
 

 

UCHWAŁA NR XI/74/19 

RADY MIASTA DYNÓW 

z dnia 30 października 2019 r. 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2019 rok 

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

z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Miasta Dynów uchwala, o następuje: 

§ 1. W budżecie Miasta Dynowa na 2019  rok wprowadza się następujące zmiany: 

1. Zwiększa się dochody o kwotę 962 392,00 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 767 168,00 

60016  Drogi publiczne gminne 767 168,00 

 6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na 

finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 

inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora 

finansów publicznych 

767 168,00 

  - dofinansowanie zadania pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 

108027R, ul. Karolówka w Dynowie wraz z niezbędna infrastrukturą 

techniczną” 

133 669,00 

  - dofinasowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej działka nr 

ewid. gruntów 5127/2 w Dynowie poprzez budowę oświetlenia 

ulicznego, budowę kanalizacji deszczowej oraz przebudowę jezdni 

i chodników dla pieszych”. 

633 499,00 

756  Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 

związane z ich poborem 

53 224,00 

75618  Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 

samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 

38 224,00 

 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych 

38 224,00 

75621  Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu 

państwa 

15 000,00 

 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 15 000,00 

855  Rodzina 2 000,00 

85501  Świadczenia wychowawcze 2 000,00 

 0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych 500,00 
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niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych 

z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, 

pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 

 2910 Wpływy ze zwrotów 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 

1 500,00 

900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  140 000,00 

90002  Gospodarka odpadami 140 000,00 

 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 

samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 

140 000,00 

  - opłata za odpady komunalne 140 000,00 

  Razem zwiększenia dochodów 962 392,00 

Zwiększenia dochodów dokonano na podstawie: 

1) Umowy nr FDS-G74/B/2019 z dnia 20.05.2019 r, zmienionej aneksem nr 1- FDS-20G/2019 z dnia 

27 września 2019r. w sprawie udzielenia dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych rocznego 

zadania gminnego 

2) Większych wpływów z tytułu opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 

3) Zwiększenia opłat za odpady komunalne 

2. Zmniejsza się dochody o kwotę 133 669,00 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 133 669,00 

60016  Drogi publiczne gminne 133 669,00 

 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 

(związków gmin, związków powiatowo – gminnych) 

133 669,00 

  - dofinansowanie zadania pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 

108027R, ul. Karolówka w Dynowie wraz z niezbędna infrastrukturą 

techniczną” 

133 669,00 

  Razem zmniejszenia dochodów 133 669,00 

3. Zwiększa się wydatki o kwotę 948 723,00 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 900 449,00 

60016  Drogi publiczne gminne 900 449,00 

 4270 Zakup usług remontowych 15 000,00 

 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 885 449,00 

  - przebudowa drogi gminnej działka nr ewid. gruntów 5127/2 

w Dynowie poprzez budowę oświetlenia ulicznego, budowę 

kanalizacji deszczowej oraz przebudowę jezdni i chodników dla 

pieszych 

885 449,00 

851  Ochrona zdrowia 38 224,00 

85154  Przeciwdziałanie alkoholizmowi 38 224,00 

 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 38 224,00 

852  Pomoc społeczna 5 550,00 

85215  Dodatki mieszkaniowe 5 550,00 

 3110 Świadczenia społeczne 5 550,00 

855  Rodzina 2 000,00 

85501  Świadczenia wychowawcze 2 000,00 
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 2910 Zwrot 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 

1 500,00 

 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. 

500,00 

900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 500,00 

90001  Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 500,00 

 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 500,00 

  Razem zwiększenia wydatków 948 723,00 

4. Zmniejsza się wydatki o kwotę 120 000,00 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 120 000,00 

60016  Drogi publiczne gminne 120 000,00 

 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 120 000,00 

  - wykonanie rowu odprowadzającego wody opadowe z dróg 

miejskich poprzez system rowów do rzeki San na działkach nr ewid. 

gruntów 5630,5631 w Dynowie 

120 000,00 

  Razem zmniejszenie wydatków 120 000,00 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dynów.  

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

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący Rady 

 

 

mgr Roman Mryczko 
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