PROJEKT

UCHWAŁA

NR

RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO
z dnia

26 czerwca 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2013 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 2013 r. poz. 594) 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, Nr 171
poz. 1016, Nr 197 poz. 1170, Nr 171 poz. 1016, z 2012 r. Nr 986, Nr 1456, Nr 1548) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art.
235, art. 236, art. 237, art. 242, 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, Nr 291 poz. 1707, zmiany z 2012 r. poz. 1456,
poz. 1530, poz. 1548) oraz art. 12 pkt 5, art. 91, art. 92 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003
r. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 167 poz. 1759, z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz.
1458, z 2009 r. Nr 92 poz. 753, 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 21 poz.
113, Nr 217 poz.1281, Nr 149 poz. 887) Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego u c h w a l a, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę
- zwiększa się dochody dotyczące zadań gminy o
- zmniejsza się dochody dotyczące zadań powiatu o
zgodnie z załącznikami nr 1/A i 1/B do niniejszej uchwały.

1.980.499,92 zł, w tym:
376.017,75 zł,
2.356.517,67 zł,

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę
- zwiększa się wydatki dotyczące zadań gminy o
- zmniejsza się wydatki dotyczące zadań powiatu o
zgodnie z załącznikami nr 2/A i 2/B do niniejszej uchwały.

2.301.421,92 zł, w tym:
187.771,15 zł,
2.489.193,07 zł,

§ 2. Budżet Miasta po zmianach wynosi:
dochody
- dochody dotyczące zadań gminy
dochody bieżące 234.728.257,15 zł,
dochody majątkowe 94.416.242,96 zł,
- dochody dotyczące zadań powiatu
dochody bieżące
98.270.527,79 zł,
dochody majątkowe 1.011.342,10 zł,

428.426.370,00 zł, w tym:
329.144.500,11 zł

wydatki
- wydatki dotyczące zadań gminy
wydatki bieżące
207.925.361,96 zł,
wydatki majątkowe 180.272.076,53 zł,
- wydatki dotyczące zadań powiatu
wydatki bieżące
92.042.597,21 zł,
wydatki majątkowe
9.702.771,89 zł.

489.942.807,59 zł w tym:
388.197.438,49 zł

99.281.869,89 zł

101.745.369,10 zł

§ 3. Planowany deficyt budżetowy po zmianie wynosi 61.516.437,59 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. Ustala się przychody w kwocie 77.244.949,31 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 25.930.539,11 zł,
2) kredytów w wysokości
20.000.000,00 zł,
3) pożyczek w wysokości
31.314.410,20 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 6. Dokonuje się zmian w planie nakładów na inwestycje, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej
uchwały.
§ 7. Dokonuje się zmiany w planie dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół, zgodnie
z załącznikami nr 7/A i 7/B do niniejszej uchwały.
§ 8. Dokonuje się zmian w planie dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów
publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 8/A do niniejszej uchwały.
§ 9. Dokonuje się zmiany w planie dotacji dla samorządowych instytucji kultury zgodnie
z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
§ 10. Dokonuje się zmiany w planie wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką
wodną, zgodnie z załącznikami nr 10/A i 10/B do niniejszej uchwały.
§ 11. Plan wydatków jednostek pomocniczych, stanowiący załącznik nr 18 do Uchwały Nr
XXVIII/512/12 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie
uchwalenia budżetu miasta na rok 2013, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 11.
§ 12. Dokonuje się zmiany w planie wydatków związanych z organizacją i obsługą gospodarki
odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 12/A do niniejszej uchwały.
§ 13. Dokonuje się zmian w planie dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów,
zgodnie z załącznikiem nr 13/B do niniejszej uchwały.
§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

