
Uchwała Nr XXIV/139/12
Rady Miasta Dynów z dnia 28 września 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 30 935 zł, z tego w układzie dział, rozdział, paragraf 
klasyfikacji budżetowej:

Dział
Rozdział

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

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 8 935
75412 Ochotnicze straże pożarne 8 935

6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 
(związków gmin), powiatów (związków powiatów), 
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i GW w Rzeszowie na zakup agregatu 
prądotwórczego 8 935 zł

8 935

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 
innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 
oraz wydatki związane z ich poborem

22 000

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

22 000

0320 Podatek rolny 22 000
Razem zwiększenie dochodów 30 935

2. .Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 382 472 zł, z tego w układzie dział, rozdział, 
paragraf klasyfikacji budżetowej

Dział
Rozdział

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

720 Informatyka 382 472
72095 Pozostała działalność 382 472

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, lub płatności w ramach budżetu środków 
europejskich
- środki z RPO na zadanie: Podkarpacki System e-
Administracji Publicznej   382 472 zł

382 472

Razem zmniejszenie dochodów            382 472



Dotacje celowe wprowadzono na podstawie pisma Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na podstawie umowy dotacji Nr 199/20-
12/UR/R/D z dnia 02-08-2012 r.

3. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 86 730 zł, z tego w układzie dział, rozdział, paragraf 
klasyfikacji budżetowej

Dział
Rozdział

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

630 Turystyka 4 000
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 4 000

4430 Różne opłaty i składki 4 000
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 17 766
75412 Ochotnicze straże pożarne 5 000

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

zakup agregatu prądotwórczego trójfazowego 400V-230V
12 766

801 Oświata i wychowanie 49 464
80101 Szkoły podstawowe 49 464

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
- realizacja Programu: „Radosna Szkoła” wkład 

własny   -  49 464  zł

49 464

921 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 15 500
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 15 500

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez 
samorządową instytucję kultury

15 500

Razem zwiększenie wydatków 86 730

4. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 480 267 zł, z tego w układzie dział, rozdział, 
paragraf klasyfikacji budżetowej

Dział
Rozdział

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

720 Informatyka 449 968
72095 Pozostała działalność 449 968

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków 
pochodzących z budżetu UE, w tym, na zadanie: 
Podkarpacki System e-Administracji Publicznej   382 472

382 472

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków 
pochodzących z budżetu UE, w tym, na zadanie: 
Podkarpacki System e-Administracji Publicznej  67 496 zł

          67 496

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 30 299
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 30 299

4430 Różne opłaty i składki 30 299
Razem zmniejszenie wydatków 480 267



§ 2

1. Zmniejsza się deficyt budżetu gminy o kwotę 42 000 zł
2. Zmniejsza się pokrycie deficytu długoterminowymi kredytami i pożyczkami o kwotę 

42 000 zł
3. Zmniejsza się przychody budżetu z zaciągniętych krajowych kredytów i pożyczek na 

kwotę 42 000 zł  -  $ 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku 
krajowym w kwocie 42 000 zł

4. Zmniejsza się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na 
sfinansowanie planowanego deficytu o kwotę 42 000 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 Miejskiego w Dynowie.   


