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B    u    E%   .RE   i   a   I   Fg   a                  ZARZADZENIENR,140/2016
Drawska P ,3mOrSkiegO        BURR4ISTRZA DRAWSKA POMORSRIEGO

7u5-€;oBon.DYTa.ws;kkoorgkoi:go:sgi';                        z dnia 1 0 paZdziernika 20 1 6 r.
tel. og,-i...3633485: fax. nC).I  1.i,i-,--  ,

w sprawie zmian planu wykonawczego budZetu gminy Drflwsko Pomorskie na rok 2016.

Na podstawie art.  257 ust. 1 i 3 ustarvy z dnia 27 sieapnia 2009 I. o fmansach publicznych
(Dz. U. z2013 r. poz.  885, poz. 938, poz.  1646; z2014 r. poz. 379, poz. 911,poz.  1146, poz.
1626,poz.  1877; z2015 r.poz. 238,poz. 532,poz.  1045,poz.  1117,poz.  1130,poz.  1189,poz.
1190, poz.  1269, poz.  1358, poz.  1513, poz.  1830, poz.  1854, poz.  1890, poz. 2150; z 2016 r.

poz. 195) oraz § 15 Uchwaly  Nr XIX/147/2015  Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia
3Q grudnia 2015  r. w sprawie uchwalenia budzetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2016
zarzadza sis) co nastepuje:

§1.   Wprowadza sis nastepujape zmiany w dochodach budZetu gminy na rok 2016.
w zlotych

DOCHODY
TreS6

(-)zmniej szenia (+)zwiekszenia

POMOC SPOLECZNA

-FFd`

5.239,ll

85215 Dodatki mieszkaniowe - 5.239,ll
2010 Dotacj e celowe otrzymane z bud2etu pahstwanarealizacjezadafibiezapychzzakresuadministracjirzadowejorazinnychzadahzleconychgminieustawami(fez.eel.poz.24,dzialanie13.1.2.1)

- 5.239,ll

RAZE M 5.239,ll

§2.   Wprowadza sis nastepujape zmiany w lvydatkach budZetu gminy na rok 201 6.

W zlotych
-ATRI

TreS6
(-)zrmiej szenia (+) zwiekszeni a

TURYS TYRE
63095 Pozostala dzialalnoS6 220 220

4110 Skladki na ubezpieczenie spoleczne - 150

4120 Skladki na FP - 70
4210 Zakup material6w i lvyposaZenia 220 -

ADMINISTARCJA PUBLICZNA
75022

75023

4190
4300

4_2_ i_6

4700

Rady gmin
Nagrody konkursowe
Zakup us fug pozostalych
Administracj a publiczna
Zakup material6w i wyposa2enia
Szkolenia pracownik6w niebedapych
czlonkami koapusu sfu2by cywilnej
Promocja jst



4210
4280

4300
4430

Wsp6Ipraca z wojskami pflhstw
sojuszniczych stacjonujacych na poligonie
draw s kin
Zakup material6w i wyposaZenia
Zakup us fug zdrowotnych
Obsluga muzyczna imprez promocyjnych
Zakup uslug pozostalych
R6ine oplaty i skladki
Zakup nagr6d za udzial w konkursach
obj etych patronatem Burmistrza
Nagrody konkursowe 250

oSwIATA I |VIrCHOWANIE 22.200 22.200

80101
3-6 i-6 i

-a_6 i_6i- -

-a-6 i_61- -

-3_6ir a- _

_a-6 i_I a_ -

-3_6 i-46- -

-a-a i_46- -

_§-6 i-4§- _

-3-6 i-4§- -

80148

4210
4270
4430
4700

4270
4280

4210
4280
4300
4360
4410
4430
4700

4270
4280

4-4 i_d
4700

Szkoly podstawowe-Si-i-oil- fb-a-s_t_ivi-dwi-a_ _wi- -b_i_a_wii-rfu_ _i-din-.- _ - _ -

Zakup material6w i wyposa2enia
Zakup us fug remontolvych
R6ine oplaty i skladki
Szkolenia pracownik6w niebedapych
czlonkami korpusu sfuZby cywilnej-Pip-Z[;-a-s-z-i-6i;i----------------------___--__----------

-ri-Zed-s-Zk-6i6- iv- i)_fi-vi;Sk-ri- Fb-ri-o-ii-kiin- _ - - - - -

Zakup us fug remontowych
Zakup us fug zdrowotnych
Gimnazj a
Gimnazjum w Drawsku Pomorskim
Zakup material6w i lvyposa2enia
Zakup us fug zdrowotnych
Zakup us fug pozostalych
Oplaty z tytufu us fug telekomunikacyj nych
Podr6Ze sluzbowe kraj owe
R6ine oplaty i skladki
S zkolenia pracownik6w niebedapych
czlonkami korpusu sfu2by cywilnej
Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
Gimnazjum w Drawsku Pomorskim
Wynagrodzenia bezo sobowe
Podr62e sluzbowe kraj owe
S zkolenia pracownik6w niebedapych
czlonkami koapusu slu2by cywilnej
StoI6wki szkolne i przedszkolne-i-I-Zed-s-z-i-6i6- vi- i)-Fi-wi-Sk-ri_ fb-ri-o_ii_kiin_ _ - _ - -

Zakup us fug remontowych
Zakup us fug zdrowotnych-i-r-Zed-s-Zk-6i6-iv_ ii_fi-wi-Sk-ri- fa-ri-. - - - _ - - - _ - - _ - _ -.

Podr6Ze sfu2bowe kraj owe
Szkolenia pracownik6w niebedapych
czlonkami korpusu sfu2by cywilnej

5.400
5_. _4_ 6-6

5.000
400

-

2_. -o-6-6

2-. -o- a-6

2-. -o-6-6

4-. _o_a_a

4_. _o_ 0-6

;;oo::o;i

:

1:

3-. -6_ a-6

3_. -6- 6_ti

i-. -o-a-6

7.600

5.400
5_._4 a-6

5-.-2 0-6

-

200
2-.-6 0-6

2_._6 fro

2.000
a-.-a fro
i-.-6 fro
3-.-8- a_6

-
-

-

200
a-.-6 0-6

a_._6 0-6

-

8.600
2-.-i a-6
2-.-6 fro
2-.-6 a-6

POMOC SPOLECZNA 5.239,ll

Dodatki mieszkaniowe 5.239,ll



•S             _€3

854
EDUKACYJNA OPIEKAwvc"o"AWCZA

200 200

85401 Swietlice szkolne i przedszkolne 200 200
85401 Gimnazjum w Drawsku Pomorskim 200 200

4210 Zakup material6w i wyposaZenia -200 200-
4700 S zkolenia pracownik6w niebedapychczlonkamikoxpususfu2bycywilnej

900
GOSPODARKA KOMUNALNA IOCHRONASRODOWISKA

2.700 2.700

Utrzymanie zieleni w miastflch i gminach
FUP\mUSZ SRODOWISKA
1 )Utrzymanie zieleni i park6w
Zakup material6w i lvyposaZenia
a)zakup (byliny, kwiaty, krze|vy, drzewka)
Zakup us fug pozostalych
b)prace pielegnacyjne drzew i krzew6w

2.700

2.700

2.700

KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Pozostala dzialalnoS6
Fundusz Solecki - Suliszewo
Zakup material6w i wyposaZenia
DoposaZenie placu sportowego (zabaw)
dz.ur 233/22 Suliszewo (urzadzenie silowe)
Zakup us fug pozostalych
DoposaZenie placu sportowego (zabaw)
dz.ur 233/22 Suliszewo (urzqdzenie silowe)
- montaZ

600

600

RAZE M

EiiiiI

27.920 33.159,ll

§3.   BudZet po dokonanych zmianach zamyka sis:
-    po stronie dochod6wkwota:      66.257.559,86 zI,
-    po stronie lvydatk6w kwota:      69.130.485,46 zI.

§4.   Zarzadzenie wchodzi w Zycie z dniem podjecia.

i;.ii9[ii§i;;`


