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ZARZAI)ZENIE NR 39/2017
BURn4ISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO

z dnia 08 marca 2017 r.

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

Na podstawie art.  257 ust.  1  i 3 usta\vy z dnia 27 sierpnia 2009 I. o finansach publicznych

(Dz.  U.  z 2016, poz.  1870,   poz.  l984,  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  zarzqdza sic) co nastepuje:

§l.    Wprowadza sic nastepujqce zmiany po stronie \vydatk6w  budzetu gminy na rok 2017.
w zlotych

WYDATKI
Tre§6

(-)zrmiej szenia (+)zwi?kszenia

DZIALALNOSC  USLUGOWA

71095 Pozostala dzialalnoS6 300 300
3020 Wydatki osobowe nieza1.do \vynagrodzefi

300

300
4100 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w

OSWIATA I WYCHOWANIE

80104
§-6i-6-4

80106
i_6_1_a_6

80113

a-6i- i-3

3020
4410

3020
4410

Przedszkole
Fi_Z6ri;in_o_I_6_i;i5L_ivi_s_k_ri i;_6_ri 6_i6in_ri_ _ _ _ _ _

Wydatki osobowe niezal.do \vynagrodzeh
Podr6ze sluzbowe kraj owe
Inne formy lvychowania przedszkolnego
P i_Z6-d;i:-i_oi6-i; -i5-r-dvi-s_i-ri i;-6-rib_F6in_ri- - _ _ - _

Wydatki osobowe niezal.do \vynagrodzeh
Podr6Ze sluzbowe krajowe
i5_6wi-o_i_e-hi-e- -rid-fin-6iv- d6- ;-ZL-6i- - - -- - - - - - - - - -

a_hir_ria__-_____-_--_--_---_-----_---------------'

R6Zne \vydatki na rzecz os6b fizycznych
Zakup uslug pozostalych 1.000

OCHRONA ZDROWIA 2.000

85154 Przeciwdzialania alkoholizmow 2.000 2.000

4_i-1-6- - Skladki na ubezpieczenia spoleczne
2.000

---_---2-.t)-6-o--    -_--

4170 Wynagrodzenia bezo sob owe -

POMOC SPOLECZNA 112

Pomoc w zakresie doZywiania 112



GMINA
Wplywy ze zwrot6w dotacji oraz platnofci
\vykorzystanych niezgodnie z

przeznaczeniem lub \vykorzystanych z
naruszeniem procedur, o kt6rych mowa w
art.  1 84 usta\vy, pobranych nienale2nie lub
w nadmiemej \vysokoSci (zvIOt PrZeZ
MGOPS nienaleznie pobrane do2ywianie)
Pozostala dzialalnoS6

GMINA
Wply\vy ze zwrot6w dotacji oraz platnoSci
\vykorzystanych niezgodnie z

przeznaczeniem lub \vykorzystanych z
naruszeniem procedur) o kt6rych mowa w
art.  184 usta\vy, pobranych nienaleznie lub
w nadmiemej wysokoSci

GOSPODARKA KOMUNALNA I
OCHRONA  SRODOWISKA

90095 Pozostala dzialalnoS6 36,30 36,30

Fundusz Solecki  -  Linowno

4210

Wyposa2enie placu zabaw przy 5wietlicyiboishaszholnymZakupmaterial6wi\vyposaZenia

36,30
36,304300 Zakup usfug pozostalych

RAZEM 4.048,30 4.048,30

§2.    Budget po dokonanych zmianach zamyka sis:

-     po stronie dochod6w kwotq:       71.040.439)24 zI}

-     po stronie \vydatk6w kwotq:       68.855.644,24 zI.

§3.    Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem podjecia. i
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