
UCHWAŁA NR XXXII/338/21 
RADY MIASTA PORĘBA 

z dnia 20 grudnia 2021 r. 

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XXXI/325/21 Rady Miasta Poręba z dnia 29 listopada 
2021  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 1990r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021.1372 ) oraz art. 211, art. 212, art. 214 - 218 art. 220, 
art. 221,art. 222art. art.223,art. 235 ,art. 236, art. 237 art.239  i art.  258 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 
o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021.305 z późn.zm.) oraz Uchwały nr XXIII/246/20 z dnia 28 grudnia 
2020 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Poręba na 2021 rok 

Rada Miasta Poręba 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Dokonuje się zmiany uchwały nr XXXI/325/21 Rady Miasta Poręba z dnia 29 listopada 
2021 w sprawie zmian w budżecie  Miasta Poręba na 2021 rok poprzez: 

- zmianę  załącznika nr 4 do Uchwały nr XXXI/325/21 Rady Miasta Poręba, stanowiącego „Plan przychodów, 
dochodów i wydatków na 2021 r. związanych z wydatkowaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania 
COVID-19”, który otrzymuje nowe brzmienie, zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

§ 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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Wynagrodzenia i
pochodne

Wydatki związane
z realizacją ich

statutowych zadań

Oświata   i
wychowanie 

Szkoły
podstawowe

  177 000,00 zł  177 000,00 zł   177 000,00 zł 

801 80101   177 000,00 zł  177 000,00 zł   -   zł    -   zł    -   zł    177 000,00 zł 

środki  przeznaczone
na utworzenie

specjalistycznych
pracowni w SP1 i SP2
ramach programu

"Labolatoria
Przyszłości"

OGÓŁEM:

uwagi

Plan przychodów dochodów i wydatków na 2021r. związanych wydatkowaniem środków z  Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Wydatki

Majątkowe

Wydatki jednostek budżetowych,
w tym:

Świadczenia na
rzecz osób
fizycznych

Dochody

Bieżące Majątkowe

Bieżące

Dział RozdziałParagraf

z tego:

Przychody

Załącznik do uchwały Nr XXXII/338/21

Rady Miasta Poręba

z dnia 20 grudnia 2021 r.
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Ochrona Zdrowia
Pozostała

działalność
10 500,00 zł   -   zł  10 500,00 zł   -   zł  10 500,00 zł   -   zł    -   zł 

851 85195 10 500,00 zł   -   zł  10 500,00 zł   -   zł  10 500,00 zł   -   zł    -   zł 

środki przeznaczone na
dowóz osób do punktu
szczepień( 500,00)

srodki przeznaczone na
akcję  " szczepmy się"

(10000,00)

Pomoc
społeczna

  19 270,00 zł    -   zł    19 270,00 zł    13 210,00 zł    -   zł    6 060,00 zł    -   zł 

Dodatki
mieszkaniowe

852 85215   6 060,00 zł    -   zł    6 060,00 zł    -   zł    -   zł    6 060,00 zł    -   zł 

 środki przeznaczone
na dofinansowanie
dopłat do czynszów dla
najemców,którzy
utracili dochody w
wyniku epidemii 

Pozostała
działolność

852 85295   13 210,00 zł    -   zł    13 210,00 zł    13 210,00 zł    -   zł    -   zł    -   zł 

 środki przeznaczone
na dofinansowanie
programu"wspieraj
seniora" 
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Przychody jednostek
samorządu
terytorialnego 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 zł 

Gospodarka
komunalna i
ochrona
środowiska

Pozostała
działolność

  -   zł    -   zł    576 789,00 zł    -   zł    -   zł    -   zł    576 789,00 zł 

Kwota 25 672,00 zł
stanowiąca róznicę
pomiędzy
przychodami a
wydatkami  została
ujęta w przychodach
oraz wydatkach
inwestycyjnych w
projecie budżetu na
rok 2022 

905 602 461,00 zł 900 90095   -   zł    -   zł    576 789,00 zł    -   zł    -   zł    -   zł    576 789,00 zł 

 Środki z Rządowego
Funduszu inwestycji
lokalnych otzymane w
roku 2020 na zadania
inwestycyjne " Projekt i
utworzenie klubu
integracji
międzypokoleniowej w
pomieszczeniu byłej
kawiarni KAKTUS.  

29 770,00 zł   177 000,00 zł  783 559,00 zł   13 210,00 zł    10 500,00 zł    6 060,00 zł    753 789,00 zł 602 461,00 zł
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Uzasadnienie 

W związku z koniecznością wydzielenia środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 
i dostosowania prezentowanych kwot do klasyfikacji budżetowej przychodów roku 2021 ,  tworzy się 
załącznik do niniejszej uchwały, zmieniający zał. nr 4 do Uchwały XXXI/325/21 Rady Miasta Poręba z dnia 
29 listopada 2021 . 
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