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BURn4ISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO

z dnia 10 lutego  2017 r.

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

Na podstawie art.  257 ust.  1 i 3 ustarvy z dnia 27 sieapnia 2009 I. o flnanSaCh PubliCZnyCh

(Dz. U. z 2016, poz.  1870,   poz.  1984, poz., 2260),   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 nastepujace zmiany po stronie \vydatk6w  budZetu gminy na rok 2017.
W zlotych

WDATKI
TreS6

(-)zrmiej szenia (+)zwiekszenia

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 6.300 6.300

Promocja jst
Zakup material6w i \vyposazenia (zakup
flag i flagietek promocyjnych)
Zakup uslug pozostalych
1.GadZety (dlugopisy, balony...)
2.Materialy promocyj ne drukowane
3.Wykonanie element6w promocyjnych na
poj azdach
f6_Zb-s-t-ii-a_-dri-dial-rib-S€-_--__------ ----------_--_

Zakup materiat6w i \vyposazenia (softysi)

5.800

1.800

4.000

2.300
4.000

RAZEM 6.300 6.300

§2.  W zarzadzeniu Nr 172/2016 Burmistrza Drawska Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2016 I.
w sprawie ustalenia planu \vykonawczego budzetu gminy Drawsko Pomorskie na 201 7 rok
\xprowadza sis nastepujqce zmiany:
1) zalqcznik   Nr  19   -   dochody   budZetu   pahstwa   zwiqzane z realizacja zadah zleconych

jednostkom samorzqdu ter)rforialnego szczebla gminnego w \vysokoSci - 1 00.700,- zl otrzymuj e
brzmienie jak w zalaczniku do niniej szego zarzadzenia

§3.   BudZet po dokonanych zmianach zamyka sis:
-     po stronie dochod6w kwotq:      70.624.070,24 zI?

-    po stronie \vydatk6w kwota:      68.439.275,24 zI.

§4.   Zarzadzenie wchodzi w Zycie z dniem podjecia.
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Zalacznik  do
Zarzadzenia Nr
27/2017     Burmistrza
Drawska
Pomorskiego  z dnia
10 lutego 2017 roku

PLA\N WYKONA\ WCZ Y

budZetu gminy Drawsko Pomorskie na 2017 rok
Dochody budZetu pafistwa zwiazane z realizzlcja

zadafi zleconych jednostkom samorzadu
terytorialnego szczebla gminnego

\r I     /,' |

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 700

75011 Urzedy wojew6dzkie 700

2350
Dochody budZetu pahstwa zwiazane z realizacjazadahzleconychjednostkomsamorzaduterytorialnego

700

855 RODZINA 100 000

85502

§wiadczenia rodzinne, §wiadczenie z funduszualimentacyjnegoorazskaldkinaubezpieczeniaemerytalneirentowezubezpieczeniaspotecznego

100 000

2350
Dochody budZetu pahstwa zwiazane z realizacjazadahzleconychjednostkomsamorzaduterytorialnego

100 000
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