
Zał. Nr 2 do Uchwały Nr XIV/l23/2011
z dnia 27.10.201 Ir.

Objaśnienia
do Uchwały Nr XIV/123/2011 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia
27 października 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) zwiększa się limit wydatków w roku 2011 na zadanie inwestycyjne p.n."Budowa sieci
wodociągowej do m.Krzynno, Kumki, Zbrojewo" o kwotę 130,-zł,

2) zmniejsza się limit wydatków w roku 2011 na zadanie p.n. „Budowa sieci
kanalizacyjnej Drawsko - Woliczno „ o kwotę 130,-zł,

3) zwiększa się limit wydatków w roku 2011 na zadanie inwestycyjne „Budowa instalacji
rozsączania odcieków na składowisku komunalnym w Mielenku Drawskim" o kwotę
1.000,-zł,

4) zwiększa się limit wydatków w roku 2011 na zadanie inwestycyjne „Budowa instalacji
do spalania gazu składowiskowego na składowisku komunalnym w Mielenku
Drawskim - projekt techniczny" - 2.000,-zł,

5) zmniejsza się plan wydatków w 2011 roku n zadanie „Budowa nawierzchni dróg
dojazdowych do ulicy Łąkowej" o kwotę 40.000,-zł,

6) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne w roku 2011 (rozdz.60016) pod nazwą
„Przebudowa dróg w m.Zarańsko (drogi wewnętrznej należącej do Gminy Drawsko
Pomorskie i drogi powiatowej nr 1952Z) na kwotę 225.000,-zł,

7) zmniejsza się limit wydatków w 2011 roku na zadanie „Rewitalizacja i zmiana funkcji
dworca kolejowego w Drawsku Pomorskim" o kwotę 6.000,-zł,

8) wprowadza się nowe zadania w 2011 roku w rozdziale 75023:
- zakup zestawu komputerowego (komputer, monitor, UPS, drukarka) na wyposażenie
samodzielnego stanowiska ds.integracji europejskiej - 5.000,-zł,
- zakup zestawu komputerowego na nowe stanowisko do Biura Informacji
Turystycznej - 4.000,-zł.

9) wprowadza się nowe zadanie w 2011 roku w rozdziale 80110 p.n. „Wykonanie
ogrodzenia panelowego oraz konserwacja i montaż w Gimnazjum w Drawsku Pom."
na kwotę 9.950,-zł,

10) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne w rozdziale 80110 p.n."Zakup tablicy
interaktywnej" za kwotę 12.000,-zł. Zakup realizowany jest w ramach Programu
„Uczenie się przez całe życie" COMENIUS Partnerski Projekt Szkół - „Dawniej i dziś
we wzrastającej Europie" realizowanego przez Gimnazjum w Drawsku Pomorskim,

11) wprowadza się nowe zadanie w roku 2011 na kwotę 220.000,-zł p.n. „Zakup ciągnika
rolniczego z osprzętem (do odbioru nieczystości płynnych, załadunku i rozładunku
odpadów komunalnych)",

12) wprowadza się w roku 2011 nowe zadanie inwestycyjne (rozdz.90015) p.n. „Budowa
punktów świetlnych przy ul.Obr.Westerplatte i na terenie zielonym za czołgami" na
kwotę 21.000,-zł,

13) wprowadza się nowe zadanie w 2011 roku w rozdziale 90095 p.n. „Rozbudowa
ogrodzenia panelowego przy ul.Kilińskiego" na kwotę 4.050,-zł,

14) w limicie wydatków na rok 2012 zmienia się nazwy zadań:
- zadanie p.n. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Drawsko Pomorskie - Suliszewo"



zmienia nazwę na „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej Dalewo -
Suliszewo - Zagórki - Drawsko Pomorskie",

- zadanie p.n. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Drawsko Pomorskie -- Mielenko
Drawskie - - Oleszno" zmienia nazwę na „Budowa sieci wodociągowej i sieci
kanalizacji sanitarnej Drawsko Pomorskie - Mielenko Drawskie - Oleszno",

- zadanie p.n. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Jankowo" zmienia nazwę na
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Jankowo - Jankowo Małe".

Stąd podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.


