
B    U    R    M    i    S    I    R    a
Drawska Pomc)rskiego

ul.Gen.\M.Sikorskiego 41
78-500 Drawsko Pomorskie

tel.  094-3fi33485:  fax,  r194-`163311`-

ZARZADZENIE NR 154/2016
BURn¢ISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO

z dnia 15 listopada 2016 r.

w sprawie zmian planu lvykonawczego bud2etu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2016.

Na podstawie art.  257 ust. 1 i 3 ustanvy z dnia 27 sieapnia 2009 r. o finansach publicznych

(Dz. U. z 2013  r. poz.  885, poz.  938, poz.  1646; z2014 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  grudnia  2015  r.  w  sprawie  uchwalenia budzetu  gminy
Drawsko Pomorskie na rok 2016 zarzadza sie> co nastepuje:

§1.   Wprowadza sis nastepujape zmiany w dochodach budZetu gminy na rok 2016.
w zlotych

DOCHODY
TreS6

(-)zrmiej szenia (+)zwi ekszenia

ADMINISTRACJA PUBLICZNA 38.498

Urzedy woj ew6dzkie
Dotacje celowe przekaz. z b.p. na realizacje
zadah biezapych z zckresu administracj i
rzadowej oraz innych  zadah zleconych
gminom ustawami(dzialanie 1 6. 1.2.W
finansowanie, nadz6r i kontrola realiz.zdah
z  zckresu adm.rzqd.-dowody osobiste,
ewidencja ludnoSci, USC)  rezerwa eel. 47

38.498

38.498

RAZEM 38.498

§2.   Wprowadza sis nastepujape zmiany w wydatkach bud2etu gminy na rok 2016.
w zlotych

876,41



ADMINISTRACJA PUBLICZNA 40.798

75011

75023

Z1.

4-o- i-6
4110
4300

4-d4-6
4700

tI_rz_edy woj ew6dzkie
Wynagrodzenie osobowe pracorunik6w
Skladki na ubezpieczenie spoleczne
Zakup usfug pozostalych
Administracj a_ _publiczna
Dodatkowe lvynagrodzenie roczne
Szkolenia pracovIlik6w niebedapych
czlonkami koapusu sfuzby cywilnej
_I_r_9_m 9_C_i_ a_ i St
Zaha]p material6w i \vyposa2enia
1.Zakup pleksi do gabloty informacyjno-
promo cyj nej
Zakup usfug pozostalych
XVIII.Promocj a gminy Drawsko Pom.
poprzez organizacj e imprez sporto\vych i
oko liczno Sciowych 300

38.498
28.273
8.969
1.256- 2-.-6 a-6-

2.000---3-0-6- -

300

OSWIATA I IWYCHOWANIE 3.850 3.850

4270
4300

4270
4300

4040
4300

Z1-2_6_ 6

4270

80104

80148

Szkoly podstawowe
SP w Netnie
Zakup usfug remontolvych
Zakup usfug pozostalych
jEir_Z[;_a_s_Zk-6i;i----__-__------------------------

i_I_Zed_s_Zk-6 i6- iv- i)-fi-vi;-Sin- i; a-rat;-i!-kiin_
Zarfup us fug remonto\vych
Zakup usfug pozostalych
StoI6wki szkolne i przedszkolne_ri_Zed-s_Zk_6i6_ iv_ i5_fi_vi;-s-in- Ft;-ri-o-iriiiin

Dodatkowe w)magrodzenie roczne
Zakup usfug pozostalych
Gimnazjum w Drawsku Pomorskim
Zakup energii
Zakup usfug remontolvych
Realizflcj a zadah lvymflgaj acych
stosowania specjalnej organizacji nauki i
metod pracy dla dzieci i mlodzieZy w
szkolach podstawowych, gimnazj zLCh,
liceach og6lnoksztalcacych, Iiceach
profilolvych i szkolach zawodowych
Gimnazjum w Drawsku Pomorskim
Wydatki osobowe niezaliczone do
vynagro dzeh
Wynagrodzenia osobowe pracorunik6w
SZkolenia pracovIlik6w niebedapych
czlonkami koapusu sfu2by cywilnej

500
5-o-6

5 -o-6

1.000

I._a-6 0'

i :a_6d'

i.-a-6 I)
I.-a-6 I)-1- :6-66

1.000

500
E] ELE

500

1.000

1.000

i-.-6 a-6-1-.-6 fro

1.000-1-.-a fro

-1-.-6 a-6

150

200



POMOC  SPOLECZNA
85206

85211

85215

85219

\\-1

4280
4360
4700

--Zi_ _

3110

4010
__Zi__

3110

4010

3110

4330

3110- -wi_ -

4110

4300
4700

Wspieranie rodziny
MGOPS
Zakup us fug zdrowotnych
Oplaty z t)rfurfu zckupu us fug telekomunik.
Szkolenia pracolrmik6w niebedapych
czlonkami koIPuSu SfuZby cywilnej
Swiadczenia wychowawcze
iwi[_a-6_fig--_-----_---------------------------____--_

Swiadczenia spoleczne
Wynagrodzenia osobowe pracormik6w
Swiadczenia rodzinne9 Swiadczenia z
funduszu alimentacyjnego oraz skladki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia spolecznego
MGOPS
Swiadczenia spoleczne
Wynagrodzenia osobowe praco\unik6w
Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowne
MGOPS
Swiadczenia spoleczne
Zahop us fug przez jst od irmych jst_fro_din-ki-in-e-S2-kinio-wi-e_ _ ____ - - - - ---- - - -

-]wi[{i-(JIB-s_----------------__-___--________---

Swiadczenia spoleczne
OSrodki pomocy spolecznej-]vi[{i-6jPS---------------__-_-_-_-_----_-___--

Skladki na ubezpieczenia spoleczne
Zakup usfug pozostalych
Szkolenia praco\unik6w niebedapych
czlonkami korpusu sfuZby cywilnej

20.000

20.000

13.000

13.000

6.000

20.000

20.000

13.000

8.000
5.000

900
GOSPODARKA KOMUNALNA IOCIIRONASRODOWISKA

25.600 25.600

Gospodarka Sciekowa i ochrona w6d
Zakup usfug remont. (rem.i ciSnieniowe
czyszczenie kanaliz. deszcz. , remont studni
ulicznych, remont fontanny,hydranty)
Utrzymanie zieleni w miastach i gminzLCh
fj;ri_ri;r-------_-_----------------------------___-__

Zarfup material6w i \vyposaZenia (zakup
bylin, kwiatow, krzew6w)
OSwietlenie ulic) plac6w i dr6g
i-alirif)-ir-Sin-;-i-o-2-o-Stalfy_6L_ _ _ _ __ _ - - -- -- - - - - - _ - - - --

25.600
25.600

23.000- 2-.-6 a-6-

2.600



921
KULTURA I   OCHRONADZIEDZICTWANARODOWEGO

2.170,77 2.170,77

Pozostala dzialalnoS6
Polsko-niendeckie spotkania pracownik6w
samorzqdowych (projekt dworco|vy)
Zakup usfug pozostalych
Polsko-niendeckie spotkania mtodrlely
(proj ekt dworcowy)
Zakup usfug obej muj apych th-aczenia

Fundusz Solecki Jankowo
Zakup material6w i \vyposa2enia
Wielopokoleniowe imprezy integracyjne o
charakterze kulturalno - sp orto\vym
(art.. spoZywcze, przemyslowe, itp.)
Zakup usfug pozostalych
Wielopokoleniowe imprezy integracyj ne o
charakterze kulturalno - sp ortow)-
(orkiestra, animator, usfugi gastronomiczne,
itp..)

2.170,77

1.300

8;JO.J7

1.300

8;JO ,Jr/

KULTURA FIZYCZNA
Obiekty sportowe

4120
4170

92695

Gmina
Skladki na FP
W)magrodzenia bezosobowe
i-o-2-o_Stri-;-a-Zial-din-6S-6----------------------------S_o_fed-tie-6-Zirin-s-i-i;-----------------------------

Zckup material6w i wyposa2enia (Sprzet
sporto\vy (bramki treningowe, stol do ping-
p onga)
Zakup usfug pozostalych (Sprzet sportolvy
(bramki treningowe, stol do ping-ponga)

300

300

RAZEM 88.097,18 126.595,18

§3.   Bud2et po dokonanych zmianach zamyka sic:
-    po stronie dochod6wkwota:      68.660.814,84 zI,
-    po stronie wydatk6wkwota:      72.233.740,44 zI.

§4.   Zarzadzenie wchodzi w Zycie z dniem podjecia.

i,,3```,i,\\

nieu) Pt


