
UCHWAŁA NR XXXIV/205/17 

RADY MIASTA DYNÓW 

z dnia 11 grudnia 2017 roku 

 

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2017 rok 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym   

(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.1875) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) 

 

Rada Miasta Dynów uchwala co, następuje: 

§ 1 

W budżecie Miasta Dynowa na 2017  rok wprowadza się następujące zmiany:  

 

1. Zwiększa się dochody o kwotę 339 779,31 zł, z tego w układzie dział, rozdział, paragraf 

klasyfikacji budżetowej 

Dział 

Rozdział 

Paragraf Nazwa, działu, rozdziału, paragrafu, źródło Kwota 

w złotych 

700  Gospodarka mieszkaniowa 3 632,00 

70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 632,00 

 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 

komorniczej i kosztów upomnień 

150,00 

 0690 Wpływy z różnych opłat 3 052,00 

  -wpływ opłaty za koncesję 3 052,00 

 0830 Wpływy z usług 430,00 

710  Działalność usługowa 1 000,00 

71035  Cmentarze 1 000,00 

 0830 Wpływy z usług 1 000,00 

750  Administracja publiczna 5 365,00 

75011  Urzędy wojewódzkie 80,00 

 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 

realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych ustawami 

80,00 

75023  Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5 285,00 

 0830 Wpływy z usług 22,00 

 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 5 263,00 

  - zwrot nadpłaty z PEFRON-u 5 263,00 

756  Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 

innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 

oraz wydatki związane z ich poborem 

112 061,00 

75615  Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 

czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych 

od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 

14 759,00 

 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 

komorniczej i kosztów upomnień 

58,00 

 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i 

opłatach lokalnych 

14 701,00 

75616  Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 

spadków i darowizn, podatku od czynności 

cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od 

osób fizycznych  

62 740,00 

 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 30 000,00 

 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 32 740,00 

75618  Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 

samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 

16 401,00 



 0480 Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów 

alkoholowych 

16 401,00 

75621  Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu 

państwa 

18 161,00 

 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 18 161,00 

758  Różne rozliczenia 58 500,00 

75801  Część oświatowa subwencji ogólnej 48 500,00 

 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 48 500,00 

75814  Różne rozliczenia finansowe 10 000,00 

 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 10 000,00 

  - odsetki od lokat terminowych 10 000,00 

801  Oświata i wychowanie 149 689,31 

80101  Szkoły podstawowe 609,31 

 2009 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 i 6 ustawy, lub 

płatności w ramach budżetu środków europejskich, z 

wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 

205 

609,31 

  - realizacja projektu pn. „Do wiedzy przez eksperyment 

oraz technologie informacyjno-komunikacyjne” 

609,31 

80104  Przedszkola 149 080,00 

 2007 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 i 6 ustawy, lub 

płatności w ramach budżetu środków europejskich, z 

wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 

205 

149 080,00 

  - realizacja projektu pn. „Przedszkole Miejskie w 

Dynowie miejscem wszechstronnego rozwoju” 

149 080,00 

851  Ochrona zdrowia 416,00 

85154  Przeciwdziałanie alkoholizmowi 416,00 

 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 416,00 

  - zwrot dotacji 416,00 

855  Rodzina 7 000,00 

85502  Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 

i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

7 000,00 

 0900 Wpływy z odsetek 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 

3 000,00 

 2910 Wpływy ze zwrotów 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 

4 000,00 

900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 116,00 

90001  Gospodarka ściekowa i ochrona wód 785,00 

 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 

komorniczej i kosztów upomnień 

12,00 

 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2,00 

 0970 Wpływy z różnych dochodów 771,00 

  - wpływy z tytułu opłaty za urządzenia w pasie drogowym 771,00 

90002  Gospodarka odpadami 1 111,00 



 0830 Wpływy z usług 1 111,00 

  - wpływy z MSZOK-u 1 111,00 

90004 0970 Wpływy z różnych dochodów 220,00 

  - wpływy z tytułu odszkodowania 220,00 

  Razem zwiększenie dochodów 339 779,31 

Zwiększenie dochodów (subwencji oświatowej) dokonana na podstawie pisma Ministra Rozwoju 

i Finansów z dnia 28 listopada 2017 roku nr ST5.4750.32.2017.47g. 

 

2. Zmniejsza się dochody o kwotę 609,31 zł, z tego w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji 

budżetowej 

Dział 

Rozdział 

Paragraf Nazwa, działu, rozdziału, paragrafu, źródło Kwota 

w złotych 

801  Oświata i wychowanie 609,31 

80101  Szkoły podstawowe 609,31 

 2007 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 i 6 ustawy, lub 

płatności w ramach budżetu środków europejskich, z 

wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 

205 

609,31 

  - realizacja projektu pn. „Do wiedzy przez eksperyment 

oraz technologie informacyjno-komunikacyjne” 

609,31 

  Razem zmniejszenia dochodów 609,31 

3. Zwiększa się wydatki o kwotę 339 779,31 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 30 000,00 

60016  Drogi publiczne gminne 30 000,00 

4210  Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 

4270  Zakup usług remontowych 10 000,00 

700  Gospodarka mieszkaniowa 25 000,00 

70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 25 000,00 

 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 

 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  20 000,00 

750  Administracja publiczna 29 508,00 

75023  Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 29 508,00 

 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 508,00 

 4300 Zakup usług pozostałych 12 000,00 

801  Oświata i wychowanie 228 759,31 

80101  Szkoły podstawowe 609,31 

  Urząd Miasta Dynów 609,31 

  - realizacja projektu pn. „Do wiedzy przez eksperyment 

oraz technologie informacyjno-komunikacyjne” 

609,31 

 4019 Wynagrodzenie osobowe pracowników 509,67 

 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 87,15 

 4129 Składki na Fundusz Pracy 12,49 

80104  Przedszkola 179 650,00 

  Urząd Miasta Dynów 179 650,00 

  - realizacja projektu pn. „Przedszkole Miejskie w 

Dynowie miejscem wszechstronnego rozwoju” 

165 650,00 

 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10 811,00 

 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 97 304,00 

 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 849,00 

 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 638,00 

 4120 Składki na Fundusz Pracy 270,00 



 4127 Składki na Fundusz Pracy 2 378,00 

 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  3 460,00 

 4217 Zakup materiałów i wyposażenia  31 140,00 

 4260 Zakup energii 180,00 

 4267 Zakup energii 1 620,00 

 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 14 000,00 

  - przebudowa istniejącej linii kablowej, energetycznej w 

Przedszkolu  Miejskim w Dynowie 

14 000,00 

80132  Szkoły artystyczne 48 500,00 

 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 500,00 

 4240 Zakup pomocy dydaktycznych i książek 38 000,00 

851  Ochrona zdrowia 16 401,00 

85154  Przeciwdziałanie alkoholizmowi 16 401,00 

4210  Zakup materiałów i wyposażenia 10 401,00 

4300  Zakup usług pozostałych 6 000,00 

855  Rodzina 7 000,00 

85502  Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 

i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

7 000,00 

 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 

4 000,00 

 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 

3 000,00 

900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 111,00 

90002  Gospodarka odpadami 1 111,00 

 4300 Zakup usług pozostałych  1 111,00 

926  Kultura fizyczna 2 000,00 

92601  Obiekty sportowe 2 000,00 

 4260 Zakup energii 2 000,00 

  Razem zwiększenie wydatków 339 779,31 

4. Zmniejsza się wydatki o kwotę 609,31 zł., z tego w układzie dział, rozdział, paragraf 

klasyfikacji budżetowej 

Dział 

Rozdział 

Paragraf Nazwa, działu, rozdziału, paragrafu, źródło Kwota 

w złotych 

801  Oświata i wychowanie 609,31 

80101  Szkoły podstawowe 609,31 

  Urząd Miasta Dynów 609,31 

  - realizacja projektu pn. „Do wiedzy przez eksperyment 

oraz technologie informacyjno-komunikacyjne” 

609,31 

 4017 Wynagrodzenie osobowe pracowników 509,67 

 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 87,15 

 4127 Składki na Fundusz Pracy 12,49 

  Razem zmniejszenie wydatków 609,31 

 

§2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dynów. 

§3 

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

Województwa Podkarpackiego. 


