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

Na podstawie art.  257 ust. 1 i 3 ustarvy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o flnanSaCh Publicznych

(Dz.U.  z  2017  r.  poz.2077),    oraz  §  16  Uchwafy    Nr  XXXV/235/2016  Rady  Miejskiej  w
Drawsku Pomorskim z dnia 1 5 grudnia 201 6 I. w sprawie uchwalenia bud2etu 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
Tre§6

(-)zrmiej szenia

ADMINISTRACJA  PUBLICZNA 32.502,93

Urzedy woj ew6dzkie
Dotacje     celowe     przekazane     z     b.p.na
realizacje    zadal    bie2apych    z    zakresu
administracji  rzadowej   oraz  innych  zadain
zleconych gminom (zw.gmin) ustawami
(Dzialanie 16.1.12. W - dowody osobiste,
ewidencj a ludnoSci, rej estracj a zdarzeh
USC)

32.502,93

32.502,93

RO D ZINA 45.230

Swiadczenia lvychowawcze
Dotacje celowe przekazane z b.p.na zadania
biezape   z   zckresu   administracji   rzqdowej
zlecone   gminom   (zw.gmim..,   zwiqzane   z
realizacja     Swiadczenia     \vychowawczego
stanowiapego        pomoc        pahstwa        w
\vychowywaniu dzieci (Dzialanie1 3.4. 1.5W)
Dotacje    celowe    przekazane    z    b.p.    na
inwestycja  i  zakupy  inwestycyjne  gminom
(zw.gmim.,        zwiazane        z        realizacja
Swiadczenia wychowawczego  stanowiapego
pomoc  paristwa  w  wychowywaniu  dzieci
(Dzialanie1 3.4. 1.5W)
Swiadczenia    rodzinne?    swiadczenia    z
funduszu alimentacyjnego oraz skladki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia spolecznego

682

44.512



1

Dotacje     celowe     przekazane     z     b.p.na
realizacje    zadah    biezapych    z    zakresu
administracji  rzadowej   oraz  irmych  zadah
zleconych gminom (zw.gmin) ustawami
(Dzialanie 13.4.1.1.W)
1) pismo ZUW  FB-1.3111.106.7.201.MR
26.10.2017r.    +  412,-zI
2) pismo ZUW FB-1.31 ll.112.19.2017.MR
10.ll.2017r.    +  44.100,-zI
Dotacje celowe przekazane z b.p. na
inwestycja i zakupy inwestycyjne z zakresu
administracji rzadowej oraz innych zadah
zleconych ustawami (Dzialanie 1 3.4. 1. 1.W)
Karta Dulej Rodziny
Dotacje     celowe     przekazane     z     b.p.na
realizacje    zadah    bie2apych    z    zakresu
administracji  rzadowej   oraz  irmych  zadah
zleconych gminom (zw.gmin) ustawami
(Dzialanie 1 3.4. 1.4.W) wspieranie rodzin

wi elo dzietnych

44.512

36

RAZEM 1.094 77.J3;2,93

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

VIDA TRT
Tre§6

(-)zmniej szenia (+) zwi ekszeni a

TRANSPORT  I  LACZNOSC 29.000 29.000

60016
4210

4270
4300

4430

Drogi publiczne gminne
Zakup material6w i lvyposaZenia
(oznakowanie i naz|vy ulic)
Zakup us fug remonto|vych (remon.mo stow)
Zarfup usfug pozostalych (usfugi
transp ortowo - sprzetowe)
R6Zne oplaty i skladki(ubezpieczenie dr6g)

29.000

3.900
21.000

4.100

29.000

DZIALALNOSC USLUGOWA 2.700

71035 Cmentarze 2.700 2.700

4010
ZUKW)magrodzenia osobowe pracolunik6w

2.700 -

4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne - 2.700

ADMINISTRACJA PUBLICZNA 34.455,93

Urzedy woj ew6dzkie 32.502,93



+                  t

75023

4010
4110

4120
4210
4300

2[-2_1_ a

4440

Wynagrodzenia o sobowe pracovIlik6w
Skladki na ubezpieczenia spoleczne
Skladki na FP
Zakup material6w i lvyposazenia
Zakup usfug pozostalych
Urzedy gmin (miast...)
Zakup material6w i wyposaZenia (urzad)
odpisy na zFSs (obsfuga systemu

VII. Obstuga mueyczna imprez promocyjn.
Zakup usfug pozostalych
VI. Zckap nagr6d w konkursach obj etych
pair onatem burmistrza
Zakup nagr6d konkursolvych
XIII. Promocj a gminy poprzez organizacj e
imprez, uroczystoSci miej skich i pahstwow.
Zakup material6w i lvyposaZenia

25.812,93
4.530

160

1.000

1.000

1.678

1.800

POMOC SPOLECZNA 81



85219 OSrodki pomocy spolecznej 81 81

3110

MGOPSSwiadczenia spoleczne
81 -

4210 Zakup material6w i w)aposazenia - 81

855 RODZINA 1.114 45.250

85501 Swiadczenia wychowawcze 682 682

3110

MGOPSSwiadczenia spoleczne

682

682
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostekbudZetovych(serwer)

85502

Z1

Swiadczenia    rodzinne9    Swiadczenia    zfunduszualimentacyjnegoorazskladkinaubezpieczeniaemerytalneirentowezubezpieczeniaspolecznego

412 44.51244.512------------------------------3--_--------20

3110

MGOPSSwiadczenia spoleczne

412
6060 Wydatki na zakupy inwestycyj ne j ednostekbudZetowych(serwer)

85503 Zl Karta DuZej Rodziny -

4210 Zakup material6w i \vyposaZenia -

85504 Wspieranie rodziny 20

4210
MGOPSZakupmaterial6w i wyposa2enia

20
4360 Oplaty z i)rfufu zakupu us fug telekomunik. - 20

I   921

KULTURA  I  OCHRONADZIEDZICTWANARODOWEGO
300 3..          I

92109 Domy i oSrodki kultury) twietlice i kluby 300 300

4210
GMINAZaloupmaterial6w i wyposaZenia

300 -

4300 Zakup usfug pozostalych - 300

I
RAZE M 40.798 117.436,93     I

§3.   Bud2et po dokonanych zmianach zamyka sis:
-    po stronie dochod6w kwota:      71.215.172,69 zI,

-    po stronie \vydatk6w kwota:      72.715.527,69 zI.

§4.   Zarzadzenie wchodzi w Zycie z dniem podjecia.


