
 DRUK 1380 

Uchwała  Nr                             /2020 

 Rady Powiatu Drawskiego 

z dnia                          2020 r. 

 

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Drawskiego na rok 2020. 

 

 Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 

powiatowym (Dz.U. z 2020 roku, poz. 920) oraz art. 212 ust. 1 pkt 6 ustawy  

z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.),   

Rada Powiatu Drawskiego, uchwala co następuje: 

 

§ 1. W uchwale Nr XVIII/128/2019 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 20 grudnia 2019 roku  

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Drawskiego na rok 2020 ( Dz. Urz. Województwa 

Zachodniopomorskiego z 2020 r. poz. 511 ze zm.) wprowadza się następujące zmiany : 

 

1) §1 otrzymuje brzmienie: 

„§1 ustala się dochody budżetu (Załącznik nr 1) w kwocie 106.260.291,57 zł” 

 

2) §2 otrzymuje brzmienie: 

„§1 ustala się wydatki budżetu (Załączniki nr 2 i 3) w kwocie 114.153.872,57 zł” 

 

3) §3 otrzymuje brzmienie: 

”§3 Ustala się planowany deficyt budżetowy w kwocie – 7.893.581,00 zł  

który zostanie pokryty  przychodami pochodzącymi z: 

1) środków pieniężnych na rachunku budżetu  

2) emisji obligacji” 

 

4) §4 otrzymuje brzmienie:  

”§ 4 Ustala się : 

1) przychody budżetu w kwocie 9.193.581,00 zł 

2) rozchody budżetu w kwocie  1.300.00,00 zł 

(Załącznik nr 4)” 

 



5) §7 otrzymuje brzmienie: 

"§ 7 Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz 

emitowanych papierów wartościowych na: 

1)  pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego, do kwoty 2.000.000,00 zł, 

2) zakup inwestycyjny do kwoty   574.000,00 zł, 

3) emisję obligacji na sfinansowanie  planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych 

zobowiązań z tytułu kredytów do kwoty  5.000.000,00 zł.” 

 

6) §8 otrzymuje brzmienie: 

”§ 8 Upoważnia się Zarząd do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów 

wartościowych o których mowa w §7 do kwot w nim określonych „ 

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Zachodniopomorskiego. 

 
 
          Przewodnicząca Rady 
                           Urszula Ptak 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie do uchwały Rady Powiatu Nr                       /2020 z dnia                      2020 r. 

 

 Zgodnie z regulacją art. 12 pkt 8 lit. b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  

o samorządzie powiatowym oraz art. 212 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku  

o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) do wyłącznej właściwości Rady 

Powiatu należy między innymi ustalanie maksymalnej wysokości emitowania papierów 

wartościowych na sfinansowanie deficytu w roku budżetowym oraz spłatę wcześniej 

zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. 

Warunkiem do przystąpienia przez Zarząd do prac związanych z procedurą wyemitowania 

papierów wartościowych, jest udzielenie przez Radę Powiatu stosownego upoważnienia. 

 

 

 
Sporządziła : Joanna Andrykowska  
 
 


