
         DRUK NR 1180 

Uchwała Nr                     /2020 

Rady  Powiatu Drawskiego 

z dnia          czerwca   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 2020 r. poz. 920 ) 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. Dokonuje się zmian w planie  dochodów  budżetowych  

       zgodnie z załącznikiem nr 1   

 

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych  

       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:                       100.047.104,03 zł 

       w tym : dochodami majątkowymi w kwocie                      8.910.648,13 zł 

   2) wydatkami w kwocie:                                 102 .940.685,03 zł 

       w tym : wydatkami majątkowymi w kwocie:                 19.308.340,75 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        czerwca  2020 r. 

 

 

 

1. Zmiany w planie dochodów budżetowych w wyniku : 

a/ Dofinansowania środkami pochodzącymi z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 872.821,25 zł z 

przeznaczeniem na "Przebudowę drogi powiatowej nr 1983Z wraz z kanalizacja deszczową w miejscowości  Stara 

Korytnica. 

b/ Uzupełnienia kwoty dotacji od Gminy Złocieniec w kwocie 92.637,00 zł na przebudowę drogi powiatowej ul. 

Gronowska w Złocieńcu. 

c/ Dofinansowania inwestycji pn. przebudowa drogi powiatowej ul. Gronowska w Złocieńcu przez Nadleśnictwo 

Złocieniec w kwocie 50.000,00 zł. 

d/ Zmniejszenia części subwencji oświatowej o kwotę 534.637,00 zł oraz dochodów z tytułu udziału we wpływach 

z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 3.793,00 zł zgodnie z decyzją Ministra Finansów, Inwestycji 

i Rozwoju. 

e/ Dofinansowania programu "Za życiem" w kwocie 343.200,00 zł. 

f/ Dofinansowania z PFRON programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu 

lub sytuacji kryzysowych  wywołanych chorobami zakaźnymi" w kwocie 169.125,00 zł z przeznaczeniem dla 

osób niepełnosprawnych. 

g/ Zwiększenia dochodów ze środków otrzymanych w roku 2020 z realizowanych i poniesionych wydatków  

w roku 2019 na projekty  w kwocie 533.181,88 zł: 

-dostosowanie infrastruktury szkolnictwa zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy  na obszarze Strefy 

Centralnej na terenie powiatu Drawskiego, 

- modernizacja energetyczna budynku DPS w Darskowie   

h/ Zwiększenie dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego -  wykonania ponad plan  w Zarządzie Dróg 

Powiatowych w Drawsku Pomorskim o kwotę 42.637,00 zł z przeznaczeniem na zadanie  "Przebudowa drogi 

powiatowej  ul. Gronowska w Złocieńcu. 

i/ Zwiększenia dochodów w ZSP Czaplinek otrzymanych z POMERANI  na realizację projektu Polsko -

Niemieckiej współpracy młodzieży w kwocie 3.840,00 zł 

 

 1. Zmiany w   planu  wydatków budżetowych   w wyniku:   

a/ Otrzymanych dochodów i ich przeznaczenia jw. 

 b/  Zmiany między działami i paragrafami,  na wniosek dyrektorów jednostek i  naczelników  wydziałów :    

 Wydział Inwestycji  - przeniesienie planu  między zadaniami w celu zabezpieczenia wykonywanych prac w 

zadaniach : 

- Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej z przeznaczeniem na zakład opiekuńczo-leczniczy  

- zmniejszenie o kwotę 25.000,00 zł 

- Modernizacja kanalizacji sanitarnej w budynku PCKZiU w Drawsku Pomorskim i Czaplinku przy ul. Wałeckiej 

, na  kwotę 15.000,00 zł 



Zabezpieczenie planu wydatków na niezbędne przeprowadzenia przeglądów /serwisów nowych  urządzeń w 

budynkach Starostwa Powiatowego. 

Wydział Rozwoju i Promocji - zabezpieczenie planu wydatków na udzielenie dotacji celowej dla Gminy Drawsko 

Pomorskie na zakup kontenera do obsługi turystycznej na rzece Drawie przy ul. Staszica - zadanie wspólne. 

Wydział Finansowy - przeniesienie  planu wydatków  między rozdziałami i paragrafami zadania PFRON " 

Aktywny Samorząd" w kwocie 148.397,28 zł 

Zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę 337.951,88 zł w związku z otrzymanych  dochodami z tytułu projektów nie 

planowanych na rok 2020 .  

-ZDP Drawsko Pom - przeniesienia wydatków  między paragrafami na zadania bieżące i inwestycyjne w kwocie 

59.440,00 zł 

- ZSP w  Kaliszu Pomorskim - przeniesienia miedzy rozdziałami na zabezpieczenie planu wydatków związanych 

z zakupem energii i gazu w kwocie  87.000,00 zł.    

 

   

     

 

 

Sporządziła:  Joanna Andrykowska 

 

 

 
 


