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ZARZADZENIE NR 70/2018
BURn4ISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO

z dnia 14 maja 2018 r.

w sprawie zmian planu lvykonawczego budZetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2018.

Na podstawie art.  257 ust. 1 i 3 ustarvy z dnia 27 sieapnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz.U. z 2017 I. poz. 2077),  oraz § 16 Uchwaly  Nr LII/368/2017  Rady Miejskiej   wDrawsku
Pomorskim  z  dnia  28  grudnia  2017  r.  w  sprawie  uchwalenia  budzetu  gminy  Drawsko
Pomorskie na rok 2018  zarzqdza si?, co mast?puje:

§1.   Wprowadza sis nastepujace zmiany po stronie dochod6w  budZetu gminy na rok 2018.
w zlotych

DOCHODY
TreS6

(-)zrmiej szenia (+) zwiekszenia
ADMINISTRACJA  PUBLICZNA
Urzedy  wojew6dzkie
Dotacje celowe otrzymane z b.p.na realizacje
zadah   bieZacych   z   zckresu   administracji
rzadowej    oraz    innych   zadari   zleconych
gminie (zw.gmin, zwi.pow.-gm.) ustawami
Dzialanie 1 6. 1. 1.2.W -flnanSOWanie, nadZ6r
i kontrola real.zadah z zakresu administracja
rzadowej   -  dowody  osobiste,     ewidencja
ludnoSci, rejestracja zdarzeh  USC

20.889,79
20.889,79

20.889,79

RAZE M - 20.889,79

§2.   Wprowadza sis nastepujace zmiany po stronie \vydatk6w  budZetu gminy na rok 2018.
w zlotych

rmDA TRT
Tre§6

(-)zrmiej szenia (+) zwi ekszeni a

630 TURYSTYKA 6.000 6.000

63095 Pozostala dzialalnoS6 6.000 6.000

4210

Utrz)-anie plaZy miej skiej w DrawskuPomorskimmadjez.OKRAiterenurekreac.wGudowienadjez.LubieZakupmaterial6wi\vyposaZenia

- 6.000
4300 Zakup uslug remonto\vych 6.000 -



750 ADMINISTRACJA  PUBLICZNA - 20.889,79

75011 Z1 Urzedy woj ew6dzkie - 20.889,79

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowlik6w - 17.460,79
4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne - 3.001
4120 Skladki na FP I 428

801 oSw|ATA  I  WYCHOWANIE 5.100 5.100

5.000

4190
4210
4300
4430

4190
4210

80101 SP Nr 1 w Drawsku Pomorskim
Nagro dy konkursowe
Zakup material6w i lvyposaZenia
Zakup material6w i w)posazenia
R6Zne oplaty i skladki------------_---_-__-i_;_darn_-----_----_------_---------

Realizacj a                              lvymagaj acych
stosowania specjalnej  organizacji nauki i
metod  pracy  dla   dzieci  i  mlodzieZy  w
szkolach     podstawolvych,     gimnazjach,
liceach        o g6lnoksztalcacych,        Iiceach
profilowanych i szkolach zawodongs_I__ _ _ __
_S_P_ _vy_ _N§tnie
Nagro dy konkursowe
Zakup material6w i lvyposazenia

2.000

3.000

851 OCHRONA ZDROWIA 1.000 1.000

Przeciwdzialanie zLlkOhOliZmOWi

Nagrody konkursowe
1. Ill 10 a (Profllaktyczny festyn rodzirmy -
Aktyuni w profllaktyce)
Zakup material6w i lvyposaZenia

1.    IIIlg      +   4.000,00z1
2.   IIIld     -    4.000,00zl

Zakup uslug pozostalych
1. Ill 10c (Profllaktyczny festyn rodzinny -
Aktyuni w profilaktyce)

1.000

900
GOSPODARKA   KOMUNALNAIICHRONASRODO|VISKA

6.620 6.620



.-

4300
6050

GMINA
Zakup uslug pozostalych (eko-edukacj a)
Wydatki inwestycyj ne j edno stek budZetow.
1.Zakup metalolvych urzadzed na place
zabaw i regulaminy
Wydatki na zakupy inwestycyjne j ednostek
B udzeto wych
Przebudowa placu zabaw w Labedziach

3.000

3.500

3.500

RAZEM 18.720 39.609,79

?3.  BudZet po dokonanych zmianach zamyka sic:
-    po stronie dochod6wkwota:      72.815.100,50 zI,
-    po stronie lvydatk6wkwotq:      72.985.070,50 zI.

§4.   Zarzadzenie wchodzi w Zycie z dniem podjecia.


