
RADA MIEJSKA
w DRAWSKU POMORSKIM

UCHWAŁA NR XII/102/2011
RADY MIEJKSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM

z dnia 25 sierpnia 2011 r.

w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Drawsko
Pomorskie na lata 2011-2041.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz.U. Nr 157 póz. 1240; z 2010 r. Nr 28, póz. 146, Nr 96, póz. 620, Nr 123, póz. 835, Nr
152, póz. 1020, Nr 238, póz. 1578, Nr 257, póz. 1726), Rada Miejska w Drawsku Pomorskim
uchwala, co następuje:

§ 1. Do wieloletniej prognozy finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2011-2041,
zwanej dalej „prognozą" przyjętej Uchwałą Nr III/9/2010 Rady Miejskiej w Drawsku
Pomorskim z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
gminy Drawsko Pomorskie na lata 2011-2041, ze zmianami, wprowadza się następujące
zmiany:

2) załącznik Nr l otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr l do niniejszej uchwały,
3) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 2 do mniejszej uchwały,
4) załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie, jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Zał. Nr 2 do uchwały Nr XII/102/2011

Objaśnienia
do Uchwały NrXH/102/2011 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 25 sierpnia
2011 r. w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Drawsko
Pomorskie na lata 2011-2041.

Stosownie do zapisów art. 231 ust. l ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić w wyniku
podjęcia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.
Zmiany dotyczące niniejszej uchwały dotyczą:
1) wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć roku 2011 nowych zadań inwestycyjnych:
a) „Budowa chodnika i zjazdów na drodze gminnej w m. Gudowo" - 65.000,- zł,
b) „Wykonanie infrastruktury bezpieczeństwa na stadionie miejskim przy ul. Okrzei
- 60.000,- zł,
c) Zainstalowanie jednej kamery monitoringu wizyjnego na budynku nr 4 przy ul. Sikorskiego
oraz wymiana osprzętu w centrali monitoringu" - 20.000,-0 zł,
d) „Budowa boiska wiejskiego w m. Suliszewo" - 50.000,- zł.

2) w projekcie realizowanym, przy udziale środków unijnych pn.: „Wykonanie nawierzchni
ulic i chodników w obrębie ulicy Wywiórskiego" w ramach „Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011" - przenosi się z rozdziału 60014 kwoty dotacji z
budżetu państwa 260.000,- zł oraz z budżetu powiatu - 610.000,- zł do rozdziału 60016.
Przeniesienia dokonuje się na podstawie pisma ZUW nr FB-1.3111.2.95.2011.3PW z dnia
30.06.2011 r., w którym wskazano, że dotacja na realizację przedsięwzięcia „Wykonanie
nawierzchni ulic i chodników w obrębie ulicy Wywiórskiego" w ramach „Narodowego
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011" ma być ujęta w rozdziale w jednym
60016 - Drogi publiczne gminne, gdyż gmina jest liderem. Z uwagi na to, że zadanie to
realizujemy wspólnie z Powiatem dochody i wydatki dotychczas ujęte były w dwóch
rozdziałach: 60014 - część powiatowa i 60016 część gminna.
Ostatecznie przyznana dotacja na zadanie to wynosi łącznie 1.001.869,- zł, w tym 50 % dla
gminy i 50 % dla powiatu,
Stąd podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.


