PROJEKT
UCHWAŁA NR ….
RADY MIASTA PORĘBA
z dnia ……. grudnia 2019

w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Poręba na 2020rok

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 2019.506 z późn.zm.) 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 2019.869 z późn.zm.)
Rada Miasta Poręba
uchwala

§1
Ustala się dochody budżetu na 2020 rok w wysokości 38 832 920,56 zł, z tego:
1) dochody bieżące – 34 611 134,44 zł,
2) dochody majątkowe – 4 221 786,12 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§2
Ustala się wydatki budżetu na 2020rok w wysokości 39 090 920,56 zł, z tego:
1) wydatki bieżące - 34 524 134,44 na które składają się:
a. wydatki jednostek budżetowych 21 530 376,27 – w tym na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11 585 969,98 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 9 944 406,29 zł;
b. dotacje na zadania bieżące – 1 362 086,00 zł;
c. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 031 004,00 zł;
d. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp –
1 198 138,17 zł;
e. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 64 530,00zł;
f. obsługa długu – 338 000,00 zł;
2) wydatki majątkowe – 4 566 786,12 zł z tego:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 4 566 786,12 zł
w tym:
- na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp –
4 166 786,12 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
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§3
Ustala się kwotę deficytu budżetu w wysokości 258 000,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami
wynikającymi 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1
pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

§4
Ustala się :
1) Przychody budżetu w kwocie 258 000,00 zł
2) Rozchody budżetu w kwocie 0,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§5
Ustala się:
1) Kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta Poręba , które przedstawia załącznik nr 4.
2) Kwoty dochodów rachunków dochodów gminnych jednostek oświatowych oraz wydatków nimi
sfinansowanych , które przedstawia załącznik nr 5.
§6
Planowane w 2020r. wydatki inwestycyjne prezentuje załącznik nr 6.
§7
Planuje się:
1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań:
a.
b.
c.

z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami;
wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej,
wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

2)kwotę dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa
zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
§8
1. Ustala sie dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości
2
155 000,00 zł i przeznacza się je na finansowanie wydatków, o których mowa w art. 18 ustawy z dnia 26
października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2018. 2137
z późn.zm).
2. Ustala się dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze
środowiska w wysokości 10 000,00 zł i przeznacza się je na finansowanie wydatków z zakresu ochrony
środowiska określonych w art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.
U. z 2019. 1396)
3. Ustala się planowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1 798 629,00
zł, które przeznacza się na finansowanie wydatków, dotyczących funkcjonowania systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi wraz z kosztami obsługi tego zadania, określonymi w art. 6r ust. 2 i 2a ustawy z dnia
13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019r. 2010 ).
2

§9
1. Ustala się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 38 940,00 zł.
2. Ustala się rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 112 245,00 zł.

§10
Ustala się na 2020r limit zobowiązań z tytułu:
- 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.
§11
Upoważnia się Burmistrza Miasta do:
1) Zaciągania na rynku krajowym kredytów i pożyczek wskazanych w §10 niniejszej uchwały;
2) Dokonywania zmian budżetu Miasta Poręba w ramach działu wydatków, w tym polegających na zmianach
kwot przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami oraz
zmian w zakresie wydatków majątkowych;
3) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
a)zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich ,o ile zmiany te nie
pogorszą wyniku budżetu
b)zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o
których mowa w art.5 ust.1 pkt 3,o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu
c)zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich
4) Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta uprawnień do dokonywania przeniesień
planowanych wydatków między paragrafami w ramach ich planów finansowych na wydatki bieżące:
a)w obrębie wydatków na wynagrodzenia i pochodne w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej;
b)w obrębie działu, dotyczących pozostałych wydatków związanych ze statutową działalnością jednostek;

§12
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Poręba.
§13
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta Poręba
Elżbieta Kołodziej
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