
PROJEKT 

U C H W A Ł A    N R   

RADY   MIASTA   PIOTRKOWA  TRYBUNALSKIEGO 
 

                                 z  dnia     29 lut ego 2012 r. 
 

w  sprawie  zmiany  bud Ŝetu  miasta  na  2012  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, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 21 poz. 113, Nr 217 
poz.1281, Nr 149 poz. 887) oraz 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, Nr 157 poz. 1241, Nr 161 poz. 1277) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy 
wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 219  poz. 1706, z 2010 r. Nr 96 poz. 
620, Nr 108 poz. 685, Nr 152 poz. 1020, Nr 161 poz. 1078, Nr 226 poz. 1475, Nr 238 poz. 1578, z 2011 r. Nr 178 poz. 1061) 
oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.258 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, Nr 96 poz. 620, Nr 123 
poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726, zmiany z 2011 r. Dz. U. Nr 185 poz. 1092, Nr 201                
poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429) 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  u c h w a l a,  co następuje: 
 
 
 
§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budŜetowe o kwotę                       3.320.042,75  zł, w tym: 
- zmniejsza się dochody dotyczące zadań gminy o                 1.970.400,72 zł, 
- zmniejsza się dochody dotyczące zadań powiatu o              1.349.642,03 zł, 
zgodnie z załącznikami nr 1/A i 1/B  do niniejszej uchwały. 
 
2. Zwiększa się wydatki budŜetowe o kwotę                                10.697.701,31 zł, w tym: 
- zwiększa się wydatki dotyczące zadań gminy o                 10.679.345,09 zł, 
- zwiększa się wydatki dotyczące zadań powiatu o                     18.356,22 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                403.457.994,92 zł, w t ym: 
- dochody dotycz ące zadań gminy             299.631.628,43 zł 

� dochody bieŜące     217.293.125,10 zł, 
� dochody majątkowe  82.338.503,33 zł, 

- dochody dotycz ące zadań powiatu            103.826.366,49 zł 
� dochody bieŜące      98.252.823,26 zł, 
� dochody majątkowe   5.573.543,23 zł, 

 

w y d a t k i      458.869.591,14 zł w tym: 
- wydatki dotycz ące zadań gminy   359.420.827,84 zł 

� wydatki bieŜące       194.281.057,30 zł, 
� wydatki majątkowe  165.139.770,54 zł, 

- wydatki dotycz ące zadań powiatu     99.448.763,30 zł 
� wydatki bieŜące         87.793.080,86 zł, 
� wydatki majątkowe    11.655.682,44 zł. 
 
 



§ 3. Planowany deficyt budŜetowy po zmianie wynosi  55.411.596,22 zł. 
 
§ 4. 1. Dokonuje się zmian w dotacjach na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne 
zadania zlecone ustawami miastu zgodnie z załącznikiem nr 3/A do niniejszej uchwały. 
2. 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. 

 
§ 5. Dokonuje się zmian w planie nakładów na inwestycje, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej 
uchwały.  
 
§ 6. Dokonuje się zmiany w planie dotacji dla samorządowych instytucji kultury zgodnie  
z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 
 
§ 7. Dokonuje się zmian w planie dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów, 
zgodnie z załącznikiem nr 7/A do niniejszej uchwały. 
 
§ 8. Dokonuje się zmian w planie dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów 
publicznych, zgodnie z załącznikami nr 8/A i 8/B do niniejszej uchwały. 

 
§ 9. Dokonuje się zmiany w planie wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną, 
zgodnie z załącznikami nr 9/A i 9/B. 

 
§ 10. Ustala się przychody w kwocie  70.743.580,46 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    25.581.576,67 zł, 
2) kredytów w wysokości            27.153.309,00 zł, 
3) poŜyczek w wysokości           18.008.694,79 zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.  
 

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

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


