
 
ZARZĄDZENIE Nr 3/2014  

BURMISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO  

z dnia 03 stycznia 2014 roku  
 

w sprawie ustalenia planu wykonawczego budżetu gminy Drawsko Pomorskie na 2014 rok.  

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318) oraz art. 247 ust.1 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646) 

Burmistrz Drawska Pomorskiego zarządza, co następuje:  

 

§1. Ustala się plan wykonawczy budżetu gminy Drawsko Pomorskie na 2014 rok uchwalonego 

przez Radę Miejską Uchwałą Nr XLV/398/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. według załączników 

obejmujących kwoty:  

1. Dochody ogółem w wysokości ___________________________55.646.000,-zł, 
zgodnie z załącznikiem nr l  

w tym:  

a) dochody własne w wysokości                                   51.129.691,-zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 2  

b) dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej  

   w wysokości                                                     5.502.809,-zł,          

   zgodnie z załącznikiem nr 3  

c) dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z   

organami tej administracji w wysokości                              13.500,-zł.   

       zgodnie z załącznikiem nr 4  

 

2. Wydatki ogółem w wysokości ___________________________57.446.000,-zł, 
zgodnie z załącznikiem nr 5  

w tym:  

a) wydatki na zadania własne w wysokości                         51.929.691,-zł,        

    zgodnie z załącznikiem nr 6  

b) wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej  

w wysokości                                                      5.502.809,-zł,    

zgodnie z załącznikiem nr 7  

c) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień                  

   z organami tej administracji w wysokości                            13.500,-zł.    

     zgodnie z załącznikiem nr 8  

 

§2. Ustala się plan wykonawczy budżetu gminy na 2014 rok według poszczególnych 

dysponentów budżetu:  

l) Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim  

zgodnie z załącznikiem nr 9,  

2) Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim - "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. 

Rydzewo oraz wodociągu Zarańsko-Rydzewo",  

zgodnie z załącznikiem nr 10,   



3) Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim - Małe projekty LIDER4, 

zgodnie z załącznikiem nr 11,  

4) Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim - Wymiana polsko-niemiecka, 

zgodnie z załącznikiem nr 12,  

5) Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim - Budowa placów zabaw w m.: Gudowo i Łabędzie, 

zgodnie z załącznikiem nr 13,  

6) Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim - Przystanek ryby, 

zgodnie z załącznikiem nr 14,  

7) Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim - Wyposażenie obiektu pełniącego funkcje turystyczne 

i rekreacyjne wraz z montażem ogrodzenia,  

zgodnie z załącznikiem nr 15,  

8) Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim - Fundusz Sołecki, 

zgodnie z załącznikiem nr 16,  

9) Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim, 

zgodnie z załącznikiem nr 17,  

10)Zakład usług Komunalnych, 

zgodnie z załącznikiem nr 18,  

11) Szkoła Podstawowa w Drawsku Pomorskim, 

zgodnie z załącznikiem nr 19,  

12)Punkt Przedszkolny Nr 1 w Zarańsku, 

zgodnie z załącznikiem nr 20,  

13)Punkt Przedszkolny Nr 2 w Gudowie, 

zgodnie z załącznikiem nr 21,  

14) Punkt Przedszkolny Nr 3 w Suliszewie, 

zgodnie z załącznikiem nr 22,  

15) Szkoła Podstawowa w Mielenku Drawskim, 

zgodnie z załącznikiem nr 23,  

16)Szkoła Podstawowa w Nętnie,  

zgodnie z załącznikiem nr 24,  

17)Gimnazjum w Drawsku Pomorskim, 

zgodnie z załącznikiem nr 25,  

18)Przedszkole w Drawsku Pomorskim 

zgodnie z załącznikiem nr 26,  

 

§3. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu  

    terytorialnego szczebla gminnego w wysokości                       98.700,-zł,  

 zgodnie z załącznikiem nr 27,  

 

§4. Ustala się plan dochodów jednostek organizacyjnych gminy,     

    zgodnie z załącznikiem nr 28.  

 

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  


