł na zorganizowanie "I Festiwalu       

Słoika - Ryby 2019"; 

c/ zwiększenia dochodów, związanych  z zawartą umową z Wojewodą Zachodniopomorskim na  realizację  

    programu przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, w kwocie 155.243,20 zł; 

d/ zwiększenie dochodów związanych z zawartą umową z Gminą Wierzchowo na dofinansowanie linii    

    autobusowych w kwocie 17.463,60 zł ; 

e/ zwiększenie dochodów w ZSP Złocieniec z tytułu wynajmu hali sportowej i klas w kwocie  27.500,- zł; 

f/ zwiększenie dochodów z tytułu dofinansowania programu PFRON "Rehabilitacja 25 plus" w latach 2019-2020    

na kwotę 50.000,- zł. 

g/ zwiększenie dochodów z tytułu przyznanej  dotacji na przebudowę dróg lokalnych  pn. "Przebudowa drogi   

    powiatowej  nr 1961Z  ul. Gronowska w Złocieńcu" w kwocie 1.547.439,- zł. 

 

2. Zwiększenie  planu  wydatków budżetowych o kwotę  1.837.645,80   zł, w wyniku: 

a/ zwiększenia wydatków  na zadania  związane z otrzymanymi dochodami od  Ministerstwa Gospodarki                   

Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Wojewody Zachodniopomorskiego, Gminy Wierzchowo  oraz Firmy Orskov 

    Foods S.A., zabezpieczenie wkładu własnego w świadczenie usług dopłat do linii autobusowych; 

b/ zmian w wydatkach inwestycyjnych,  m.in. na: 

   - utworzenie zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja sieci kanalizacyjnej i deszczowej przy budynku                   

ZPET, ul. Seminaryjna 2 w Drawsku Pomorskim, na kwotę 78.000,- zł ; 

   - Modernizacja MOW w Czaplinku na kwotę 30.000,- zł ; 

   - Utworzenie CUW na potrzeby wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego, 

 c/ zmian między paragrafami  w wydatkach bieżących w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na wniosek          

kierownika jednostki;  

d/ zwiększenia wydatków w ZSP Złocieniec, w związku z wypracowanymi dochodami, przeznaczonymi na 

opłacenie energii i usług komunalnych, na kwotę 27.500,- zł; 

e/ zwiększenia wydatków w ZPET Bobrowo w związku z otrzymanym dofinansowaniem z PFRON na  projekt 

    "Rehabilitacja 25 plus" w kwocie 137.500,- zł; 

f/ zwiększenie wydatków w rozdziale 60014-  drogi publiczne powiatowe, w związku z przyznaną dotacją na   

   zadanie  pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1961Z, ul. Gronowska w Złocieńcu, w kwocie  1.547.439,- zł. 

 
     
sporządziła: Joanna Andrykowska  
 
 


