
UCHWAŁA NR XXI/231/20 
RADY MIASTA PORĘBA 

z dnia 26 października 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 1990r. 
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: 

-  dodanie do § 8 ust. 4, o następującym brzmieniu: „Ustala się planowane dochody w wysokości 
602 461,00 z tyt. otrzymanych środków z Rządowego Funduszu inwestycji lokalnych (RFIL), określone 
w uchwale nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie wsparcia na realizację zadań 
inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego ,które przeznacza się na finansowanie zadania 
inwestycyjnego. Plan dochodów i wydatków  inwestycyjnych w ramach otrzymanego funduszu prezentuje  
zestawienie nr 1 i 2”.   
 
Zestawienie nr 1 – planowane dochody majątkowe w ramach RFIL 

 
Dział Rozdział Nazwa Plan  

 1 2 4 8 
 
 majątkowe 
 758  Różne rozliczenia 602 461,00 
  75816 Wpływy do rozliczenia 602 461,00 

 

  
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  

0,00 

 

  

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, 
powiatów (związków gmin, związków powiatowo-
gminnych, związków powiatów), samorządów 
województw, pozyskane z innych źródeł- środki 
otrzymane  z tyt. ”bonu inwestycyjnego” z Rządowego 
funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) na realizację 
zadań inwestycyjnych przez JST 

602 461,00 
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Zestawienie nr 2 –planowane wydatki majątkowe  w ramach RFIL 

Dział Rozdział Nazwa Plan  

900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 602 461,00 

 90095 Pozostała działalność 602 461,00 

  

Wydatki majątkowe  
Z tego: 
inwestycje i zakupy inwestycyjne 
wydatek inwestycyjny na zadanie „projekt i utworzenie 
klubu integracji międzypokoleniowej w pomieszczeniu byłej 
kawiarni Kaktus położonej w MOK -u wraz z mediateką 
oraz grotą solną usytuowana w piwnicach MOK-u” 

602 461,00 

§ 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 wyodrębnienia środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych w wysokości 602 461,00 zł 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 dodanie
zapisu w paragrafie 8 w/w uchwały o kwocie i przeznaczeniu otrzymanych środków wraz
z wyodrębnieniem klasyfikacji budżetowej.
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