
 

U C H W A Ł A    N R L/819/10 

RADY   MIASTA   PIOTRKOWA  TRYBUNALSKIEGO 
 

                                 z  dnia   28 kwiet nia  2010 r. 
 

w  sprawie  zmiany  bud Ŝetu  miasta  na  2010  rok 
 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. 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, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 
146, Nr 40 poz. 230) oraz art.166, art. 169, art. 170 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) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z 
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240, zmiany z 2010 r. Dz. U. Nr 28 poz. 146) 
oraz art. 16 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustaw – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. z 2009 r. Nr 215 poz. 1664) Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego uchwala co następuje: 
 
 
§ 1. 1. Zwiększa się dochody budŜetowe o kwotę                    2.864.868,01 zł, w tym: 
- zwiększa się dochody dotyczące zadań gminy o             1.102.087,01 zł, 
- zwiększa się dochody dotyczące zadań powiatu o          1.762.781,00 zł, 
zgodnie z załącznikami nr 1/A i 1/B  do niniejszej uchwały. 
 
2. Zwiększa się wydatki budŜetowe o kwotę                               2.864.868,01 zł, w tym: 
- zmniejsza się wydatki dotyczące zadań gminy o               2.555.769,40 zł, 
- zwiększa się wydatki dotyczące zadań powiatu o              5.420.637,41 zł, 
zgodnie z załącznikami nr 2/A i 2/B do niniejszej uchwały. 
 
 

§ 2. BudŜet Miasta po zmianach wynosi: 
 

d o c h o d y                318.145.626,82 zł, w t ym: 
- dochody dotycz ące zadań gminy             218.072.792,74 zł 

� dochody bieŜące 176.384.607,88 zł, 
� dochody majątkowe 41.688.184,86 zł, 

- dochody dotycz ące zadań powiatu  100.072.834,08 zł 
� dochody bieŜące 87.943.738,72 zł, 
� dochody majątkowe  12.129.095,36 zł, 

 

w y d a t k i      361.684.759,25 zł w tym: 
- wydatki dotycz ące zadań gminy   251.362.078,02 zł 

� wydatki bieŜące 174.028.581,26 zł, 
� wydatki majątkowe 77.333.496,76 zł, 

- wydatki dotycz ące zadań powiatu   110.322.681,23 zł 
� wydatki bieŜące 83.653.926,76 zł, 
� wydatki majątkowe 26.668.754,47 zł. 
 

§ 3. 1. Dokonuje się zmian w planie nakładów na inwestycje, zgodnie z załącznikiem nr 3 do 
niniejszej uchwały.  
2. Wieloletni Plan Inwestycyjny, stanowiący załącznik nr 9 do Uchwały Nr XLIV/800/10 Rady Miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie zmiany budŜetu miasta na rok 2010, 
otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 
 



 
§ 4. 1. Prognoza długu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z tytułu kredytów i poŜyczek, stanowiąca 
załącznik nr 6 do Uchwały Nr XLIV/800/10 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia  
10 marca 2010 r. w sprawie zmiany budŜetu miasta na rok 2010, otrzymuje brzmienie zgodne  
z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 
2. Prognoza spłaty długów w latach 2011-2029 stanowiąca załącznik nr 7 do Uchwały  
Nr XLIV/800/10 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie 
uchwalenia budŜetu miasta na rok 2010, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do 
niniejszej uchwały. 
 
§ 5. Dokonuje się zmian w planie dochodów budŜetu państwa planowanych do uzyskania w 2010 
roku, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.  
 
§ 6. Dokonuje się zmiany w planie dochodów własnych jednostek budŜetowych, zgodnie                          
z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały. 
 
§ 7. Dokonuje się zmian w planie dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów, 
zgodnie z załącznikiem nr 9/B do niniejszej uchwały. 
 
§ 8 Dokonuje się zmian w planie dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów 
publicznych, zgodnie z załącznikami nr 10/A i 10/B do niniejszej uchwały. 
 
§ 9. Uchwala się zmienione limity wydatków na zadania objęte Wieloletnim Planem Inwestycyjnym           
w wysokości kwot określonych w załączniku nr 4, 
 
§ 10. UpowaŜnia się Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań na finansowanie zadań objętych 
Wieloletnim Planem Inwestycyjnym, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 

 
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 
 

§ 12. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


