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LJ;. Cj :Ti, -J';';,,,.;-sl;,; rc; _.,,;€;.ifeRMISTRZA DRAWSKA POMORSKIE GO
I   l€-    ,I./,:l1485:  fa.,(   llS`-A,-363311,,,                   z  dnia    18  marca  2016  I.

w sprawie zmian planu lvykonawczego budZetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2016.

Napodstawie art.  257 ust.  1  i 3 ustavy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o flnansach publicznych
(Dz. U.  z2013  r.  poz.  885, poz.  938, poz.  1646; z2014 r. poz.  379, poz.  911, poz.  1146, poz.
1626,poz.  1877;z2015r.poz.238,poz.  532,poz.  1045,poz.  1117,poz.  1130,poz.  1189,poz.
1190,  poz.  1269,  poz.  1358,  poz.  1513,  poz.  1830,  poz.  1854,  poz.  1890,  poz.  2150;  z2016  I.

poz.  195) oraz §  15 Uchwaly   Nr XIX/147/2015  Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia
30  grudnia  2015  r.  w  sprawie  uchwalenia  budzetu  gminy  Drawsko  Pomorskie  na rok  2016
zarzqdza si?, co nastepuje:

§1.    Wprowadza sis nastapujqce zmiany w dochodach budzetu gminy na rok 2016.

Dz. Rozdz. § Tref 6

W ZIOtyCnDOCHODY

(-)zrmiej szenia (+)zwigkszenia

852 POMOC SPOLECZNA - 620

85219 OSrodki pomocy spolecznej - 620
2010 Dotacje    celowe    przekazane    z    budzetupahstwanarealizacj?zadahbieZapychzzakresuadministracjirzqdowejorazinnychzadahzleconychgminomustawami(\vynagrodzeniezasprawowaniekurateliiobsfugezadania13.1.2.1.)

- 620

RAZEM - 620

§2.   Wprowadza sic nastepujace zmiany w \vydatkach budzetu gminy na rok 2016.

W zlotych

WYDATKI

(-)zrmiej szenia (+)zwiekszenia
TreS6

ADMINISTRACJA PUBLICZNA 6.100 6.100

75011

75023

4010

4300

4-6i-a
4040

Urzedy wojew6dzkie
Wynagrodzenia osobowe praco\unik6w
Zakup usfug pozostalych
Ui2edj-riii-Stiiriil-)-----------------------
Wynagrodzenia o sobowe pracolunik6w
Dodatkowe \vynagrodzenie roczne



BEZPIECZENTSWO PUBLICZNE I
o CHRONA PRZECIWPOZAROWA

Ochotnicze strafe poZarne

Dodatkowe \vynagro dzenie roczne
Zakup material6w i \vyposa2enia

OSW+A\TA i \\rYCHOWANLE

Realizacja zadah wymagajacych
stosowania specjalnej organizacji nauki
i metod pracy dla dzieci i mlodzieZy
w szkolach podstawo`vych, gimnazjach,
liceach og6lnoksztalcqcych, liceach

profilowanych i szkolach zawodolvych
oraz szkolach artystycznych

4010
4700

GIMNAZJUM
Wynagrodzenia o sobowe praco\unik6w
Szkolenia praco\unik6w niebedqcych
czlonkami koxpusu sfuzby cywilnej

POMOC SPOLECZNA

Ofrodld pomocy spolecznej
S-via_d6_z_6h_i_i _Sf)_6i6_c_2h_6-(Si)_I-iwi_vi:i_ula_t_e_I_i_)_ _ _

RAZEM

§3.   BudZet po dokonanych zmianach zamyka sic:
-     po stronie dochod6wkwota:     64.233.923,27 zI,
-      po stronie \vydatk6w kwotq:     65.433.923,27 zI.

§4.   Zarzqdzenie wchodzi w dycie z dniem podjecia
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