
Uchwała Nr XV/94/11
Rady Miasta Dynów z dnia 28 grudnia 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 210 476 zł, z tego w układzie dział, rozdział, 
paragraf klasyfikacji budżetowej:

Dział
Rozdział

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

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczną, gaz 
i wodę

1 000

40001 Dostarczanie ciepła 1 000
0830 Wpływy z usług

- dostarczanie energii cieplnej
1 000

700 Gospodarka mieszkaniowa 3 425
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 425

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

3 275

0920 Pozostałe odsetki 150
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 400
75412 Ochotnicze straże pożarne 4 400

6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych 
do sektora finansów publicznych na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora 
finansów publicznych

4 400

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

37 500

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

1 500

0320 Podatek rolny 400
0330 Podatek leśny 600
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 

opłat
500

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

27 400

0310 Podatek od nieruchomości 22 000
0320 Podatek rolny 700



0330 Podatek leśny 200
0690 Wpływy z różnych opłat

- zwrot kosztów komorniczych
3 800

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 
opłat

700

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 
budżetu państwa

8 600

0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 8 600
758 Różne rozliczenia 164 151
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej 50 000

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 50 000
75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 

terytorialnego
114 151

2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin 114 151
Razem zwiększenie dochodów 210 476

1.Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 28 612, 32 zł, z tego w układzie dział, rozdział, 
paragraf klasyfikacji budżetowej:

Dział
Rozdział

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

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczną, gaz 
i wodę 

632,23

40002 Dostarczanie wody 632,23
0830 Wpływy z usług 

- dostarczanie wody
600

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 i6 ustawy, lub 
płatności w ramach budżetu środków europejskich
- Środki z RPO na zadanie: „Budowa stacji uzdatniania 
wody wraz z ujęciami wody, zbiornikami wody, remont, 
budowa, przebudowa sieci wodociągowej wraz z 
urządzeniami towarzyszącymi dla Miasta Dynowa  

               32,23

630 Turystyka 2 002,09
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 2 002,09

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 i6 ustawy, lub 
płatności w ramach budżetu środków europejskich
-środki z RPO na zadanie: Poprawa atrakcyjności 
turystycznej Gminy Miejskiej Dynów poprzez 
utworzenie na jej terenie obiektów infrastruktury 
turystycznej oraz renowację zabytków  

2 002,09



700 Gospodarka mieszkaniowa 5 200
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5 200

0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 
oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

5 200

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

3 980

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

3 980

0340 Podatek od środków transportowych 2 800
2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i 

opłatach lokalnych
1 180

852 Pomoc społeczna 16 798
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

16 798

2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych 
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 
naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 
ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej 
wysokości

12 800

0900 Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych 
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 
naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 
ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej 
wysokości

3 998

Razem zmniejszenie dochodów 28 612,32

Zwiększenie subwencji ogólnej wprowadzono na podstawie:
1. Pisma Ministra Finansów nr ST5/4822/30g/BKU/11 z dnia 20 listopada 2011 roku

oraz Nr ST3/4822/1/DWX/2011 z dnia 05 grudnia 2011 roku

Zmniejsza się wydatki o kwotę 36 800 zł, z tego w układzie dział, rozdział, paragraf 
klasyfikacji budżetowej

Dział
Rozdział

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

600 Transport i łączność 12 300
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 12 300

4270 Zakup usług remontowych 12 300
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 202
75412 Ochotnicze straże pożarne 3 202

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 202



- wydatki na zadanie: „Rozbudowa, przebudowa, 
nadbudowa budynku OSP w Dynowie Przedmieściu i 
wyposażenie jednostek OSP w Dynowie Przedmieściu i 
OSP w Dynowie (ul. Szkolna)            3 202 zł

852 Pomoc społeczna 16 798
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

16 798

2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych 
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 
naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 
ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej 
wysokości

12 800

4560 Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych 
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 
naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 
ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej 
wysokości

3 998

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 500
90095 Pozostała działalność 4 500

4300 Zakup usług pozostałych 4 500
Razem zmniejszenie wydatków 36 800

1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 133 400 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 12 300
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 12 300

4170 Wynagrodzenia bezosobowe
- opracowanie studium wykonalności dla projektu: 
„Poprawa zniszczonego przez podtopienia układu 
komunikacyjnego w Dynowie”

12 300

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 400
75412 Ochotnicze straże pożarne 4 400

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
- zakup pompy szlamowej

4 400

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

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500
4300 Zakup usług pozostałych 4 500

757 Obsługa długu publicznego 25 000
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 25 000



jednostek samorządu terytorialnego
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub 

zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego 
kredytów i pożyczek

25 000

801 Oświata i wychowanie 60 000
80101 Szkoły Podstawowe, z tego: 60 000

Szkoła Podstawowa Nr 1 60 000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 60 000

852 Pomoc społeczna 2 000
85215 Dodatki mieszkaniowe 2 000

3110 Świadczenia społeczne 2 000
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 500
90095 Pozostała działalność 4 500

4170 Wynagrodzenia bezosobowe
- wykonanie rzeżb do szopki Bożonarodzeniowej 
zlokalizowanej na Rynku Miasta

4 500

926 Kultura fizyczna i sport 20 200
92601 Obiekty sportowe 20 200

4270 Zakup usług remontowych 20 200
Razem zwiększenie wydatków 133 400

        § 2

1. Zmniejsza się planowany deficyt budżetu gminy o kwotę 85 263,68 zł.
2. Zmniejsza się pokrycie deficytu długoterminowymi kredytami i pożyczkami o kwotę 

85 263,68 zł.
Zmniejsza się przychody budżetu z zaciągniętych krajowych kredytów i pożyczek na 
pokrycie planowanego deficytu o kwotę 85 263,68 zł   -  § 952 „Przychody z 
zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym”  w kwocie 85 263,68 zł. 

3. Zmniejsza się limit zaciąganych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na
      sfinansowanie planowanego deficytu o kwotę 85 263,68 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.   


