
        

         DRUK NR 1448 

 

Uchwała Nr                     /2020 

Rady  Powiatu Drawskiego 

z dnia       października   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  

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) i art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach  publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 ze zm.) Rada Powiatu Drawskiego, uchwala  

co następuje: 

 

§ 1. Dokonuje się zmian w planie  dochodów  budżetowych o kwotę         246.875.00 zł 

       zgodnie z załącznikiem nr 1.   

 

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych o kwotę            246.875,00 zł 

       zgodnie z załącznikiem nr 2. 

  

§ 3. Po  dokonanych  zmianach, budżet  zamyka się:  

  

   1) dochodami w kwocie:                       109.188.114,55 zł 

       w tym: dochodami majątkowymi w kwocie                      14.363.983,16 zł 

   2) wydatkami w kwocie:                                 117.081.695,55 zł 

       w tym: wydatkami majątkowymi w kwocie:                 23.893.534,52 zł 

   3) deficytem  budżetowym w kwocie:                                         7.893.581,00 zł 

       pokrytym przychodami pochodzącymi z:                       

      1) środków pieniężnych na rachunku bankowym                         4.193.581,00 zł     

      2)  emisji obligacji                        5.000.000,00 zł                       

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

 

         § 4. 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      października  2020  r. 

 

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych w wyniku: 

a/ zwiększenia dochodów budżetowych uzyskanych przez Dom Pomocy Społecznej, w wyniku zmian decyzji 

MGOPS, odnośnie odpłatności i pobytu mieszkańca w DPS, waloryzacji emerytur i rent oraz zmiany struktury 

mieszkańców, o kwotę 100.000,00 zł; 

b/ zwiększenia dochodów budżetowych uzyskanych przez Zespół Szkół w Złocieńcu z tytułu opłat za noclegi 

pracowników DPS-u, przebywających w internacie ZS w Złocieńcu, z powodu Covid-19 oraz dochodów 

uzyskanych z tytułu wynajmu hali widowiskowo – sportowej, o kwotę 146.875,00 zł. 

 

2.  Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w wyniku. 

Zmiany w wydatkach budżetowych, zgodnie z dyspozycjami  naczelników wydziałów i kierowników jednostek,  

wynikające z ich potrzeb:     

 Wydział Edukacji   -  przeniesienie  wydatków między działami do Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej  

na nagrodę Starosty Drawskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w kwocie 2.600,00 zł; 

 Wydział Inwestycji – zmiana klasyfikacji wydatków zadania pn. „Modernizacja internatu przy  

ul. Warmińskiej 2 w Drawsku Pomorskim”,  na kwotę 140.000,00 zł; 

 Wydział Ochrony Środowiska – zabezpieczenie planu wydatków na usługę wykonania programu ochrony 

środowiska dla Powiatu Drawskiego na lata 2021-2024, z perspektywą do 2028 roku, na kwotę 20.000,00 zł; 

 Zespół Szkół w Kaliszu Pomorskim -  zmiany między działami spowodowane są zabezpieczeniem planu 

wydatków na pobyt uczniów w wynajmowanych pokojach, w związku z uczęszczaniem do szkoły w Kaliszu 

Pomorskim, na kwotę 31.298,00 zł;  

 Dom Pomocy Społecznej w Darskowie - zmiany w planie finansowym jednostki dotyczą zabezpieczenia 

planu wydatków, w związku ze zwiększeniem dochodów jednostki  na zadania bieżące,  w kwocie 100.000,00 

zł, z przeznaczeniem na zakup i wyposażenie w środki ochrony osobistej, zakup żywności  

i leków dla podopiecznych, zakup środków czystości, energii oraz uzupełnienie składek na ubezpieczenia 

społeczne dla pracowników; 

 Zespół Szkół w Złocieńcu - zwiększenie w planie wydatków na bieżące funkcjonowanie jednostki o kwotę 

146.875,00 zł, w związku z uzyskanymi dochodami, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i ich pochodne dla 

pracowników jednostki, zużycie energii, zakup usług z tytułu wyżywienia dzieci, kursów zawodowych oraz 

zakup baterii do umywalek, zakup gablot i projektora do pracowni klas mundurowych dla uczniów objętych 

programem Oddziałów Przygotowania Wojskowego. 

 

Sporządziła : Joanna Andrykowska  

 
 


