
UCHWAŁA NR XX/224/20 
RADY MIASTA PORĘBA 

z dnia 28 września 2020 r. 

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XIV/146/19 Rady Miasta Poręba z dnia 23 grudnia 
2019 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Poręba na 2020 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. d i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214-218, 
art. 220-223, art. 235-237, art.239  i art. 258 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn.zm.) 

Rada Miasta Poręba 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Dokonuje się zmian w treści uchwały nr XIV/146/19 Rady Miasta Poręba z dnia 23 grudnia 
2019 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Poręba na 2020 rok poprzez: 

᠆  zmianę  § 10, który otrzymuje następujące brzmienie:  

„Ustala się na 2020 r. limit z tytułu: 

1) kredytów i pożyczek krótkoterminowych w kwocie 1.500.000,00 zł, zaciąganych przez Burmistrza 
Miasta Poręba na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu finansowego. 

2) pożyczek do kwoty 23 000,00 zł, udzielanych przez Burmistrza Miasta Poręba z budżetu Miasta 
Poręba”, 

᠆  dodanie do § 11 pkt 5, o następującym brzmieniu:  

„udzielania pożyczek z budżetu Miasta Poręba do kwoty 23 000,00 zł”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Poręba. 

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

 

  
 

Przewodnicząca Rady Miasta 
Poręba 

 
 

Elżbieta Kołodziej 
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Uzasadnienie

W związku z koniecznością udzielenia pożyczki dla Koła Łowieckiego nr 84 Poręba , które w ramach
poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 , otrzymało na podstawie umowy z Lokalną Grupą
Działania „Perła Jury” grant na realizację celu publicznego, zaistniała konieczność wprowadzenia zmian do
uchwały budżetowej polegających na określeniu maksymalnej kwoty udzielenia pożyczki w roku
budżetowym 2020 oraz upoważnienia Burmistrza Miasta Poręba do udzielenia takiej pożyczki
z zachowaniem określonego limitu.
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