
UCHWAŁA NR XXVI/274/21 
RADY MIASTA PORĘBA 

z dnia 24 maja 2021 r. 

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XXV/270/21 Rady Miasta Poręba z dnia 29 marca 
2021 roku w sprawie zmian w budżecie  Miasta Poręba na 2021 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 2021 r., poz. 305) 

Rada Miasta Poręba 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Dokonuje się zmian w treści uchwały nr XXV/270/21 Rady Miasta Poręba z dnia 29 marca  
2021 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poręba na 2021 rok poprzez: 

-  zmianę  § 5 ust. 2, który otrzymuje następujące brzmienie:  

„Ustala się deficyt budżetu w wysokości 1 882 197,68 sfinansowany wolnymi środkami  
wynikającymi  z rozliczenia  środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, 
projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków -233 311,50 (wpłaty mieszkańców jako 
udział własny do zadania inwestycyjnego” budowa instalacji OZE w podregionie sosnowieckim: 
Irządze, Poręba, Łazy ,Szczekociny, Sosnowiec, Zawiercie”, projekt: Rozwijanie kompetencji 
kluczowych uczniów ze Szkoły podstawowej nr 1„-130 610,99 ; przychodami j.s.t 
z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia 
dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania 
budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 602 461,00 (środki otrzymane w roku 
2020 z Rządowego  Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania inwestycyjnego), oraz 
wolnymi środkami wynikającymi z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 
JST ,wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat 
ubiegłych – 915 814,19 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 

Wprowadza się nowe brzmienie par. 5 ust. 2 do uchwały XXV/270/21 Rady Miasta Poręba z dnia 
29 marca 2021 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poręba na 2021 rok, który definiuje poszczególne 
źródła pokrycia deficytu.
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