
 

Uchwała Nr 634/2023 

Zarządu Powiatu Drawskiego 

z dnia 7 marca 2023 r. 

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2023 

 

Na podstawie art. 222 ust 4 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach  

publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 ze zm.) oraz upoważnienia Rady Powiatu Drawskiego, zawartego 

w § 12 pkt 1 lit. "b" i pkt 3 uchwały Nr LV/366/2022 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 20 grudnia 2022 r.  

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Drawskiego na rok 2023 

Zarząd Powiatu Drawskiego uchwala co następuje: 

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych    36.165,04 zł 

      zgodnie z załącznikiem nr 1      

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych    36.165,04 zł         

zgodnie z załącznikiem nr 2 

§ 3. Rozwiązuje się rezerwę: 

       ogólną w kwocie        32.000,00 zł 

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:   

1) dochodami w kwocie:            120.268.729,89 zł 

w tym: dochodami majątkowymi w kwocie:             11.978.864,76 zł 

2) wydatkami w kwocie:            121.468.729,89 zł 

w tym: wydatkami majątkowymi w kwocie:            17.474.601,34 zł 

3) deficytem budżetowym w kwocie              1.200.000,00 zł 

pokryty przychodami w kwocie z tytułu: 

emisji obligacji                1.200.000,00 zł 

4) przychodami w kwocie,  w tym:             2.900.000,00 zł 

emisja obligacji                2.900.000,00 zł 

5) rozchodami, spłatą kredytów w kwocie:            1.700.000,00 zł 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

 

Zarząd Powiatu Drawskiego:  

 1. Starosta Drawski              Stanisław Cybula  

 2. Wicestarosta                     Waldemar Włodarczyk 

 3. Członek Zarządu               Zbigniew  Dudor 

 4. Członek Zarządu               Marek Tobiszewski ------------- 

 

 

 



Uzasadnienie do Uchwały Nr 634/2023. 

Zarządu Powiatu Drawskiego  

z dnia 7 marca 2023 r 

 

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

1.1. Zwiększenia planu dotacji przyznanych od Wojewody Zachodniopomorskiego, z przeznaczeniem na: 

a) w rozdziale 71015, Nadzór budowlany – działanie: Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów 

budowlanych – zwiększenie planu o 30 000,00 zł na zakup sprzętu komputerowego dla Powiatowego 

Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Drawsku Pomorskim; 

b) w rozdziale 85334, Pomoc dla repatriantów – działanie: Wydawanie postanowień i decyzji w sprawach 

związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji, pomoc dla repatriantów – zwiększenie  

o kwotę 5 955,04 zł na wypłatę pomocy finansowej dla repatrianta.  

1.2. Zwiększenie dochodów budżetowych otrzymanych od Wojewody Zachodniopomorskiego z Funduszu 

Pomocy w kwocie 210,00 zł z przeznaczeniem na pomoc dla opiekuna małoletniego obywatela Ukraińskiego. 

 

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

a) Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w dochodach budżetowych. 

b) Na wniosek naczelników wydziałów i kierowników jednostek, wynikające z ich potrzeb: 

1) Wydział Biuro Obsługi Klienta – zabezpieczenie planu wydatków, z przeznaczeniem na bieżące 

funkcjonowanie wydziału, w kwocie 4 000,00 zł; 

2) Wydział Finansowy – zmiany mające na celu zabezpieczenie planu jako środki własne na realizację 

projektu pn. „Powiat Drawski stawia na pracowników”, w kwocie łącznej 200 000,00 zł, a także przesunięcia 

między paragrafami w ramach zadań zleconych dotyczących obsługi administracyjnej, na kwotę 3 872,00 zł; 

3) Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru – zabezpieczenie planu na wydatki dotyczące usług 

szkoleniowych, na kwotę 3 000,00 zł, w ramach przesunięć między paragrafami w planie wydziału; 

4) Wydział Organizacyjny – zabezpieczenie planu wydatków, na kwotę ogółem 17 100,00 zł, z czego 

15 000,00 zł na zakup usług tj. wydatki związane wizytą przedstawicieli Powiatu Segeberg, usługi transportu oraz 

kwota 2 100,00 zł jako część nakładów poniesionych na organizację Światowego Dnia Organizacji 

Pozarządowych w Powiecie Drawskim; 

5) Wydział Promocji – zmiany między paragrafami, mające na celu zabezpieczenie planu na usługę 

tłumaczenia, na kwotę 1 300,00 zł. 

 

3. Rezerwa - rozwiązanie rezerwy ogólnej w kwocie  32 000,00 zł, z przeznaczeniem na organizację spotkań 

Starostów z przedsiębiorcami oraz reprezentantami innych instytucji oraz na dokształcanie językowe 

pracowników Starostwa Powiatowego. 

 

Sporządził: Zbierajewski Jacek 

 

 

 


