
UCHWAŁA NR VII/52/2011
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIIM

z dnia 31 marca 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wykazu wydatków, do których nie stosuje się
art. 263 ust.l ustawy o finansach publicznych oraz określenia ostatecznego terminu
dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie w następnym roku budżetowym
oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.

Na podstawie art. 263 ust.2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 157, póz. 1240; z 2010r. Nr 28, póz. 146, Nr 96, póz. 620, Nr 123,
poz.835, Nr 152, póz.1020, Nr 238, póz. 1578, Nr 257, póz. 1726), Rada Miejska w Drawsku
Pomorskim uchwala, co następuje:

§1. Zmienia się załącznik do uchwały Nr 111/17/2010 Rady Miejskiej w Drawsku
Pomorskim z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, do których nie
stosuje się art.263 ust. l ustawy o finansach publicznych oraz określenia ostatecznego terminu
dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie w następnym roku budżetowym oraz
ustalenia planu finansowego tych wydatków, który otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do
niniejszej uchwały.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do Uchwały Nr YlI/52/2011
Rady Miejskiej w Drawsku Pom.
z dnia 31 marca 2011 r.
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Treść

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Drogi publiczne jjowiatowe
Dotacje celowe przekazane dla
powiatu na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane na
podstawie porozumień między jst
1. Przebudowa ul.Królewiecka
Drogi publiczne gminne
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
1 .Odbudowa nawierzchni
ul.Grunwaldzkiej i pl. Bałtyckiego
po wybudowaniu sieci
kanalizacyjnej
Dotacje celowe przekazane dla
powiatu na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane na
podstawie porozumień między jst
1 .Przebudowa dróg powiatowej i
gminnych w m.Gudowo

GOSPODARKA
MIESZKANIOWA

Gospodarka gruntami i
nieruchomościami
Program Operacyjny Celu 3.
Europejska Współpraca
Terytorialna Współpraca
Transgraniczna Maklemburgia
- Pomorze Przednie/
Brandenburgia/Województwo
Zachodniopomorskie 2007-2013
- „Rewitalizacja i zmiana
funkcji dworca kolejowego w
Drawsku Pomorskim"
Wydatki inwest.jen.budż.
Wydatki inwest.jedn.budz.

BEZPIECZEŃSTWO
PUBLICZNE I OCHRONA

Kwota
planu

1.075.523,90

198.520,22

198.520,22
877.003,68

243.433,68

633.570

241.353,14

241.353,14

241.353,14
205.150,17
36.202,97

120.000

W tym:
wydatki

majątkowe

1.075.523,90

198.520,22

198.520,22
877.003,68

243.433,68

633.570

241.353,14

241.353,14

241.353,14
205.150,17
36.202,97

120.000

Termin
realizacji

30.06.201 Ir.

31.05.2011r.

30.06.2011 r.

30.06.201 Ir.
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PRZECIWPOŻAROWA

Komendy powiatowe
Państwowej Straży Pożarne]
Dotacje celowe przek.do
powiatu na inwest.i zakupy
inwest.realizowane na podstawie
porozumień miedzy jst
1 . Współfinansowanie zakupu
nowego samochodu specjalnego z
podnośnikiem dla KPSP w
Drawsku Pom. realiz.w ramach
„Programu modernizacji Policji,
Straży Granicznej, PSP i Biura
Ochrony Rządu w latach 2007-
20 11" - program rządowy
KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
Domy, ośrodki kultury, świetlice
i kluby
Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Zachodniopomorskiego na lata
2007-2013 "Rozbudowa kina
"Drawa" na Centrum Kultury
w Drawsku Pom.
Wydatki inwest.jedn.budż.
Wydatki inwest.jedn.budż.
RAZEM

120.000

120.000

1.100.658,47

1.100.658,47

1.100.658,47
528.316,07
572.342.40

2.537.535,51

120.000

120.000

1.100.658,47

1.100.658,47

1.100.658,47
528.316,07
572.342.40

2.537.535,51

30.03.201 Ir.

|

30.06.201 Ir.
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Uzasadnienie

do Uchwały Nr VlI/52/201l Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 31 marca 2011 roku
zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wykazu wydatków, do których nie stosuje się art.263
ust. l ustawy o finansach publicznych oraz określenia ostatecznego terminu dokonania
każdego wydatku ujętego w tym wykazie w następnym roku budżetowym oraz ustalenia
planu finansowego tych wydatków.

Rada Miejska w Drawsku Pomorskim w Uchwale Nr III/l 7/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r.
ustaliła wykaz wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2010. Na podstawie wniosku
URN sporządzono wykaz zadań wraz z planem finansowym oraz określono termin realizacji
poszczególnych zadań w roku 2011. Po przyjęciu uchwały zmienione zostały pierwotnie
ustalone terminy rozliczenia zadań wykonywanych przez Powiat, na które Gmina przekazuje
dotacje. Dotyczy to zadań inwestycyjnych wykazanych w dziale 600 - transport i łączność:

1. „Przebudowa ul. Królewieckiej"
W uchwale Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim określono termin realizacji do 31 maja
2011 r. W niniejszej uchwale wprowadza się termin realizacji - 30 czerwca 2011 r.

2. „Przebudowa dróg powiatowej i gminnych w m. Gudowo"
W uchwale Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim określono termin realizacji do 31 maja
2011 r. W niniejszej uchwale wprowadza się termin realizacji - 30 czerwca 201 Ir.


