Projekt

UCHWAŁA

NR

RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO
z dnia

22 kwietnia 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. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę
- zmniejsza 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.

66.121,89 zł, w tym:
108.545,89 zł,
42.424,00 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.

840.484,94 zł, w tym:
678.991,57 zł,
161.493,37 zł,

Budżet Miasta po zmianach wynosi:
dochody
- dochody dotyczące zadań gminy
dochody bieżące 236.212.826,92 zł,
dochody majątkowe 47.168.927,23 zł,
- dochody dotyczące zadań powiatu
dochody bieżące
102.808.299,00 zł,
dochody majątkowe
128.906,81 zł,
wydatki
- wydatki dotyczące zadań gminy
wydatki bieżące
217.221.411,46 zł,
wydatki majątkowe 99.779.874,21 zł,
- wydatki dotyczące zadań powiatu
wydatki bieżące
93.530.733,93 zł,
wydatki majątkowe
9.423.538,43 zł.

386.318.959,96 zł, w tym:
283.381.754,15 zł

102.937.205,81 zł

419.955.558,03 zł w tym:
317.001.285,67 zł

102.954.272,36 zł

§ 2. Dokonuje się zmian w planie nakładów na inwestycje, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej
uchwały.
§ 3. Planowany deficyt budżetowy wynosi po zmianie wynosi 33.636.598,07 zł.
§ 4. Ustala się przychody w kwocie 49.845.186,31 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 22.184.686,87 zł,
2) pożyczek w wysokości
16.030.499,44 zł.
3) kredytów w wysokości
11.630.000,00 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5. Ustala się plan 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Zmienia się wysokość rezerwy na kulturę i sport o kwotę 60.000,00 zł, która po zmianie
wyniesie 212.410,00 zł.
2. Zmienia się wysokość rezerwy na pomoc społeczną o kwotę 22.674,00 zł, która po zmianie
wyniesie 436.577,00 zł.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

