
         DRUK NR 2350 

Uchwała Nr           /2022 

Rady Powiatu Drawskiego 

z dnia    lutego 2022 r. 

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2022. 

 

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 ze zm.) i art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach  

publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 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 wydatków inwestycyjnych  

   zgodnie z załącznikiem nr 3. 
 
§ 4. Dokonuje się zmian w planie przychodów 
       zgodnie z załącznikiem nr 4- przychody i rozchody budżetu 

 

§ 5. Po  dokonanych zmianach, budżet  zamyka się:  

   1) dochodami w kwocie:                      100.686.773,21 zł 

       w tym: dochodami majątkowymi w kwocie               3.724.635,44 zł 

   2) wydatkami w kwocie:       107.067.665,84 zł 

       w tym: wydatkami majątkowymi w kwocie        11.553.133,68 zł 

   3) deficytem  budżetowym w kwocie:                                                 6.380.892,63 zł 

   4) przychodami w kwocie:          8.030.892,63 zł 

       w tym: środki na rachunku budżetu  z RFIL        3.226.721,35 zł 

           środki na rachunku budżetu z FDS                                                             2.304.171,28 zł 

           emisja obligacji                        2.500.000,00 zł 

  5)  rozchodami, spłatą kredytów w kwocie:                                      1.650.000,00 zł 

    
         § 6. Uchwała wchodzi  w życie  z  dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
                 Województwa Zachodniopomorskiego.  
                          
         Przewodnicząca Rady  

                                       
                                         Urszula Ptak



Uzasadnienie do Uchwały Nr     /       /2022 

Rady Powiatu Drawskiego  

z dnia      lutego 2022 r. 

 

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

 a)zwiększenia planu dochodów, z tytułu podpisanych aneksów do umów na realizację projektu pn. "Budowa 

Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego", na ogólną kwotę 

28.548,37 zł; 

b) zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów. 

2. Dokonuje się zmian w planie przychodów budżetu, w wyniku : 

 zwiększenia planu przychodów, ze względu na niewydatkowanie  środków z roku 2021, otrzymanych 

z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Funduszu Dróg Samorządowych, w kwocie  2.311.535,46 oraz  

Funduszu Dróg Samorządowych, w kwocie 317.016,90 zł, na realizację  inwestycji pn. "Przebudowa drogi 

powiatowej nr 1987Z, na odcinku kolejowym w m. Drawsko Pomorskie - Gudowo wraz ze ścieżką rowerową". 

 

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

a) otrzymanych dochodów i zaangażowanych przychodów, zgodnie z ich przeznaczeniem; 

b) zmian w wydatkach, na wniosek kierowników jednostek i naczelników wydziałów, oraz otrzymanych środków 

 Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru - zmiany w planie wydatków projektu pn. ''Budowa 

Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego",  na kwotę 44.314.37 

zł; 

 Wydział Inwestycji - zmiany w planie wydatków zadania pn. "Świadczenie usług w zakresie publicznego 

transportu zbiorowego na terenie powiatu drawskiego"- dostosowanie wydatków do umowy  zawartej z Wojewodą 

Zachodniopomorskim, o dofinansowanie na rok 2022, na kwotę 145.002,00 zł; 

 Wydział Nieruchomości – zmiana w planie wydatków bieżących, związana 

z zabezpieczeniem planów na opłaty za media  w budynku wynajmowanym na potrzeby funkcjonowania PINB, 

na ogólną kwotę 30.000,00 zł; 

 Centrum Usług Wspólnych - zwiększenie planu wydatków, związanych z przedłużeniem licencji 

programu finansowo-księgowego VULCAN dla jednostek obsługiwanych przez CUW, o kwotę 23.000,00 zł:   

 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Drawsku Pomorskim - zmiana w planie wydatków  między 

działami, związana  jest z mylnym ujęciem klasyfikacji budżetowej jednostki przy tworzeniu planu na rok 2022, 

budżet jednostki pozostaje w wysokości przyjętej w uchwale budżetowej: 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim  – zmiana w planie wydatków, 

w wysokości 10.000,00 zł, w związku z zakupem wyposażenia do pomieszczenia socjalnego; 

 Zarząd Dróg Powiatowych w Drawsku Pomorskim  - zmiany w planie wydatków między działami, 

dostosowujące budżet jednostki do Systemu Monitorowania Usług Publicznych, na kwotę 444.000,00 zł. 

 

 

 

Sporządziła: Joanna Andrykowska 


