
        DRUK NR 939 

Uchwała Nr                   /2020 

Rady  Powiatu Drawskiego 

z dnia           lutego 2020 r. 

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2020 

 

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

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

publicznych (tj. Dz.U. z 2019 roku, poz. 869 ze zm.) Rada Powiatu Drawskiego, uchwala co 

następuje : 

 

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę  103.089,10 zł 

       zgodnie z załącznikiem nr 1 

 

§ 2. Zwiększa  się  plan  wydatków budżetowych o kwotę  103.089,10 zł 

       zgodnie z załącznikiem nr 2   

 

§ 3. Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych  

       zgodnie z załącznikiem nr  3  

 

§ 4. Po  dokonanych  zmianach, budżet  zamyka się :  

  

   1) dochodami w kwocie:                       97.392.592,10 zł 

       w tym : dochodami majątkowymi w kwocie                      7.372.008,00 zł 

   2) wydatkami w kwocie:                                 100 .286.173,10 zł 

       w tym : wydatkami majątkowymi w kwocie:                 18.160.990,00 zł 

   3) deficytem  budżetowym w kwocie :                                         2.893.581,00 zł 

       pokrytym przychodami pochodzącymi z:                     4.193.581,00 zł  

      1) środków pieniężnych na rachunku bankowym                             

   4) przychodami w kwocie :                                                           4.193. 581,00  zł                           

   5) rozchodami, spłatą kredytów  w kwocie:                                 1.300.000,00 zł 

 

 

         § 5. Uchwała wchodzi  w życie  z  dniem podjęcia, i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
                Województwa Zachodniopomorskiego  
 
 
     Przewodnicząca Rady  
                         Urszula Ptak 
 
 
 
 
         



Uzasadnienie do Uchwały Nr                      2020 

Rady Powiatu Drawskiego  

z dnia     lutego 2020 r. 

 

1. Zwiększenie  planu  dochodów budżetowych o kwotę  103.089,10 zł, w wyniku : 

a/ przyznania od Gminy Drawsko Pomorskie pomocy finansowej, z przeznaczeniem na świadczenie usług  

w zakresie transportu  zbiorowego, w kwocie 18.000,00 zł. 

b/  zwiększenia  kwoty  przyznanej na dopłaty do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności                      

publicznej,  od Wojewody Zachodniopomorskiego  o kwotę  159.790,10 zł.  

c/ zwiększenia dochodów uzyskanych  w związku z realizacją zadań Zespołu Placówek                                            

Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie, na prowadzenie WTZ z PFRON, w kwocie ogółem 17.936 ,00 zł.   

d/  zmniejszenie  dochodów o kwotę  92.637,00 zł od Gminy Złocieniec, na  przebudowę drogi powiatowej nr           

1961Z ul. Gronowska w Złocieńcu, w związku z uzyskaniem kwoty mniejszej zadania, w wyniku                            

przeprowadzonego przetargu.   

 

 2. Zwiększenie  planu  wydatków budżetowych o kwotę  103.089,10 zł,  w wyniku:   

  a/ przyznania dotacji od Gminy Drawsko Pomorskie, z przeznaczeniem na świadczenie usług  w zakresie                   

lokalnego transportu zbiorowego w ogólnej kwocie 18.000,00 zł. 

  b/ zwiększenie kwoty dopłat do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej o kwotę                

159.790,10 zł od Wojewody Zachodniopomorskiego , 

  c/ zwiększenie wydatków w ZPET w Bobrowie o kwotę  17.936,00 zł ze środków PFRON na zadania związane        

z  prowadzeniem WTZ.  

  d/  zmian między działami i paragrafami,  na wniosek  kierowników jednostek  oraz wydziałów :  

    - DPS Darskowo -  dostosowanie planu do potrzeb jednostki ;  

    - ZDP w Drawsku Pomorskim - zabezpieczenie planu na zakup inwestycyjny ( traktor ), 

    - Wydział Inwestycji - zmiany w planie zadań inwestycyjnych  Powiatu poprzez zmniejszenie zadania   

 "Budowa ogólnodostępnego parkingu  przy budynku użyteczności publicznej dla pacjentów Szpitali Polskich"  

  o kwotę 310.000,00 zł  

   Zabezpieczenie środków na zadanie "Budowa zewnętrznej klatki schodowej w ZSP Drawsko Pom ul.      

Złocieniecka, w kwocie 220.000,00zł -zalecenia PSP. 

Modernizacja sieci kanalizacyjnej w ZSP Drawsko Pomorskie ul. Złocieniecka oraz modernizacja                          

kanalizacji   sanitarnej w MOW Czaplinek, w ogólnej kwocie 90.000,00 zł , oraz "Budowa hydrantów w  budynku 

ZPET  przy  ul. Seminaryjnej" i "Modernizacja budynku PCKZiU w Drawsku Pom i Czaplinku" na ogólną kwotę  

92.637,00 zł. 

 - Wydział Edukacji - zwiększenie planu wydatków w ZPET Bobrowie, na szkolenia pracowników - w kwocie             

3.500,00 zł. 

    

  

 

    



- Wydział Finansowy - zabezpieczenie środków na pierwszą składkę członkowską, w związku                                   

z przystąpieniem Powiatu  Drawskiego do Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej, w kwocie                  

43.000,00 zł. 

- Wydział Geodezji - zabezpieczenie planu wydatków na zawarcie umowy zlecenia ze środków własnych  na          

wykonanie warunków technicznych  projektu  modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej 3 klasy,             

na obszarze powiatu drawskiego. 

 

 

Sporządziła:  Joanna Andrykowska 

 

 

 
 


