PROJEKT

UCHWAŁA

NR

RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO
z dnia
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: (tj. Dz.
U. z 2015 r. poz. 1515) 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 2015 r. poz. 1445)
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.

17.696.857,39 zł, w tym:
17.796.139,39 zł,
99.282,00 zł,

2. Zmniejsza 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.

25.778.642,65 zł, w tym:
25.910.956,34 zł,
132.313,69 zł,

Budżet Miasta po zmianach wynosi:
dochody
- dochody dotyczące zadań gminy
dochody bieżące 238.456.653,57 zł,
dochody majątkowe 27.495.006,04 zł,
- dochody dotyczące zadań powiatu
dochody bieżące
103.691.017,06 zł,
dochody majątkowe 2.007.147,56 zł,
wydatki
- wydatki dotyczące zadań gminy
wydatki bieżące
221.215.089,27 zł,
wydatki majątkowe 71.013.381,65 zł,
- wydatki dotyczące zadań powiatu
wydatki bieżące
94.041.884,93 zł,
wydatki majątkowe
8.708.883,43 zł.

371.649.824,23 zł, w tym:
265.951.659,61 zł

105.698.164,62 zł

394.979.239,28 zł w tym:
292.228.470,92 zł

102.750.768,36 zł

§ 2 Dokonuje się zmian w wydatkach na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikami nr 3/A i 3/B do niniejszej uchwały.
§ 3. Planowany deficyt budżetowy wynosi po zmianie 23.329.415,05 zł.
§ 4. Ustala się przychody w kwocie 39.538.003,29 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
10.718.814,18 zł.
3) kredytów w wysokości
6.000.000,00 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5. Dokonuje się zmian w planie nakładów na inwestycje, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej
uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmiany w planie dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół, zgodnie
z załącznikami nr 6/A i 6/B do niniejszej uchwały.
§ 7. Dokonuje się zmiany w planie dotacji dla samorządowych instytucji kultury zgodnie
z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 8. Zmienia się plan wydatków związanych z organizacją i obsługą systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 8/A do niniejszej uchwały.
§ 9. Dokonuje się zmiany w planie wydatków związanych z geodezją i kartografią, zgodnie
z załącznikiem nr 9/B do niniejszej uchwały.
§ 10. Dokonuje się zmiany w planie dochodów związanych z geodezją i kartografią, zgodnie
z załącznikiem nr 10/B do niniejszej uchwały.
§ 11. Plan wydatków jednostek pomocniczych, stanowiący załącznik nr 8 do Uchwały Nr XIV/159/15
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 23 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu miasta
na rok 2015, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.
§ 12. 1. Zmienia się wysokość rezerwy na kulturę i sport o kwotę 25.200,00 zł, która po zmianie
wyniesie 54.580,00 zł.
2. Zmienia się wysokość rezerwy na pomoc o kwotę 48.000,00 zł, która po zmianie wyniesie
165.258,00 zł.
3. Zmienia się wysokość rezerwy inwestycyjnej o kwotę 28.491,39 zł, która po zmianie wyniesie
673.960,97 zł.
§ 13. Zmienia się dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu o kwotę 30.000,00 zł,
które po zmianie wyniosą 1.470.000,00 zł. Wydatki związane z realizacją zadań określonych w
programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych po zmianie wyniosą 1.395.000,00 zł
oraz w programie przeciwdziałania narkomanii – 75.000,00 zł.
§ 14. Ustala się zmieniony limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na
finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 18.143.000,00 zł, w tym z tytułu odsetek
1.424.185,82 zł.
§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

