
B     U     R    M     I     a    T    R    Z
Drawska PomorSkiegO

ul_Gen.W.Sikorskiego 41
78-500 DrawskO  PomorSkie

tel.  o94-3633485;  fax.  f\fjA-363311

ZARZADZENIE NR 162/2016
BURn4ISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO

z dnia 05 grudnia 2016 I.

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

Napodstawie art.  257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 siexpnia 2009 I. o flnansachpublicznych
(Dz. U. z 2016, poz. 1870),  oraz § 15 Uchwaly   Nr XK/147/2015  Rady Miejskiej w Drawsku
Pomorskim  z  dnia  30  g"dnia  2015  I.  w  sprawie  uchwalenia  bud2etu  gminy  Drawsko
Pomorskie na rok 20 1 6 zarzadza si?, co nastepuje:

§1.   Wprowadza sic nastepujqce zmiany w dochodach budZetu gminy na rok 20 1 6.
w zfotych

DOCHODY
Tre§6

(-)zmniej szenia (+)zwiekszenia
POMOC SPOLECZNA
Swiadczenia wychowawcze
Dotacje celowe przekazane z b.p.na zadania
Biezape  z  zakresu  administracji  rzadowej
zlecone   gminom,   zwiazane   z   realizacja
Swiadczenia \vychowawczego stanowiapego
pomoc paristwa  `vychowaniu dzieci
(Dzialanie   14.4.1.5 W) fez.eel.b.p.poz.91)-7-----------.-----.I--_I--_--------_-------------------`-'

Swiadczenia    rodzinne,    Swiadczenia    z
funduszu  alimentacyjnego  oraz skladnki
na ubezpieczenia emerytaLne i rentowe
_I _v_T!9_ZP_i_eeZ_eP_i_a_SP_9_I_e_ez_T_e_gO
Dotacje  celowe przekazane  z b.p.na realiz.
zadafi   bieZapych   z   zakresu   administracji
rzadowej oraz innych zadain zlec.gminom
(Swiadczenia     rodzinne     i     z     funduszu
alimentacyjnego)    Dzialanie    13.4.1.1.    W;
rez.  col.b.p.poz.9 1

47.025

47.025

448.421

448.421

RAZEM 495.446

§2.   Wprowadza si? nastepujape zmiany w \vydatkach budZetu gminy na rok 201 6.
wzlotych

WDATKI
Tre§6

(-)zrmiej szenia (+)zwiekszenia
ADMINISTRACJA PUBLICZNA 5.000 5.000

75023 IJ_rz_edy_gr!ip_ _¢!!a_s_I)_Zde_p_tl_s_tFg_POZOStalyChPozostaladzialalnoS6
- 5.000

4300 - 5.000

75095 5.000 -

4430 R6ine oplaty i skladki 5.000 -

BEZPIECZENSTWO PIBLICZNE
I O CIIRONA PRZECI|nTOZAROWA 100



75412 Ochotnicze strafe po2arneSkladkinaubezpieczeniasp oleczne 100 100
4110 100 -

4120 Skladki na FP - 100

oS\vIA.TA I \WYCHOWA.N" 6.400 6.400

80101
a_6i_6 1

80101

_§_6 ir a- _

_a_6 i_i a_ _

80146

3-6 i-46

80146

80195
3_6 i_55

3030
4300

4410
4700

Szkoly podstawowe_Sf_wi_riieiarii;ti_ b_;a_vi;;in_ri______ ______ __

Zarfup material6w i vyposa2enia
Zakup energii_Sis _wi_i5i_iiv_s_ri_i_6_rii6_fSin-ri_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Zakup ushlg remOntO\vyCh
Gimnazj a
Gimnazjum w Drawsku Pomorskim
Do datkowe w)magrodzenie ro czne
Zakupu energii

DowoZenie uczni6w do szk6I
GENA
R62ne lvydatki na rzecz os6b fizycznych
Zakup usfug pozostafych
Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
-SF-hit_iei6_rik6-i5-fa-vir-s-ki-5 - --- --- -_--_- -_-- -_--_-

Szkelenia praco\unik6w niebedapych
czlonkami korpusu sh|2by cywilnej
SP w Netnie
Podr62e sfuZbowe krajowe
SZkolenia praco\unik6w niebedapych
czlonkami koxpusu sfu2by cywilnej
StoI6wki szkolne i przedszkolne
_Sf-viiji_itv_s_i_ri_i_6_rii6i:5iri-ri_________ _-_ _--__-

Zckup ushlg remOntO\vyCh

i-o-2-o-Sial-i_a_2ia_rail-6S-6---- --_- --- ---_-- --_- --- --

SP R4ielenlro Drawslde
Odpis na ZFSS

1.000

2.000

2.000

1.000

3.700

1.700

2.000_1_._2fro

POMOC  SPOLECZNA 495.446

85211
a-j2_i 1

4110

4120
4210

Swiadczenia lvychowawcze
ivI_a_6_Pg_-------__-_______________________

Skladki na ubezpieczenia spoleczne
Skladki na FP
Zckup material6w i w)posa2enia
Swiadczenia    rodzinne,    Swiadczenia    z
funduszu alimentacyjnego oraz skladld na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
a_ +T_b S)_ZP_i_f!eZ_eP_i_a_SP_9_I_e_ez_p_e_go
MGOPS
Swiadczenia spoleczne

47.025

448.421

448.42 1

EDUKACYJNA OPIEKA
\+TYC"OWAWCZA 10.050 10.050



85401
3_5_4_6_I

3-5-4-i-5 - -

3-5-4_i-5 - -

4010
4110

4210
4240

Swietlice szkolne-Sf-hiri-6i6-ink6-ii-i;_vi,-s-ri-6 - --- ---- --------- _-_

W)magrodzenia osobowe praco\mik6w
Skladki na ubezpieczenia spoleczne
Zakup material6w i wyposaZenia
Zakup pomocy dydaktycznych i ksiafek
Pomoc materialna dla uczni6w
I;_ir_rivii__-_-___------------------__-----_-___-_-Si;Si-rid-i-i-aiiii62-rid-wi-- --- - --- --- --- ---- ---

_I_ap_e _f9_ngy_ POmOCy dla uCZni6w
SP R4ielenko Drawskie-St;SJfiri_a-a-li--rid-z-rid-vi-___ __---_- -- ---- --- - -

7.000
1.500

1.550

KULTURA FIZYCZNA 4.000

9_P_i_ek_ty_ !p ortowe
GMINA
Skladki na ubezpieczenia spoleczne
Skladki na FP
W)magro dzenia bezo sobowe
i-o-i-o-Std-I-;_a-Ziii-din-6S-6--- - --- -_-- ---_--_(jrifjwil_________------------_-______-____

i-riff)-L_Sin_§_i_o_i_o_Stiii;6h__ _-- ---- -- ---

4.000

4.000

4.000

RAZEM 25.550

§3.   BudZet po dokonanych zmianach zamyka sic:

-    po stronie dochod6wkwota:      69.160.455,84 zI,
-    po stronie\vydatk6wkwota:      72.733.381,44 zI.

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


