
     

 UCHWAŁA NR XXVIII/172/17 

RADY MIASTA DYNÓW 

    z dnia 28 kwietnia 2017 roku 

 

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2017 rok. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2016 r., poz.446 ze. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, ze. zm.) 

 

Rada Miasta Dynów uchwala co, następuje: 

§ 1 

W budżecie Miasta Dynowa na 2017  rok wprowadza się następujące zmiany:  

 

1. Zwiększa się dochody o kwotę 107 572,00 zł, z tego w układzie dział, rozdział, paragraf 

klasyfikacji budżetowej 

Dział 

Rozdział 

Paragraf Nazwa, działu, rozdziału, paragrafu, źródło Kwota 

w złotych 

700  Gospodarka mieszkaniowa 105 572,00 

70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 105 572,00 

 6690 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji 

oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych. 

105 572,00 

921  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 000,00 

92105  Pozostałe zadania w zakresie kultury 2 000,00 

 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 

udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 

na dofinasowanie własnych zadań bieżących 

2 000,00 

  Razem zwiększenie dochodów 107 572,00 

 

2. Zwiększa się wydatki o kwotę 131 972,00 zł, z tego w układzie dział, rozdział, paragraf 

klasyfikacji budżetowej 

Dział 

Rozdział 

Paragraf Nazwa, działu, rozdziału, paragrafu, źródło Kwota 

w złotych 

750  Administracja publiczna 261,00 

75011  Urzędy wojewódzkie 261,00 

 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych 

niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 

naruszeniem procedur, o których mowa w art.194 ustawy, 

pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 

261,00 

900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 129 711,00 

90001  Gospodarka ściekowa i ochrona wód 72 511,00 

 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 72 511,00 

  Budowa kanalizacji sanitarnej w Dynowie, ul. Bartkówka  72 511,00 

  - opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji 

sanitarnej w Dynowie, ul. Bartkówka 

60 311,00 

  - wykonanie studium wykonalności na budowę kanalizacji 

sanitarnej w Dynowie, ul. Bartkówka 

12 200,00 

90002  Gospodarka odpadami 57 200,00 

 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 57 200,00 

  Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w 

Dynowie, ul. Wuśki 

57 200,00 

  - opracowanie dokumentacji na rekultywację składowiska 

odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Dynowie, 

ul. Wuśki   

45 000,00 



  - opracowanie studium wykonalności na rekultywację 

składowiska odpadów komunalnych  

12 200,00 

921  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 000,00 

92105  Pozostałe zadania w zakresie kultury 2 000,00 

 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do 

wynagrodzeń 

500,00 

 4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00 

  Razem zwiększenie wydatków 131 972,00 

 

 

3. Zmniejsza się wydatki o kwotę 24 400,00 zł., z tego w układzie dział, rozdział, paragraf 

klasyfikacji budżetowej 

 

Dział 

Rozdział 

Paragraf Nazwa, działu, rozdziału, paragrafu, źródło Kwota 

w złotych 

900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 24 400,00 

90003  Oczyszczanie miast i wsi 12 200,00 

 4300 Zakup usług pozostałych 12 200,00 

90015  Oświetlenie ulic, placów i dróg 12 200,00 

 4300 Zakup usług pozostałych 12 200,00 

  Razem zmniejszenie wydatków 24 400,00 

 

§2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dynów. 

 

      

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


