
                                                                                   DRUK NR  779 

Uchwała Nr                  /2019 

Rady Powiatu Drawskiego 

z dnia                                2019r. 

w sprawie uchwalenia  Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na 

lata 2020-2035 

 

Na podstawie art. 228 i  art. 230 ust 6,  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 

o finansach publicznych (Dz.U. z 2029. poz. 869, ze zmianami) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1.      Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Powiatu Drawskiego na lata 2020- 2035 

       zgodnie z załącznikiem nr 1. 

 

§2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu Drawskiego  

        w latach 2020-2025 zgodnie z załącznikiem nr 2. 

 

§ 3. Upoważnia się Zarząd Powiatu  Drawskiego do zaciągania zobowiązań: 

       1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej 

           uchwały, do kwot: 

          w 2021 roku -    3.096.370,00 zł 

          w 2022 roku -    188.527,00 zł 

           w 2023 roku -    80.000,00 zł 

           w 2024 roku -    80.000,00 zł 

           w 2025 roku -    21.629,98 zł 

 

       2)  przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie 

           zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa  

           w pkt 1 do kwot: 

           w 2021 roku - 61.724,00 zł 

 

       3) 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 zawieranych na czas określony do kwot: 

        w 2021 roku -    21.170,00 zł 

        w 2022 roku -    20.610,00 zł 

        w 2023 roku -    20.720,00 zł 

        4) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych 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, zawieranych na 

            czas określony do kwot: 

            w 2021 roku-    11.170,00 zł 

            w 2022 roku -   10.610,00 zł 

            w 2023 roku -   10.720,00 zł 

 

§ 4. Traci moc uchwała Nr IV/28 /2019 Rady Powiatu Drawskiego  z dnia 16 stycznia 2019r w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej  Prognozy Finansowej  Powiatu Drawskiego na lata 2019-2035 zmieniona 

uchwałami Nr  VII/49/2019 z dnia 22  marca 2019 r., Nr VIII/58/2019 z dnia 26 kwietnia  2019 r. , Nr 

IX/62/2019r z dnia 16 maja  2019r.,  Nr XI/75/2019 r z dnia 19 czerwca  2018r, Nr XII/79/2019 z dnia 8 

lipca 2019 , Nr XIII/82/2019r z dnia 9 sierpnia 2019 r, Nr XIV/106/2019 z dnia 13 września 2019 r oraz Nr 

XV/117/2019 z dnia 18 października 2019 r.   

    

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020r.  

 

     Przewodnicząca Rady 

      Urszula     Ptak 
 

 


