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ZARZADZENIE NR 166/2017
BURR4ISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO

z dnia 07 w]zeSnia 2017 I.

w sprawie zmian planu ivykonawczego budZetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2017.

Na podstawie art.  257 ust. 1 i 3 ustarvy z dnia 27 sierpnia 2009 I. o flnanSaCh Publicznych
(Dz. U. z 2016, poz.  1870,   poz.  1984, poz. 2260, z 2017 I. poz.  191, poz. 659, poz.933, poz.
935  i  poz.  1089),    oraz  §  16  Uchwaly    Nr  XXXV/235/2016  Rady  Miejskiej  w  Drawsku
Pomorskim  z  dnia  15  grudnia  2016  I.  w  sprawie  uckwalenia  budzetu  gminy  Drawsko
Pomorskie na rok 2017  zarzqdza sie9 CO naStePuje:

§1.   Wprowadza sis mast?pujape zmiany po stronie dochod6w  budZetu gminy na rok 2017.
w zlotych

DOCHODY
TI.eS6

(-)zmniej szenia (+)zwiekszenia
EDUKACYJNA OPIEKA |n7YCHOW. 4.100

Pomoc materialna a charakterze socjalnym
Dotacje celowe otrzymane z budzetu pafistwa
na realizacje zadah bie2qcycfi gmin z zakresu
edukacyjnej opieki \vychowawczej
flnanSOWanyCh W CatOSci przez budZet

pafistwa w ramach program6w rzedowych
(dzialanie 3. 1.5.3 W lvyr6wnanie szans
edukacyjnych dzieci i mlodziezy "Wyprawka
szkolna9')

4.100

4.100

RAZE M 4.100

§2.   Wprowadza sis nastepujape zmiany po stronie \vydatk6w  budZetu gminy na rok 201 7.
w zlotych



Promocja gminy Drawsko Pomorskie
poprzez organizacj g imprez9 urOCZyStOSci
miejskich i paristwoivych

agrody konkursowe
Zakup material6w i wyposa2enia
Zakup us fug pozostafych

1.540

14

OS`WIATA I |n7YCHOWANIE 8.000 8.000

Pozostala dzialalnof6
GMINA
Kompleksowy program rozwoju edukacji
w szkoEach podstawowych i gimnazjalnych
na obszarze powiatu drawskiego
Zakup us fug pozostalych

Zakup us fug pozostalych (dow6z uczni6w na
zawody sportowe, konkursy itp..)

8.000

8.000

8.000

8.000

EDUKACYINA OPIEKA |n7YCHOW® 4.100

85415
§_5_4- i -j

Pomoc rmateE.ialma O ¢harakterZe SOCje-SE-rii_ i- -iv_ _riEi-aTwi;-kri- -ri-6ri-._ _ - - - - - - _ - - _ - - - _ -

Irme foamy pomocy dla uczni6w-Sri-olky- ir 6-ri-ft-d_;iin-ri-iij -all-ri-6 -wi -ir i_:wi-s-riri

PomoFSkim
Grmima
Irme fo]my pomocy dla uczni6w

900
GOSPODARKA KO`MtJNALNA IOCHRONASRODOWISKA

2.000 2.000

PozostaEa dziaEaEnoS6
i-a-krib_ in-it6ii i-I-6iv- i- -wiri Sis_iZ_Gin-i -(-Zi-kri-i _ - - -
element6w naprawczycfi na place zabaw na
terenie miasta i gminy Drawsko Pom.)
Zakup ushig pozostalytha (dow6z piasku na
place zabaw)

2.000

RAZE M 80.654

§3.   Budget po dokonanycfi zmianach zamyka sis:
-     po stronie dochod6wkwota:     70®221o946)17 zE,

po stronie `vydatk6w kwota:     71.495.55fl,17 zE.

§4.   Zarzadzenie wchodzi w Zycie z dniem podj?cia.
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