
Uchwała Nr IX/55/11
Rady Miasta Dynów z dnia 20 lipca 2011 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2011 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 2011 rok wprowadza się następujące zmiany; 

1.Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 50 000 zł, z tego w układzie dział, rozdział, paragraf 
klasyfikacji budżetowej:

Dział
Rozdział

Paragraf Nazwa, działu, rozdziału, paragrafu Kwota
    w złotych

852 Pomoc społeczna 31 200
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe z ubezpieczenia społecznego

31 200

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

31 200

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 18 800
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 18 800

0970 Wpływy z różnych dochodów
- zwrot wydatków poniesionych w 2010 roku za 
umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogowym

18 800

Razem zwiększenie dochodów 50 000

2. Zmniejsza się wydatki o kwotę 72 078 złotych , z tego: w układzie: dział, rozdział, paragraf 
klasyfikacji budżetowej:

Dział
Rozdział

Paragraf Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Kwota 
w złotych

720 Informatyka 72 078
72095 Pozostała działalność 72 078

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 72 078
- wydatki na programy finansowane z udziałem 

środków  pochodzących z budżetu UE na realizację 
projektu: ”Podkarpacki System e-Administracji 
Publicznej   72 078 zł

Razem zmniejszenie wydatków 72 078



2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 122 078 zł, z tego w układzie dział, rozdział, 
paragraf klasyfikacji budżetowej:

Dział
Rozdział

Paragraf Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Kwota 
w złotych

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz
 i wodę

110 000

40002 Dostarczanie wody 110 000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- wydatki na zadanie: „Budowa stacji uzdatniania wody 
wraz z ujęciami wody, zbiornikami wody, remont, 
budowa, przebudowa sieci wodociągowej wraz z 
urządzeniami towarzyszącymi dla Miasta Dynowa (koszt 
poza projektem) 28 000 zł
- wydatki na zadanie: „Budowa i przebudowa miejskiej 
rozdzielczej sieci wodociągowej wraz z przyłączami na 
terenie Miasta Dynów – etap I” 82 000 zł

110 000

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 12 078
75412 Ochotnicze straże pożarne 12 078

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
-wydatki na zadanie: „ Rozbudowa, przebudowa, 
nadbudowa budynku OSP w Dynowie Przedmieściu i 
wyposażenie jednostek OSP w Dynowie Przedmieściu i 
OSP w Dynowie (ul. Szkolna) roboty dodatkowe 12 078

12 078

Razem zwiększenie wydatków 122 078

  § 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dynów.   

        
  § 3

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


