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UCHWAŁA NR XXXVIII/215/13
RADY MIASTA DYNÓW

z dnia 28 listopada 2013 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2013 rok 

Na podstawie 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 o kwotę 17 000 zł, z tego w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej 

 
Dział 
Rozdział 

Paragra
f 

Nazwa, działu, rozdziału, paragrafu, źródło Kwota 
w 
złotych 

852 Pomoc społeczna 17 000 
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz 

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 
społecznego 

17 000 

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 

5 000 

2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych 
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem 
procedur, o których mowa w art.184 , pobranych nienależnie lub 
w nadmiernej wysokości 

12 000 

Razem zwiększenie dochodów 17 000 
2. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 6 738 580,23 zł, z tego w układzie dział, rozdział, paragraf 

klasyfikacji budżetowej: 

 
Dział 
Rozdział 

Paragra
f 

Nazwa, działu, rozdziału, paragrafu, źródło Kwota 
w 
złotych 

700 Gospodarka mieszkaniowa 6 738 
580,23 

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6 738 
580,23 

0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 
wieczystego użytkowania nieruchomości 

100 
000 

6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 
środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 
3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy n, lub płatności w ramach budżetu środków 
europejskich , z tego: 

6 638 
580,23 

„Poprawa wizerunku Miasta Dynów poprzez Rewitalizację Rynku 
i przyległych ulic, parku przydworskiego oraz remont infrastruktury 
komunikacyjnej w obrębie obszaru I” 

5 733 
147,24 
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„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Dynowie: 
Urzędu Miejskiego, Szkoły Podstawowej 
Nr 2, budynku OSP (ul. Szkolna), budynku OSP (ul. Bartkówka), 
budynku zaplecza stadionu miejskiego 

905 
432,99 

Razem zmniejszenie dochodów 6 738 
580,23 

3. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 8 637 959,70 zł, z tego w układzie dział, rozdział, paragraf 
klasyfikacji budżetowej 

 
Dział 
Rozdział 

Paragra
f 

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

600 Transport i łączność 94 400 
60013 Drogi publiczne wojewódzkie 50 000 

6300 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 

50 000 

- pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego na budowę 
chodnika przy drodze wojewódzkiej ul. Karolówka w Dynowie 

50 000 

60016 Drogi publiczne gminne 32 000 
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000 

- opracowanie projektów organizacji ruchu dróg gminnych 10 000 
4270 Zakup usług remontowych 22 000 

- remont nawierzchni traktu pieszego (przejście łączące ul. Mickiewicza 
z ul. Jana Pawła II) zlokalizowanego na działce Nr ewid. gruntów 
5082/1 w Dynowie 

22 000 

60017 Drogi wewnętrzne 12 400 
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 12 400 

- przebudowa drogi gminnej (wewnętrznej działka nr ewid. gruntów 
1811/8 w Dynowie wraz z kanalizacją deszczową 12 400 

12 400 

700 Gospodarka mieszkaniowa 8 435 
959,70 

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 8 435 
959,70 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 28 
650,44 

„Poprawa wizerunku Miasta Dynów poprzez Rewitalizację Rynku 
i przyległych ulic, parku przydworskiego oraz remont infrastruktury 
komunikacyjnej w obrębie obszaru I” 

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 638 
580,24 

„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Dynowie: 
Urzędu Miejskiego, Szkoły Podstawowej 
Nr 2, budynku OSP (ul. Szkolna), budynku OSP (ul. Bartkówka), 
budynku zaplecza stadionu miejskiego 

905 
432,99 

„Poprawa wizerunku Miasta Dynów poprzez Rewitalizację Rynku 
i przyległych ulic, parku przydworskiego oraz remont infrastruktury 

5 733 
147,25 
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komunikacyjnej w obrębie obszaru I” 
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 768 

729,02 
„Poprawa wizerunku Miasta Dynów poprzez Rewitalizację Rynku 
i przyległych ulic, parku przydworskiego oraz remont infrastruktury 
komunikacyjnej w obrębie obszaru I” 

1 301 
114,33 

„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Dynowie: 
Urzędu Miejskiego, Szkoły Podstawowej 
Nr 2, budynku OSP (ul. Szkolna), budynku OSP (ul. Bartkówka), 
budynku zaplecza stadionu miejskiego 

467 
614,69 

757 Obsługa długu publicznego 30 000 
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek 

samorządu terytorialnego 
30 000 

8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych, kredytów 
i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 

30 000 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 77 600 
90002 Gospodarka odpadami 52 000 
4430 Różne opłaty i składki 52 000 
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 25 600 

4260 Zakup energii 25 600 
Razem zmniejszenie wydatków 8 637 

959,70 
4. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 135 000 zł, z tego w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji 

budżetowej 

 
Dział 
Rozdział 

Paragra
f 

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

801 Oświata i wychowanie 64 000 
80132 Szkoły artystyczne 64 000 

4010 Wynagrodzenia osobowe 44 000 
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 20 000 

852 Pomoc społeczna 17 000 
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz 

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 
społecznego 

2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie 
z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, 
o których mowa w art.184 , pobranych nienależnie lub w nadmiernej 
wysokości 

12 000 

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 

5 000 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 52 000 
90003 Oczyszczanie miast i wsi 52 000 
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6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 
- zakup posypywarki piasku, pługa do odśnieżania, urządzenia 
ciągnikowego TUZ 

52 000 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 000 
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 000 

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 
- dotacja podmiotowa dla MOK w Dynowie 

2 000 

Razem zwiększenie wydatków 135 
000 

§ 2. 1. Zmniejsza się deficyt budżetu gminy o kwotę 1 781 379,47 zł 

2. Zmniejsza się pokrycie deficytu długoterminowymi kredytami i pożyczkami o kwotę 1 781 379,47 zł 

3. Zmniejsza się przychody budżetu z zaciągniętych krajowych kredytów i pożyczek o kwotę 1 781 379,47 zł - 
§ 903 „Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków 
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” na sumę 186 875,47 oraz § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek 
i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1 594 504 zł 

4. Zmniejsza się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego 
deficytu o kwotę 353 532,28 zł 

5. Zwiększa się limit zaciąganych kredytów na finansowanie w 2014 roku wydatków na zadanie: „Poprawa 
wizerunku Miasta Dynów poprzez Rewitalizację Rynku i przyległych ulic, parku przydworskiego oraz remont 
infrastruktury komunikacyjnej w obrębie obszaru I o kwotę 1 390 604 zł 

6. Zmniejsza się rozchody budżetu o kwotę 1 087 044 zł, z tego: § 963 Spłaty pożyczek otrzymanych na 
finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na kwotę 1 087 
044 zł (dotyczy rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w roku 2015, 2016, 2017) 

7. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 1 087 044 zł, z tego § „952 Przychody z zaciągniętych pożyczek 
i kredytów na rynku krajowym”. 

8. Zmniejsza się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej 
zaciągniętych zobowiązań (kredytów i pożyczek) o kwotę 1 087 044 zł 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dynów. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i zostanie ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego 

 

Przewodniczący Rady Miasta 

Roman Mryczko


