
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr IH/9/2010 (z późn.zm.)

Objaśnienia
do uchwały Nr XVIII/178/2012 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia
26 stycznia 2012 roku w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej
gminy Drawsko Pomorskie na lata 2012-2041.

Stosownie do zapisów art. 231 ust. l ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 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:
- zwiększenia o kwotę 1.015.000,- zł deficytu budżetu roku 2012, który pokryty zostaje
wolnymi środkami.

1) do wykazu przedsięwzięć wprowadza się:
a) „Budowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-
Zakopiańska" - realizacja w latach 2012-2013, w tym:
-2012rok-100.000,-zł,
-2013 rok-100.000,-zł,
b) „Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego w m.Gudowo" , realizowanego w
ramach projektu PROW - działalnie „Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata 2007-
2013 Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w gminie Drawsko Pomorskie poprzez
budowę ogólnodostępnego boiska i plaży". Realizacja w latach 2012-2013, w tym:
-2012rok-10.000,-zł,
- 2013 rok - 710.000,-zł, (planowano 629.000,-zł) zwiększenie o kwotę 81.000,-zł.
c) „Zagospodarowanie plaży wiejskiej w Gudowie" w ramach projektu PROW - działalnie
„Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata 2007-2013 Budowa infrastruktury sportowo-
rekreacyjnej w gminie Drawsko Pomorskie poprzez budowę ogólnodostępnego boiska i
plaży". Realizacja w latach 2012-2013, w tym:
-2013 rok-250.000,-zł.
d)"Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego w m.Nętno" - 660.000,-zł, w ramach
projektu PROW - działalnie „Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata 2007-2013
Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w gminie Drawsko Pomorskie poprzez budowę
ogólnodostępnego boiska i plaży". Zadanie było planowane do realizacji w roku 2014. W
związku z otrzymaniem dofinansowania realizacja nastąpi w roku 2012. Usuwa się plan z
roku 2014.
e) „Budowa separatorów na wylotach sieci deszczowej do rzeki Drawy w Drawsku
Pomorskim"-100.000,-zł.

2) w roku 2013 zmniejsza się plan wydatków w zadaniu „Budowa separatorów na wylotach
sieci deszczowej do rzeki Drawy w Drawsku Pomorskim" o kwotę 100.000,-zł.

3) w roku 2012 zmniejsza się plan wydatków w zadaniu: „Rozbudowa kina „Drawa" na
Centrum Kultury w Drawsku Pomorskim" o kwotę 20.000,- zł.

4) w roku 2012 zwiększą się środki o kwotę 175.000,- zł w zadaniu: „Budowa nawierzchni
ulicy Bieszczadzkiej wraz z odwodnieniem i nawierzchni ulicy Zakopiańskiej wraz z
odwodnieniem - etap I.


