
PROJEKT  

U C H W A Ł A    N R   

RADY   MIASTA   PIOTRKOWA  TRYBUNALSKIEGO 
                                  

z  dnia    25 listopada 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: (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. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę                   3.076.051,10 zł, w tym: 
- zwiększa się dochody dotyczące zadań gminy o               2.935.569,77 zł, 
- zwiększa się dochody dotyczące zadań powiatu o               140.481,33 zł, 
zgodnie z załącznikami nr 1/A i 1/B  do niniejszej uchwały. 
 
2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę                          4.628.930,24 zł, w tym: 
- zmniejsza się wydatki dotyczące zadań gminy o               3.726.159,99 zł, 
- zmniejsza się wydatki dotyczące zadań powiatu o                902.770,25 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                  377.315.728,78 zł, w  tym: 
- dochody dotycz ące zadań gminy               271.387.881,83 zł 

� dochody bieżące     243.242.875,79 zł, 
� dochody majątkowe  28.145.006,04 zł, 

- dochody dotycz ące zadań powiatu               105.927.846,95 zł 
� dochody bieżące      103.920.699,39 zł, 
� dochody majątkowe     2.007.147,56 zł, 

 

w y d a t k i         392.940.162,49 zł w tym: 
- wydatki dotycz ące zadań gminy     291.167.244,96 zł 

� wydatki bieżące       222.578.735,32 zł, 
� wydatki majątkowe    68.588.509,64 zł, 

- wydatki dotycz ące zadań powiatu      101.772.917,53 zł 
� wydatki bieżące         93.970.034,10 zł, 
� wydatki majątkowe      7.802.883,43 zł. 

 
§ 2. 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. 
 
§ 3. Planowany deficyt budżetowy wynosi po zmianie  15.624.433,71  zł. 
 
§ 4. Ustala się przychody w kwocie  31.833.021,95 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    21.114.207,77 zł, 
2) pożyczek w wysokości           10.718.814,18 zł. 

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.  
 



§ 5. Dokonuje się zmian w planie nakładów na inwestycje, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej 
uchwały.  
 
§ 6. Dokonuje się zmiany w planie dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół, zgodnie                            
z załącznikami nr 7/A i 7/B do niniejszej uchwały. 
 
§ 7. Dokonuje się zmiany planie dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów 
publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 8/A do niniejszej uchwały. 
 
§ 8. Dokonuje się zmiany w planie dotacji dla samorządowych instytucji kultury zgodnie  
z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały. 
 
§ 9. Zmienia się plan wydatków związanych z organizacją i obsługą systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 10/A do niniejszej uchwały. 
 
§ 10. Plan wydatków jednostek pomocniczych, stanowiący załącznik nr 11 do Uchwały Nr XV/183/15 
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia  28 października 2015 r. w sprawie zmiany budżetu 
miasta na rok 2015, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały. 
 
§ 11.  1. Zmienia się wysokość rezerwy ogólnej o kwotę  2.200.000,00 zł, która po zmianie wyniesie   
576.985,62 zł. 
2. Zmienia się wysokość rezerwy inwestycyjnej o kwotę  500.000,00 zł, która po zmianie wyniesie  
173.960,97 zł. 
 
§ 12. Ustala się zmieniony limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na 
finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości  11.168.000,00 zł, w tym z tytułu odsetek 
449.185,82 zł. 
 
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


