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ZARZADZENIE NR  59/2016

BURnHSTRZA DRAWSKA P OMORSKIEGO
z dnia  31 marca 2016 r.

w sprawie zmian planu vyykonawczego bud2etu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2016.

Napodstawie art.  257 ust. 1 i 3 ustarvy z chia 27 siexpnia 2009 I. o finansach publicznych
@z.  U.  z2013 r. poz.  885,poz.  938, poz.  1646; z2014r. poz.  379,poz.  911, poz.  1146,poz.
1626,poz.  1877; z2015 I. 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; z2016r.

poz. 195) oraz § 15 Uchwaly   NrXK/147/2015  Rady Miejskiej wDrawsku Pomorskim z dnia
30  grudnia 2015  I.  w sprawie uchwalenia budzetu gminy Drawsko  Pomorskie na rok 2016
zarzqdza sic) co nastepuje:

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

D OCHODY

(-)zmniej szenia (+)zwiekszenia

TRANSPORT I LACZNOSC

Drogi publiczne gminne
Dotacje    celowe    otrzymane    z    budretu
pahstwa na realizacje inwestycji i zakup6w
inwestycyj nych wlasnych gmin
Progrc[m   rozwoju   gm:innej   i   powiatciwej
infrastruktury drogowej na lata 20 I 6-20 I 9
(reze")a celowa b.p- poz.  70)  dzialanie  l9.
I.4.6   -   ,,Budowa   maw.dr6g   na   osiedlu
dom6w  jednorodzinnych   w   obrebie   ulic
Gdyhska-Zakepiariska - II etap" 0,25

POMOC SPOLECZNA 4.147

Skladki    na    ubezpieczenie    zdrowotne
oplacane  za  osoby  pobierajace  niekt6re
Swiadczenia      z      pomocy      spolecznej)
niekt6re  Swiadczenia   rodzinne  oraz  za
osoby uczestniczace w zajeciach centrum
integracj i sp olecznej
Dotacje    celowe    przekazane    z    bud2etu
pahstwa  na  realizacj?  zadah  biezapych  z
zakresu administracji rzqdowej  oraz innych
zadah zleconych gminom ustawami
Dzialanie 20. 1.3. 1.W Oplacanie i refundacja
skladki na ubezpieczeIlie ZdrOWOtne Z b.P.
za osoby uprawnione

4.147

4.147

EDUKACYJNA OPIEKA
\+1\rC"OWA WCZA\ 50.000



85415 Pomoc materialna dla uczni6w - 50.000

2030 Dotacje   celowe   z   budZetu   paristwa   narealizacj?wlasnychzadahbie2apychgminDofinans.iviadczehpomocymaterialnejocharakterzesocjalnymdlauczni6w-rez,eel.b.p.poz.26(Dzialahie3.1.5.3.Wwyr6wn.szanseduk.dzieciindodziedy

- 50.000

I
RAZEM 0,25 54.147

§2.   Wprowadza sis nastepujape zmiany w wydatkach budZetu gminy na rok 201 6.
Wztotych

-A TRI
Tref6

(-)zmniej szenia (+)zwiekszenia

TRANSPORT I LACZNOSC

600|6 Drogi publiczne gminne 0,25
6050 Wydatki inwestycyj ne j edno st.budreto\vych1.Bud.maw.dragnaosiedludom6wjednor.wobr.ulicGdyhska-Zckopiariska-IIetap

0,25

AI)MINISTRACJA PUBLICZNA

75011 z1 Urzedu woj ew6 dzkie 1.000 1.000

4140 Wplaty na PFRON 1.000 -

4210 Zarfup material6w i w)posaZenia - 1.000

POMOC SPOLECZNA

85295

2fi-3_a--

in---_-_

4210
6060

Skladki na ubezp.zdr.oplacane za osoby
pob.niekt6re twiadcz.z pom.spoI.)
niekt6re Swiadcz.rodz.oraz za osoby
uczestnicz.w zaj. centr.integr. sp olecznej
Skladki na ubezpieczenie zdrowotne
i-62-o-StL-I-:-aZiii-:in-6S-6--_-- --- --------- ---- --- __

rid_a_6iSg__________-__-_____-__-___--------------_-

Zakep material6w i wyposaZenia
Wydatki na zakupy inwest.jedn.buds.
1.Kserokopiarka 6.000

4.147
Z[-.-1- Zi-7

6-.-6b-6

6.000

EDtJKACYJNA OPIEKA |nryCHOW. 50.000

Pomoc materialna dla uczni6w
Stypendia dla uczni6w

50.000
50.000

RAZEM 61.147

§3.   Bud2et po dokonanych zmianach zamyka si?:
-     po stronie dochod6w kwota:          64.170.630,02 zI,
-      po stronie \vydatk6w kwota:         65.370.630,02 zI.

§4.   Zarzadzenie wchodzi w Zycie z dniem podjecia


