
PROJEKT 

U C H W A Ł A    N R   

RADY   MIASTA   PIOTRKOWA  TRYBUNALSKIEGO 
 

                                 z  dnia    27 list opada 2013 r. 
 

w  sprawie  zmiany  bud żetu  miasta  na  2013  rok 
 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i e) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: (t.j. Dz. U. z 2013 r. 
poz. 594, zmiana Dz. U. z 2013 r. poz. 645) 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 ((t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zmiana Dz. U. z 2013 r. poz. 938) oraz art. 12 pkt 5, art. 91, art. 92 ust. 1 ustawy 
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595, zmiana Dz. U. z 2013 r. poz. 645) Rada 
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego  u c h w a l a,  co następuje: 
 
§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę                    7.364.032,93 zł, w tym: 
- zmniejsza się dochody dotyczące zadań gminy o                8.027.173,48 zł, 
- zwiększa się dochody dotyczące zadań powiatu o                  663.140,55 zł, 
zgodnie z załącznikami nr 1/A i 1/B  do niniejszej uchwały. 
 
2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę                  18.400.622,26 zł, w tym: 
- zmniejsza się wydatki dotyczące zadań gminy o                18.180.419,00 zł, 
- zmniejsza się wydatki dotyczące zadań powiatu o                  220.203,26 zł, 
zgodnie z załącznikami nr 2/A i 2/B do niniejszej uchwały. 
 
 

§ 2. Budżet Miasta po zmianach wynosi: 
 
d o c h o d y                388.670.653,67 zł, w t ym: 
- dochody dotycz ące zadań gminy             287.161.449,25 zł 

� dochody bieżące     222.365.192,78 zł, 
� dochody majątkowe  64.796.256,47 zł, 

- dochody dotycz ące zadań powiatu            101.509.204,42 zł 
� dochody bieżące      99.406.488,77 zł, 
� dochody majątkowe   2.102.715,65 zł, 

 

w y d a t k i      400.048.583,25  zł w tym: 
- wydatki dotycz ące zadań gminy   305.115.686,49 zł 

� wydatki bieżące       205.701.159,57 zł, 
� wydatki majątkowe    99.414.526,92 zł, 

- wydatki dotycz ące zadań powiatu    94.932.896,76 zł 
� wydatki bieżące         91.115.119,11 zł, 
� wydatki majątkowe      3.817.777,65 zł. 
 

§ 3. Planowany deficyt budżetowy po zmianie wynosi   11.377.929,58 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 załącznikiem nr 4/A do niniejszej uchwały. 
 
 



§ 5. Ustala się przychody w kwocie  27.106.441,30 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    16.715.028,83 zł, 
2) pożyczek w wysokości            10.391.412,47 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 samorządowych instytucji kultury, zgodnie  
z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 
 
§ 8. Dokonuje się zmian w planie dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów, 
zgodnie z załącznikami nr 8/A i 8/B do niniejszej uchwały. 
 
§ 9. Dokonuje się zmiany w planie dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół, zgodnie                            
z załącznikiem nr  9/B do niniejszej uchwały. 
 
§ 10. Dokonuje się zmiany w planie wydatków związanych z organizacją i obsługą systemu 
gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 10/A. 
 
§ 11. Plan wydatków jednostek pomocniczych, stanowiący załącznik nr 7 do Uchwały Nr 
XXXVII/683/13 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia  30 października 2013 r. w sprawie 
zmiany  budżetu miasta na rok 2013, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 11. 
 
§ 12. Dokonuje się zmiany w planie wydatkach związanych z ochroną środowiska i gospodarką 
wodną, zgodnie z załącznikiem nr 12/A. 
 
§ 13. Ustala się zmieniony limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na 
finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości  11.011.412,47 zł, w tym z tytułu odsetek 
620.000,00 zł. 
 
§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 
 

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


