
Uchwała Nr XXVIII/167/12
Rady Miasta Dynów z dnia 27 grudnia 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 730 818,17 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 431 232,33
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 431 232,33

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
- dochody na dofinansowanie zadania: „Poprawa 
zniszczonego przez podtopienia układu 
komunikacyjnego w Dynowie”

431 232,33

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

135 070 

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 
czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych 
od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

85 770

0050 Podatek od czynności cywilnoprawnych 170
0310 Podatek od nieruchomości 72 000
0320 Podatek rolny 800
0330 Podatek leśny 400
0340 Podatek od środków transportowych 800
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 

opłat
1 100

2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i 
opłatach lokalnych

10 500

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

30 100

0310 Podatek od nieruchomości 14 000
0320 Podatek rolny 11 000
0330 Podatek leśny 600
0360 Podatek od spadków i darowizn 2 700
0690 Wpływy z różnych opłat 1 600
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 

opłat
200



75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 
budżetu państwa

19 200

0020 Podatek dochodowy od osób fizycznych 19 200
758 Różne rozliczenia 111 893
75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 

terytorialnego
109 893

2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin 109 893
75814 Różne rozliczenia finansowe 2 000

0920 Pozostałe odsetki 2 000
801 Oświata i wychowanie 52 500
80104 Przedszkola 52 500

2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 
realizowane na podstawie porozumień (umów) między 
jednostkami samorządu terytorialnego

52 500

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 122,84
85415 Pomoc materialna dla uczniów 122,84

2910 Wpływy ze zwrotów 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

122,84

Razem zwiększenie dochodów 730 818,17

2. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 1 637 611,45 zł, z tego w układzie dział, rozdział, 
paragraf klasyfikacji budżetowej:

Dział
Rozdział

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

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz 
i wodę

113 079,66

40002 Dostarczanie wody 113 079,66
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
- dochody związane z realizację zadania: „Budowa stacji 
uzdatniania wody wraz z ujęciami wody, zbiornikami 
wody, remontem, budową i przebudową  sieci 
wodociągowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi 
dla Miasta Dynowa

113 079,66

600 Transport i łączność 442 141,47
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 442 141,47

2007 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

442 141,47

700 Gospodarka mieszkaniowa 858 061,11
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 853 211,11

0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie 
wieczyste nieruchomości

8 200



0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 
innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

4 500

0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 
wieczystego przysługującego osobom fizycznym w 
prawo własności

5 400

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

8 200

0920 Pozostałe odsetki 150
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

831 611,11

720 Informatyka 23 556
72095 Pozostała działalność 23 556

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

23 556

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

111 000

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

11 000

0340 Podatek od środków transportowych 11 000
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 

budżetu państwa
100 000

0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 100 000
852 Pomoc społeczna 10 000
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

10 000

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 
realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych ustawami

10 000

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 18 211,49
Projekt POKL: Chłopcy dziewczęta wszyscy uczmy się – 
przyszłość na nas czeka     18 211,49

18 211,49

2007 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

15 479,76

2009 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

2 731,73

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 61 561,72
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 46 900



0970 Wpływy z różnych dochodów
- zwrot przez ZGK wpłaconych opłat za 

umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie 
drogowym

46 900

90002 Gospodarka odpadami 14 661,72
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych 

do sektora finansów publicznych na realizację zadań 
bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów 
publicznych

14 661,72

Razem zmniejszenie dochodów 1 637 611,45

3. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 664 105,01 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 237,15
01030 Izby rolnicze 237,15

2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % 
uzyskanych wpływów z podatku rolnego

237,15

600 Transport i łączność 457 974,86
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 457 974,86

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 431 232,33
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 26 742,53

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

jednostek samorządu terytorialnego
30 000

8110 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu 
publicznego

30 000

801 Oświata i wychowanie 109 893
80101 Szkoły podstawowe 109 893

4270 Zakup usług remontowych 109 893
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 30 000
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 30 000

4260 Zakup energii 30 000
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6 000
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 4 000

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 
instytucji kultury 

4 000

92116 Biblioteki 2 000
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 

instytucji kultury
2 000

926 Kultura fizyczna i sport 30 000
92601 Obiekty sportowe 30 000

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000
Razem zwiększenie wydatków 664 105,01

4. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 1 895 898,29 zł, z tego w układzie dział, rozdział, 
paragraf klasyfikacji budżetowej.



Dział
Rozdział

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



400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i 
wodę

256 132,47

40002 Dostarczanie wody 256 132,47
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- wydatki na realizację zadania: „Budowa stacji 
uzdatniania wody wraz z ujęciami wody, zbiornikami 
wody, remontem, budową i przebudową  sieci 
wodociągowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi dla 
Miasta Dynowa

122 265,15

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
- wydatki na realizację zadania: „Budowa stacji 
uzdatniania wody wraz z ujęciami wody, zbiornikami 
wody, remontem, budową i przebudową  sieci 
wodociągowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi dla 
Miasta Dynowa

113 079,62

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
- wydatki na realizację zadania: „Budowa stacji 
uzdatniania wody wraz z ujęciami wody, zbiornikami 
wody, remontem, budową i przebudową  sieci 
wodociągowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi dla 
Miasta Dynowa

20 787,70

600 Transport i łączność 545 659,15
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 545 659,15

4170 Wynagrodzenie bezosobowe 15 000
4270 Zakup usług remontowych 49 203,03
4277 Zakup usług remontowych

- wydatki na zadanie: „Poprawa zniszczonego przez 
podtopienia układu komunikacyjnego w Dynowie”

453 826,47

4279 Zakup usług remontowych
- wydatki na zadanie: „Poprawa zniszczonego przez 
podtopienia układu komunikacyjnego w Dynowie”

27 629,65

700 Gospodarka mieszkaniowa 975 796,02
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 975 796,02

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 343,99
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 831 611,10
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 142 840,92

720 Informatyka 27 099,16
72095 Pozostała działalność 27 099,16

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 23 033,99
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 065,17

801 Oświata i wychowanie 73 000
80101 Szkoły podstawowe 73 000

4300 Zakup usług pozostałych 73 000
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 18 211,49
85495 Pozostała działalność 18 211,49

Projekt  POKL: „Chłopcy, dziewczęta wszyscy uczmy się 
– przyszłość na nas czeka”

18 211,49

4217 Zakup materiałów i wyposażenia 10 627,27
4219 Zakup materiałów i wyposażenia 1 723,03
4229 Zakup środków żywności 152,37



4307 Zakup usług pozostałych 3 400,07
4309 Zakup usług pozostałych 600
4437 Różne opłaty i składki 1 452,42
4439 Różne opłaty i składki 256,33

Razem zmniejszenie wydatków 1 895 898,29

§ 2

1. Zmniejsza się deficyt budżetu gminy o kwotę 325 000 zł.
2. Zmniejsza się pokrycie deficytu długoterminowymi kredytami i pożyczkami o kwotę 

325  000 zł.
3. Zmniejsza się przychody budżetu z zaciągniętych krajowych kredytów i pożyczek na 

kwotę 325 000 zł,- - § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku 
krajowym w kwocie 325 000 zł.

4. Zmniejsza się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na 
sfinansowanie planowanego deficytu o kwotę 325 000 zł.

§ 3

Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej na 2012 rok – otrzymuje brzmienie jak załącznik do 
niniejszej uchwały.

 § 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dynów.   
             § 5   
                                                                                  

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



` Załącznik
do Uchwały Nr XXVIII/167/12
Rady Miasta Dynów
z dnia 27 grudnia 2012 roku

Dział
Rozdział
Paragraf

Nazwa jednostki budżetowej Stan środków 
pieniężnych 
na początek 
okresu

Dochody Wydatki Stan środków 
pieniężnych na 
koniec okresu

801 Oświata i wychowanie 70 298,49 441 720 512 018,49 0

80101 Szkoły podstawowe, w tym: 110,01 171 020 171 130,01 0
2400 Wpłata do budżetu pozostałości środków 

finansowych gromadzonych na 
wydzielonym rachunku  jednostki 
budżetowej

110,01 0 110,01 0

80104 Przedszkole Miejskie w Dynowie, w tym: 70 188,48 270 700 340 888,48 0

2400 Wpłata do budżetu pozostałości środków 
finansowych gromadzonych na 
wydzielonym rachunku  jednostki 
budżetowej

70 188,48 0 70 188,48 0

Razem 70 298,49 441 720 512 018,49


