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w sprawie zmian planu wykonawczego budZetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2017.

Napodstawie art.  257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sieapnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2016, poz.  1870,   poz.  1984, poz. 2260, z 2017 r. poz.  191, poz. 659, poz.933, poz.
935  i  poz.  1089),    oraz  §  16  Uchwaly    Nr  XXXV/235/2016  Rady  Miejskiej  w  Drawsku
Pomorskim  z  dnia  15  grudnia  2016  I.  w  sprawie  uchwalenia  budzetu  gminy  Drawsko
Pomorskie na rok 2017  zarzadza sis) co nastepuje:

§1.   Wprowadza sis nastepujape zmiany po stronie dochod6w  budZetu gminy na rok 2017.
w zlotych

§2.   Wprowadza sis nastepujape zmiany po stronie lvydatk6w  budZetu gminy na rok 2017.
w zlotych
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GMINA
Zakup material6w i lvyposaZenia (X.Zakup
flag i flagietek promocyjnych)
Zahalp us fug pozostalych (XI. Wykonanie
roll-up6w promocyj nych)
Zakup us fug pozostalych (6.Wykonanie
promocyjnych baner6w i prezentacj i)
Zakup us fug pozostalych (.Publikacj e
promocyjne i info]macje w prasie, Intemecie
i i]mych wydawnictwach)
Zakup us fug pozostalych (lvykonanie
kalendarzy na 201 8 rok)

XVII.Drawsko Pomorskie i okolice
poprzez wieki. Druga odslona
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup us fug pozostalych

100

100
1.800

OSVIrIATA I |nrYCHOWANIE 2.400

80101
80101

80101

80103
80103

Szkoly podstawowe
Szkola Podstawowa Nr 1 w Drawsku Pom®
Oplaty z tytufu us fug telekomunikacyjnych
Szkola Podstawowa Nr 2 w Drawsku Pom®
Oplaty z t5rfufu uS fug telekomunikacyjnych
Oddzialy przedszkolne vy_ sz_k_o_Ia_c_h_ p 9_a_S_t_.
Szkola Podstawowa Nr 1 w Drawsku Pom.
Oplaty z t)rfurfu us fug telekomunikacyjnych
Szkola Podstawowa Nr 2 w Drawsku Pom®
Oplaty z tytufu us fug telekomunikacyjnych
Gimnazj fl
Szkola Podstawowa Nr 2 w Drawsku Pom.
Oplaty z tytufu us fug telekomunikacyj nych
Pozostala dzialalnoS6
GMINA
Zakup material6w i lvyposaZenia
(Organizacj a Dni Edukacj i Narodowej)
Zakup us fug pozostalych (Organizacj a Dni
Edukacj i Narodowej )
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2.000

O CHRONA ZDRO|n7IA 8.500 8.500

Przeciwdzialanie alkoholizmowi 8.500 8.500



Wynagrodzenia bezosobowe
Ill. 4a lvynagrodzenie opiekun6w
zatrudnionych na koloniach
Zakup energii
I. 1. b)czynsz, ogrzewanie, energia
Zakup us fug pozostalych
IV. Wspomaganie dzialalnoSci inst)rfucj i,
stowarzyszefi i os6b flZyCZnyCh SfuZapej
rozwiazywaniu problem6w uzale2niefi - w
tym: doflnanSOWanie inSt)rfuCj i dZialaj apyCh
na rzecz dzieci i mlodziezy zagrozonych
patolog. spot.®olicja, oSrodek kultury i in.)
V.6. Szkolenie sprzedawc6w alkoholu
Ill. 3. Prowadzenie profllaktycznej
dzialalnoSci w szkolach podst., gimnazjum i
szkolach ponadgimnazj alnych (realizacj a
rogram6w profllaktycznych, prezentacj a

spektakli teatralnych, organizacj a konkurs6w,
tumiej 6w)
V.7. Szkolenia dla pedagog6w i nauczycieli
Oplaty z tytufu zakupu us fug telekomun.
I. 1.d telefon, w tym zaufania

2.000
2.000

3.500

2.000

5.500

1.000

RO D ZINA 19.867,17

Wspieranie rodziny
Wynagrodzenia osobowe pracownik6w

19.867,17
19.867,17

921
KULTURA I  OCHRONADZIEDZICTWANARODOWEGO

20.000 20.000

Pozostala dzialalnoS6
1.Remont cokolu pomnika przy
ul.Obr.Westerplatte w Drawsku Pom.
Zakup material6w i lvyposaZenia
Zakup us fug remontowych
Zakup us fug pozostalych

20.000
14.000

6.000

RAZE M 64.900 84.767,17

§3.   BudZet po dokonanych zmianach zamyka sis:

po stronie dochod6w kwota:     70.682.957,33 zI9

po stronie lvydatk6w kwota:     72.183.312,33 zI.

§4.   Zarzqdzenie wchodzi w Zycie z dniem podjecia.


