
UCHWAŁA Nr 1/2019 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 

z dnia 06 grudnia 2019 r. 

 

w sprawie opinii do projektu budżetu Powiatu Drawskiego na rok 2020 

w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa  obywateli 

na obszarze Powiatu Drawskiego. 

 

Na podstawie art. 38a ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie                         

powiatowym  (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) uchwala się co następuje: 

§ 1. 

Po zapoznaniu się w dniu …. grudnia 2019r. z projektem budżetu Powiatu na rok 2020, w którym 

plany jednostkowe wydatków w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli                    

przedstawiają się następująco: 

 

1) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim: 

- plan wydatków na dzień 31.10.2019r.   4 397 090,00 zł 

- plan wydatków na 2020r.    4 212 000,00 zł 

 

2) Zarządzanie kryzysowe: 

- plan wydatków na dzień 31.10.2019r.   47 600,00 zł 

- plan wydatków na 2020r.    27 600,00 zł 

 

3) Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe: 

- plan wydatków na dzień 31.10.2019r.   166 000,00 zł 

- wykorzystanie na dzień 31.10.2019r.   0,00 zł 

- plan wydatków na 2020r.    182 200,00 zł 

 

4) Drogi publiczne: 

- plan wydatków na dzień 31.10.2019r.   15 150 519,02 zł 

w tym porozumienia z gminami  dochody 1 113 000,00 zł 

     wydatki 280.000,00 zł 

- plan wydatków na 2020r.    18 250 648,00 zł 

w tym porozumienia z gminami  dochody 2 164 735,00 zł 

      wydatki 390 000,00 zł 

 

 



5) Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (punkt interwencji kryzysowej) : 
- plan wydatków na dzień 31.10.2019r.   11 844,00 zł 

- plan wydatków na 2020r.    0,00 zł 

 

6) Nadzór budowlany: 

- plan wydatków na dzień 31.10.2019r.   376 691,00 zł 

- plan wydatków na 2020r.    372 400,00 zł 

 

7) Dotacje dla powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek OSP z krajowego systemu                

ratowniczo-gaśniczego: 

- plan wydatków na dzień 31.10.2019r.   70 000,00 zł 

- plan wydatków na 2020r.    40 000,00 zł 

 

 

 

Komisja opiniuje pozytywnie przedstawiony projekt budżetu Powiatu na rok 2020 w zakresie                            

porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na obszarze Powiatu Drawskiego. 

 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Przewodniczący 

Komisji  Bezpieczeństwa 

i Porządku Publicznego 

 

Stanisław Cybula 

Starosta Drawski 

 

 


