
Uchwała Nr XX/119/12
Rady Miasta Dynów z dnia 26 kwietnia 2012 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2012 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 2012 rok wprowadza się następujące zmiany ; 
1.Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 90 625 złotych, 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

39 744

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 
spadków i darowizn, podatku od czynności 
cywilnoprawnych oraz  podatków i opłat lokalnych od 
osób fizycznych

39 744

0320 Podatek rolny 39 744
758 Różne rozliczenia 50 881
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 

samorządu terytorialnego
50 881

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 50 881
Razem zwiększenie dochodów 90 625

Dochody z tytułu subwencji  wprowadzono na podstawie:
1. pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2012/459 z dnia 23 marca 2012 roku

1.Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 74 744 złotych, 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

74 744

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 
budżetu państwa

74 744

0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 74 744
Razem zmniejszenie dochodów 74 744

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 165 881 zł, z tego w układzie dział, rozdział, 
paragraf klasyfikacji budżetowej



Dział
Rozdział

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

710 Działalność usługowa 35 000
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 35 000

4300 Zakup usług pozostałych
- inwentaryzacja przyrodnicza w ramach uzupełnienia 
dokumentacji dla wariantowej koncepcji przebiegu 
obwodnicy Miasta Dynowa

35 000

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 50 000
75412 Ochotnicze straże pożarne 50 000

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
- Rozbudowa budynku OSP Dynów ul. Bartkówka – 
opracowanie dokumentacji 

10 000

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
- zakup wyposażenia dla OSP Dynów Przedmieście

40 000

801 Oświata i wychowanie 50 881
80110 Gimnazja 50 881

4010 Wynagrodzenia osobowe 50 881
926 Kultura fizyczna i sport 30 000
92601 Obiekty sportowe 30 000

4270 Zakup usług remontowych
- remont zaplecza stadionu sportowego przy ul. ks. 
J.Ożoga w Dynowie – etap II

30 000

Razem zwiększenie wydatków 165 881

3. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 150 000zł,   z tego w układzie dział, rozdział, 
paragraf  klasyfikacji budżetowej:

Dział
Rozdział

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

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa

150 000

75412 Ochotnicze straże pożarne 150 000
4270 Zakup usług remontowych

- remont budynku OSP Dynów - Przedmieście
150 000

Razem zmniejszenie wydatków 150 000

§ 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.   


