
I-l'        :J            I        Ft,-                i:i,        T       ri_       _,,ca3=
I

lJ-I-``tyS,.`_    ,JC    i-`         -`f{l|-.I,tjl!JJ

J!.    ;,--!l    'l/I,I.-f-_`i'",Jl+"-Jr,.3(i   -i   'l

78-.-I,Lj.J  i|.:! ,, -i)f.     I- )rn.-,rSkie
'!,raty!        9±,-36::Tj  4!fl5;  T-_,,Y        g£:-3.333113

ZARZADZENIE NR 174/2017
BURR4ISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO

z dnia 29 wrzeSnia 2017 r.

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  Uchwafy    Nr XX2IV/235/2016  Rady  Miejskiej  w  Drawsku
Pomorskim  z  dnia   15  gnldnia  2016  r.  w  sprawie  uchwalenia  budZetu  gminy  Drawsko
Pomorskie na rok 2017  zarzedza sic) CO naStgPuje:

§1.   Wprowadza sis naStQPujape Zmiany PO StrOnie dOChOd6w  budZetu gminy na rok 2017.

W zlotych
DOCHODY

Tref6
(-)zmniej szenia (+)zwiqkszenia

POMOC SPOLECZNA 48.000

Skladki na ubezpieczenie zdrowotne
oplacane za osoby pobierajqce niekt6re
Swiadczenia z pomocy spolecznej) niekt6re
Swiadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczace w zajeciach w centrum
integracji spolecznej                     .
Dotacje celowe otrz)mane z budZetu pahstwa
na realizacjQ WIasnych zadafi bieZapych
gmin (zwiazk6w gmin, zwiazk6w powiatowo-
gmirmych)
Zasilki stale
Dotacje celowe otrz]mane z bud2etu pahstwa
na realizacjQ WlaSnyCh Zadah bieZapych
gmin (zwiqzk6w gmin, zwiazk6w powiatowo-
gminnych) (13.1.2.1.W rezerwa celowa b.p.
poz.25)

2.000

2.000

46.000

46.000

RODZINA 460.876

Swiadczenia wychowawcze
Dotacje celowe otrz)-ane z budZetu pahstwa
na zadania bieZape z zakresu administracji
rzapdowej zlecone gminom (zwiazkom gmin,
zwiqzkom powiatowo-gminn)-), zwiazane z
realizacj a Swiadczenia wychowawczego
stanowiapego pomoc pahstwa w
wychowys/aniu dzieci (1 3.4. 1.5.w rezerwa
celowa z budZetu pahstwa po.77)

460.876

460.876

RAZE M 508.876



i

?2.   Wprowadza sis nastepujape zmiany po stronie wydatk6w  budZetu gminy na rok 201 7.

W zlotych

TreS6
-A\ TRT

(-)zrmiej szenia (+) zwiekszenia
DZIALALNOSC USLUGOWA 1.364 1.364

Cmentarze

4210
4440

4210
4440

71095

ZUK
Zakup material6w i wyposazenia
odpisy na zFSs
Pozostala dzialalnoS6
ZUK
Zakup material6w i lvyposazenia
odpisy na zFSs

1.364

1.364

1.178

186

ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3.340 3.340

75023
4270
4440

Zakup us fug remontowych
odpisy na zFSs

3.340 3.340

754 BEZPIECZErdSTWO PUBLICZNE IOCHRONAPRZECIWPOZAROWA
771 771

75416
4040
4440

StraZ _gm_i_ng?_ _(_p!i9j _S_k_a)_
Dodatkowe lvynagrodzenie roczne
odpisy na zFSs
oS|vIATA I |rmrCHOWANIE
Szko ly podstawowe
Szkola Podstawowa Nr 1 w Drawsku Pom.
Zahop us fug remontolvych
Podr6Ze sfuZbowe kraj owe
Szkolenia pracownik6w niebedapych
czlonkami koapusu sfuzby cywilnej

4010
4170
4190
4210
4270
4440

4010
4440

80101

80101

80103

80103

80103

S_z_i_6 Ei_ _I _o_a_s_t_iwi;_6vi_i _wi -Riri-6i6rikri- i)_I:
Wynagrodzenia o sobowe pracownik6w
Wynagrodzenia bezo sobowe

agrody konkursowe
Zakup material6w i lvyposazenia
Zakup us fug remontolvych
odpis na zFSs
Szkola Podstawowa w Ngtnie

i;- ZF-S-SOdpisy
Oddzialy przedszkolne w szkolach
p o dstawowych
Szkola Podstawowa Nr 1 w Drawsku Pom®
Wynagrodzenia osobowe pracownik6w
odpisy na zFSs
Szkola Podstawowa Nr 2 w Drawsku Pom.
Odpisy na ZFSS
S_z_k_9 !a_ _P_o_a_s_I_axp1_9vy_a _TY _N9_I_Pie

ri;- ZF_ a_SOdpisy

8.300
1-.-i fro

4.100
3-i a-6-3-._7 a-6

- -3b-6-

- -5-0-6 -



Przedszkola
Przedszkole w Drawsku Pomorskim
Wynagrodzenia bezo sobowe
Inne formy vychowania przedszkolnego
Punkt Przedszkolny Nr 1 w Zarahsku
Wynagrodzenia bezo sobowe
Gimnazj a
Szkola Podstawowa Nr 2 w Drawsku Pom.------------------/--

Odpisy na ZFSS
StoI6wki szkolne i przedszkolne

4040
4440

4210
4530

80148

80148

80195

Szkola Podstawowa Nr 1 w Drawsku PomI
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
odpisy na zFSs
Szkola Podstawowa Nr 2 w Drawsku Pom.
Zakup material6w i lvyposaZenia
Podatek od towar6w i uslug
Pozostala dzialalnoS6
Szkola Podstawowa Nr 2 w Drawsku Pom.
Odpisy na ZFSS

4.000.4._a_6 a.

4 :a_6d
-

-2.-2-6 b

i.-2_6 0_2 :2_6 a.

i._ i-60--I.-5_6b.

i :2-6b.
300- _6-o-6_ -

600.i.-3-6b.

-i-3-6 b-

i :3-6d.

i-.-6 fro
rf_.-6 a-6
Zi_._6 a-a

I

OCHRONA ZDRO|n7IA 4.000 4.000

Przeciwdzialanie alkoholizmowi
Wynagrodzenia bezo sobowe
Ill. 1.a.placa opiekuna
Zakup energii
I.I.b.czynsz, ogrzewanie, energia

4.000 4.000

4.000

POMOC SPOLECZNA 48.000

Skladki na ubezpieczenie zdrowotne
oplacane za osoby pobierajace niekt6re
Swialdczenia z pomocy spolecznej) niekt6re
Swiadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczace w zajeciach w centrum
integracji spolecznej
Skladki na ubezpieczenie zdrowotne
Zasilki stale
Swiadczenia spoleczne

2.000- 2_._6 a-6_

-4 6-.-o- fro

ri 6_.-o_ a_6

EDUKACYJNA OPIEKA |n7YCHOW. 1.230 1.230

85401
a-5 -4-6-I

85401

ri_2-8-a- -

4700

4010
4040
4210
4280
4440

Swietlice szkolne i przedszkolne-SF-ri_i-i- -vi;- b-ii-wiSin- -i-o-in-I- - - - - - - - _ - - - _ - _

Zakup us fug zdrowotnych
S zkolenia pracownik6w niebedapych
czlonkami korpusu sfuZby cywilnej-SiFiJ;i 2- ij; _Iji_;i;jJ;-k]i- -fJ-din-.- - - - - - - - - - - - - - - -

Wynagrodzenia osobowe pracownik6w
Dodatkowe lvynagrodzenie roczne
Zakup material6w i lvyposaZenia
Zakup us fug zdrowotnych
odpisy na zFSs

1.230. -i-o-a-.

100

I.-i-5b--6_o_6_ -

330

200

1.130

200

930

ROD ZINA 23.000 483.876

Swiadczenie wychowawcze 23.000 483.876



I ®
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3110

4010
4110

4120
4210

-7-----------------------_---

Swiadczenia spoleczne
Wynagrodzenia osobowe pracownik6w
Skladki na ubezpieczenie spoleczne
Skladki na FP
Zakup material6w i wyposaZenia

460.876
1-9.300

3.000
700

-

900
GOSPODARKA GRUNTAn4I INIERUCHOMOScIAnAI

43.743,62 43.743,62

4010
4170
4300
4440

Oczyszczanie miast i gmin
ZUK
Wynagrodzenia osobowe pracownik6w
Wplaty na Fundusz Pracy
Szkolenia pracownik6w niebedapych
czlonkami koxpusu sfuZby cywilnej
Utrzymanie zieleni w miastach i g_pi_I_gs_h__
ZUK
Wynagrodzenia osobowe pracownik6w
Zakup matedal6w i wyposaZenia
odpisy na zFSs

Fundusz Srodowiska
Zakup material6w i lvyposaZenia
1 a)zakup (byliny, kwiaty, krze|vy, drzewka)
Zakup us fug pozostalych
1.b)prace pielQgnaCyjne drZeW i krZeW6w
2)Realizacj a programu zwalczania barszczu
Sosnowskiego na terenie gminy_i-di-o-Stri-i-a-Zial-iiri-6i-a--------_---------_------_---

-Zi[jk--------------------------------------------------

Wynagrodzenia osobowe pracownik6w
W)magrodzenia b ezosobowe
Zakup us fug pozostalych
odpisy na zFSs

28.937,62

2:I.62:9

-

722

586,62
i _o-.-6_5-6

10.656

2.500

1.650

12.937,62

10.000
1.629

7.038
16.000
3.618

921
KULTURA I  OCHRONADZIEDZICTTVANARODO|nmGO

700 700

Pozostala dzialalno56



Fundusz Solecki Linowno
Zakup material6w i wyposaZenia (Festyn
rodzinne - cykl imprez pokoleniolvych
(zakup art.spoZys/czych, przemyslowych,
plastycznych, itp.)
Zakup us fug pozostalych (Festyny rodzinne
- cykl imprez pokoleniowych (wynaj em
animatora, orkiestry) zamk6w dmuchanych,
toalet, itp.)
Fundusz Solecki Rydzewo
Zakup material6w i wyposaZenia
- Cykl imprez pokoleniolvych

(art..spoZ)IVCZe PrZemySIOWe)
Zakup us fug pozostalych
Cykl imprez pokoleniolvych (wynajQCie
zamk6w dmuchanych)

300

400

300

400

KULTURA FIZYCZNA 3.892 3.892

4190
4280

_Q P_i_ek_ty_ !p o rtow e
ZUK
W)magrodzenia bezosobowe
Zakup us fug pozostafych
odpisy na zFSs-i-a-i-o-Stri-;-a-Zial-:I-i-63-6_----------------------------

1.Impr.sportowo- rekr.: miasto i wieS
a)Organizacja turniej6w pilki noZnej)
pilki siatkowej) pilhi recznej) koszyk6wki,
tenisa ziemnego i stolowego) imprezy
biegowe, nordic wzllking) lvyScigi
kajakowe i inne:
Nagrody konkursowe
Zakup us fug zdrowotnych

3.692

-

2.109
1.583_2_o-6- -

200

3.692

3.692

200

RAZEM 100.540,62 609.416,62

§3.   BudZet po dokonanych zmianach zamyka sic:

po stronie dochod6w kwota:     70.663.090,16 zI)

po stronie wydatk6w kwota:     72.163.445,16 zI.

?4.   Zarzqdzenie wchodzi w Zycie z dniem podjQCia.


