PROJEKT

UCHWAŁA

NR

RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO
z dnia 25 lutego 2015 r.
w sprawie zmiany budżetu miasta na 2015 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, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877) 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
- zwiększa się dochody dotyczące zadań powiatu o
zgodnie z załącznikami nr 1/A i 1/B do niniejszej uchwały.

7.707,99 zł, w tym:
3.782,99 zł,
3.925,00 zł,

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę
- zmniejsza 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.

7.707,99 zł, w tym:
4.262,00 zł,
11.969,99 zł,

§ 2. Budżet Miasta po zmianach wynosi:
dochody
- dochody dotyczące zadań gminy
dochody bieżące 233.610.629,14 zł,
dochody majątkowe 46.195.296,54 zł,
- dochody dotyczące zadań powiatu
dochody bieżące
97.721.263,00 zł,
dochody majątkowe
120.906,81 zł,
wydatki
- wydatki dotyczące zadań gminy
wydatki bieżące
211.664.768,03 zł,
wydatki majątkowe 89.730.123,26 zł,
- wydatki dotyczące zadań powiatu
wydatki bieżące
90.634.658,21 zł,
wydatki majątkowe
9.303.245,50 zł.

377.648.095,49 zł, w tym:
279.805.925,68 zł

97.842.169,81 zł

401.332.795,00 zł w tym:
301.394.891,29 zł

99.937.903,71 zł

§ 3. Planowany deficyt budżetowy wynosi 23.684.699,51 zł.
§ 4. Dokonuje się zmian w planie nakładów na inwestycje, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej
uchwały.
§ 5. 1. Zmienia się wysokość rezerwy ogólnej o kwotę 36.532,70 zł, która po zmianie wyniesie
635.450,78 zł.
2. Zmienia się wysokość rezerwy inwestycyjnej o kwotę 461.765,00 zł, która po zmianie wyniesie
590.555,30 zł.
§ 6. Zmienia się plan wydatków związanych z organizacją i obsługą systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 3/A.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

