
Uchwała Nr XXXV/205/13 

Rady Miasta Dynów z dnia 29 sierpnia 2013 roku 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2013 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 ze zm./ Rada Miasta Dynów uchwala, 

co następuje: 

       § 1 

 

W budżecie Miasta Dynowa na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany;  

1.Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 300 000 zł, z tego w układzie dział, rozdział, 

paragraf klasyfikacji budżetowej: 

 

Dział 

Rozdział 

Paragraf Nazwa, działu, rozdziału, paragrafu, źródło Kwota 

w złotych 

756  Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 

innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 

oraz wydatki związane z ich poborem 

9 000 

75616  Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 

spadków i darowizn, podatku od czynności 

cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od 

osób fizycznych 

1 000 

 0320 Podatek rolny 1 000 

75618  Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 

samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 

8 000 

 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych 

8 000 

758  Różne rozliczenia 285 000 

75801  Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 

samorządu terytorialnego 

285 000 

 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa    285 000 

921  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6 000 

92120  Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 6 000 

 2910 Zwrot 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 

- zwrot przez Powiat Przeworski niewykorzystanej 

dotacji przyznanej na dofinansowanie utrzymania 

zabytkowej kolejki wąskotorowej 6 000 zł  

6 000 

  Razem zwiększenie dochodów 300 000 

 

Zwiększenie części subwencji oświatowej nastąpiło na podstawie pisma Ministerstwa 

Finansów Nr ST5/4822/3g/BKU/13 z dnia 12 lipca 2013 r. oraz Nr ST5/4822/7g/BKU/13  

z dnia 29 lipca 2013 r. 

 

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 300 000 zł, z tego w układzie dział, rozdział, 

paragraf klasyfikacji budżetowej 

 

 



  

Dział 

Rozdział 

Paragraf Nazwa, działu, rozdziału, paragrafu, zadanie Kwota 

w złotych 

010  Rolnictwo i łowiectwo 1 000 

01030  Izby rolnicze 1 000 

 2850 Wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% 

uzyskanych wpływów z podatku rolnego 

1 000 

801  Oświata i wychowanie 291 000 

80132  Szkoły artystyczne: JB Szkoła Muzyczna I stopnia w 

Dynowie 

251 000 

 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 124 000 

 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 16 000 

 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 500 

 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000 

 4260 Zakup energii  5 300 

 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 20 000 

 4270 Zakup usług remontowych 53 000 

 4280 Zakup usług zdrowotnych 300 

 4300 Zakup usług pozostałych 500 

 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 200 

 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 

świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 

telefonicznej 

200 

 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7000 

 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

- zakup wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych 

20 000 

80104  Przedszkola 40 000 

 4270 Zakup usług remontowych 40 000 

851  Ochrona zdrowia 8 000 

85154  Przeciwdziałanie alkoholizmowi 8 000 

 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu, udzielone 

w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub 

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

organizacjom prowadzącym działalność pożytku 

publicznego 

- dotacja na zadania zlecone w zakresie zajęć sportowo-

rekreacyjnych 4 000 zł  

4 000 

 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000 

 4300 Zakup usług pozostałych 3 000 

  Razem zwiększenie wydatków 300 000 

 

§2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dynów.       

            §3                                                                                      

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na 

tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dynowie. 

 

          


