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ZARZ4DZENIE NR 113/2016

z dnia 10 sierpnia 2016 I..

w sprawie zmian planu lvyhonawczego budZetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2016.

Na podstawie art.  257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 siexpnia 2009 r. o finansachpublicznych
@z. U.  z 2013 I. poz.  885, poz.  938, poz.  1646;  z 2014 I. 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 I.

poz. 195) oraz § 15 Uchwaly  NrRE/147/2015 Radyhdiejskiej wDrawskuPomorshin z dnia
30  grudria 2015  I.  w  sprawie uchwalenia budZetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2016
zarzadza siej co nastepuje:

§1.   Wprowadza sic nastapujape zmiany w dochodach budretu gminy na rck 2016.
W zlotych

D 0 CHODY
Tref 6

(-)zmniej szenia (+)zwiekszenia

POMOC SPOLECZNA 79.230

Skladki    na    ubezpieczenia    zdrowotne
oplacane  za  osoby  pobierajace  niekt6re
twiadczenia      z      pomocy      spolecznej)
niekt6re   Swiadczenia  rodzinne   oraz  za
osoby uczesthiczace w zajeciach centrum
integracji sp olecznej
Dotacje celowe przckaz. z b.p. na realizacjg
zadal  biezapych   z   zalcresu   administracji
rzadowej   oraz  i-ych     zadat  zleconych
gminom     ustawami(dzialanie     20.1.3.1W
(oplacanie  i  refundacja  skladek  za  osoby
uprm-ione) -rezerwa celowa b.p. poz.34
Zasilki i pomoc w naturze oI,aZ Skladki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowne
Dotacje celowe przekaz. z b.p. na realizacje
wlasnych zadal bie2apych gmin (dzialanie
13.1.2.1W    Wsparcie     fmansowe     zadal
pomocy spolecznej - |vyplata zas.okresow.)
-  rezerwa celowa poz. 25

i_;;_iiiri__s_t_;_I;_________-_-_-____________________--_-_-

Dotacje celowe przekaz. z b.p. na realizacje
wlasnych zadin bie2apych gmin (dzialanie
13.1.2.1W     Wsparcie     fmansowe     zadari

pomocy spolecznej - vy)xplata zas.stalych)
-  rezerwa celowapoz. 25

OSrodki pomocy spolecznej

17.000

17.000

9.800

9.800-------jb-.i-a-6

50.140

2.290



2_6T6- - Dotacje celowe przekaz. z b.p. na realizacjezadahbiezapychzzalnesuadministracjirzadowejorazinnychzadarizleconychgminomustawami(dzialanie13.1.2.1WWsparciefmansowezadahpomocyspolecznejlvyplataw)magr.zasprawowan.opieki)-rezerwacelowapoz.25

2.290

I
RAZEM - 79.230

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

Wzlotych
-A TRI

TI.eS 6
(-)zmniej szenia (+)zwiekszenia

O Sln7IATA I lnrYCHOWANIE 2.035 2.035

4260
4270

80195

Szkoly podstawowe
_Si;_vi_Mi_6i;_rikd-b_;;_vi;Skri___ _ _______-__

Zakup energii
Zakup usfug remonto\vych
i-o-2-o-Stan-a-a_Zial-din-6S_6_- _--- --- ------ --- --

Gimnazjum w Drawsku Pomorskim
Skladki na ubezpieczenie spoleczne
Skladki na Fundusz Pracy
WJmagrOdZenia beZO SObOWe

2.000 2.000

2.000

35

3j
__`._I_I

5

OCIIRONA  ZDRO|R7IA 3.500 3.500

Przeciwdzialanie alkoholizmowi

i-riiif)_L_Sin_;_I)-o-i-o-5ta-fy6L-__-_____ __ ___ _______ __

1 ) Ill.3 prowadzenie profllalctycznej
dzialalnoSci w szkolach podst, gimnazjach
i szkelach p onadgimnazj alnych
2) Ill.4c - usfugi transportowe

3.500

3.500

3.500

3.500

POMOC  SPOLECZNA 128.950 208.180

Rodziny zastep cze

MGOPS
Zakup usfug przez jst od innych jst
Wspieranie ro dziny

MGOPS
W)magro dzenia osobowe pracolmik6w
Skladki na ub ezpieczenia spoleczne
Podr6Ze sfuZbowe krajowe

|1.000

ll.000

6.000



85213

SIdadki na ubezpieczenia zdrowotneoplacanezaosobypobierajaceniekt6reSwiadczeniazpomocyspolecznej?niekt6reSwiadczeniarodzinneorazzaosobyuczestniczacewzajeciacllcentrumintegracjispolecznej

- 17.00017.000109.8009.800

4130

MGOPSskladkina ubezpieczenie zdrowotne
-

85214
Zasilhi i pomoc w naturze oraz sRIadki naubezpieczeniaemerytalneirentowne

-

3110

MGOPSSwiadczenia spoleczne
-

4330 Zakup usfug przez jst od innych jst - 100.00050.14050.14014.2402.290

85215 Do dathi mieszkaniowe 111.000

3110

MGOPSSwiadczenia spoleczne
111.000

85216 ZasiIId stale -

3110

MGOPS\Swiadczenia spoleczne
-

85219 OSrodki pomocy spolecznej ll.950

3110

MGOPSSwiadczenia spoleczne
-

4010 W)magrodzenia osobowe praco\unik6w 10.000 -

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.770 -

4210 Zakup material6w i w)posa2enia 180 -

4280 Zakup usfug zdrowotnych - 180

4410 Podr6ze sfu2bowe krajowe - 1 1.770

I   921

IttJLTURA I   OCIIRONADZIEDZICTWANARODO|h7EGO
208,55 2.8,55         I

92195 Pozostala dzialalnoS6 208,55 208,55

4210

Fundusz Solecld SuliszewoCyklimprezpokoleniowychZckupmaterial6wi\vyposaZenia

- 208,55

4300 Zakup usfug pozostalych 208,55 -

I
RAZEM 134.693,55 213.923,55

§3.   Budget po dokonanych zmianach zamyka sic:
-    po stronie dochod6wkwotq:      65.344.784,43 zI,
-    po stronie \vydatk6wkwota:      68.217.710,03 zI.

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


