
DRUK NR 2495 
Uchwała Nr     /     /2022  

Rady Powiatu Drawskiego 

z dnia     kwietnia  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 2022 r. poz. 528) 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:                       102.044.911,29 zł 

w tym: dochodami majątkowymi w kwocie                3.724.635,44 zł 

2) wydatkami w kwocie:       109.227.845,46 zł 

w tym: wydatkami majątkowymi w kwocie         11.627.247,38 zł 

3) deficytem  budżetowym w kwocie:                                                 7.182.934,17 zł 

pokryty przychodami w kwocie z tytułu:         7.182.934,17 zł 

środków na rachunku budżetu z RFIL                                                 3.226.721,35 zł 

środków na rachunku budżetu z FDS                                                                            2.304.171,28 zł 

wolnych środków z art.217                                                                                               802.041,54 zł 

z emisji obligacji                850.000,00 zł 

4) przychodami w kwocie:           8.832.934,17 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           

wolnych środków z art.217                                                                                      802.041,54 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    kwietnia  2022 r. 

 

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

 a) zmniejszenia planu dochodów, z tytułu ostatecznych kwot środków z Funduszu Pracy przyznanych Powiatowi 

Drawskiemu na rok 2022, o kwotę 40.820,20 zł 

b) zwiększenia dochodów budżetowych z tytułu środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej  

przyznanych przez Ministra Finansów o kwotę 60.828.00 zł oraz  środki przeznaczone na wsparcie samorządów 

w realizacji dodatkowych zadań związanych z kształceniem uczniów z Ukrainy z rachunku Funduszu Pomocy 

Ministerstwa Finansów na kwotę 4.583,00 zł ; 

c) zwiększenia dochodów, w związku z realizacją przedsięwzięcia "Poznaj Polskę", realizowanego przez jednostki 

oświatowe Powiatu na kwotę 179.924,00 zł; 

d) zwiększenia planu dochodów, z tytułu podpisanej umowy na realizację zadania "Transport na życzenie", 

o kwotę 192.266,34 zł. 

e) zwiększenie dochodów z tytułu zawartej umowy z Urzędem Marszałkowskim w Szczecinie na realizację 

projektu pn" Pomorze Zachodnie- Wsparcie Psychologiczno- Pedagogiczne" wartość dofinansowania to  kwota 

124.912,94 zł. 

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

zwiększenia planu przychodów, z tytułu wolnych środków rozliczenia budżetu roku 2021, z przeznaczeniem na 

kontynuację programów i projektów realizowanych przez jednostki Powiatu na podstawie zawartych aneksów. 

 

3.  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 

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

w wysokości 62.758,20 zł, związana z zabezpieczeniem planu na wydatki w rodzinach zastępczych i działalność 

placówek opiekuńczo-wychowawczych;  

2) Zespół Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie  - zwiększenie w planie wydatków 

jednostki, na kwotę 280.049,60 zł, z przeznaczeniem na kontynuację  projektów realizowanych w roku 2021; 

3) Zespół Szkół w Czaplinku - zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 82.195,38 zł 

w związku z podpisanym aneksem na kontynuacje projektu ERASMIS+; 

4) Zespół Szkół w Drawsku Pomorskim - zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 51.846,09 

zł w związku z kontynuacja projektu "Młodzi z POWERem"; 

5) Zespół Szkół w Kaliszu Pomorskim - zmiany w planie wydatków jednostki dotyczą zabezpieczenia 

planu wydatków na kontynuację projektu POWER, na kwotę 910,57 zł; 

6) Zespół Szkół w Złocieńcu  - zwiększenie planu wydatków dotyczy zabezpieczenia planu na kontynuację 

projektu ERASMUS, na kwotę 78.461,50 zł. 

 

Sporzadziła : Joanna Andrykowska 

 


