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z dnia 30 stycznia 2017 I.

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

Napodstawie art.  257 ust. 1 i 3 ustarvy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o flnansachpublicznych

(Dz.  U.  z 2016, poz.  1870, poz.  1948, poz.  1984),   oraz  §  16 Uchwaly   Nr XXXV/235/2016
Rady  Miejskiej  w  Drawsku  Pomorskim  z  dnia  15  grudnia  2016  I.  w  sprawie  uchwalenia
bud2etu gminy Drawsko Pomorskie na rok 20 1 7  zarzadza si?, co nastepuje:

§1.   Wprowadza si? mast?pujape zmiany po stronie dochod6w bud2etu gminy na rok 20 1 7.

w zlotych

-A TRT
TreS6

(-)zmniej szenia (+)zwiekszenia

POMOC SPOLECZNA 8.175,24

D o datki mieszkaniowe

Dotacje    celowe    przekazane    z    b.p.    na
realizacj?   zadal   z   zakresu   administracji
rzqdowej    oraz    innych    zadah    zleconych
gminom ustawami (fez. eel. b.p. poz. 24)
Dzialanie     13.1.2.1     Wsparcie    flnansowe
zadah i program. realiz. zadah pomocy spot.)
- dodatek energetyczny

8.175,24

8.175,24

RAZEM 8.175,24



§2.   Wprowadza sic mast?pujape zmiany po strohie \vydatk6w  budZetu gminy na rok 2017.

W zlotych

-A TEE
Tref 6

(-)zrmiej szenia (+)zwiekszenia

OS\V|A TA\ 1 \|TYCE|OWANLn 1.500 1.500

Szkoly podstawowe

SP w Mielenku Drawskim
Zakup usfug remonto\vych
Oplaty z t)rfufu zakupu usfug telekomunik.

Realizacja zadah lvymagajacych
stosowania specjalnej organizacji nauki i
metod pracy dla dzieci i mlodziety w
szkolach podstawolvych, gimnazjach,
Iiceach og6lnokeztalcacych, liceach

profilowych i szkolach zawodowych
Si;__vi;--ri_i-6ieL_in_i5_r_i-viri;_in_ri__ _-_ -- -_ - --_ _-_ _-__

W)magrodzenia osobowe praco\unik6w
Dodatkowe \vy nagrodzenie roczne
Zakup usfug remonto\vych

POMOC SPOLECZNA

85215 D odathi mieszkaniowe - 8.175,24

MGOPS
3110 Swiadczenia spoleczne (dodatek energet.) - 8.175,24

EDUKACYJNA OPIEKA
\n1\rC"OWA WCZA

85401 Swietlice szkolne 100 100
SP w Drawsku Pomorskim

4210 Zafup material6w i wysosazenia 100 -

4300 Zakup uslug pozostalych - 100

RAZEM 2.100 10.275,24

§3.   Budget po dokonanych zmianach zamyka sic:
-    po stronie dochod6wkwotq:      70.624.070,24 zI,

-    po stronie \vydatk6wkwota:      68.439.275,24 zI.

§4.   Zarzqdzenie wchodzi w dycie z dniem podjecia.


