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ZARZADZENIE NR 21 1/2017
BURn4ISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO

z dnia 21 grudnia 2017 r.

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

Na podstawie art.  257 ust.  1 i 3 ustawy z dnia 27 sieapnia 2009 r. o flnanSaCh PubliCZnyCh

(Dz.U.  z  2017  r.  poz.  2077),    oraz  §   16  Uchwaly    Nr  XXXV/235/2016  Rady  Miejskiej
w  Drawsku  Pomorskim  z  dnia  15  grudnia  2016  r.  w  sprawie  uchwalenia  budzetu  gminy
Drawsko Pomorskie na rok 2017  zarzadza sic? co nastepuje:

§1.   Wprowadza sis nastepujape zmiany po stronie wydatk6w  budZetu gminy na rok 2017.
Wzlotych

WYDA TRT
Tref6

(-)zmniej szenia (+)zwiekszenia
DZIALALNOSC USLUGOWA 1.499,47 1.499,47

Cmentarze
Zakup material6w i wyposaZenia
Zakup energii
Zakup us fug pozostalych

1.499,47

ADMINISTRACJA  PUBLICZNA
75023

75095

4210
4300

4- i -dO-

4430

_U_rz_edy_gm in
Zckup material6w i wyposaZenia
Zakup us fug pozostalych-i-o_2-o-Stir-i-a-2ial-iI-i-63-6_ -- --- -- _- -- -- -- -_ -- -

Wynagrodzenia agencyj no-prowizyj ne
R6ine oplaty i skladki

754
BEZPIECZENsTWO  PUBLICZNEIOCHRONAPRZECIWPOZAROWA

50 50

75412
4260
4300

Ochotnicze stra2e Fez_a_r_p_i:
Zakup energii
Zakup us fug pozostalych

POMOC SPOLECZNA 10.330

85219
3110

-3-6-2 a

4110

4120
4140
4300

Zasilki i pom.w nat.oraz skI.na
_v!2eapieCZenia emerytalne i rentOWe
MGOPS
Zakup ushlg pozostalych-fro-di-t-ki-in-i-e-Srih-ri-dwi2--- -- - - _ -- -- -- -_ -- -- -_ - - __ -

iwi[{;-dips----------------------------------------------

Swiadczenia spoleczne

_Q!r_Q¢_ki_ P qu!t)_ey_ _SP_O_!eS_Zpej
Wydatki osobowe niezalicz.do \vynagr.
Skladki na ubezpieczenia spoleczne
Skladki na FP
Wplaty na PFRON
Zakup uslug pozostalych

3.500

3.500

6.-3-j a

5.000

1.830

3.500

3.500

6_._§3-6- -6d_6-

1.230

5.000

RODZINA 3.400 3.400

Swiadczenia rodzinne) Swiadczenie z
funduszu alimentacyjnego oraz skladki
_p_a_ _u_T!g_z_p_._qu?_e_ryt.i rentowe z ubezp_._ _sp_q!._ _ _ 3.000 3.000



MGOPS
Zakup material6w i wyposaZenia
Zakup us fug pozostalych
Koszty postep.sadowego i prokuratorskiego
Wspieranie rodziny
jwi-(;-6iP§-------------------------------------------

Wydatki osobowe niezalicz.do \vynagr.
Skladki na FP
Szkolenia praco\unik6w niebedapych
czlonkami koapusu sfuzby cywilnej

921
KULTURA  I  OCHRONADZIEDZICTWANARODOWEGO

216 216

Domy i oSrodki kultury, Swietlice i kluby___
FUNDUSZ SOLECKI - Suliszewo
Zakup material6w i wyposaZenia
DoposaZenie Swietlicy wiej skiej (laptop,
rzutnik, ekran, piekar.elektryczny, grill, itp.)
Zakup us fug pozostalych (dopos.Swietlicy)_i_o-i-o-Stir-i- -a-z-iniin-ri-o-S6- --- -- -- ------ ------- -- -- -- -

FUNDUSZ SOLECKI  -  Netno
Zakup material6w i wyposaZenia -Cykl
imprez pokol.(art.spoZywcze i przem.)
Zakup us fug pozostalych -Cykl imprez
pokolenio\vych (orkiestra, animator)

200

RAZEM 16.995,47 16.995,47

§2.   BudZet po dokonanych zmianach zamyka sic:
-    po stronie dochod6wkwota:      72.571.437,69 zI,

-    po stronie wydatk6w kwota:      74.071.792,69 zI.

§3.   Zarzadzenie wchodzi w Zycie z dniem podjecia.


