
           DRUK  NR 2207

  

Uchwała Nr ________ /________ /_______ 

Rady Powiatu Drawskiego 

z dnia _____________________ 

 

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Drawskiego na rok 2022. 

 

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. „c” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  

o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz. 920 ze zm.), art. 211, art. 212,  art. 258  

ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 305  

ze zm.) Rada Powiatu Drawskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Ustala się dochody budżetu, zgodnie z Załącznikiem nr 1 w kwocie 

            100.773.206,84 zł, w tym: 

  1) dochody bieżące              97.017.996,60  zł  

    2) dochody majątkowe                                       3.755.210,24  zł  

 

§ 2. Ustala się wydatki budżetu, zgodnie z Załącznikiem nr 2 i nr 3 w kwocie    

            104.525.547,11 zł, w tym: 

  1) wydatki bieżące                          95.568.781,79 zł 

  2) wydatki majątkowe                                           8.956.765,32 zł 

      

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetowy w kwocie                        - 3.752.340,27 zł   

  który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 

1) środków pieniężnych na rachunku budżetu ze środków  

         RFIL w kwocie                                   915.185,89 zł 

       2) środki pienieżne na rachunku budzetu ze środków  

           FDS w kwocie                    1.987.154,38  

       3)  emisji obligacji w kwocie                  2.500.000,00 zł 

2.   

§ 4. Ustala się zgodnie z Załącznikiem nr 4: 

          1) przychody budżetu w kwocie                        5.402.340,27 zł 

2) rozchody budżetu w kwocie           1.650.000,00 zł 

 

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy w ogólnej kwocie 740.000,00 zł, w tym: 

1) rezerwę ogólną w kwocie                     252.363,00 zł  



2) rezerwy celowe w kwocie 487.637,00 zł, z przeznaczeniem na: 

a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie           187.637,00 zł  

b) realizację zadań  oświatowych w kwocie                                                50.000,00 zł 

c) realizację zadań z zakresu pomocy rodzinie w kwocie                            50.000,00 zł 

d) inwestycje w kwocie                                                                              200.000,00 zł. 

 

§ 6. Ustala się dochody i wydatki  związane z realizacją: 

1) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu 

terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5, 

2)  zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7, 

3)  zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie  porozumień  

z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 8. 

 

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych  kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji 

na: 

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

terytorialnego, do kwoty 2.000.000,00 zł, 

2) sfinansowanie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów  

           do kwoty  2.500.000,00 zł, 

 

§ 8. Upoważnia się Zarząd do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji , o których 

        mowa w § 7 do kwot w nim określonych. 

 

§ 9. Ustala się dotacje określone w Załączniku nr 9 w kwocie 9.418.616,14 zł, w tym: 

1) dla jednostek sektora finansów publicznych: 

a) celowe na zadania własne w kwocie               

319.596,14zł 

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 

a) celowe w kwocie                   404.020,00 zł 

b) podmiotowe w kwocie                8.695.000,00 zł 

 

 

 § 10. Ustala się dochody i wydatki budżetu określone w Załączniku nr 10, związane  

               z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska: 

1) dochody w kwocie                                   50.000,00 zł, 

2)  wydatki w kwocie                                 115.000,00 zł. 

 



 § 11. Ustala się wydatki budżetu określone w Załącznik nr 11, związane  

z funkcjonowaniem lokalnego transportu zbiorowego, w kwocie 2.168.165,00 zł. 

 

 § 12.Upoważnia się Zarząd do: 

1) dokonywania zmian w planie wydatków: 

a)  na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, 

b) majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 

2) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z 

tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do 

zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 

budżetowy, 

3) lokowania wolnych środków w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu 

powiatu. 

 

§ 13. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków, dokonywane w tym samym roku 

budżetowym, mogą zmniejszyć wykonanie wydatków w tym roku budżetowym. 

 

 

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji 

Publicznej Powiatu Drawskiego. 

 

 

         Przewodnicząca Rady Powiatu 

                     Urszula Ptak  

     

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE  

 

Stosownie do postanowień art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 

o finansach publicznych, Zarząd Powiatu Drawskiego, sporządza i przedkłada komplet dokumentów 

dotyczących projektu budżetu Powiatu Drawskiego na rok 2022 i projektu wieloletniej prognozy 

finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2022 - 2037 –  Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem 

zaopiniowania oraz organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego  Powiatu Drawskiego. 

 

Sporządziła:  Joanna Andrykowska  

 

 
 


