
zARZĄDzENlE NR 431
Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia 28 listopada 2014 r.

w sprawie zmiany w budżecie Miasta na rok 2014

Na podstawie  ań .30 us t '  1  iań .60 us t .2  pkt .3  us tawy z  dn ia  8  marca ,1990 r .  o  samorządz ie  gminnym:
(tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) i ari.257 ustawy z dnta
27 sierpnia 2009 r. o finansach pub|icznych (tj. Dz. U. z2013 r' poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z201Ą r. poz' 379,
poz.911 ipoz. 1146) PrezydentMiasta PiotrkowaTrybunalskiego za rządz a, co następuje:

$1

Zwiększa się dochody budzetowe o kwotę
. zwiększa się dochody dotyczące gminy o
. zwiększa się dochody dotyczące powiatu o
zgodnie zzatącznikami nr 1/A i 1/B.

Zwiększa się wydatki budŻetowe o kwotę
- zwiększa się wydatki dotyczące zadań gminy o
- zwiększa się wydatki dotyczące zadań powiatu o
zgodnie zzałącznikami nr 2|Ai2lB.

3' Dokonuje się zmian w p|anie dotacji na rea|izację zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadan zleconych ustawami zgodnie zzałącznikiem nr 3/A.

4, Dokonuje się zmian w p|anie wydatkÓw na rea|izację zadań zzakresu administracji rzqdowej oraz
innych zadań z|econych ustawami, zgodnie z zatącznikami nr 4/A i 4/B.

5. Dokonuje się zmiany w planie dotacji dla niepub|icznych szkoł, przedszko|i zgodnie zzałącznikami
nr 5/A i 5/8.

Budżet Miasta po zmianach wynosi:

dochody
- dochody dotyczące zadań gminy

. dochody biezące 234.156'315,89 zł,

. dochody majątkowe 31 .129.551 ,88 zł,
- dochody dotyczące zadań powiatu

. dochody biezące 99.506.'l57,27 zł,

. dochody majątkowe 1.865.017,20 zł,

wyda tk i
- wydatki dotyczące zadań gminy

. wydatki biezące 216,288.220,25 zł,

. wydatki majątkowe 91.631.356,09 zł'
. wydatki dotyczące zadań powiatu

. wydatki biezące 88.763'541 ,1B z|,

. wydatki majqtkowe 2.862.09B'B1 zł.

57.049,00 zł, w tym:
34'449,a0 zł,

22.600,00 zł,

57'049,00 zł, w tym:
34.B16'00 zł'
22.233,0a zł,

366's57.04 2,24 zł, w tym :
265.285.867,77 zł

,t01.371.174,47 zł

399'545.216,33 zł w tym:
307.919.576,34 zł

9l.625.639,99 zł
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Zarządzenie wchodzi w iycie z dniem podpisania'


