
                 DRUK NR 1505 

Uchwała Nr                     /2020 

Rady  Powiatu Drawskiego 

z dnia       listopada    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  wydatków budżetowych  

       zgodnie z załącznikiem nr 1.   

 

§ 2. Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych  

       zgodnie z załącznikiem nr 2. 

  

§ 3. Po  dokonanych  zmianach, budżet  zamyka się:  

  

   1) dochodami w kwocie:                       109.453.838,00 zł 

       w tym: dochodami majątkowymi w kwocie                      14.363.983,16 zł 

   2) wydatkami w kwocie:                                 117.347.419,00 zł 

       w tym: wydatkami majątkowymi w kwocie:                 23.648.854,52 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      listopada  2020  r. 

 

 

 

   Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w wyniku zmian w wydatkach budżetowych  

i zadań inwestycyjnych, związanych z przeniesieniem środków pomiędzy zadaniami i działami klasyfikacji 

budżetowej środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

 Wydział Inwestycji – przeniesienie  wydatków pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w związku z sytuacją 

epidemiologiczną  w kraju i brakiem możliwości  wykonania w całości wydatków  w ramach zadania pn. 

"Kompleksowa modernizacja energetyczna Domu Pomocy Społecznej w Darskowie” w ramach RFIL  na 

kwotę 260.000,00 zł, przenosi się na zadnia pn. "Modernizacja budynku PCKZiU przy ul. Wałeckiej  

w Czaplinku" oraz "Modernizacja internatu przy ul. Warmińskiej 2 w Drawsku Pomorskim".  

 Wydział Edukacji  – zabezpieczenie planu wydatków na wynagrodzenia kadry pedagogicznej   

z przeniesionych zadań własnych Powiatu na, na kwotę 260.000,00 zł. 

 

 

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 
Powiatu Drawskiego w zakresie dochodów na 2020 rok. 

Dział  
Rozdział  

§ 
Treść  Plan na 2020 rok 

1 2 3 4 
600  Transport i łączność 732.051,48 

 60014 Drogi publiczne powiatowe 732.051,48 
 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

- Przebudowa drogi powiatowej 1961Z, ul. 
Gronowska w Złocieńcu 

507.061,74 

 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1982Z w 
miejscowości Giżyno  

224.989,74 

801  Oświata i wychowanie 120.000,00 
 80195 Pozostała działalność 120.000,00 
 6050 Modernizacja budynku PCKZiU przy ul. Wałeckiej  

w Czaplinku  
120.000,00 

854  Edukacyjna opieka wychowawcza 194.575,52 

 85410 Internaty i bursy szkolne 140.000,00 

 6050 
Modernizacja internatu przy ul. Warmińskiej 2 w 
Drawsku Pomorskim 

140.000,00 

 85495 Pozostała działalność 54.575,52 

 6050 
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
- Modernizacja kanalizacji sanitarnej w MOW  
w Czaplinku Pławieńska 4-6 

54.575,52 



900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.026.983,00 

 90095 Pozostała działalność 1.026.983,00 

 6050 
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  
- Kompleksowa modernizacja energetyczna Domu 
Pomocy Społecznej w Darskowie  

1.026.983,00 

OGÓŁEM  2.073.610,00 

 

 

 

 

Sporządziła: Joanna Andrykowska  

 

 

 

 
 


