
ZARZĄDZENIE Nr 3/2019 

BURMISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO 

z dnia 08 stycznia 2019 roku 

 
 

w sprawie ustalenia planu wykonawczego budżetu gminy Drawsko Pomorskie na 2019 rok. 

 

 

               Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz.U. z 2018, poz.994, poz.1000, poz.1349, poz.1432, poz.2500) oraz art. 249 ust.1 pkt 1 i 2 

ustawy z dnia 27 sierpnia    2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 

r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1699, poz. 2354, poz. 2500) Burmistrz Drawska 

Pomorskiego zarządza, co następuje: 
   

   

§1.  Ustala się plan wykonawczy budżetu gminy Drawsko Pomorskie na 2019 rok uchwalonego 

przez Radę Miejską Uchwałą Nr LXVI/512/2018 - z dnia 20 grudnia 2018 r. według 

załączników obejmujących kwoty:  

 

 
1. Dochody ogółem w wysokości                                                    77.965.324,-zł 

   zgodnie z załącznikiem nr 1 

w tym: 

    a)  dochody własne w wysokości                                                                        61.489.056,-zł,  

   zgodnie z załącznikiem nr 2 

b) dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej  

     w wysokości                           16.462.768,-zł, 

    zgodnie z załącznikiem nr 3 

c) dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami 

tej administracji w wysokości                                              13.500,-zł. 

    zgodnie z załącznikiem nr 4 

 

2. Wydatki ogółem w wysokości                 ___________                      77.960.000,-zł 

    zgodnie z załącznikiem nr 5 

w tym: 

    a)  wydatki na zadania własne w wysokości                     61.497.232,-zł, 
    zgodnie z załącznikiem nr 6 

b) wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej  

      w wysokości                                                        16.462.768,-zł 

    zgodnie z załącznikiem nr 7 

c) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami 

tej administracji w wysokości                                                                                13.500,-zł. 

    zgodnie z załącznikiem nr 8 

 

 §2.  Ustala się plan wykonawczy budżetu gminy na 2019 rok według poszczególnych 

dysponentów budżetu: 

1) Urząd Miejski w  Drawsku Pomorskim  

      zgodnie z załącznikiem nr 9, 

2) Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim – Fundusz Sołecki 

zgodnie z załącznikiem nr 10, 



 

3) Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim  

      zgodnie z załącznikiem nr 11, 

4) Zakład Usług Komunalnych w Drawsku Pomorskim  

      zgodnie z załącznikiem nr 12, 

5) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Drawsku Pomorskim  

      zgodnie z załącznikiem nr 13, 

6) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Drawsku Pomorskim  

zgodnie z załącznikiem nr 14, 

7) Szkoła Podstawowa w Mielenku Drawskim  

      zgodnie z załącznikiem nr 15,  

8) Szkoła Podstawowa w Nętnie  

      zgodnie z załącznikiem nr 16, 

9) Szkoła Podstawowa w Ostrowicach 

      zgodnie z załącznikiem nr 17, 

10) Przedszkola w Drawsku Pomorskim  

      zgodnie z załącznikiem nr 18, 

 

 §3.  Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu 

terytorialnego szczebla gminnego w wysokości                                                143.500,-zł 

     zgodnie z załącznikiem nr 19 

 

 §4. Ustala się plan dochodów jednostek organizacyjnych gminy. 

     zgodnie z załącznikiem nr 20 

 

 §5.   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                                 

          

          Burmistrz  

Krzysztof Czerwiński 

 
 


