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ZARZADZENIE NR  63/2016
BURn¢ISTRZA DRAWSKA POMORSKIE GO

z dnia  12 Im,ietnia 2016 I.

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

Napodstawie art.  257 ust.  I i 3 ustarvy z dnia 27 siexpnia 2009 r. o flnanSaCh PubliCZnyCh
(Dz.  U.  z2013  r. poz.  885, poz.  938, poz.  1646;  z2014r. poz.  379,poz.  911,poz.  1146, poz.
1626,poz.  1877; z2015 r. 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 r.

poz. 195) oraz § 15 Uchwaly  NrXIX/147/2015  Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia
30  grudnia 2015  r.  w sprawie uchwalenia budZetu gminy Drawsko  Pomorskie na rok 2016
zarzadza sic) co mast?puje:

§1.   Wprowadza sic nastepujape zmiany w dochodach budietu gminy na rok 201 6.
wzlotych

DOCHODY
TreS6

(-)zmniej szeria (+)zwiekszenia

POMOC SPOLECZNA 6.654.12

Do datki mieszkaniowe
Dotacje celowe przekazane z bud2etu
pafistwa na realizacj? zadat bieZapych z
zakresu administracji rzadowej oraz i-ych
zadah zleconych gminom ustawami
(dodatek energetyczny - rez.eel.b.p.poz 24,
dzialanie  13.1.2.1.)

6.654,12

6.654,12

RAZEM 6.654,12

§2.    Wprowadza si? mast?pujape zmiany w \vydatkach budZetu gminy na rok 201 6.

w zlotych
VIDA TRT

TreS6
(-)zmniej szenia (+)zwiekszenia

TRANSPORT  I  LACZNOSC 20.000 20.000

Drogi publiczne gminne 20.000 20.000

42104300 Zckup material6w i \vyposaZenia (zakupkmszywadoremontudr6ggnmtowych)Zakupusfugpozostalych(kmszeniegruzubudowlanego)
20.000

20.000

ADNINISTRACJA PUBLICZNA 2.000 2.000

Promocja jst 2.000 2.000



Or ganizacj a Gall Samorzc!dow ej
Zakup material6w i lvyposaZenia
Zakup usfug pozo stalych
R6zne oplaty i skladki

OSWIATA\ 1 \nTYC"OWAT\"E

4010
4240

Realizacj a         zadah         wymagaj acych
stosowania specjalnej organizacji nauki
i metod pracy dla dzieci i mlodzieZy
w szkolach podstawowych, gimnazjach,
liceach og6lnokeztalcacych, liceach
profilowanych i szkolach zawodowych
oraz szkolach artystycznych
Gimnazj um
W)magrodzenia o sobowe praco\mik6w
Zakup Srodk6w dydaktycznych i ksiazek 200

POMOC SPOLECZNA 6.654,12

85215 Dodathi mieszkaniowe - 6.654,12

3110

MGOPSSwiadczenia spoleczneSwiadczeniaspoleczne (dodat.energetyczny-fez.eel.b.p.poz24,dzialanie13.1.2.1.)

- 6.654,12

RAZEM

§3.   Budget po dokonanych zmianach zamyka sic:
-      po stronie dochod6wkwota:      64.177.284,14 zI,
-       po stronie \vydatk6wkwota:     65.377.284,14 zI.

§4.   Zarzadzenie wchodzi w 2ycie z dniem podjecia


