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ZARZADZENIE NR 189/2017
BURn4ISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO
z dnia 08 1istopada 2017 r.

,T:,.1;"?lil 1

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

Napodstawie art. 257 ust. 1 i 3 ustarvy z dnia 27 sieapnia 2009 r. o flnanSaCh Publicznych
(Dz.U. z 2017r., poz. 2077) oraz § 16 Uchwafy Nr XXXV/235/2016 Rady Miejskiej
w Drawsku Pomorskim z dnia 15 gnldnia 2016 r. w sprawie uchwalenia bud2etu gminy
Drawsko Pomorskie na rok 201 7 zarzadza sis) co nastepuje:

§1. Wprowadza sis nastepujape zmiany po stronie dochod6w bud2etu gminy na rok 2017.
W zlotych

Tref6

DOCHODY
(-)zrmiej szenia

(+)zwiekszenia

POMOC SPOLECZNA

6.300

Skladki na ubezpieczenie zdrowotne
oplacane za osoby pobierajace niekt6re
Swiadczenia z pomocy spolecznej) niekt6re
Swiadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczace w zajeciach w centrum
integracj i spolecznej

6.300

Dotacje celowe otrz)-ane z budzetu pahstwa
na realizacje zadal bie2apych z zckresu
administracj i rzadowej oraz innych zadah
zleconych gminie ustawami

6.300

RAZE M

6.300

§2. Wprowadza sis nastepujape zmiany po stronie \vydatk6w bud2etu gminy na rok 201 7.

w zlotych

+

4010

4040

Wynagro dzenia o sobowe pracownik6w
Dodatkowe lvynagro dzenie roczne
Pozostala dzialalnoS6

75095
4110

Skladki na ubezpieczenie spoleczne

4300 Zakup usfug pozostalych

BEZPIECZENsTWO PUBLICZNE IOCHRONAPRZECIWPOZAROWA

754
75412

7.500

Ochotnicze strafe
4210 Zakup material6w i lvyposa2enia
4430 R6ine oplaty i skladki

7.500
7.500

POMOC SPOLECZNA

6.850

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

85213

7.500

6.300

Skladki na ubezpieczenie zdrowotne

6.300

OSrodki pomocy spolecznej

85219

4210 Zakup material6w i lvyposaZenia

4280 Zakup usfug zdrowotnych

KULTURA I OCHRONADZIEDZICTWANARODO|n7EGO

921

2.215,30

4110

4170

Domy i oSrodki kultury9 Swietlice i kluby

1.700

Zakup material6w i lvyposazenia
Zahaxp us fug remontolvych
Zakup us fug pozostalych
Wynagrodzenie opiekuna Swietlicy
wiejskiej w Suliszewie
Skladki na ubezp. spoleczne
W)magrodzenia bezo sob owe

1_ :6_6d

2.215,30

700

Pozostala dzialalnoS6

FUNDUSZ SOLECKI - Jankowo
Zakup material6w i lvyposa2enia
Wielopokoleniowe imprezy integracyjne o
charakterze kulturalno - sportolvym
Zakup usfug pozostalych
Wielopokoleniowe imprezy integracyjne o
charakeerze kulturalno - sp ortolvym

KULTURA FIZYCZNA

515,30

515,30

800

Pozostala dzialalI|OS6

i-2_6_9-5 _ -

4190

4210

4280

Nagrody konkursowe
Zakup material6w i w)aposa2enia
Zakup us fug zdrowotnych

RAZE M

800

800

-

800

500
-

-

300

12.075,30

18.375,30

I

§3. Budiet po dokonanych zmianach zamyka sis:
-

po stronie dochod6wkwota:

71.138.533,76 zI)

-

po stronie wydatk6w kwota:

72.638.888,76 zI.

?4. Zarzadzenie wchodzi w Zycie z dniem podjecia.
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