
Uchwała Nr XXXVI/212/13 

Rady Miasta Dynów z dnia 25 października 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 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.  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 123 000 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 88 000 

60078  Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 88 000 

 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 

gmin) 

88 000 

756  Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 

innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 

oraz wydatki związane z ich poborem 

 

75616  Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 

spadków i darowizn, podatku od czynności 

cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od 

osób fizycznych 

35 000 

 0320 Podatek rolny 35 000 

  Razem zwiększenie dochodów 123 000 

 

Dochody wprowadzono na podstawie promesy Ministra Administracji i Cyfryzacji  

znak DUSKŻ-I-5901-2-43/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 roku 

 

2. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 33 000 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 

33 000 

75621  Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 

budżetu państwa 

33 000 

 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 33 000 

  Razem zmniejszenie dochodów 33 000 

 

 

 

 

 



  

3. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 193 205 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 2 000 

01030  Izby rolnicze 2 000 

 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% 

uzyskanych wpływów z podatku rolnego 

2 000 

600  Transport i łączność 88 000 

60078  Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 88 000 

 4270 Zakup usług remontowych 

- remont drogi gminnej ul. Gruntowa w Dynowie  

      dz. nr. ewid. 6148 

88 000 

630  Turystyka 75 211 

63003  Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 75 211 

 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 majątkowych 

- korekta finansowa do zakończonego zadania: „Poprawa 

atrakcyjności turystycznej Gminy Miejskiej Dynów 

poprzez utworzenie na jej terenie obiektów infrastruktury 

turystycznej oraz renowację zabytków” 75 211 zł 

75 211 

700  Gospodarka mieszkaniowa 26 994 

70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 26 994 

 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 majątkowych 

- korekta finansowa do realizowanego zadania: „Poprawa 

wizerunku Miasta Dynów poprzez Rewitalizację Rynku i 

przyległych ulic, parku przydworskiego oraz remont 

infrastruktury komunikacyjnej w obrębie obszaru I”  

- 26 994 zł 

26 994 

926  Kultura fizyczna 1 000 

92601  Obiekty sportowe 1 000 

 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 majątkowych 

- korekta finansowa do zakończonego zadania: Budowa 

boiska sportowego „Orlik” w Dynowie    1 000 zł  

1 000 

  Razem zwiększenie wydatków 193 205 

 

 



  

3. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 103 205 zł, z tego w układzie dział, rozdział, 

paragraf klasyfikacji budżetowej 

 

Dział 

Rozdział 

Paragraf Nazwa, działu, rozdziału, paragrafu, zadanie Kwota 

w złotych 

630  Turystyka 75 211 

63003  Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 75 211 

 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 

- korekta finansowa do zakończonego zadania: „Poprawa 

atrakcyjności turystycznej Gminy Miejskiej Dynów 

poprzez utworzenie na jej terenie obiektów infrastruktury 

turystycznej oraz renowację zabytków” 75 211 zł 

75 211 

700  Gospodarka mieszkaniowa 26 994 

70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 26 994 

 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 

- korekta finansowa do realizowanego zadania: „Poprawa 

wizerunku Miasta Dynów poprzez Rewitalizację Rynku i 

przyległych ulic, parku przydworskiego oraz remont 

infrastruktury komunikacyjnej w obrębie obszaru I”  

26 994 zł 

26 994 

926  Kultura fizyczna 1 000 

92601  Obiekty sportowe 1 000 

 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 

- korekta finansowa do zakończonego zadania: Budowa 

boiska sportowego „Orlik” w Dynowie    1 000 zł 

1 000 

  Razem zwiększenie wydatków 103 205 

 

§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 

 

          


