
PROJEKT 

U C H W A Ł A    N R    

RADY   MIASTA   PIOTRKOWA  TRYBUNALSKIEGO 
                                  

z  dnia    23 wrze śnia 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, z 2015 r. poz. 532, poz. 1117, poz. 
1130, poz. 1190) 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                             144.258,59 zł, w tym: 
- zwiększa się dochody dotyczące zadań gminy o                           53.229,27 zł, 
- zwiększa się dochody dotyczące zadań powiatu o                        91.029,32 zł, 
zgodnie z załącznikami nr 1/A i 1/B  do niniejszej uchwały. 
 
2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę                        1.955.741,41 zł, w tym: 
- zmniejsza się wydatki dotyczące zadań gminy o                      2.029.121,41 zł, 
- zwiększa się wydatki dotyczące zadań powiatu o                         73.380,00 zł, 
zgodnie z załącznikami nr 2/A i 2/B do niniejszej uchwały. 
 

    Budżet Miasta po zmianach wynosi: 
d o c h o d y                  389.188.535,62 zł, w  tym: 
- dochody dotycz ące zadań gminy               283.607.306,00 zł 

� dochody bieżące     243.631.633,33 zł, 
� dochody majątkowe  39.975.672,67 zł, 

- dochody dotycz ące zadań powiatu               105.581.229,62 zł 
� dochody bieżące      103.574.082,06 zł, 
� dochody majątkowe     2.007.147,56 zł, 

 

w y d a t k i         420.599.735,93 zł w tym: 
- wydatki dotycz ące zadań gminy     318.399.305,26 zł 

� wydatki bieżące       222.339.747,28 zł, 
� wydatki majątkowe    96.059.557,98 zł, 

- wydatki dotycz ące zadań powiatu      102.200.430,67 zł 
� wydatki bieżące         93.511.547,24 zł, 
� wydatki majątkowe      8.688.883,43 zł. 

 
§ 2. Planowany deficyt budżetowy wynosi po zmianie  31.411.200,31 zł. 
 
§ 3. Ustala się przychody w kwocie  47.619.788,55 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    22.819.189,11 zł, 
2) pożyczek w wysokości           16.400.599,44 zł. 
3) kredytów w wysokości              8.400.000,00 zł. 

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.  
 
§ 4. Dokonuje się zmian w planie nakładów na inwestycje, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej 
uchwały.  
 
§ 5. Dokonuje się zmiany w planie dotacji dla samorządowych instytucji kultury zgodnie  
z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 



§ 6. Zmienia się plan wydatków związanych z organizacją i obsługą systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 6/A do niniejszej uchwały. 
  
§ 7. Zmienia się plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z 
załącznikiem Nr 7/A do niniejszej uchwały. 
 
§ 8. Plan wydatków jednostek pomocniczych, stanowiący załącznik nr 13 do Uchwały Nr XIII/141/15 
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia  26 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu miasta 
na rok 2015, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały. 
 
§ 9.  1. Zmienia się wysokość rezerwy na kulturę i sport o kwotę 54.420,00 zł, która po zmianie 
wyniesie  79.780,00 zł. 
2. Zmienia się wysokość rezerwy inwestycyjnej o kwotę  293,25 zł, która po zmianie wyniesie  
741.225,58 zł. 
 
§ 10. Ustala się zmieniony limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na 
finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości  27.091.000,00 zł, w tym z tytułu odsetek 
2.290.400,56 zł. 
 
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


