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Drawska Pomorsk`iegO
ul_Gen.Wt,-SikorskiegO 41
78-500 DrawskO Pomorskie

ZARZADZENIE NR 45/2018

tel.I -g4v.r3y;-r?I,,r..-.,I--., ,,,-,i q4-36331 1 3BURMISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO

z dnia 21 lutego 2018 r.

w sprawie zmian planu lvykonawczego bud2etu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2018.

Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sieapnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz.U. z 2017 r. poz. 2077), oraz § 16 Uchwaly Nr LII/368/2017 Rady Miejskiej w Drawsku
Pomorskim z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia bud2etu gminy Drawsko
Pomorskie na rok 201 8 zarzedza sie> co nastepuje:

§1. Wprowadza sic nastepujape zmiany po stronie \vydatk6w budZetu gminy na rok 2018.

w zlotych
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-A TNT

TreS6

(-)zmniej szenia

(+) zwiekszeni a

20

20

20

20

BEZPIECZENsTWO PUBLICZNEIOCHRONAPRZECIWPOZAROWA

754
75416
4210

4700

Strafe gminne (miejskie)
Zakup material6w i \vyposaZenia
Szkolenia praco\unik6w niebedapychczlonkamikorpususfu2bycywilnej

20
20

OSWIATA I |nrYCHOWANIE

8.500

8.500

Szkoly podstawowe
SP w Mielenku Drawskim
Zakup material6w i \vyposa2enia
SP w Netnie
-W-jiat)--riai)-i-k-C5N-------------------____I

2.500

5.000

-Sf_rii- i- -wi -fji-iwiriL- -i-din-6-r-s-in-ri - - - - _ -

Zakup energii

Gimnazj a

5.000

Zakup energii
StoI6wki szkolne i przedszkolne
-sF-vi-Miei6-rikd- -b-fi-wi-Sin-ri- - -- ---- - - - - -

5.000

-Sf-rii- i- -wi- -fji-dwiriL- -i-din-6-Tis-ri_ri _ _ _ - - -

Zakup material6w i wyposaZenia

_i-I_2ed-s-z-i-6 i6- vi- i)-fi-vi;-Sin- i a-rid_iS_kiin
80148

4210

4270
80148

Zakup material6w i wyposaZenia
Zakup usfug remonto\vych
SP w Netnie
Zakup material6w i \vyposaZenia

1.000
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POMOC SPOLECZNA
85219

Z1.
3110

4010

OSrodki pomocy spolecznej
Swiadczenia spoleczne
Wynagrodzenia osobowe\ praco`unik6w

371

371

-

371

371

-

RODZINA

2.000

Swiadczenia lvychowawcze

2.000

GMINA
ZvIOt dOtaCj i OraZ PIatnoSci \vykorzystan.

niezgodnie z przeznaczeniem lub lvykorz.
z naruszeniem procedur, o kt6rych mowa
w art. 1 84 ustarvy, pobranych nienaleznie
lub w nadmiemej wysokoSci
Swiadczenia rodzinne) Swiadczenia z
funduszu a]imentacyjnego oraz skladki
na ubezpieczenia emerytalne rentowe z
ubezpieczenia spolecznego

2.000

2.000

GMINA
ZvIOt dOtaCj i OraZ PlatnOSci lvykorzystan.

niezgodnie z przeznaczeniem lub \vykorz.
z naruszeniem procedur, o kt6rych mowa
w art. 1 84 ustanvy, pobranych nienaleinie
lub w nadmiemej wysokoSci

2.000

RAZEM

10.891

§2. BudZet po dokonanych zmianach zamyka sis:

EZiiiiI

-

po stronie dochod6wkwota:

72.405.346,32 zI)

-

po stronie wydatk6w kwota:

70.805.316,32 zI.

§3. Zarzadzenie wchodzi w dycie z dniem podjecia.

10.891

