
UCHWAŁA NR XXX/511/08 
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

z dnia 26 listopada 2008 r. 
 

w sprawie zmiany bud Ŝetu Miasta na rok 2008 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d), e), i pkt 10 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 
marca 1990 r.o samorządzie gminnym: tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, 
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. 
Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 
poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457,  z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 
poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, 
poz. 1111), art. 166, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych 
(Dz.U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 
170 poz. 1217 i 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832, z 2007 r. Nr 88 poz. 587, Nr 115 
poz. 791, Nr 140 poz. 984, Nr 82 poz. 560, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112) Rada Miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego uchwala co następuje: 

 
 

§ 1.  
1. Zmniejsza się dochody budŜetowe o kwotę                          494.988,00 zł, w tym: 
- zmniejsza się dochody dotyczące zadań gminy o               633.390,00 zł, 
- zwiększa się dochody dotyczące zadań powiatu o             138.402,00 zł, 
zgodnie z załącznikami nr 1/A i 1/B  do niniejszej uchwały. 
 
2. Dokonuje się zmian w dotacjach na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne 
zadania zlecone ustawami miastu zgodnie z załącznikami nr 2/A i 2/B do niniejszej uchwały. 
 
3. Zmniejsza się wydatki budŜetowe o kwotę                        11.108.939,00 zł, w tym: 
- zmniejsza się wydatki dotyczące zadań gminy o                11.398.955,00 zł, 
- zwiększa się wydatki dotyczące zadań powiatu o               290.016,00 zł, 
zgodnie z załącznikami nr 3/A i 3/B do niniejszej uchwały. 
 
4. Dokonuje się zmian w wydatkach na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 
oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikami nr 4/A i 4/B do niniejszej 
uchwały. 
 
 
§ 2.  
BudŜet Miasta po zmianach wynosi: 

 
dochody                                      258.92 0.550,04 zł, w tym: 
- dochody dotycz ące zadań gminy             178.241.043,04 zł 

� dochody bieŜące 166.154.638,02 zł, 
� dochody majątkowe 12.086.405,02 zł, 

 
- dochody dotycz ące zadań powiatu              80.679.507,00 zł 

� dochody bieŜące 73.467.399,00 zł, 
� dochody majątkowe 7.212.108,00 zł, 

 
wydatki        286.865.293,04 zł w tym: 
- wydatki dotycz ące zadań gminy   203.631.806,04 zł 

� wydatki bieŜące 161.519.842,02 zł, 
� wydatki majątkowe 42.111.964,02 zł, 



- wydatki dotycz ące zadań powiatu     83.233.487,00 zł 
� wydatki bieŜące 70.875.545,00 zł, 
� wydatki majątkowe 12.357.942,00 zł. 

 
§ 3.  
Planowany deficyt budŜetowy po zmianie wynosi 27.944.743,00 zł. Deficyt zostanie 
sfinansowany przychodami wymienionymi w § 4. 
 
§ 4.  
1. Ustala się przychody w kwocie  47.646.542,00 zł, pochodzące z: 

1) wolnych środków jako nadwyŜki środków pienięŜnych na rachunku bieŜącym 
budŜetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i 
poŜyczek z lat ubiegłych w wysokości – 617.542,00 zł, 

2) kredytów w wysokości – 46.000.000,00 zł,  
3) poŜyczek z WFOŚiGW w wysokości – 1.029.000,00 zł. 

 
§ 5.  
Ustala się rozchody w kwocie 19.701.799,00 zł, które zostaną przeznaczone na spłatę: 

1) rat zaciągniętych poŜyczek w wysokości  4.855.084,00 zł, 
2) rat zaciągniętych kredytów w wysokości 14.846.715,00 zł. 

 
§ 6.  
1. Dokonuje się zmian w planie nakładów na inwestycje, zgodnie z załącznikiem nr 5 do 

niniejszej uchwały. 
 
2. Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXIX/494/08 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia  

29 października 2008 r. w sprawie zmiany budŜetu miasta na rok 2008, określający 
wydatki na programy i projekty realizowane przy współfinansowaniu ze środków 
pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 
6 do niniejszej uchwały. 

 
3. Wieloletni Plan Inwestycyjny, stanowiący załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXIX/494/08 Rady 

Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zmiany 
budŜetu miasta na rok 2008, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7 do niniejszej 
uchwały. 

 
§ 7.  
Dokonuje się zmian w planie dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów 
publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 8/A  do niniejszej uchwały. 
 
§ 8.  
Plan wydatków jednostek pomocniczych, stanowiący załącznik nr 12 do Uchwały Nr 
XXIX/494/08 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 października 2008 r. w 
sprawie zmiany budŜetu Miasta na rok 2008, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 
9 do niniejszej uchwały. 
 
§ 9.  
Dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 r., zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej 
uchwały. 
 
§ 10.  
Uchwala się limity wydatków na: 

1) zadania objęte Wieloletnim Planem Inwestycyjnym w wysokości kwot określonych 



      w załączniku nr 7, 
2) programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budŜetu Unii 

Europejskiej w wysokości kwot określonych w załączniku nr 6. 
 
§ 11.  
UpowaŜnia się Prezydenta Miasta do: 

1) zaciągania zobowiązań na finansowanie zadań objętych Wieloletnim Planem 
Inwestycyjnym, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 

2) zaciągania zobowiązań na finansowanie programów i projektów realizowanych ze 
środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 6 do 
niniejszej uchwały. 

 
§ 12.  
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 
 
§ 13.  
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. 


