
 

Uchwała Nr VIII/46/15 

Rady Miasta Dynów z dnia 29 czerwca 2015 roku 

 

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2015 rok 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art.40 ust. 1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 

o samorządzie gminnym /tj. Dz. U z 2013 r. poz. 5 z późn. zm./  

Rada Miasta Dynów uchwala co, następuje: 

       § 1 

W budżecie Miasta Dynowa na 2015  rok wprowadza się następujące zmiany ;  

 

1. Zwiększa się dochody o kwotę 303 015,00 zł, z tego w układzie dział, rozdział, 

paragraf klasyfikacji budżetowej 

 

Dział 

Rozdział 

Paragraf Nazwa, działu, rozdziału, paragrafu, źródło Kwota 

w złotych 

600  Transport i łączność 117 415,00 

60078  Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 117 415,00 

 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 

własnych gmin (związków gmin) 

117 415,00 

756  Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i 

od innych jednostek nieposiadających osobowości 

prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 

177 100,00 

75615  Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 

podatku od czynności cywilno-prawnych, 

podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i 

innych jednostek organizacyjnych 

81 000,00 

 0310 Podatek od nieruchomości 81 000,00 

75616  Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 

podatku od spadków i darowizn, podatku od 

czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat 

lokalnych od osób fizycznych 

66 100,00 

 0310 Podatek od nieruchomości 66 100,00 

75618  Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 

jednostek samorządu terytorialnego na podstawie 

ustaw 

30 000,00 

 0480 Wpływy z opłat za  zezwolenia na sprzedaż 

napojów  alkoholowych 

30 000,00 

801  Oświata i wychowanie 2 900,00 

80104  Przedszkola 2 900,00 

 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 900,00 

852  Pomoc społeczna 3 600,00 

85202  Domy pomocy społecznej 3 600,00 

 0690 Wpływy z różnych opłat 3 600,00 

921  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 000 00 



92105  Pozostałe zadania w zakresie kultury 2 000 00 

 2710 Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy 

finansowej udzielanej między jednostkami 

samorządu terytorialnego na dofinansowanie 

własnych zadań bieżących 

2 000 00 

  Razem zwiększenie dochodów 303 015,00 

 

2. Zmniejsza się dochody o kwotę 117 415,00 zł, z tego w układzie dział, rozdział, 

paragraf klasyfikacji budżetowej 

 

Dział 

Rozdział 

Paragraf Nazwa, działu, rozdziału, paragrafu, źródło Kwota 

w złotych 

600  Transport i łączność 117 415,00 

60078  Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 117 415,00 

 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację własnych zadań bieżących gmin 

(związków gmin) 

117 415,00 

  Razem zmniejszenie  dochodów 117 415,00 

 

3. Dotacje wprowadzono na podstawie umowy pomocy finansowej Nr 4/15, 5/15, 6/15 

z dnia 05-03-2015 r. zawartej z Powiatem Rzeszowskim 

 

4. Zwiększa  się wydatki budżetu gminy o kwotę 309 235,00 złotych, z tego w układzie: 

dział, rozdział, paragraf  klasyfikacji budżetowej 

 

Dział 

Rozdział 

Paragraf Nazwa, działu, rozdziału, paragrafu, źródło Kwota 

w złotych 

400  Wytwarzanie oraz zaopatrywanie w energię 

elektryczną, gaz i wodę 

120 000,00 

40002  Dostarczanie wody 120 000,00 

 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 120 000,00 

  - opracowanie dokumentacji projektowej dla 

zadania: „Budowa i przebudowa miejskiej sieci 

wodociągowej wraz z przyłączami na terenie 

Miasta Dynów – etap III wraz z  wykonaniem 

przejścia rurociągiem magistralnym przez rzekę 

San” 

120 000,00 

600  Transport i łączność 117 415,00 

60078  Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 117 415,00 

 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 117 415,00 

  Przebudowa drogi do Nr ewid. 6314 w Dynowie 

wraz z przebudową kanalizacji deszczowej na 

długości 132 mb 

117 415,00 

630  Turystyka 6 220,00 

63095  Pozostała działalność 6 220,00 

 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana 

między jednostkami samorządu terytorialnego na 

6 220,00 



dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 

zakupów inwestycyjnych 

  - pomoc finansowa dla Powiatu Przeworskiego na 

realizację wspólnego przedsięwzięcia o nazwie: 

„Zintegrowany rozwój Przeworsko-Dynowskiego 

Obszaru Wsparcia” 

6 220,00 

700  Gospodarka mieszkaniowa 12 600,00 

70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 12 600,00 

 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych 

niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych 

z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 

ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej 

wysokości 

3 000,00 

 6660 Zwroty dotacji oraz płatności, w tym 

wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 

wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 

mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub 

w nadmiernej wysokości dotyczące wydatków 

publicznych 

9 600,00 

801  Oświata i wychowanie 21 000,00 

80101  Szkoły podstawowe 760,00 

 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 760,00 

80103  Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 20 000,00 

 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu 

terytorialnego od innych jednostek samorządu 

terytorialnego 

20 000,00 

80132  Szkoły artystyczne 240,00 

 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 240,00 

851  Ochrona zdrowia        30 000,00 

85154  Przeciwdziałanie alkoholizmowi 30 000,00 

 4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 

921  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 000,00 

92105  Pozostałe zadania w zakresie kultury 2 000,00 

 3040 Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone 

do wynagrodzeń 

500,,00 

 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 

 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 

  Razem zwiększenie wydatków 309 235,00 

 

5. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 123 635,00 złotych, z tego w układzie: 

dział, rozdział, paragraf  klasyfikacji budżetowej 

 

Dział 

Rozdział 

Paragraf Nazwa, działu, rozdziału, paragrafu, źródło Kwota 

w złotych 

600  Transport i łączność 117 415,00 

60078  Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 117 415,00 

 4270 Zakup usług remontowych 117 415,00 



630  Turystyka 6 220,00 

63095  Pozostała działalność 6 220,00 

 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 220,00 

  - wkład własny do projektu partnerskiego: 

„Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego 

Obszaru Wsparcia” 

6 220,00    

  Razem zmniejszenie wydatków 123 635,00 

 

   

           §2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dynów 

      

     §3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego 

 


