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ZARZADZENIE NR 31/2018
BURMISTRZA DRAWsKA POMORSKIEGO

z dnia 29 stycznia 2018 I.

w sprawie zmian planu wykonawczego budZetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2018.

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

(Dz.U. z 2017 r. poz. 2077),  oraz § 16 Uchwaly Nr LII/368/2017  Rady Miejskiej   w Drawsku
Pomorskim  z  dnia  28  grudnia  2017  r.  w  sprawie  uchwalenia  budZetu  gminy  Drawsko
Pomorskie na rok 2018  zarzadza sic) co nastepuje:

§1.   Wprowadza sic nastepujape zmiany po stronie dochod6w  bud2etu gminy na rok 201 8.

w zlotych
DOCHODY

TreS6
(-)zrmiej szenia (+) zwiekszenia

POMOC SPOLECZNA 5.3 16,32

Dodatki mieszkaniowe
Dotacje celowe otrzymane z b.p.na realizacje
zadah z zakresu administracji rzadowej oraz
innych zadafi zleconych gminie  (zwiapkom
gmin, zw.powiat. -gminn)-) ustawami
Dzialanie 13.1.2.1.W wsparcie flnanSOWe
zadal i program6w realizacji zadain pomocy
spolecznej - dodatek energetyczny (rezerwa
celowa z b.p. poz. 24)
OSrodki pomocy spolecznej
Dotacje celowe otrzymane z b.p.na realizacje
zadari z zakresu administracji rzqdowej oraz
innych zadah zleconych  gminie  (zwiapkom
gmin, zw.powiat.-gminnym) ustawami
Dzialanie   13.1.2.1.W   wsparcie   finansowe
zadari i program6w realizacji zadah pomocy
spolecznej  (\vynagrodzenia za sprawowanie
opieki oraz obsfuge tego zadania)

4.945,32

4.945,32---37i---

371

RAZEM 5.316,32



§2.   Wprowadza sis nastepujape zmiany po stronie \vydatk6w  bud2etu gminy na rok 2018.

w zlotych
-ATKI

Tre§6
(-)zrmiej szenia (+) zwiekszenia

754
BEZPIECZENsTWO PUBLICZNEIOCHRONAPZRZECIWPOZAROWA

7.550   ` 7.550

Obrona cywilna
Wydatki osobowe niezaliczane do
wynagro dzeh
Zaloup material6w i wyposaZenia

4270
4300

75495 Pozostala dzialalnoS6
Zakup usfug remonto\vych (monitoring)
Zakup usfug pozostalych (umowa monitor.)

4.500

4.500

3.050

4.500

4.500

3.050

3.050

POMOC SPOLECZNA 5.316,32

Dodatki mieszkaniowe
iwi[-a-6iP§--------------------------____----------------Swi-a-a-c-Z6-rii-i- Si;-6i5-62ri6- (a-6-a.-6ri-Gig.- - - - - - - - - - - - -

OSrodki pomocy spolecznej
iwi[{i-dips----------------------------------------------

W)magrodzenia osobowe praco\unik6w

4.945,32
4.945,32
4.945,32

RO DZINA 1.500

85501

85504

Zl

4010
4040
wi---I

3020

4040

Swiadczenia lvychowawcze
MGOPS
W)magrodzenia osobowe pracolunik6w
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Wspieranie rodziny
-]wi[-a-6iP§---------------------------------------

Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeh
Dodatkowe \vynagrodzenie roczne 800

1.500

RAZEM 5.350

§3.   Bud2et po dokonanych zmianach zamyka sis:
-    po stronie dochod6w kwota:      73.405.346,32 zI?

-    po stronie `vydatk6w kwota:      71.805.316,32 zI.

§4.   Zarzqdzenie wchodzi w Zycie z dniem podjecia.


