
Uzasadnienie do Uchwały Nr          /2022 

Rady Powiatu Drawskiego  

z dnia    września  2022 r. 

 

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

a) zwiększenia planu dochodów z uwagi na zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022, 

z przeznaczeniem na  podwyżkę płac dla nauczycieli początkujących od 1 września 2022 r., oraz zatrudnieniem 

nauczycieli pedagogów specjalnych, na kwotę 238.605,00 zł; 

b) zmniejszenia planu dochodów na rok 2022, z uwagi na zmiany montażu finansowego projektu "Budowa 

Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego",   o kwotę 26.304,61 

zł; 

c) zwiększenia planu dochodów w jednostkach oświatowych, z tytułu  rozliczenia projektu "Poznaj Polskę", na 

kwotę  73.175,00 zł; 

d) zwiększenia planu dochodów o kwotę 16.002,00 zł, z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, 

z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej w Darskowie. 

e) Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - zwiększenie planu dochodów z tytułu 

wypracowanych dochodów, o kwotę 85.014,40 zł, w tym darowizna dla młodzieży pochodzącej z Ukrainy w 

kwocie 9.014,40 zł; 

f) Zespół Placówek Edukacyjno -Terapeutycznych w Bobrowie - zwiększenie planu wypracowanych dochodów z 

tytułu wyżywienia, transportu dzieci oraz odszkodowania autocasco, na kwotę 55.223,34 zł; 

g) Zespół Szkół w Kaliszu Pomorskim - zwiększenie planu dochodów z tytułu otrzymanych środków z Gminy 

Kalisz Pomorski, na organizację konkursu z języka angielskiego, w kwocie 500,00 zł; 

 

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

a) otrzymanych dochodów, zgodnie z ich przeznaczeniem; 

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

1)  Wydział geodezji, Kartografii i Katastru - zmiany  w planach wydatków projektu "Budowa 

Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego" na ogólna kwotę 131.734,61 zł; 

2)  Wydział Edukacji - zmiana w planie wydatków budżetowych w szkołach niepublicznych, zapewniająca  

wypłatę dotacji, na kwotę 74.068,00 zł; 

3)    Wydział Finansowy - zmiana w planie wydatków dotycząca dostosowaniu klasyfikacji budżetowej do 

wymogów rozporządzenia MF z dnia 15 lipca 2022 r, zmiana w planie wydatków zabezpieczająca regulowanie 

płatności budżetowych oraz projektu "Powiat Drawski stawia na pracowników", na ogólna kwotę  675.037,00 zł; 

4)  Wydział Inwestycji - zmiany w planie wydatków związanych  z projektem "Transport na życzenie", z 

uwagi na dostosowanie planu dochodów i wydatków do warunków umowy na realizację projektu, na kwotę 

300.000,00 zł; 

5)    MOW Czaplinek - zmiany w planie wydatków jednostki, zabezpieczające płatności za energię 

elektryczną,  na kwotę 3.500,00 zł; 

6)  Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pomorskim - zmiana 

w planie wydatków między działami, zabezpieczająca wydatki dotyczące świadczeń zdrowotnych, 

gospodarowania odpadami oraz PPK, na kwotę 18.078,00 zł; 



7)  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim - zmiany w planie jednostki, na kwotę 

248,00 zł, zabezpieczające świadczenie rodzinne dla uchodźcy z Ukrainy. 

8) Zarząd Dróg Powiatowych w Drawsku Pomorskim - zmiany w planie wydatków inwestycyjnych o 

kwotę 135.000,00, z  przeznaczeniem na kontynuację zadania pn. "Budowa chodnika w miejscowości Dołgie, 

wzdłuż drogi powiatowej nr 1956Z"; 

9)  Zespół Placówek Edukacyjno - Terapeutycznych w Bobrowie – zmiany w planie wydatków jednostki, 

związane z zabezpieczeniem kosztów wyżywienia, transport uczniów, naprawy samochodu oraz dostosowanie 

klasyfikacji budżetowej do rozporządzenia MF, na kwotę 125.823,34 zł; 

10) Zespół Szkół w Czaplinku - zmiany w planie wydatków jednostki związane z dostosowaniem 

klasyfikacji budżetowej do rozporządzenia Ministra Finansów;  

11) Zespół Szkół w Drawsku Pomorskim - zmiany w planie wydatków jednostki, związane z 

dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do rozporządzenia Ministra Finansów oraz zmiany w paragrafach, 

dotyczące zabezpieczenia planów na potrzeby jednostki, związane z energią elektryczną, opłatami  za 

gospodarowanie odpadami, na kwotę 40.283,00 zł; 

12) Zespół Szkół w Kaliszu Pomorskim - zmiany w planie wydatków szkoły, zabezpieczające bieżące 

wydatki na gospodarowanie odpadami, projekt Erasmus+ oraz dostosowanie klasyfikacji budżetowej do 

rozporządzenia MF, na ogólna kwotę 20.890,43 zł; 

13)  Zespół Szkół w Złocieńcu - zmiany w planie wydatków jednostki, związane z zabezpieczeniem planu 

wydatków na opłacenie energii elektrycznej, gazu i wody, na kwotę 14.500,00 zł, oraz dostosowanie planu 

wydatków do rozporządzenia MF.  

 

3. Dokonuje się zmian w planie przychodów budżetu w wyniku : 

Zaangażowania kwoty 235.000,00 zł środków wolnych z art. 217  ust. 2 pkt 6, z przeznaczeniem na zabezpieczenie 

planu wydatków, związanych z  płatnościami odsetek od kredytów i obligacji Powiatu.  

 

 

 

 

Sporządziła : Joanna Andrykowska 

 


