PROJEKT

UCHWAŁA

NR

RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO
z dnia

22 grudnia 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, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) 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, z 2014 r. poz. 379, poz. 911 i poz. 1146) 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, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) 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
- zmniejsza się dochody dotyczące zadań powiatu o
zgodnie z załącznikami nr 1/A i 1/B do niniejszej uchwały.

2.292.669,67 zł, w tym:
2.578.199,34 zł,
285.529,67 zł,

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę
- zmniejsza 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.

6.140.202,33 zł, w tym:
5.747.547,17 zł,
392.655,16 zł,

§ 2. Budżet Miasta po zmianach wynosi:
dochody
- dochody dotyczące zadań gminy
dochody bieżące 236.147.780,62 zł,
dochody majątkowe 31.716.286,49 zł,
- dochody dotyczące zadań powiatu
dochody bieżące
99.526.237,27 zł,
dochody majątkowe 1.559.407,53 zł,
wydatki
- wydatki dotyczące zadań gminy
wydatki bieżące
214.814.281,48 zł,
wydatki majątkowe 87.357.747,69 zł,
- wydatki dotyczące zadań powiatu
wydatki bieżące
88.785.704,98 zł,
wydatki majątkowe
2.447.279,85 zł.

368.949.711,91 zł, w tym:
267.864.067,11 zł

101.085.644,80 zł

393.405.014,00 zł w tym:
302.172.029,17 zł

91.232.984,83 zł

§ 3. Planowany deficyt budżetowy zmalał i po zmianie wynosi 24.455.302,09 zł.
§ 4. Dokonuje się zmian w wydatkach na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3/B do niniejszej uchwały.
§ 5. Ustala się przychody w kwocie 40.900.711,85 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 19.020.751,41 zł,
2) pożyczek w wysokości
21.879.960,44 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 6. Dokonuje się zmiany w planie dotacji dla samorządowych instytucji kultury, zgodnie
z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmiany w planie dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół, zgodnie
z załącznikami nr 6/A i 6/B do niniejszej uchwały.
§ 8. Dokonuje się zmian w planie dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów,
zgodnie z załącznikiem nr 7/B do niniejszej uchwały.
§ 9. Plan dotacji przedmiotowych z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów
publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 8/A do niniejszej uchwały.
§ 10. Dokonuje się zmian w planie nakładów na inwestycje, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej
uchwały.
§ 11. Ustala się zmieniony limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na
finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 22.577.538,11 zł, w tym z tytułu odsetek
697.577,67 zł.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

