
 

 

Uchwała Nr XLIII/240/14 

Rady Miasta Dynów z dnia 21 marca 20 14 roku 

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2014 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 2013 r. poz. 594 z późn. zm./  

Rada Miasta Dynów uchwala co, następuje: 

       § 1 

W budżecie Miasta Dynowa na 2014  rok wprowadza się następujące zmiany ;  

1. Zwiększa się dochody o kwotę 1 064 440,61 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 470 000 

60078  Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 470 000 

 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację własnych zadań bieżących gmin 

(związków gmin) 

470 000 

758  Różne rozliczenia 497 754,00 

75801  Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 

samorządu terytorialnego 

497 754,00 

 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 497 754,00 

801  Oświata i  wychowanie 96 686,61 

80104  Przedszkola 96 686,61 

 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków 

finansowych gromadzonych na wydzielonym 

rachunku jednostki budżetowej 

96 686,61 

  Razem zwiększenie dochodów   1 064 440,61 

 

1) Dochody z tytuł subwencji oświatowej wprowadzono na podstawie pisma Ministra 

Finansów Nr ST3/4820/2/2014 z dnia 13 lutego 2014 r. 

2) Środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych wprowadzono na podstawie promesy  

Ministra Administracji i Cyfryzacji Nr DUSŻ-1.864.208.2014 z dnia 11 lutego 2014 r. 

 

2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 200 000 zł  z tego w układzie dział, rozdział,  

    paragraf klasyfikacji budżetowej 

 

Dział 

Rozdział 

Paragraf Nazwa, działu, rozdziału, paragrafu, zadanie Kwota 

w złotych 

600  Transport i łączność 200 000 

60016  Drogi publiczne gminne 200 000 

 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200 000 

  - „Rozbudowa drogi gminnej Nr 108032R bocznej do ul. 

Grunwaldzkiej w Dynowie wraz z niezbędną 

infrastrukturą – etap I kanalizacja deszczowa plus 

oświetlenie” 

200 000 

  Razem zmniejszenie wydatków 200 000 

 



 

 

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1 130 001,10 złotych, 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 

80 000 

40002  Dostarczanie wody 80 000 

 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 80 000 

  - „opracowanie dokumentacji na realizację sieci 

wodociągowej etap III”        80 000 zł 

 

600  Transport i łączność 870 000 

60016  Drogi publiczne gminne 200 000 

 4270 Zakup usług remontowych 200 000 

60078  Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 670 000 

 4270 Zakup usług remontowych 670 000 

  -„remont drogi gminnej Nr 108032R „    670 000 zł  

801  Oświata i wychowanie 50 001,10 

80101  Szkoły podstawowe 50 001,10 

 4270 Zakup usług remontowych 

-„remont ogrodzenia przy Szkole Podstawowej Nr 2 przy 

ul. Bartkówka”     50 001,10 zł 

50 001,10 

900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 130 000 

90001  Gospodarka ściekowa i ochrona wód 80 000 

 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 80 000 

  - „ opracowanie dokumentacji na modernizację 

oczyszczalni ścieków”             80 000 zł 

 

90004  Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 50 000 

 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000 

  - zakup kosiarki bijakowej oraz kosiarki samojezdnej 

50 000 zł 

 

  Razem zwiększenie wydatków 1 130 001,10 

 

 

     §2 

1. Zmniejsza się deficyt budżetu gminy o kwotę 134 439,51 zł 

2. Wprowadza się jako źródło sfinansowania deficytu wolne środki jako nadwyżkę 

środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającą z rozliczeń kredytów 

i pożyczek na kwotę 1 453 956,49 zł 

3. Zmniejsza się pokrycie deficytu długoterminowymi kredytami i pożyczkami o kwotę 

1 588 396 zł 

4. Zmniejsza się przychody budżetu z zaciąganych kredytów i pożyczek o kwotę 

1 588 396,00 zł, z tego: § 903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie 

zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 

na kwotę 636 296 złotych  oraz § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i 

kredytów na rynku krajowym w kwocie 952 100 zł  

5. Wprowadza się przychody budżetu z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków 

pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i 



 

 

pożyczek na kwotę 1 666 747,49 , z tego: § 950 „Wolne środki o których mowa w 

art.217 ust.2 pkt 6 ustawy” 

6. Zmniejsza się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na 

sfinansowanie planowanego deficytu o kwotę 1 588 396,00 zł 

7. Zmniejsza się przychody budżetu z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na rynku 

krajowym o kwotę 212 791 na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań o kwotę 

212 791 złotych z, tego: § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na 

rynku krajowym w kwocie 212 791 złotych  

8. Zmniejsza się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych krajowych kredytów i pożyczek 

na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań o kwotę 212 791 złotych 

§3 

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miasta Dynów Nr XLII/233/14 z dnia 31 stycznia 2014 r. w 

sprawie budżetu Miasta Dynów na 2014 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 w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

 

 

 

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                           

                                                       Załącznik  

                                                                                      do uchwały Nr XLIII/240/14 

                                                                           Rady Miasta Dynów 

                                                                                     z dnia 21 marca 2014 roku 

 

 

 

Dział, 

Rozdział, 

Paragraf 

Nazwa jednostki 

budżetowej 

Stan 

środków 

pieniężnych 

na początek 

roku 

Dochody Wydatki Stan 

środków 

pieniężnych 

na koniec 

roku 

801 Oświata i wychowanie 96 686,61 505 000 505 000      0,00 

80101 Szkoły podstawowe       0 275 000 275 000      0,00 

80104 Przedszkola, w tym: 96 686,61 230 000 230 000      0,00 

2400 Wpłata do budżetu 

pozostałości środków 

finansowych 

gromadzonych na 

wydzielonym rachunku 

jednostki budżetowej 

  96 686,61      0,00 

  96 686,61   505 000 601 686,61      0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


