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w sprawie zmian planu wykonawczego budZetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2017.

Na podstawie art.  257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o flnanSaCh Publicznych
(Dz. U. z 2016, poz.  1870,   poz.  1984, poz. 2260, z 2017 r. poz.  191, poz. 659, poz.933, poz.
935  i  poz.  1089),    oraz  §  16  Uchwaly   Nr XXXV/235/2016  Rady  Miejskiej  w  Drawsku
Pomorskim  z  dnia  15  gnldnia  2016  r.  w  sprawie  uchwalenia  budZetu  gminy  Drawsko
Pomorskie na rok 2017  zarzedza siQ9 CO naStQPuje:

?1.   Wprowadza sis naStgPujape Zmiany PO StrOnie dOChOd6w  budZetu gminy na rok 2017.
w zlotych

DOCHODY
Tre§6

(-)zrmiej szenia (+)zwiQkSZenia
OSWIATA I IWYCHOWANIE 4.344,82 3.894,81

Szkoly podstawowe
Dotacje celowe otrzymane z budZetu pahstwa
na realizacjQ Zadah bieZapych z zakresu
administracji rzedowej oraz innych zadah
zleconych gminie (zwiazkom gmin, zwiazkom
powiatowo-gminnym) ustawami
Gimnazj a
Dotacje celowe otrz)-ane z budZetu pahstwa
na realizacjQ Zadah bieZapych z zakresu
administracji rzedowej oraz innych zadah
zleconych gminie (zwiqzkom gmin, zwiazkom
powiatowo-gmirmym) ustawami
Realizacjal zadari lvymagajacych stosowania
specjalnej organizacji nauki i metod pracy
dla dzieci i mlodzieZy w szkolach
podstawolvych, gimnazjum, liceach
og6lnoksztalcacych, liceach profilowanych i
szkolach zawodowych oraz szkolach
artystycznych
Dotacje celowe otrz)-ane z bud2etu pahstwa
na realizacjQ Zadah bieZapych z zakresu
administracji rzedowej oraz innych zadah
zleconych gminie (zwiazkom gmin, zwiqzkom
powiatowo -gminnym) ustawami

4.344,82

4.344,82

1.644,90

1.644,90
2.249,91

2.249,91

POMOC SPOLECZNA ll.000

Zasilki i pom.w nat.oraz skI.na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe ll.000



+.

Dotacje celowe otrzymane z budZetu pahstwa
na realiz.wlasnych zadah bieZapych
Gmin (dzialanie 13.1.2. 1 W wsparcie
finansowe zadah i program6w realizacji zadah
pomocy spoleczne) rezerva celowa z b.p.
poz.25

E=

ll.000

ROD ZINA
Karta DuZej Ro dziny
Dotacje celowe otrz)-ane z budZetu pahstwa
na realizacj Q Zadah bieZapych z zakresu
administracji rzapdowej oraz innych zadah
zleconych gminie (zwiazkom gmin, zwiazkom
powiatowo-gminnym) ustawami (dzialanie
1 3.4. 1.4 W Wsparcie rodzin wielodzietnych) 71

RAZEM 4.344,82 14.965,81

?2.   Wprowadza sis naStQPujape Zmiany PO StrOnie Wydatk6w  budZetu gminy na rok 2017.

W zlotych



4210
4220
4260
4280
4420
4430
4530

3020
4210
4270
4360
4700

4210
4270
4420
4430

4170
4190
4210
4270
4280
4300
4360
4430

4210
4260
4280
4300
4700

4210
4270

©®101

8®101

8®101

©®101

©®103

§®103

S®103

Szkola Podstawowa Nr 1 w Drawsku Pom.
Zafup material6w i wyposaZenia
Zakup Srodk6w ZywnoSci
Zakup energii
Zaha]p us fug zdrowotnych
Podr6Ze sfuZbowe zagraniczne
R6Zne oplaty i skladki
Podatek od towar6w i us fug
Szkola Podstawowa Nr 2 w Drawsku Pom.
Wydatki osobowe niezalicz.do wynagr.
Zafup material6w i wyposaZenia
Zafup us fug remontowych
Oplaty z t)rfufu zafupu us fug telekom.
Szkolenia pracownik6w niebqd. CZI. sZ. cyw.
SzkolaL Podstawowa w lt4ielenku Dr.
Zafup material6w i wyposa2enia
Zaha]p us fug remontowych
Podr6Ze sfuZbowe zagraniczne
R6Zne oplaty i skladki
Szkola Podstawowa w Netnie
Wynagrodzenia bezosobowe

agro dy korfursowe
Zafup material6w i wyposaZenia
Zafup us fug remontowych
Zarfup us fug zdrowotnych
Zakup us fug pozostalych
Oplaty z t)rfufu us fug telekomunikacyjnych
R6Zne oplaty i skladki
Oddzialy przedszkolne w szkolach
po dstawowych
Szkola Podstawowa Nr 1 w Drawsku Pom.
Zakup material6w i wyposaZenia
Zakup energii
Zarfup us fug zdrowotnych
Zakup us fug pozostalych
Szkolenia pracownik6w niebQdapyCh
czlonkami koapusu sfuZby cywilnej
Szkola Podstawowa Nr 2 w Drawsku Pom.
Zafup material6w i wyposaZenia
Zahop us fug remontowych
Szkola Podstawowa w Mielenku Dr®
Zakup us fug zdrowotnych
Przedszkola
Przedszkole w Drawsku Pomorskim

6.850

700
5.000

-

500
250
400

-
-

-
-

1.350

-

500
850
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500
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1.300
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3020
4140
4210
4240
4260
4280
4300
4360
4410
4430
4700

4210
4240
4260
4270
4410

4210
4240

3020
4190
4210
4220
4270
4300
4360
4420
4430

4300
4700

4300
4700

§®106

§®110
©®110

8®110

§®146
©®146

3®146

Wydatki osob.nieza1.do lvynagr.
Wplaty na PFRON
Zakup material6w i wyposaZenia
Zafup Srodk6w dydaktycznych i ksiquZek
Zakup energii
Zaklxp us fug zdrowotnych.
Zakup us fug pozostalych
Oplaty z t)rfufu us fug telekomunikacyjnych
Podr6Ze sfuZbowe krajowe
R6Zne oplaty i skladki
Szkolenia pracownik6w niebQdapyCh
czlonkami koapusu sfuZby cywilnej
Inne formy wychowania przedszkolnego
Punkt Przedszkolny Nr 1 w Zarahsku
Zaha]p material6w i wyposaZenia
Zafup Srodk6w dydaktycznych i ksiq2ek
Zakup energii
Zahaxp us fug remontowych
Podr6Ze sfuZbowe krajowe
Gimnazj a
S-z-i-6 ii- -i-o-a-s-t-i-vi;_6iv-i _rii- 2- -wi_ b-i-a-wi i-rfu- _i-6 in-.
Zarfup material6w i wyposaZenia
Zakup Srodk6w dydaktycznych i ksiapZek
Szkola Podstawowa Nr 2 w Drawsku Pom.
Wydatki osobowe niezalicz.do wynagr.
Nagrody korfursowe
Zahop material6w i wyposaZenia
Zakup Srodk6w ZywnoSci
Zafup us fug remontowych
Zakup us fug pozostalych
Oplaty z t]rfufu zafupu us fug telekom.
Podr6Ze sfuZbowe zagraniczne
R6Zne oplaty i skladki
Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
Szkola Podstawowa w Mielenku Dr®
Zakup us fug pozostalych
Szkolenia pracownik6w niebqdapych
czlonkami koapusu sfuZby cywilnej
Szkola Podstawowa w Netnie
Zakup us fug pozostalych
Szkolenia pracownik6w nieb qdapych
czlonkami koapusu sh|Zby cywilnej
StoI6wki szkolne i przedszkolne
S_z-i_6 ii_ -i-o-a-s-t-i_vi;-6vi_i _rii- -1- -wi- -b-i-a-wi i_rfu- -i-d in-.
Zakup us fug zdrowotnych
Szkola Podstawowa Nr 2 w Drawsku Pom.
Zarfup material6w i wyposa2enia
Podr6Ze sfuZbowe krajowe
S zkolenia pracownik6w nieb qdapych
czlonkami koapusu sfuZby cywilnej
I;-FZ-e_a-s-Zk6_I_e_ -vi;- b-ih-wi i kri_ -i-o_ in_6 i-s-ki-rii

: o:.:::

140- - 3-.-46-a- -
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_ - _3-._6b-6- -

-
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3.449,91
2.249,94

2:2. ,2:I
2.227,64_ i.-ib_6- -
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1.200

-

-
_4-.-7 a_6

-1-._7 a_6
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3.000-1-.7 a-6

-
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_1- 3-6

-
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Wydatki osobowe niezalicz.do wynagr.
Zakup energii
Szkolenia pracownik6w niebqd. czlonkami
koxpusu sfuZby cywilnej

4280
4410

4210
4240

4210
4240

80148

80148

80150

80150

80150

Szkola Podstawowa w Mielenku Dr®
Zafup us fug zdrowotnych
Podr6Ze sfuZbowe krajowe
Szkola Podstawowa w Netnie
Zakup energii
Zakup us fug pozostalych
Podr6Ze sfuZbowe krajowe
ReaLliZaCj a Zadari lvymagaj qCyCh
stosowania specjalnej organizacji nauki i
metod praLCy dla dzieci i mlodzieZy w
szkolach podstawolvych, gimnazjum)
liceach og6lnoksztalcqcych, liceach
profilowanych i szkolach zawodowych
oraz szkolach artystycznych
Szkola Podstawowa Nr 2 w Drawsku Pom®
Zarfup material6w i wyposaZenia
Zakup Srodk6w dydaktycznych i ksiqZek
Szkola Podstawowa Nr 1 w Drawsku Pom®
Zakep material6w i wyposaZenia
Zakup Srodk6w dydaktycznych i ksiapZek
Szkola Podstawowa w Mielenku Dr.
Zakup Srodk6w dydaktycznych i
Pozostala dzialalnoS6
Przedszkole-----------_-----T--

Odpisy na ZFSS

ksiaZek

4.362,26
1.768,30

60,43
1JUr/ ,gJ
554,44

-

554,44
2.039,52
2.039,52.- - _3-o-d_ _-

.---3-o_d---.

- _--3-o-d---

POMOC SPOLECZNA 9.000 20.000

Zasilki i pom.w nat.oraz skI.na

4010
4140

85219

T-rty-e-ZPieCZenia emerytalne i rentowe
Swiadczenia spoleczne
OSrodki pomocy spolecznej
Wynagrodzenia osobowe pracownik6w
Wplaty na PFRON

ll.000'1_ i-._6d-6

. _9-.-6 fro-

I_  I

9.000

EDUKACYJNA OPIEKA |n7YCHOW.
85401
i_5-4- 0-I

4210
4280

Swietlice szkolne i przedszkolne.Sf-rii_ -1- -wi _rii-iviriri _i_din_.- _ - _ _ - - _ -

Zafup material6w i wyposaZenia
Zafup us fug zdrowotnych

200
2-o_6

200

200
Ei E-E-2 a-6

i_

ROD ZINA 5.987 6.058

85501 ZL-3- i -1_ d-

4140
4440
ZL---

Swiadczenie vychowawcze
Swiadczenia spoleczne
Wplaty na PFRON
odpisy na zFSs
Swiadczenia rodzinne) swiadczenie z
funduszu alimentacyjnego oraz skladki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia spolecznego 4.100 4.100



r

4140
4210
4610

Zi._---4-2-1- 6.

wi-__
Zi-6-1_ 6.

4140
4440

Wplaty na PFRON
Zafup material6w i lvyposaZenia
Koszty postepowania sadowego i
prokuratorskie go
Karta DuZej Rodziny
Zakup material6w i wyposa2enia
vy_s_pieranie rodziny
Wynagrodzenia osobowe pracownik6w
Wplaty na PFRON
Odpisy na zakladolvy fundusz Swiadczeh
socj alnych

i_6_5 7
1- :a-§7-

-

1.100

3.000

___=l

-7-i-_
_-_7_i-_

1-6 3-7
-

900

197

KULTURA FIZYCZNA 24.053 24.053

4110
4120
4170
4270

4170
4190
4210

4210
4300

4210

4300

4170
4210
4280

Obiekty sportowe
Utrzymanie i obsluga gospodarcza boiska
sportowego "ORLIKw, boisko w
Suliszewie) Gudowie i inne) w tym:
Skladki na ubezpieczenie spoleczne
Skladki na FP
Wynagrodzenia bezo sobowe
Zakup us fug remontolvych
b) usfugi - czesanie travy, podklejanie, I
koszenie, nawoZenie
EUROB OISKO
Zakup us fug remontolvych (usfugowe
uzupelnienie granulatu profesj onalnym
sprzetem, czyszczenie boiska, lvymiana
sztucznej travy w uszkodzonych miej scach)-i-o-2-o-Stir-a-a-Ziri-din-6S-6-- ---------------.-_-----_-__

- - - - - - - - - - - - .- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1.Impr.sportowo- rekr.: miasto i wieS
a)Organizacja turniej 6w pilhi noZnej,
pilhi siatkowej9 Pilhi reCZnej, kOSZyk6wki,
tenisa ziemnego i stolowego) imprezy
biegowe) nordic walking9 lvyScigi
kajakowe i inne:
Wynagrodzenia bezo sobowe
Nagrody konkursowe
Zafup material6w i wyposaZenia
b)XVI bieg im.Jana Pawla II
Zakup material6w i wyposaZenia
Zakup us fug pozostalych
c) trzecioolimpij czyk
Zakup material6w i lvyposaZenia
2.Ochrona imprez sportowych
Zakup us fug pozostalych
4.WyScigi rowerkowe
Wynagrodzenia bezo sobowe
Zafup material6w i lvyposaZenia
Zarfup us fug zdrowotnych

7.700

5.000

2.700
i -6-.-3 -5-3

3.500
1.500
1.500

3.000
1.180

204

5.000

300
29
140

24.053

RAZE M 78.674,53
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§3.   BudZet po dokonanych zmianach zamyka sic:

po stronie dochod6w kwota:     70.232.567,16 zI)

po stronie wydatk6w kwota:     71.506.172,16 zI.

§4.   Zarzapdzenie wchodzi w 2ycie z dniem podjQCia.


