
PROJEKT 

U C H W A Ł A    N R    

RADY   MIASTA   PIOTRKOWA  TRYBUNALSKIEGO 
                                 z  dnia    25  mar ca 2015 r. 

 
w  sprawie  zmiany  bud żetu  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                      5.705.931,36 zł, w tym: 
- zwiększa się dochody dotyczące zadań gminy o                 2.759.074,36 zł, 
- zwiększa się dochody dotyczące zadań powiatu o              2.946.857,00 zł, 
zgodnie z załącznikami nr 1/A i 1/B  do niniejszej uchwały. 
 
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę                            14.751.223,09 zł, w tym: 
- zwiększa się wydatki dotyczące zadań gminy o                14.178.331,74 zł, 
- zwiększa się wydatki dotyczące zadań powiatu o                  572.891,35 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                  386.154.144,85 zł, w  tym: 
- dochody dotycz ące zadań gminy               283.367.212,04 zł 

� dochody bieżące     236.198.284,81 zł, 
� dochody majątkowe  47.168.927,23 zł, 

- dochody dotycz ące zadań powiatu               102.786.932,81 zł 
� dochody bieżące      102.666.026,00 zł, 
� dochody majątkowe        120.906,81 zł, 

 

w y d a t k i         418.884.136,09 zł w tym: 
- wydatki dotycz ące zadań gminy     316.319.010,10 zł 

� wydatki bieżące       216.925.409,75 zł, 
� wydatki majątkowe    99.393.600,35 zł, 

- wydatki dotycz ące zadań powiatu   102.565.125,99 zł 
� wydatki bieżące         93.141.587,56 zł, 
� wydatki majątkowe      9.423.538,43 zł. 

 
§ 3. Planowany deficyt budżetowy wzrósł i po zmianie wynosi  32.729.991,24 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. Dokonuje się zmian w planie nakładów na inwestycje, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej 
uchwały.  
 
§ 6. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu państwa planowanych do uzyskania w 2015 
roku, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
ustawami, 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 zmiany w planie dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół, zgodnie                            
z załącznikiem nr  8/A do niniejszej uchwały. 
 
§ 9. Dokonuje się zmiany w planie wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną, 
zgodnie z załącznikiem nr 9/A do niniejszej uchwały. 
 
§ 10. Ustala się przychody w kwocie  48.938.579,48 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    21.278.080,04 zł, 
2) pożyczek w wysokości           16.030.499,44 zł. 
3) kredytów w wysokości            11.630.000,00 zł. 

zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.  
 
§ 11.  1. Zmienia się wysokość rezerwy ogólnej o kwotę 3.500.000,00 zł, która po zmianie wyniesie 
4.125.451,92  zł.  
2. Zmienia się wysokość rezerwy na kulturę i sport o kwotę 14.520,00 zł, która po zmianie wyniesie  
272.410,00 zł. 
3. Zmienia się wysokość rezerwy na pomoc społeczną o kwotę 50.000,00 zł, która po zmianie 
wyniesie  459.251,00 zł. 
4. Zmienia się wysokość rezerwy na oświatę o kwotę 268.238,00 zł, która po zmianie wyniesie 
1.079.573,00 zł. 
5. Zmienia się wysokość rezerwy inwestycyjnej o kwotę 1.000.000,00 zł, która po zmianie wyniesie  
1.500.262,37 zł. 
 
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


