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B    U     R    M    I    S    T    R    2
Drawska Pomorskiego

ul.Gen.VVI.Sikorskiego 41
78-500 Drawsko Pomorskie

tel.  094-3633485:  fax.  nod-363,111

ZARZADZENIE NR  146/2016
BURn4ISTRZA DRAWSKA POMORSRIEGO

z dnia 24 paZdziernika 2016 I.

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

Na podstawie at.  257 ust. 1 i 3 ustanvy z dnia 27 siexpnia 2009 r. o flnanSaCh Publicznych
(Dz. U. z 2013  r. poz.  885, poz.  938, poz.  1646; z 2014 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,  poz.  1257,  poz.1454)  oraz  §  15  Uchwaly     Nr XIX/147/2015   Rady  Miejskiej  w
Drawsku Pomorskim z dnia 30 gmdnia 20 1 5 r. w sprawie uchwalenia budzetu gminy Drawsko
Pomorskie na rok 2016 zarzadza sic) co nastepuje:

§1.   Wprowadza sis mast?pujape zmiany w dochodach budZetu gminy na rok 2016.
w zlotych

DOCHODY
TreS6

(-)zmni ej szenia (+)zwiekszenia

ROLNICTWO I LOWIECTWO 257.425,98

01095 Pozostala dzialalnoS6 - 257.425,98

2010

Dotacje celowe otrz)mane z bud2etupinstwanarealizacjezadahbieZapych zIzakresuadministracjirzadowejorazinnychzadahzleconychgminieustawami(rezerwacelowab.p.poz.7,dzialanie21.5.4.3.W)

- 257.425,98

POMOC SPOLECZNA

85212
Swiadczenia rodzinne) zaliczka
alimentacyjna oraz skI.na

i rent z ubezp_.spp_I
Dotacje celowe otrz)mane z budZetu
paristwa na realizacje zadah bie2apych z
zakresu administracj i rzadowej oraz innych
zadah zleconych gminie ustawami
(dzialanie  13.4.1.1, fez.eel.b.p.33 - 1 1.140,-
zl, ust.bud2et.-65.425,-z1)
Zasilhi i pom.w nat.oraz skI.na

emerytalne i rentowe
Dotacje celowe przekazane z budZetu
pahstwa na realizacje wlasnych zadafi
bie2apych gmin (dzialanie 13.1.2. 1W,

Q i_I_9_¢ ki_ P I)_P1_O_ey_ _S_pe !e_C_ZP ej _

76.565

76.565

5.912

5.912_ _jO-j-



Dotacje celowe otrzymane z budzetu
pahstwa na realizacje zadal biezapych z
zckresu administracj i rzadowej oraz innych
zadah zleconych gminie ustawami (z
fez.eel.b.p.poz.25, dzialanie  13.1.2.1)

854
EDUKACYJNA OPIEKA\nT\rC"OWAWCZA

- 23.216

85415 Pomoc materialna dla uczni6w - 23.216
2030 Dotacje celowe przekazane z budzetupalstwanarealizacjewlasnychzadinbie2apychgmin(fez.eel.b.p.poz.26,dzialanie3.1.5.3)

- 23.216

RAZEM 363.423,98

§2.   Wprowadza sis nastepujape zmiany w lvydatkach budZetu gminy na rok 2016.
w zlotych

-A\ TRE
Tref6

(-) zrmiej szenia (+)zwi?kszenia

ROLNICTWO I LOWIECTWO 4.000 261.425,98

Infrastruktura wodociqgowa i sanitacyj na
wsi

4260
6060

01095 Zl

4210
4300
4430

4190
4210
4300

Zakup energii
Wydatki inwestycyj ne j ednostek
budeetowych
1. Budowa sieci kanalizacji sanitamej
Labedzie-Netno-Rydzewo-Lasocin - etap Ill
Pozostala dzialalnoS6
Zadania zlecone
Zakup material6w i wyposa2enia
Zakup usfug pozostalych
R6ine oplaty i skladki
Zadania wlasne
Zakup na
Zakup material6w i lvyposa2enia
Zakup usfug pozostalych

1.500
i-._5- a_6

2-._jfro

500
1.000
1.000

4.000

4.000
257.425,98

1.459,36
3.588,21

252.378,41

TRANSPORT I LACZNOSC 4.000 4.000

60016 Drogi publiczne gminne 4.000 4.000

4170

Inwentaryzacja i ewidencja dr6g )przegladyobiekt6wmostorvychW)magrodzeniabezosobowe

- 4.000
4300 Zaloup usfug pozostalych 4.000 -

ADMINISTRACJA PUBLICZNA 27.400 27.400

Administracj a publiczna 23.000 23.000



4010
4170
4300
4700

6060

Wynagrodzenia osobowe praco\unik6w
W)magrodzenia bezosobowe
Zrfup usfug pozostalych
Szkolenia pracolunik6w nieb?dapych
czlonkami koapusu sfuzby cywilnej
Wydatki na zalfl]py inwestycyjnych
j ednostek bud2etovych
1. Sprzet komputerowy
Promocja jst
ZaliL-i;ii-s-fu-g- -ja-Z6-s-t-dy_6L-__- _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ - _ - - - - --

1.Publikacje promocyjne w prasie i innych
wydawnictwach
2.Wykonanie strony internetowej
Informacj i Turystycznej

9.000
4.400

4.400

4.400

OSWLATA\ I \nTYCHOWANrm ll.350 ll.350

80101
§ -o-i-o- i

80101

80104
§-o-i-o_4

§ b-i _4_5

80148

80148

4280
4700

4210
4260

4210
4260

-42-i -a

4410
4700

Szkoly podstawowe-Srib_I_i _I;_6_d i_t_iwi_o_via- wi;- -b-ii-wi-Sin- -i-o-ri-.

Zakup usfug zdrowotnych
Szkolenia praco\unik6w niebedapych
czlonkami koapusu sfu2by cywilnej
Szkola Podstawowa w Netnie
Wydatki osobowe niezaliczane do
wynagro dzeh-Srib_I_i ii-6_di_t-ivi 3-wi i- iv- -rid_i_e_I_e_ri_i_ri _f5i_. _ _

Zafup material6w i \vyposa2enia
Zakup energii
Oddzialy przedszkolne w szkolach
podstawowych
Szkola Podstawowa w Netnie
Wydatki osobowe niezaliczane do
vyagro dzch
iP]i-i;-a;:ik-o-I-;_-----___-----------------------

ij i-Zed Sik_df6-wiii_I_iwi,-s-i-ri-?-6-rid-Ii ri-ri
Zakup material6w i lvyposaZenia
StoI6wki szkolne i przedszkolne-Sribi-i i)_6_d5-t_ivi 3-wi i- iv- -rid-i-e-1-e-ri-i-ri - - - - -

D Paws kin
Zaloup material6w i w)posaZenia
Zakup energii
i5i_ZedSik-o-I-6-wii5-I-iiv_s_i_rii1_6_ri._ _ _ _ - - _ - _ '

Zakup material6w i w)posa2enia
Podr6Ze sfu2bowe kraj owe
SZkolenia pracol-ik6w niebedapych
czlonkami koapusu sfuZby cywilnej
Gimnazjum w Drawsku Pomorskim

2-.-6 a-6

2_._6 fro

2-.-6 0-6

i-.-§ 0-6

1.400

3.800

1.400

1.400

2-.-2 a-6
Z-.-6 i-6
200

200



4410
4700

Podr6Ze sfuZbowe krajowe
Szkolenia praco\unik6w niebedapych
czlonkami korpusu sfuZby cywilnej

OCHRONA ZDROWIA 21.500 21.500

Przeciwdzialanie alkoholizmowi 21.500 21.500

4300

4210

4210

4360

I.1.c.doposaZenie GCP
Zarfup material6w i wyposa2enia
I.1.b.czynsz) ogrzewanie) energia
Zakup energii
Oplaty za administrowanie i czynsze za
budymki, 1okale i pomieszczenia gara2owe
I.4.dofinflnsowanie terapii dla
uzaleZnionych i wsp6IuzaleZnionych
Zakup usfug pozostalych
I.9.koszt badafi diagnostyczno-
psychiatrycznych i psychologicznych
Zakup usfug pozostalych
Ill. 1.c.dogivianie
Zckup material6w i w)posaZenia
Ill. 1.A.zakup mflteriflI6w i wryposaZenia
Zakup material6w i w)posaZenia
Ill.1.e.oplata za telefon
Oplaty z t)rfufu usfug telekomunikacyjnych
Ill.3.prowadzenie profilaktycznej
dzialalnoSci w szkolach....
Zakup usfug pozostalych
V.2.Szkolenie czlonk6w komisj i
Zakup us fug pozostalych
Szkolenie pracolunik6w niebedapych
czlonkami korpusu sfuzby cywilnej
V.4.prenumerata czasopism
Zakup material6w i w)posa2enia
V.5.zakup ksiqZek, kaset, materiaI6w
pap iermiczych
Zaloup material6w i lvyposa2enia

12.000

8.000

1.000

500

2.000

2.000

3.000

3.000

3.000

500

6.500

1.000

500

POMOC SPOLECZNA 38.716 121.498

85206
4010
4110
4300
4410
4700

Rodziny zastepcze
Zaloup us fug przez j ednostki samorzadu
terytorialnego od innych j ednostek
samorzadu terytorialne go
Wspieranie rodziny
W)magrodzenia osobowe pracolrmik6w
Skladki na ubezpieczenie spoleczne
Zakup usfug pozostalych
Podr62e shlZbowe kraj owe
Szkolenia praco\-ik6w niebedapych
czlonkami koxpusu sfuZby cywilnej

21.000

21.000-I 3-._1_ i_6

i-a-.-6- i-6

2.000

500



85212

85214

85219

z1'3 -1-i -0-

4110

WI-5 -1-i -0-

-i -1-i -0-

---ZI--

-5 -1i -a

4210--Wi: -

-4 7-6 -a

Swiadczenia lvychowawcze
Gmina
Pozostale odsetki
Swiadczenia rodzinne) zaliczka
alimentacyjna oraz skI.na
ubezp.emerytalne i rent z ubezp.spoI.-r------------------------------------------------------

Swiadczenia spoleczne
Skladki na ubezpieczenie spoleczne
Zasilki i pom.w nat.oraz skI.na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe-r---------------------------------------_------

Swiadczenia spoleczne_b_6d-i-t-ki-ini-e-s-ikinit;-wi6- - - - - - - - _ - -__ - _ _ _ -

''-r------------------------------------------_---

Swiadczenia spoleczne
OSrodki pomocy spolecznej-r---------------------------------------------.

Swiadczenia spoleczne
Zaloup material6w i wyposaZenia
OSrodki pomocy spolecznej
Szkolenia praco\unik6w niebedapych
czlonkami koxpusu sfuZby cywilnej
i5i;-Za-sial-: -a-zi-;ial-i-o-S2- - - - - --- - - - - - - _ - - - - --a-rii;i-;------_--------------------------------

Zakup material6w i wyposaZenia

76.565
6.565

70.000

li 0-j-2 -1-§

86

4.000

4.000

854
EDUKACYJNA OPIEKA\+TYCHOWAWCZA\

- 23.216

85415 Pomoc materialna dla uczni6w - 23.216
3240 Stypendia dla uczni6w - 23.216

RAZEM 470.389,98

§3.   Budget po dokonanych zmianach zamyka sis:
-    po stronie dochod6w kwota:      67.375.401,84 zI,
-    po stronie \vydatk6w kwota:      70.948.327,44  zI.

§4.   Zarzadzenie wchodzi w 2ycie z dniem podjecia.
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