
 

UCHWAŁA NR IX/60/15 

RADY MIASTA DYNÓW 

z dnia 12 sierpnia 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. 594 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 34 530,20 zł, z tego w układzie dział, rozdział, 

paragraf klasyfikacji budżetowej 

 

Dział 

Rozdział 

Paragraf Nazwa, działu, rozdziału, paragrafu, źródło Kwota 

w złotych 

754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 

14 530,20 

75412  Ochotnicze straże pożarne 14 530,20 

 0900 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 

4 328,00 

 6667 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym 

wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 

w6ykorzystanych z naruszeniem procedur , o 

których mowa w art.184 ustawy, pobranych 

nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące 

dochodów majątkowych 

10 202,20 

756  Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i 

od innych jednostek nie posiadających osobowości 

prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 

20 000,00 

75616  Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 

podatku od spadków i darowizn, podatku od 

czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat 

lokalnych od osób fizycznych 

20 000,00 

 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 20 000,00 

  Razem zwiększenie dochodów 34 530,20 

 

 

2. Zwiększa  się wydatki budżetu gminy o kwotę 34 530,20 złotych, z tego w układzie: 

dział, rozdział, paragraf  klasyfikacji budżetowej 

 

Dział 

Rozdział 

Paragraf Nazwa, działu, rozdziału, paragrafu, źródło Kwota 

w złotych 

754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 

34 530,20 



75412  Ochotnicze straże pożarne 34 530,20 

 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 1 000,00 

 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 

4 328,00 

 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 19 000,00 

  - budowa OSP przy ul. Bartkówka 19 000,00 

 6667 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  

10 202,20 

  Razem zwiększenie wydatków 34 530,20 

 

   

           §2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dynów 

      

     §3 

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

Województwa Podkarpackiego 

 


