PROJEKT

UCHWAŁA

NR

RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO
z dnia

24 marca 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2014 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 poz. 645 i poz. 1318) 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, poz. 938 i poz. 1646) 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, poz.
645 i poz. 1318) Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego u c h w a l a, co następuje:

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

280.604,80 zł, w tym:
233.622,82 zł,
46.981,98 zł,

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

1.693.705,65 zł, w tym:
1.514.089,37 zł,
179.616,28 zł,

§ 2. Budżet Miasta po zmianach wynosi:
dochody
- dochody dotyczące zadań gminy
dochody bieżące 234.464.963,30 zł,
dochody majątkowe 63.196.221,45 zł,
- dochody dotyczące zadań powiatu
dochody bieżące
98.037.003,37 zł,
dochody majątkowe
646.224,20 zł,
wydatki
- wydatki dotyczące zadań gminy
wydatki bieżące
204.859.905,08 zł,
wydatki majątkowe 152.611.279,42 zł,
- wydatki dotyczące zadań powiatu
wydatki bieżące
89.290.081,63 zł,
wydatki majątkowe
9.764.188,79 zł.

396.344.412,32 zł, w tym:
297.661.184,75 zł

98.683.227,57 zł

456.525.454,92 zł w tym:
357.471.184,50 zł

99.054.270,42 zł

§ 3. Planowany deficyt budżetowy po zmianie wynosi 60.181.042,60 zł.
§ 4. Ustala się przychody w kwocie 76.626.452,36 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 29.101.021,48 zł,
2) kredytów w wysokości
10.000.000,00 zł,
3) pożyczek w wysokości
37.525.430,88 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 5. Dokonuje się zmian w planie nakładów na inwestycje, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej
uchwały.
§ 6. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu państwa planowanych do uzyskania w 2014
roku, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmian w planie dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów
publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 8. Dokonuje się zmiany w planie dotacji dla samorządowych instytucji kultury, zgodnie
z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 9. Dokonuje się zmiany w planie wydatkach związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną,
zgodnie z załącznikiem nr 8/A i 8/B do niniejszej uchwały.
§ 10. Ustala się zmieniony limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na
finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 50.976.338,00 zł, w tym z tytułu odsetek
3.450.907,12 zł.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

