
Uchwała Nr XLV/249/14 

Rady Miasta Dynów z dnia 30 maja 2014 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 43 000 zł, z tego w układzie dział, rozdział, paragraf 

klasyfikacji budżetowej 

 

Dział 

Rozdział 

Paragraf Nazwa, działu, rozdziału, paragrafu, źródło Kwota 

w złotych 

756  Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i 

od innych jednostek nieposiadających osobowości 

prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 

43 000 

75615  Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 

podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków 

i opłat lokalnych od osób prawnych i innych 

jednostek organizacyjnych 

43 000 

 0310 Podatek od nieruchomości 43 000 

  Razem zwiększenie dochodów 43 000 

 

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 150 000 złotych, z tego w układzie 

dział, rozdział, paragraf  klasyfikacji budżetowej 

 

Dział 

Rozdział 

Paragraf Nazwa, działu, rozdziału, paragrafu, źródło Kwota 

w złotych 

801  Oświata i wychowanie 150 000 

80195  Pozostała działalność 150 000 

 6050 Wydatki majątkowe 150 000 

  - realizacja zadania: „Przebudowa pomieszczeń o 

pow. ok. 350 m² w Zespole Szkół przy ul. Szkolnej 

w Dynowie na potrzeby Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Dynowie” 

150 000 

  Razem zmniejszenie wydatków 150 000 

 

3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 193 000 złotych, z tego w układzie 

dział, rozdział, paragraf  klasyfikacji budżetowej 

 

Dział 

Rozdział 

Paragraf Nazwa, działu, rozdziału, paragrafu, zadanie Kwota 

w złotych 

710  Działalność usługowa 43 000 

71035  Cmentarze 43 000 

 4270 Zakup usług remontowych 43 000 

  - remont kaplicy cmentarnej 43 000 

801  Oświata i wychowanie 150 000 

80101  Szkoły podstawowe 150 000 

 4270 Zakup usług remontowych 150 000 

  - remont sanitariatów oraz pomieszczeń w budynku 

Zespołu Szkół w Dynowie przy ul. Szkolnej w Dynowie 

150 000 

  Razem zwiększenie wydatków 193 000 



 

§2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dynów 

       

§3 

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

Województwa Podkarpackiego 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 


