UCHWAŁA NR XLVII/774/09
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO
z dnia 23 grudnia 2009 r.
w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, 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, art. 188, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30
czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. 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, Nr 227 poz.1505, z 2009 r. Nr 19 poz. 100, Nr 62 poz. 504, Nr 72 poz. 619, Nr 79
poz. 666) Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na rok kalendarzowy 2010.
§ 2. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 309.761.534,60 zł, w tym:
1) dochody dotyczące zadań gminy
212.597.733,24 w tym:
- dochody bieżące
171.885.602,30 zł,
- dochody majątkowe
40.712.130,94 zł,
2) dochody dotyczące zadań powiatu 97.163.801,36 zł, w tym:
- dochody bieżące
86.788.555,00 zł,
- dochody majątkowe
10.375.246,36 zł,
zgodnie z załącznikami nr 1/A i 1/B do niniejszej uchwały.
§ 3. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości 350.608.220,33 zł w tym:
1) wydatki dotyczące zadań gminy 246.260.712,11 zł, w tym:
- wydatki bieżące
169.963.891,30 zł,
- wydatki majątkowe
76.296.820,81 zł,
2) wydatki dotyczące zadań powiatu 104.347.508,22 zł, w tym:
- wydatki bieżące
81.239.508,00 zł,
- wydatki majątkowe
23.108.000,22 zł,
zgodnie z załącznikami nr 2/A i 2/B do niniejszej uchwały.
§ 4. 1. Dochody ustalone w załącznikach nr 3/A i 3/B w wysokości 25.848.416,00 zł obejmują
dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
ustawami, w tym:
- dotacje dotyczące zadań zleconych gminie
17.971.305,00 zł,
- dotacje dotyczące zadań zleconych powiatowi
7.877.111,00 zł.
2. Załączniki nr 4/A i 4/B obejmują wydatki w wysokości 25.848.416,00 zł na realizację zadań z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w tym:
- wydatki dotyczące zadań zleconych gminie
17.971.305,00 zł,
- wydatki dotyczące zadań zleconych powiatowi
7.877.111,00 zł.
§ 5. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 40.846.685,73 który sfinansowany zostanie
przychodami o których mowa w § 10.
§ 6. Dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 1.300.000,00 zł
przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych – 1.210.000,00 zł oraz w programie przeciwdziałania
narkomanii – 90.000,00 zł.

§ 7. Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2010 roku, związane z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przedstawia
załącznik nr 5.
§ 8. 1. Wykaz inwestycji do realizacji w 2010 roku oraz wysokość nakładów na poszczególne
zadania określa załącznik nr 6.
2. Ustala się Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2010-2012, zgodnie z załącznikiem nr 7.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane przy współfinansowaniu ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej określa załącznik nr 8.
§ 9. Ustala się rozchody budżetowe w kwocie 23.130.135,06 zł, które zostaną przeznaczone na
spłatę rat zaciągniętych:
- pożyczek w wysokości
1.723.467,75 zł,
- kredytów w wysokości
21.406.667,31 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 9.
§ 10. Ustala się przychody budżetowe w kwocie 63.976.820,79 zł, pochodzące z:
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu
jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek
z lat ubiegłych w wysokości
3.350.726,00 zł,
- kredytów w wysokości
60.626.094,79 zł.
§ 11. 1. Prognozę długu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z tytułu kredytów i pożyczek określa
załącznik nr 9.
2. Prognozę spłaty długów w latach 2011 - 2018 określa załącznik nr 10.
§ 12. Ustala się dotacje w wysokości 5.019.000,00 zł dla samorządowych instytucji kultury:
1) Miejskiego Ośrodka Kultury,
2) Ośrodka Działań Artystycznych,
3) Miejskiej Biblioteki Publicznej,
4) Muzeum,
5) Instytutu Badań nad Parlamentaryzmem,
zgodnie z załącznikiem nr 11.
§ 13. Ustala się dotacje dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz placówek oświatowowychowawczych w wysokości 14.176.290,00 zł zgodnie z załącznikami nr 12/A i 12/B.
§ 14. Ustala się dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów w wysokości
3.325.823,00 zł zgodnie z załącznikami nr 13/A i 13/B.
§ 15. Ustala się dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
w wysokości 1.814.980,00 zł zgodnie z załącznikami nr 14/A i 14/B.
§ 16. Uchwala się plany przychodów i wydatków:
1) Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,
zgodnie z załącznikiem nr 15.
2) Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
zgodnie z załącznikiem nr 16,
3) Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
zgodnie z załącznikiem nr 17.
§ 17. Ustala się plan wydatków jednostek pomocniczych zgodnie z załącznikiem nr 18.
§ 18. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 19.
§ 19. 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 budżetu Unii Europejskiej
w wysokości kwot określonych w załączniku nr 8.
§ 20. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości
15.000.000 zł,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych
zobowiązań, w wysokości 79.000.000 zł.
§ 21. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:
1) zaciągania zobowiązań na finansowanie zadań objętych Wieloletnim Planem
Inwestycyjnym do wysokości kwot określonych w załączniku nr 7,
2) zaciągania zobowiązań na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości kwot określonych w załączniku
nr 8,
3) zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego
deficytu budżetu do wysokości 14.000.000 zł,
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank
obsługujący budżet,
5) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między
działami,
6) zabezpieczenia zaciąganych kredytów i pożyczek wekslem własnym in blanco wraz
z deklaracją wekslową,
7) zabezpieczania zawieranych umów o dofinansowanie realizowanych programów
i projektów wekslem własnym in blanco wraz z deklaracją wekslową lub w innej formie
wymaganej przez dysponenta środków,
8) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna
dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w następnym roku,
9) przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja
w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin
zapłaty upływa w roku następnym.
§ 22. Informację o wprowadzonych zmianach Prezydent przedłoży Radzie Miasta w informacji o
przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku oraz w sprawozdaniu
z wykonania budżetu za rok 2010.
§ 23. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§ 24. Uchwała budżetowa wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia
2010 roku oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz w
Biuletynie Informacji Publicznych.

