
Uchwała Nr III/9/10
Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 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 u c h w a l a, co następuje:

 § 1

W budżecie Miasta Dynowa na 2010 rok wprowadza się następujące zmiany; 

1.Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 355 070,40 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 26 692,40
60013 Drogi publiczne wojewódzkie 12 706,40

0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób 
fizycznych
- kary umowne za zwłokę w opracowaniu dokumentacji 
dla zadania: „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej 
ul. Karolówka w Dynowie”

12 706,40

60016 Drogi publiczne gminne 13 986 
0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób 

fizycznych
- wpływy za zwłokę w opracowaniu dokumentacji na drogi
  gminne – 13 986 zł

13 986

700 Gospodarka mieszkaniowa 17 100
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 17 100

0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie 
wieczyste nieruchomości
- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości 2 700 zł

2 700

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
- wpływy z dzierżawy mienia 14 400 zł

14 400

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

87 814

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

71 262

0310 Podatek od nieruchomości 62 000
2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i 

opłatach lokalnych
9 262

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 
spadków i darowizn, podatku od czynności 

16 552



cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób 
fizycznych

0320 Podatek rolny 5 800
0430 Wpływy z opłaty targowej 7 500
0690 Wpływy z różnych opłat

- koszty egzekucji komorniczej 3 252 zł
3 252

758 Różne rozliczenia 188 500
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 

samorządu terytorialnego
188 500

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 188 500
801 Oświata i wychowanie 10 300
80104 Przedszkola 10 300

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

- dotacja otrzymana od Gminy Wiejskiej w Dynowie 
za przyjęcie dzieci do Miejskiego Przedszkola w 
Dynowie     10 300 zł

10 300

852 Pomoc społeczna 24 664
85202 Domy pomocy społecznej 24 279

0690 Wpływy z różnych opłat 
- wpływy z opłat za pobyt w Domach Pomocy 

Społecznej    24 279 zł

24 279

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe z ubezpieczenia społecznego

385

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

385

Razem zwiększenie dochodów 355 070,40

Dochody wprowadzono na podstawie:
1. Decyzji Ministra Finansów Nr ST5/4822/71g/BKU/10 oraz 
      Nr   ST5/4822/71/g/BKU/10 z dnia 26 listopada 2010 r.

2.Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 492 442,76  zł, z tego w układzie dział, rozdział, 
paragraf klasyfikacji budżetowej:

Dział
Rozdział

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

630 Turystyka 266 450,53
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 266 450,53

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 środków europejskich
Zadanie: Poprawa atrakcyjności Gminy Miejskiej Dynów 

266 450,53



poprzez utworzenie ne jej terenie obiektów infrastruktury 
turystycznej oraz renowację zabytków 266 450,53 zł

700 Gospodarka mieszkaniowa 21 000
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 21 000

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

5 000

0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz 
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
- wpływy ze sprzedaży mienia  16 000 zł

16 000

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 126 292,23
75412 Ochotnicze Straże Pożarne 126 292,23

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 środków europejskich
Zadanie: Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa budynku 
OSP w Dynowie Przedmieściu i wyposażenie jednostek 
OSP w Dynowie Przedmieściu i OSP w Dynowie (ul. 
Szkolna)  126 292,23 zł

126 292,23

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

78 700

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

23 000

0310 Podatek od nieruchomości 23 000
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 

samorządu terytorialnego
5 700

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 5 700
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu 

państwa
50 000

0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 50 000
Razem zmniejszenie dochodów 492 442,76

3. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 403 960 zł   z tego w układzie dział, rozdział, 
paragraf klasyfikacji budżetowej

Dział
Rozdział

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

750 Administracja publiczna 15 000
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 10 000

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
- diety dla radnych, Przewodniczącego Rady

10 000

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5 000
4260 Zakup energii 5 000

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 27 000
75412 Ochotnicze straże pożarne 27 000



3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
- wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach oraz 
szkoleniach pożarniczych 

15 000

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 600
4260 Zakup energii 1 400

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

5 000

75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności 
budżetowych

5 000

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000
801 Oświata i wychowanie 198 500
80101 Szkoły podstawowe 198 500

4270 Zakup usług remontowych : jednostka Urząd Miejski 188 500
4270 Zakup usług remontowych : jednostka Zespół Szkół w 

Dynowie
10 000

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 4 860
85415 Pomoc materialna dla uczniów 4 860

3260 Inne formy pomocy materialnej dla uczniów 4 860
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 135 000
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 25 000

4430 Różne opłaty i składki
- opłata za umieszczenie kanalizacji sanitarnej w drogach 
wojewódzkich

25 000

90003 Oczyszczanie miast i wsi 50 000
4300 Zakup usług pozostałych

- usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg
50 000

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 55 000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000
4260 Zakup energii 45 000
4300 Zakup usług pozostałych

- konserwacja oświetlenia ulicznego
5 000

90095 Pozostała działalność 5 000
4300 Zakup usług pozostałych

- transport szopki Bożonarodzeniowej, montaż oświetlenia 
świątecznego 5 000  zł

5 000

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 17 000
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 17 000

2 480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 
instytucji kultury
-dotacja dla MOK w Dynowie 17 000 zł

17 000

926 Kultura fizyczna i sport 1 600
92601 Obiekty sportowe 1 600
4260 Zakup energii 1 000
4300 Zakup usług pozostałych 600

Razem zwiększenie wydatków 403 960



4. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 828 296,98 zł, z tego w układzie dział, rozdział, 
paragraf klasyfikacji budżetowej

Dział
Rozdział

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

630 Turystyka 302 000
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 302 000

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Zadanie: Poprawa atrakcyjności Gminy Miejskiej 
Dynów poprzez utworzenie na jej terenie obiektów 
infrastruktury turystycznej oraz renowację zabytków
252 723,05 zł

252 723,05

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Zadanie: Poprawa atrakcyjności Gminy Miejskiej 
Dynów poprzez utworzenie ne jej terenie obiektów 
infrastruktury turystycznej oraz renowację zabytków
49 276,95 zł

49 276,95

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 252 557,98
75412 Ochotnicze straże pożarne 252 557,98

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Zadanie: Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa budynku 
OSP w Dynowie Przedmieściu i wyposażenie jednostek 
OSP w Dynowie Przedmieściu i OSP w Dynowie (ul. 
Szkolna)   108 722 74 zł

108 722,74

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Zadanie: Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa budynku 
OSP w Dynowie Przedmieściu i wyposażenie jednostek 
OSP w Dynowie Przedmieściu i OSP w Dynowie (ul. 
Szkolna)  143 835,24 zł

143 835,24

801 Oświata i wychowanie 273 739
80101 Szkoły podstawowe 260 039

4270 Zakup usług remontowych 260 039
80110 Gimnazja 13 700

4270 Zakup usług remontowych 13 700
Razem zmniejszenie wydatków 828 296,98

          
 § 2

1. Zmniejsza się planowany deficyt budżetu gminy o kwotę 286 964,62 zł
2. Zmniejsza się pokrycie deficytu długoterminowymi kredytami i pożyczkami

o kwotę 286 964,62 zł
3. Zmniejsza się przychody budżetu z zaciągniętych krajowych kredytów i pożyczek na 
      kwotę 286 964,62 zł - § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na 
      rynku krajowym „ w kwocie 286 964,62 zł
4. Zmniejsza się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na 
      sfinansowanie planowanego deficytu o kwotę 286 964,62 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.       


