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1f;3.ll 'l ZARZAI)ZENIE NR  57/2016
BURn4ISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO

z dnia  30 mar.Ca 2016 r.

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

Na podstawie art.  257 ust.  1  i 3 usta\vy z dnia 27 sierpnia 2009 I. o flnansach publicznych
(Dz.  U.  z 2013  r.  poz.  885, poz.  938,poz.  l646;  z2014 r. poz.  379, poz.  911, poz.  1146,poz.
1626, poz.  1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz.  1045, poz.  1 117, poz.  1130, poz.  1189, poz.
1190, poz.  1269, poz.  1358, poz.  1513, poz.  1830, poz.  1854, poz.  1890, poz.  2150;  z 2016 r.

poz.  195) oraz §  15 Uchwaly   Nr XIX/147/2015  Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia
30  grudnia 2015  I.  w sprawie uchwalenia bud2etu gminy  Drawsko  Pomorskie  na rok  2016
zarzadza sic) co nastepuje:

§1.   Wprowadza sic nastepujape zmiany w dochodach budZetu gminy na rok 2016.
w zlotych

DOCHODY

(-)zmniej szenia (+)zwiekszenia
T re§6

751 URZEDY NACZELNYCH ORGANOwwLA\DZYPA\*STWOWEI'KONTROLIIOCHRONYPRAWAORAZSADOWNICTWA

- 15.232

UIZedy naCZelnyCh Organ6w wladzy

pahstwow. kontroli prawa i sadownictwa 1 5.232

Dotacje celowe przekazane z budzetu
palstwa na realizacje zadah bie2apych z
zakresu administracji rzqdowej oraz innych
zadal zleconych gminom ustawami
Zakap przezroczystych urn wyborczych w
2016r.  a)ismo:   KBW-DKS -3101- 431/28-
49AIW/1 6) 15.232

RAZEM 15.232

§2.   Wprowadza sis mast?pujape zmiany w \vydatkach budZetu gminy na rok 2O16.

w zlotych

Dz. Rozdz. § Tre§6

-ATKI
(-)zrmiej szenia (+)zwiekszenia

630 TURYSTYKA 500 500



63001 OSrodki informacji turystycznej 500 500
4210 Zakup material6w i w)posaZenia 500

5004300 Zakup usfug pozostalych -

ADMINISTRACJA PUBLICZNA 6.600 6.600

7501 1

75023

75075

4010
4210
4300

a_3-d6

Urzedy wojew6dzkie
Wynagrodzenia osobowe praco\unik6w
Zakup material6w i wyposa2enia
Zakup ushlg pozostalych-U-i2-!a_i,_iriL--(-riii-sit-------------------------

i_all_ref)_iiSin_§_i_o_i_o_Stdy-6h- __ - - _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _

Promocja jednostek samorzadu terytor.
i_all;i)_ iisin_§ _i_o_i_o_Stfty_6L_ _(_d2_i_e_I_Zi_wii_ _ _ _ _ _ _

dzialek sM Swit Baja Drawsko)

4.100
4.100

2_._3fro

2-.-5 a-6

4.loo

75l

URZEDY NACZELNYCH ORGAN6wwLA\DZYPA\*STWOWE+,KONTROLIIOCHRONYPRAWAORALS4DOWNICTWA\

- 15.232

75101
UIZedy naCZelnyCh Organ6w wladzypahstwow.kontro]iprawaisqdownictwa

- 15.232

4210 Zakup material6w i wyposaZenia (zlecone)I.Zakapprzezroczystychurnwyborczych
- 15.232

OSWIATA I \VYCHOWANIE

80110 Gimnazj a 1.400 1.400

4240
GIMNAZJAZakupSrodk6w dydalrtycznych i ksiqZek

- 1.400

4300 Zaloup usfug pozostalych I.400 -

RAZEM

§3.   BudZet po dokonanych zmianach zamyka sic:
-      po stronie dochod6w kwota:          64.249.155,27 zI,
-      po stroniewydatk6wkwota:        65.449.155,27  zI.

§4.   Zarzadzenie wchodzi w 2ycie z dniem podjecia


