
           DRUK 778 

Uchwała Nr             

Rady Powiatu Drawskiego 

      z dnia 

 

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Drawskiego na rok 2020 

 

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

(Dz.U z 2019 roku poz. 511  ze zm.), art. 211, art. 212,  art. 258 

i art. 264 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 ze zmi.) Rada 

Powiatu Drawskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr  1)  w kwocie    97.289.503,00 zł 

z tego: 

1) dochody bieżące 89.824.858,00   zł  

  2) dochody majątkowe   7.464.645,00  zł   

 

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załączniki Nr 2 i 3) w kwocie 100.183.084,00 zł 

z tego: 

1) wydatki bieżące        82.069.457,00 zł   

2) wydatki majątkowe   18.113.627,00 zł 

         

§ 3. Ustala się planowany deficyt  budżetowy w kwocie   -2.893.581,00 zł        

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z : 

1)   środków pieniężnych na rachunku budżetu.     

§ 4. Ustala się: 

          2)  przychody budżetu w kwocie  4.193.581,00 zł 

1) rozchody budżetu w kwocie   1. 300.000,00 zł 

          (Załącznik Nr 4)  

 

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy w ogólnej kwocie 1.206.000,00 zł. 

1) ogólną w kwocie 173.800,00 zł,    

2) celowe w kwocie 1.032.200,00 zł  

z przeznaczeniem na: 



a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, kwota 182.200,00 zł  

b. realizację zadań  oświatowych, kwota  120.000,00 zł  

c. realizację zadań z zakresu pomocy rodzinie, kwota 100.000,00 zł. 

c. wkład własny do projektów z udziałem środków z budżetu UE, kwota 30.000,00 zł 

d. inwestycje, kwota 600.000,00 zł. 

§ 6. Ustala się dochody i wydatki  związane z realizacją 

1) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu 

terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr  5. 

 

§ 7. Ustala się limit zobowiązań  z tytułu zaciąganego  kredytu  na: 

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki 

samorządu terytorialnego, do kwoty 2.000.000,00 zł  

 

§ 8. Upoważnia się Zarząd do zaciągania kredytu o którym mowa w § 7 do kwoty  

w nim określonej. 

 

§ 9. Ustala się dotacje (Załącznik Nr  6 w kwocie 8.423.021,00 zł. 

z tego : 

1) dla jednostek sektora finansów publicznych: 

a. celowe na zadania własne w kwocie  526.501 zł   

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 

a. celowe w kwocie  336.520,00 zł, 

b. podmiotowe w kwocie  7.560.000,00 zł.  

 

  § 10. Ustala się dochody i wydatki budżetu (Załącznik Nr 7 związane  

    z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska : 

1) Dochody w kwocie    60.000,00 zł 

2) Wydatki w kwocie   1. 894.361,00 zł 

 § 11. Ustala się  wydatki budżetu (Załącznik Nr 8  związane z funkcjonowaniem   

 lokalnego transportu zbiorowego: 

  1) Wydatki w kwocie 925.494,00 zł 

 § 12.Upoważnia się Zarząd do: 

1) dokonywania zmian w planie wydatków: 

a.  na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, 



b. majątkowych, 

z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 

2) przekazywania  uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania 

zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych 

jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające 

płatności wykraczają poza rok budżetowy, 

3) lokowania wolnych środków w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu 

powiatu. 

 

§ 13. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonywane w tym 

samym roku budżetowym mogą zmniejszyć wykonanie wydatków w tym roku 

budżetowym. 

 

  § 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega 

   ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wojewódza Zachodniopomorskiego 

  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Drawskiego. 

     

 

                         Przewodnicząca Rady Powiatu 

                           

 
 
 


