
UCHWAŁA NR XIX(108)2020 
RADY GMINY DYNÓW 

z dnia 28 kwietnia 2020 r. 

w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2020 r. 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) i art. 211 oraz art. 216 i 217, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy w Dynowie uchwala co 
następuje: 

§ 1. W budżecie gminy na 2020 r. wprowadza się następujące zmiany: 

1. Zwiększa się dochody budżetu na 2020 r. o kwotę 3 448 885,00 zł., w tym na następujące zadania: 

Lp. Dział Rozdział § Nazwa (dział, rozdział, paragraf) Kwota zł. 

1 2 3 4 5 6 
1 758   Różne rozliczenia 84 439,00 

  75801  Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 
terytorialnego 84 439,00 

   2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 84 439,00 
2 801   Oświata i wychowanie 196 976,25 

  80103  Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 196 976,25 

   2057 
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 
środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 
pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 
europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 

196 976,25 

    

 - na podstawie podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy Umowy 
Nr RPPK.09.01.00-18-0052/19-00 z dnia 22 kwietnia 2020 r.  o 
dofinansowanie Projektu pn. "Zwiększenie liczby miejsc wychowania 
przedszkolnego w Gminie Wiejskiej Dynów" współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 
9.1 "Rozwój edukacji przedszkolnej" RPO WP na lata 2014-2020. 

196 976,25 

3 900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 167 469,75 
  90001  Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 763 860,00 

   6257 
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem 
środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 
pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 
europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 

1 967 433,49 

    

 - na podstawie podpisanej z Województwem Podkarpackim Umowy 
Nr RPPK.04.05.00-18-0004/19-00 z dnia 30 marca 2020 r.  o 
dofinansowanie Projektu pn. "Ochrona różnorodności biologicznej na 
terenie Gminy Dynów poprzez budowę przydomowych oczyszczalni 
ścieków" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr IV "Ochrona środowiska 
naturalnego i dziedzictwa kulturowego" RPO WP na lata 2014-2020. 

1 967 433,49 

   6299 
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków 
gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, 
pozyskane z innych źródeł 

796 426,51 
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 - wkład własny na realizację Projektu pn. ""Ochrona różnorodności 
biologicznej na terenie Gminy Dynów poprzez budowę 
przydomowych oczyszczalni ścieków" współfinansowanego z 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi 
Priorytetowej nr IV "Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa 
kulturowego" RPO WP na lata 2014-2020, pochodzący z wpłat 
mieszkańców. 

796 426,51 

  90095  Pozostała działalność 403 609,75 

   6257 
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem 
środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 
pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 
europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 

403 609,75 

    
 - refundacja środków w związku ze zrealizowanym w 2019 r. 
Projektem pn. "Rozwój mikroinstalacji OZE na potrzeby budynków i 
obiektów użyteczności publicznej w Gminie Dynów" w ramach RPO 
WP na lata 2014-2020. 

403 609,75 

    Razem zwiększenia 3 448 885,00 

2. Zwiększa się wydatki budżetu na 2020 r. o kwotę 3 684 691,69 zł., w tym na następujące zadania: 

Lp. Dział Rozdział § Nazwa (dział, rozdział, paragraf) Kwota zł. 

1 2 3 4 5 6 
1 600   Transport i łączność 210 000,00 
  60013  Drogi publiczne wojewódzkie  20 000,00 

   2710 
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 
bieżących 

20 000,00 

    
   - dofinansowanie realizacji zadania pn.: "Remont chodnika w ciągu 
drogi wojewódzkiej Nr 884 Przemyśl - Dubiecko - Bachórz - 
Domaradz w m. Bachórz". 

20 000,00 

  60016  Drogi publiczne gminne 190 000,00 
   4210 Zakup materiałów i wyposażenia 60 000,00 
      - zakup pozostałych materiałów i wyposażenia 60 000,00 
   4300 Zakup usług pozostałych 90 000,00 

      - wykonanie Projektu Organizacji Ruchu i oznakowanie dróg 
gminnych. 30 000,00 

      - wykonanie dokumentacji przebudowy dróg gminnych 30 000,00 
      -zakup i montaż barier energochłonnych na drogach gminnych 30 000,00 
   6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 40 000,00 

     - zakup rębaka do gałęzi i zakrzaczeń oraz kosiarki do koszenia 
poboczy dróg w zakresie bieżącego utrzymania dróg gminnych. 40 000,00 

2 750   Administracja publiczna 2 000,00 
  75023  Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 000,00 
   6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 000,00 

    
 - sporządzenie kosztorysu inwestorskiego na wykonanie kotłowni i 
instalacji gazowej oraz c.o. w budynku administracyjnym Urzędu 
Gminy w Dynowie. 

2 000,00 

3 801   Oświata i wychowanie 287 135,25 
  80101  Szkoły podstawowe 90 159,00 
   4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 84 439,00 
   4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 5 720,00 
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 - wkład własny do zakupu książek do bibliotek szkolnych w ramach 
programu wieloletniego - "Narodowy Program Rozwoju 
Czytelnictwa" - Priorytet 3. 

5 720,00 

  80103  Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 196 976,25 
   4217 Zakup materiałów i wyposażenia 196 976,25 

    
 - realizacja projektu pn. "Zwiększenie liczby miejsc wychowania 
przedszkolnego w Gminie Wiejskiej Dynów" w ramach Działania: 9.1 
Rozwój edukacji przedszkolnej Osi priorytetowej: IX Jakość edukacji 
i kompetencji w regionie RPO WP na lata 2014-2020. 

196 976,25 

4 900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 135 556,44 
  90001  Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 918 556,44 
   6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 967 433,49 

    

 - realizacja Projektu pn. "Ochrona różnorodności biologicznej na 
terenie Gminy Dynów poprzez budowę przydomowych oczyszczalni 
ścieków" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr IV "Ochrona środowiska 
naturalnego i dziedzictwa kulturowego" RPO WP na lata 2014-2020. 

1 967 433,49 

   6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 951 122,95 

    

 - realizacja Projektu pn. "Ochrona różnorodności biologicznej na 
terenie Gminy Dynów poprzez budowę przydomowych oczyszczalni 
ścieków" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr IV "Ochrona środowiska 
naturalnego i dziedzictwa kulturowego" RPO WP na lata 2014-2020. 

796 426,51 

     - wkład własny do realizacji zadania w zakresie wykonania 
kanalizacji sanitarnej Harta-Krzywdy. 154 696,44 

  90015  Oświetlenie ulic, placów i dróg 62 000,00 
   6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 62 000,00 

     - wykonanie projektu technicznego świetlenia ulicznego w 
miejscowości Ulanica 10 000,00 

     - dokończenie budowy oświetlenia ulicznego Ulanica I 52 000,00 
  90095  Pozostała działalność 155 000,00 
   4300 Zakup usług pozostałych 50 000,00 
     - usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dynów 50 000,00 
   6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 105 000,00 

     - zakup samochodu ciężarowego wraz z przyczepą  do transportu 
materiałów sypkich. 105 000,00 

5 921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 50 000,00 
  92116  Biblioteki 50 000,00 
   2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 50 000,00 
    Razem zwiększenia 3 684 691,69 

3. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 235 806,69 zł. Źródłem sfinansowania zwiększenia planowanego 
deficytu w kwocie 235 806,69 zł. ustala się wolne środki budżetu 2019 r. w wysokości 235 806,69 zł. 

4. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 235 806,69 zł., w tym z tytułu wolnych środków 2019 r., w tym § 
950 w wysokości 235 806,69 zł., 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dynów.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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