
 UCHWAŁA NR XXII/139/16 

RADY MIASTA DYNÓW 

z dnia 11 listopada 2016 roku 

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2016 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 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.) 

 

Rada Miasta Dynów uchwala co, następuje: 

 

§ 1 

W budżecie Miasta Dynowa na 2016  rok wprowadza się następujące zmiany:  

 

1. Zwiększa się dochody o kwotę 202 682,52 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 190 000,00 

60078  Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 190 000,00 

 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 

190 000,00 

900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12 682,52 

90004  Utrzymanie zieleni w miastach i  gminach 12 682,52 

 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych 

do sektora finansów publicznych na realizację zadań 

bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów 

publicznych 

12 682,52 

  Razem zwiększenie dochodów 202 682,52 

 

Zwiększenia dochodów wprowadzono na podstawie promes z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 

i Administracji Nr DOLiZK-III-7741-3-94/2016 z dnia 02.11.2016r. i z dnia 08.11.2016r. oraz umowy 

dotacji Nr 274/2016/OP/R/D z dnia 25.10.2016r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

 

2. Zwiększa się wydatki o kwotę 202 682,52 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 190 000,00 

60078  Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 190 000,00 

 4270 Zakup usług remontowych 190 000,00 

900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12 682,52 

90004  Utrzymanie zieleni w miastach i  gminach 12 682,52 

 4300 Zakup usług 12 682,52 

  Razem zwiększenie wydatków 202 682,52 

 

   §2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dynów 

      

§3 

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

Województwa Podkarpackiego 

 

 



 

 


