UCHWAŁA NR XXXVI/614/09
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 24 kwietnia 2009 r.
w sprawie zmiany budżetu Miasta na rok 2009
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, e) 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, Nr 223 poz. 1458, z
2009 r. Nr 52 poz. 420) oraz 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, Nr 209
poz. 1317, Nr 216 poz. 1370, z 2009 r. Nr 19 poz. 100, Nr 62 poz. 504) Rada Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego uchwala co następuje:
§ 1.
1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę
- zwiększa się dochody dotyczące zadań gminy o
- zwiększa się dochody dotyczące zadań powiatu o
zgodnie z załącznikami nr 1/A i 1/B do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę
- zwiększa się wydatki dotyczące zadań gminy o
- zwiększa się wydatki dotyczące zadań powiatu o
zgodnie z załącznikami nr 2/A i 2/B do niniejszej uchwały.

177.536,64 zł, w tym:
155.438,64 zł,
22.098,00 zł,
883.556,64 zł, w tym:
694.178,64 zł,
189.378,00 zł,

3. Dokonuje się zmian w wydatkach na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3/A do niniejszej uchwały.
§ 2.
Budżet Miasta po zmianach wynosi:
dochody
- dochody dotyczące zadań gminy
 dochody bieżące
 dochody majątkowe
-

dochody dotyczące zadań powiatu
 dochody bieżące
 dochody majątkowe

wydatki
- wydatki dotyczące zadań gminy
 wydatki bieżące
 wydatki majątkowe
-

wydatki dotyczące zadań powiatu

273.779.306,64 zł, w tym:
187.121.093,64 zł
172.894.799,00 zł,
14.226.294,64 zł,
86.658.213,00 zł
82.729.466,00 zł,
3.928.747,00 zł,
309.749.210,64 zł w tym:
216.920.682,64 zł
170.277.435,00 zł,
46.643.247,64 zł,
92.828.528,00 zł

 wydatki bieżące
 wydatki majątkowe

76.777.073,00 zł,
16.051.455,00 zł.

§ 3.
Planowany deficyt budżetowy po zmianie wynosi 35.969.904,00 zł. Deficyt zostanie
sfinansowany przychodami wymienionymi w § 4.
§ 4.
Ustala się przychody w kwocie 58.637.301,00 zł, pochodzące z:
1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym
budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i
pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 18.464.948,00 zł,
2) kredytów w wysokości 39.172.353,00 zł,
3) pożyczek w wysokości 1.000.000,00 zł.
2. § 4 pkt. 2 Uchwały Nr XXXIV/573/09 Rady Miasta w Piotrkowie Tryb. z dnia 25 lutego 2009
r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2009 r. otrzymuje brzmienie „Miasto Piotrków
Trybunalski zaciąga kredyt w wysokości 29.172.353,00 zł, który zostanie spłacony
dochodami z tytułu podatku od nieruchomości w latach 2010 - 2017”.
§ 5.
1. Dokonuje się zmian w planie nakładów na inwestycje, zgodnie z załącznikiem nr 4 do
niniejszej uchwały.
2. Wieloletni Plan Inwestycyjny, stanowiący załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXV/594/09 Rady
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie zmiany budżetu miasta
na rok 2009, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 6.
Dokonuje się zmian w planie dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów
publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6/A do niniejszej uchwały.
§ 7.
Dokonuje się zmiany w planie dotacji dla samorządowych instytucji kultury zgodnie
z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 8.
Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu państwa planowanych do uzyskania w 2009
roku, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
§ 9.
Plan wydatków jednostek pomocniczych, stanowiący załącznik nr 18 do Uchwały Nr
XXXII/537/08 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie
uchwalenia budżetu Miasta na rok 2009, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 9 do
niniejszej uchwały.
§ 10.
Uchwala się zmienione limity wydatków na zadania objęte
Inwestycyjnym w wysokości kwot określonych w załączniku nr 5,

Wieloletnim

Planem

§ 11.
Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań na finansowanie zadań
objętych Wieloletnim Planem Inwestycyjnym, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej
uchwały.

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

