
DRUK  2711 

Uchwała Nr          /2022 

Zarządu Powiatu Drawskiego 

z dnia      sierpnia 2022 r. 

 

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Drawskiego  

za I półrocze 2022 r. i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. 

 

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  

(Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 ze zm.) oraz uchwały Nr XXX/213/2017 Rady Powiatu Drawskiego  

z dnia 21 kwietnia 2017 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania  

budżetu Powiatu Drawskiego oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej  

prognozy finansowej za I półrocze uchwala się co następuje: 

 

§ 1. Zarząd Powiatu Drawskiego przedstawia informację: 

1) o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Drawskiego za I półrocze 2022 r. w zakresie i kwotach 

określonych w załącznikach od nr 1 do nr 7 do niniejszej uchwały wraz z częścią opisową, 

2) o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej 

uchwały, 

3) o przebiegu realizacji przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Informacje, o których mowa w § 1 zostaną przedłożone do dnia 31 sierpnia 2022 r.: 

1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w Koszalinie, 

2) Radzie Powiatu Drawskiego. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Zarząd Powiatu Drawskiego 

1. Starosta Drawski - Stanisław Cybula: ______________________ 

2. Członek Zarządu - Waldemar Włodarczyk:__________________ 

3. Członek Zarządu - Zbigniew Dudor: _______________________ 

4. Członek Zarządu - Marek Tobiszewski: ____________________ 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie do Uchwały Nr       /2022 

Zarządu  Powiatu  Drawskiego 

z dnia      sierpnia 2022r. 

 

Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, zarząd jednostki samorządu terytorialnego,  

w terminie do 31 sierpnia, przedstawia, organowi stanowiącemu jednostki oraz regionalnej izbie 

obrachunkowej, informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze, informację o kształtowaniu 

się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu przedsięwzięć ujętych w WPF. 

 

 

Sporządziła: Joanna Andrykowska 


