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ZARZADZENIE NR 183/2017
BURn4ISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO

z dnia 26 paZdziemika 2017 I.

w sprawie zmiaLn Planu lvykonawczego budZetu gminy Dralwsko Pomorskie na rok 2017.

Na podstawie art.  257 ust. 1 i 3 ustarvy z dnia 27 sieapnia 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  grudnia  2016  r.  w  sprawie  uchwalenia  budzetu  gminy  Drawsko
Pomorskie na rok 2017  zarzadza sis) co nastepuje:

§1.   Wprowadza sis mast?pujape zmiany po stronie dochod6w  budZetu gminy na rok 2017.

W zlotych

DOCHODY
TreS6

(-)zrmiej szenia (+)zwiekszenia
ROLNICTWO I LOWIECTWO 246.076,43

Pozostala dzialalnoS6
Dotacje celowe przekazane z bud2etu
pahstwa na realizacje zadah biezapych z
zakresu administracj i rzadowej oraz innych
zadah zleconych gminom (zwiazkom gmin,
zwiazkom powiatowo -gminnym) ustawami
(fez.celowa z bp poz.7, dzialanie 21.5.4.3W
Dotacje na doplaty do paliwa rolniczego)

246.076,43

246.076,43

854
EDUKACYJNA OPIEKA\nTYC"OWA"CZA

- 25.000

Pomoc materialna dla uczni6w o
charakterze socj alnym
Dotacje celowe otrzymane z bud2etu pahstwa
na realizacj e wlasnych zadah biezapych
gmin (zwiazk6w gmin, zwiazk6w
powiatowo-gmi]mych) (fez.celowa z b.p.
poz.26, dz.3. 1.5.3W lvyr6wnywanie szans
edukacyjnych dzieci i ndodzieZy)

25.000

25.000

RAZE M 271.076,43



i

§2.   Wprowadza sis nastepujape zmiany po stronie lvydatk6w  budZetu gminy na rok 2017.
W zlotych

"DA TK1
Tref6

(-)zrmiej szenia (+)zwiekszenia
ROLNICTWO I LOWIECTWO 246.076)43

01095
4010
4110
4120
4210
4300
4430

Pozostala dzialalnoS6
Wynagrodzenia osobowe pracolunik6w
Skladki na ubezpieczenie spoleczne
Skladki na Fundusz Pracy
Zakup material6w i lvyposaZenia
Zakup us fug pozostalych
R6ine oplaty i skladki

246.076,43----1-.-6fro--- -

171,90
24,50

2.661,43
96fl ,2!ro

241.251,40

T URYS TYRE
Pozostala dzialalnoS6

4110
4120

Utrzymanie plaZy miejskiej
Skladki na ubezpieczenie spoleczne
Skladki na FP
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Gospodarka gruntami i nieruch.
Zakup us fug remontowych (remont podw6rek
stanowiapych wlasnoS6 gminy)
Zakup us fug pozostalych (rozbi6rka
budynk6w przy u1.Pilsudskiego 4 i 4a)

ADMINISTRACJA PUBLICZNA
75011

75022

4010
4300

woj ewe dzkie
Wynagrodzenia osobowe pracownik6w
Zakup us fug pozostalych
Rady gmin
Zakup us fug pozostalych

Zakup us fug pozostalych

754
BEZPIECZENsTWO PUBLICZNE IOCHRONAPRZECIWPOZAROWA

2.000 2.000

75412
4270
4300

Ochotnicze strafe po2arne
Zakup us fug remontolvych
Zakup us fug pozostalych

854
EDUKACYJNA OPIEKA\nT\rC"O\WA\WCZA

- 25.000

Pomoc materialna dla uczni6w o
charakterze socj alnym

3240
3260

Stypendia dla uczni6w
Inne formy pomocy dla uczni6w

25.000
23.200
1.800

900
GOSPODARKA KOMUNALNA IOCHRONASRODO|VISKA

3.500 3.500



§3.   Bud2et po dokonanych zmianach zamyka sis:

po stronie dochod6w kwota:     70.970.533,76 zI9

po stronie lvydatk6w kwotq:     72.470.888,76 zI.

§4.   Zarzadzenie wchodzi w Zycie z dniem podjecia.


