
 

          DRUK NR 2518 
Uchwała Nr      /       /2022  

Rady Powiatu Drawskiego 

z dnia     maja   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. Po  dokonanych zmianach, budżet  zamyka się:  

1) dochodami w kwocie:                             103.278.913,89 zł 

w tym: dochodami majątkowymi w kwocie                          3.769.789,44 zł 

2) wydatkami w kwocie:                   110.461.848,06 zł 

w tym: wydatkami majątkowymi w kwocie                      11.747.533,38 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 

    
         § 5. 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   maja  2022 r. 

 

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

a) Zwiększenie planu dochodów z tytułu podpisanej umowy z Ministerstwem Edukacji i Nauki w Warszawie na 

realizację wieloletniego programu  dla rodzin "Za życiem" na kwotę 470.400,00 zł realizowanego przez Zespół 

Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych Bobrowie; 

b) zwiększenia planu dochodów, z tytułu wypracowanych i planowanych środków odpłatności za wyżywienie  na 

rok 2022, o kwotę 150.000,00 zł przez Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku 

Pomorskim z przeznaczeniem na zakup żywności i energii oraz darowizna na rzecz dzieci z Ukrainy  przebywające 

w PCKZiU w kwocie 27.077,20 zł z przeznaczeniem na zapewnienia wyżywienia  dzieci I ubezpieczenie 

zdrowotne ; 

c) zwiększenia dochodów budżetowych z tytułu pozyskanych środków w ramach programu grantowego 

"Tradycyjny Sad" przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Czaplinku na kwotę 250,00 zł ; 

d) zwiększenia dochodów, w związku z realizacją projektu 'Aktywny Samorząd" na kwotę 118.210,78 zł przez 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim; 

e) zwiększenia planu dochodów, z tytułu podpisanej umowy na realizację zadań z Krajowego Funduszu 

Szkoleniowego na  kwotę 27.963,20 zł przez Zespół Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie; 

f) zwiększenie planu dochodów z tytułu otrzymanych środków z zakończonego projektu, sprzedaży majątku , 

dzierżawy składników majątkowych oraz z tytułu odszkodowań z PZU na ogólną  kwota  219.457,06 zł. 

g) Zwiększenie planu dochodów z tytułu zadań oświatowych związanych z kształceniem dzieci będących 

obywatelami Ukrainy w kwocie -23.361,00 zł  

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 

1)  Wydział Edukacji - zmiany w planie wydatków wydziału na kwotę 4.000,00 zł dla Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Drawsku Pomorskim z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli; 

2)   Wydział Inwestycji - zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na usługi remontowe, 

inwestycyjne w Starostwie Powiatowym i jednostkach  oświatowych Powiatu na kwotę 142.641,41 zł; 

3)  Wydział Nieruchomości - zwiększenie planu wydatków na kwotę 30.815,65 zł z przeznaczeniem na 

opłaty za administrowanie budynkami oraz zakup energii; 

4)  Wydział  Zarządzania Kryzysowego - zmiany w planie wydatków wydziału na kwotę 3.000,00 zł oraz 

zwiększenie planu wydatków o kwotę 60.000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego 

pożarniczego przez Gminę Kalisz Pomorski ; 

5)  Zespół Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie -zmiana w planie wydatków między 

działami zabezpieczająca  wydatki dotyczące cateringu dla uczniów szkoły podstawowej specjalnej  na kwotę 

40.000,00 zł; 

6)  Zarząd Dróg Powiatowych  - zmiany w planie zadań  inwestycyjnych , na kwotę 39.900,00 zł. 

 

Sporządziła : Joanna Andrykowska 


