
        DRUK NR  1036 

Uchwała Nr                   /2020 

Rady  Powiatu Drawskiego 

z dnia                  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  21.000,00 zł 

       zgodnie z załącznikiem nr 1 

 

§ 2. Zwiększa  się  plan  wydatków budżetowych o kwotę  21.000,00 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:                       97.554.424,94 zł 

       w tym : dochodami majątkowymi w kwocie                      7.372.008,00 zł 

   2) wydatkami w kwocie:                                 100 .448.005,94 zł 

       w tym : wydatkami majątkowymi w kwocie:                 18.131.990,00 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                      2020 r. 

 

1. Zwiększenie  planu  dochodów budżetowych o kwotę  21.000,00 zł, w wyniku : 

a/ przyznania przez Gminę Kalisz Pomorski pomocy finansowej, z przeznaczeniem na  zatrudnienie pracownika 

w ZSP Kalisz Pom, w kwocie 20.000,00 zł. 

b/  otrzymanej darowizny od Nadleśnictwa Drawsko Pomorskie  na realizację konkursu  języka niemieckiego    

w kwocie  1.000,00 zł dla ZSP w Drawsku Pomorskim. 

 

 2. Zwiększenie  planu  wydatków budżetowych o kwotę  21.000,00 zł,  w wyniku:   

 a/ przyznania dotacji od Gminy Kalisz Pomorski, z przeznaczeniem na zatrudnienie pracownika w ZSP Kalisz 

 Pom w ogólnej kwocie 20.000,00 zł. 

 b/ otrzymanej darowizny od  Nadleśnictwa Drawsko Pom z przeznaczeniem na konkurs z języka niemieckiego w   

 kwocie 1.000,00 zł dla ZSP w  Drawsku Pomorskim, 

 c/  zmiany między działami i paragrafami,  na wniosek  kierowników jednostek  oraz wydziałów :   - Wydział 

GKiK - przeniesienie planu na wynagrodzenia dla pracowników Wydział GKiK w związku z przyznanymi 

dodatkami specjalnymi  w zakresie powierzenia dodatkowych zadań pracownikom, - Wydział Edukacji  - 

przeniesienie planu wydatków ze Starostwa do Poradni Pedagogiczo-Psychologicznej w kwocie 6.800,0  zł z 

przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli , oraz MOW Czaplinek na zadanie pozaszkolne (Turniej 

Piłki Siatkowej, Marsz Profilaktyczny- stop przemocy) w kwocie 3.600,00 zł , 

- ZDP w Drawsku Pomorskim zmiany w paragrafie inwestycyjnym zmniejszenie o kwotę 17.000,00  

z przeniesieniem na wydatki remontowe w celu zabezpieczenia   planu wydatków  na remonty  chodników, 

przepustów korpusu drogowego, obiektów mostowych , budynku przy ul. Pławieńskiej  oraz przeniesienia  

z paragrafów zakupowych i usługowych  na  w/w cele .    

     

 

 

Sporządziła:  Joanna Andrykowska 

 

 

 
 


