
Uchwała Nr XXXI/186/13
Rady Miasta Dynów 25 marca 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 293 705 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 250 000
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 250 000

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 
gmin)

250 000

758 Różne rozliczenia 43 705
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 

samorządu terytorialnego
43 705

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 43 705
Razem zwiększenie dochodów 293 705

1.Dotację celową wprowadzono na podstawie promesy Ministerstwa Administracji i 
Cyfryzacji Nr DUSKŻ-I-5901-2-1/2013 z dnia 18 lutego 2012 roku
2. Subwencję oświatową wprowadzono na podstawie pisma Ministra Finansów Nr 
ST3/4820/2/2013 z dnia 14 lutego 2013 roku
3. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 364 202 zł, z tego w układzie dział, rozdział, 
paragraf klasyfikacji budżetowej

Dział
Rozdział

Paragraf Nazwa, działu, rozdziału, paragrafu, zadanie Kwota
w złotych

600 Transport i łączność 250 000
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 250 000

4270 Zakup usług remontowych
-remont dróg: ul. Gruntowa (nr ewid.gruntów 6148), 
-ul. Bartkówka (nr ewid. gruntów 1804)

250 000

630 Turystyka 88 995
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 88 995

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

75 207



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

13 788

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 000
75404 Komendy wojewódzkie policji 2 000

3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy
- wpłata na zakup paliwa dla Policji w Dynowie

2 000

801 Oświata i wychowanie 12 202
80104 Przedszkola 12 202

2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 
realizowane na podstawie porozumień (umów) między 
jednostkami samorządu terytorialnego

12 202

921 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 10 000
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 10 000

2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 
własnych zadań bieżących
- pomoc finansowa dla Powiatu Przeworskiego na 
dofinansowanie infrastruktury Przeworskiej Kolei 
Wąskotorowej wpisanej do rejestru zabytków  10 000 zł

10 000

926 Kultura fizyczna i sport 1 005
92601 Obiekty sportowe 1 005

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

1 000

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

5

Razem zwiększenie wydatków 364 202

§ 2

1. Zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę 70 497 zł
2. Wprowadza się jako źródło sfinansowania deficytu wolne środki jako nadwyżkę 

środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającą z rozliczeń kredytów 
i pożyczek na kwotę 845 497,00 zł 

3. Zmniejsza się pokrycie deficytu długoterminowymi kredytami i pożyczkami o kwotę 
775 000 zł

4. Zmniejsza się przychody budżetu z zaciągniętych krajowych kredytów i pożyczek o 
kwotę 775 000 zł  -  § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku 
krajowym w kwocie 775 000 zł

5. Wprowadza się przychody budżetu z tytułu z tytułu wolnych środków jako nadwyżki 
środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń 
kredytów i pożyczek na kwotę 845 497 zł - § 950 „Wolne środki”

6. Zmniejsza się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na 
      sfinansowanie planowanego deficytu o kwotę 775 000 zł



§ 3
 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dynów.   
             § 4 
                                                                                     

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Dynów.   


