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ZARZADZENIE NR 205/2017

•=-,L    I-,-..,i,     ,.,.._,.   T,:.    .J,.--_.,..:.._i,:',113    BURIt4ISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO

z dnia ll grudnia 2017 r.

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

Na podstawie art.  257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sieapnia 2009 r. o flnansach publicznych

(Dz.U.  z  2017  r.  poz.  2077),    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  zarzqdza sic) co nastepuje:

§1.   Wprowadza sic nastepujape zmiany po stronie dochod6w  budZetu gminy na rok 2017.
w zlotych

Dz. Rozdz® § TreS6
DOCHODY

(-)zrmiej szenia

I   855 RODZINA - 524.784

85501 Swiadczenia      chowawcze - 524.784
2060 Dotacje celowe przekazane z b.p.na zadaniabieZapezzakresuadministracjirzadowejzleconegminom(zw.gmim..,zwiazanezrealizacjaSwiadczenia\vychowawczegostanowiapegopomocpahstwaw\vychowywaniudzieci(Dzialanie13.4.1.5W)

- 524.784

RAZEM - 524.784

§2.   Wprowadza sic nastepujape zmiany po stronie wydatk6w  budZetu gminy na rok 2017.
W zlotych

WYDATKI
TreS6

(-)zrmiej szenia (+)zwiekszenia

ADMINISTRACJA  PUBLICZNA 59.450 59.450

75022

75023
3030

3-6-2- a
4010
4260
6050

R_a_¢y_ gmin
R62ne \vydatki na rzecz os6b flZyCZnyCh

jtliiiidlZIiiriiriiriii-s-t-)----- ------ _ -- - ----- -- -- --_-
Wydatki osobowe nieza1.do \vynagrodzeh
Wynagrodzenia osobowe praco\unik6w
Zakup energii
Wydatki inwestyc. j ednostek budZeto\vych
1.Wykon. nagloSnienia sali narad (-2.250,-)
2.Kopiarka   (- 2.300,- z1)
3.Dyski do serwera g16wnego (- 2.800,- z1)
Wydatki na zakupy inwest.jednostek budZ.
1.Komputery (zakup)
i-o-2-o-Sti-I-i-a-2ial-:iL-6S-6- -- ------- -- ---- -- -- -- -----

18.000
i -8-.-6 b-6-_4_ i_. 3-5-d

-4 :a-6d- -

30.000

7.350



Oplaty za administrowanie i cz)msze za
budynki, 1okale i pomieszczenia gara2owe
R62ne oplaty i skladki (ubezp.maj atkowe)

754
BEZPIECZENsTWO  PUBLICZP\unIOCHRONAPRZECIWPOZAROWA

600 600

75416
4210
4300

StraZ gminna  (miejska)
Zakup material6w i wyposa2enia
Zakup usfug pozostalych

801 oSwIATA I  |VIrCHOWANIE 5.000 5.000

80101

80101

80101

80103

80103

80110
80110

80148
80148

4140
4700

4240
4260
4300

i_2_6- 6

4140
4210

Z[-2_4- 6

4260

Szkoly podstawowe
SP w N€tnie
Wplaty na PFRON
Szkolenia pracowlik6w niebedapych
czlonkani koapusu sfuZby cywilnej-Sis -rii- i- _wi b-i-a-wiriii -i-din_6_I_s-in-ri - - - -

Zakup Srodk6w dydaktycznych i ksiaZek
Zakup energii
Zakup usfug pozostalych-Sis-ivi_ 2- _wi b-i-iwiriri- _i_din-6_I_s-in-rii- - - - - - - - -

Zakup energii

Oddzialy przedszkolne w szkolach

SP w N9tnie
Wplaty na PFRON
Zakup material6w i wyposaZenia-Sf -rii_ _1_ _wi b-i-iwiriL_ -I;-din_6_Tis-ri-ri

Zakup Srodk6w dydaktycznych i ksia2ek

SP Nr 2 w Drawsku Pomorskim

StoI6wki szkolne i przedszkolne
SP Nr 1 w Drawsku Pomorskim
Zakup material6w i lvyposaZenia
Zakup usfug remontolvych
Zakup usfug pozostalych

OCHRONA  ZDROWIA 1.000

85154
4190
4210

Przeciwdzialanie alkoholizmowi
Nagrody kdrfursowe
Zakup material6w i w)aposaZenia

1.000

1.000

1.000
1.000

POMOC  SPOLECZNA 1.307 1.307

Do datki mieszkaniowe
MGOPS
Swiadczenia spoleczne (dod. energetyczny)
Zakup material6w i wyposaZenia (dod.ener.)
i-o-2-o-Stir-;-a-Zii-I-:in-6i-6- - - - -- -- - _ - _ _ -_ - - ---- - - - - - -- 800



GMINA
Zwrot dotacj i oraz platnoSci lvykorzystan.
niezgodnie z przeznaczeniem lub lvykorzys.
z nanlszeniem procedur, o kt6rych mowa w
art. 1 84 ustarvy, pobranych nienaleznie lub w
nadmiemej wysoko Sci
Wynagrodzenia o sobowe pracownik6w

800

ROD ZINA 75.230 600.014

Swiadczenia lvychowawcze

Zl

3110

4010
4110

2910

85503
4580
ZL- -

4010
4110
4120
4210

MGOPS
Swiadczenia spoleczne
Pomoc pahstwa w 'wychowywaniu dzieci
(Dzialanie1 3.4. 1.5W)
Zakup usfug zdrowotnych
Swiadczenia rodzinne9 Swiadczenia z
funduszu alimentacyjnego oraz skladki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
_quE e_z_p_i_e_ez_e_p_i_a _s p o le czn e go
MGOPS
Swiadczenia spoleczne
W)magrodzenia o sobowe pracolunik6w
Skladki na ubezpieczenia spoleczne
GMINA
Zwrot dotacj i oraz platnoSci lvykorzystan.

niezgodnie z przeznaczeniem lub lvykorzys.
z naruszeniem procedur, o kt6rych mowa w
art. 1 84 ustarvy, pobranych nienaleznie lub w
nadmiemej wysokoSci
Pozostale odsetki
Karta duZej rodziny
jwi[{i-dips--_--__------------------------------_-

WyIlagrOdZenia O SObOWe PraCOlunik6w
Skladki na ubezpieczenia spoleczne
Skladki na FP
Zakup material6w i lvyposaZenia

75.000

74.000

524.784

75.000

14.000
60.000

900
GOSPODARKA  KOMUNALNAIOCHRONASRODOWISKA

31.000 31.000

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Pozostala dzialalnoS6

25.000
2_5-._6 -o-6

6.000 31.000



FUNDUSZ SOLECRI  - Suliszewo
Zakup material6w i wyposaZenia
1.Zakup infrastruktury na place zabaw (dz.
Nr 125/3,  125/4
Wydatki na zakupy inwest.jednostek bud2.
1. Zakup infrastruktury na place zabaw (dz.
Nr 125/3,  125/4
GMINA
Zakup material6w i wyposaZenia (dekoracje
Swiateczne)

6.000

6.000

25.000

921
KULTURA  I  OCHRONADZIEDZICTWANARODOWEGO

10.081,01 10.081,01

Domy i oSrodki kultury) Swietlice i kluby

4210
4300

4210
4300

4210
4300

92195

FUNDUSZ SOLECRI  - Suliszewo
Zakup material6w i wyposa2enia
1.DoposaZenie Swietlicy wiej skiej
Wydatki na zakupy inwest.jednostek budZ.
1.DoposaZenie Swietlicy wiej skiej
GMINA
Zakup material6w i wyposa2enia
Ochrona zabytk6w i opieka mad
z_a_bytkam i
Zakup material6w i wyposaZenia (pomnik)
Zakup us fug pozostalych ®ormik - czolgi)-i-d2-o-Stir-i--a-zi-iial_i-o-S6--- -- - _- -- ---_ ----- ---_- --

FUNDUSZ SOLECKI  -  Zarahsko
Zakup material6w i \vyposa2enia
Zakup us fug pozostalych
GMINA
Zakup material6w i \vyposaZenia (sala konf.

us fug pozostalych (dodynki gminne)

5.200

5.200

RAZEM 183.668,01 708.452,01

§3.   Budget po dokonanych zmianach zamyka si?:
-    po stronie dochod6wkwota:      72.571.437,69 zI,

-    po stronie wydatk6w kwota:      74.071.792,69 zI.

§4.   Zarzadzenie wchodzi w Zycie z dniem podjecia.


