
 

PROJEKT 

U C H W A Ł A    N R   

RADY   MIASTA   PIOTRKOWA  TRYBUNALSKIEGO 

 

                                 z  dnia                         
 

w  sprawie  uchwalenia  bud żetu  miasta  na  2016  rok 
 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym:                      
(t.j. 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. 243, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 
z 2013 r. poz. 885, zmiana Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 
1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190) oraz art. 12 pkt 5, art. 91, 
art. 92 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) 
Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego uchwala co następuje: 
 
 
§ 1. Uchwala się bud żet Miasta Piotrkowa Trybunalskiego  na rok kalendarzowy 2016. 
 
§ 2. Ustala się dochody bud żetu  miasta w wysokości  344.554.015,26  zł, w tym: 
1) dochody dotyczące zadań gminy                               244.644.596,07 zł,  

-  dochody bieżące                                                   232.364.251,68 zł, 
-  dochody majątkowe                                                12.280.344,39 zł, 

2) dochody dotyczące zadań powiatu                              99.909.419,19 zł,  
-  dochody bieżące                                                     99.809.419,19 zł, 
-  dochody majątkowe                                                    100.000,00 zł, 

zgodnie z załącznikami nr 1/A i 1/B do niniejszej uchwały. 
 
§ 3. Ustala się wydatki bud żetu  miasta w wysokości   365.358.620,51 zł, w tym: 
1) wydatki dotyczące zadań gminy                                 261.911.449,51 zł,  

-  wydatki bieżące                                                    223.379.756,39 zł, 
-  wydatki majątkowe                                                  38.531.693,12 zł, 

2) wydatki dotyczące zadań powiatu                              103.447.171,00 zł,  
-  wydatki bieżące                                                       93.532.671,00 zł,  
-  wydatki majątkowe                                                    9.914.500,00 zł, 

zgodnie z załącznikami nr 2/A i 2/B do niniejszej uchwały. 
 
§ 4. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 20.804.605,25 który sfinansowany zostanie 
przychodami o których mowa w § 5. 
 
§ 5. Ustala się przychody budżetowe w kwocie  35.588.844,73 zł, pochodzące z kredytów, zgodnie 
z załącznikiem nr 3. 
 
§ 6. Ustala się rozchody budżetowe w kwocie  14.784.239,48 zł, które zostaną przeznaczone na 
spłatę rat zaciągniętych: 
- pożyczek w wysokości     4.743.822,98 zł, 
- kredytów w wysokości    10.040.416,50 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 3. 
 
§ 7. Dochody ustalone w załącznikach nr 4/A i 4/B w wysokości  31.480.037,00 zł obejmują 
dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
ustawami, w tym: 
- dotacje dotyczące zadań zleconych gminie         22.326.012,00 zł, 
- dotacje dotyczące zadań zleconych powiatowi      9.154.025,00 zł. 



 

 
§ 8. Załączniki nr 5/A i 5/B obejmują wydatki w wysokości  31.480.037,00 zł na realizację zadań          
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w tym: 
- wydatki dotyczące zadań zleconych gminie         22.326.012,00 zł, 
- wydatki dotyczące zadań zleconych powiatowi      9.154.025,00 zł. 

 
§ 9. Dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 1.400.000,00 zł 
przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki          
i rozwiązywania problemów alkoholowych – 1.320.000,00 zł oraz w programie przeciwdziałania 
narkomanii –  80.000,00 zł. 
 
§ 10. Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2016 roku, związane z realizacją 
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przedstawia 
załącznik nr 6. 
 
§ 11. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości   1.000.000,00 zł.  
2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w wysokości  4.310.000 zł, z czego: 
- rezerwę celową na pomoc społeczną w wysokości  300.000,00 zł, 
- rezerwa na wynagrodzenia i pochodne w wysokości  2.000.000,00 zł, 
- rezerwę celową na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą w wysokości  100.000,00 zł, 
- rezerwę na zdarzenia kryzysowe w wysokości  800.000,00 zł, 
- rezerwę na kulturę i sport w wysokości  110.000,00 zł, 
- rezerwę inwestycyjną w wysokości  1.000.000,00 zł. 
 
§ 12. Ustala się plan dochodów związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną na 2016 r. 
w wysokości 302.500,00 zł, zgodnie z załącznikami nr  7/A i 7/B. 
 
§ 13. Ustala się plan wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną na 2016 r. 
w wysokości 302.500,00 zł, zgodnie z załącznikami nr  8/A i 8/B. 
 
§ 14. Ustala się plan dochodów związanych z geodezją i kartografią na 2016 r. w wysokości 
415.100,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 9/A i 9/B. 
 
§ 15. Ustala się plan wydatków związanych z geodezją i kartografią na 2016 r. w wysokości 
415.100,00 zł, zgodnie z załącznikami nr  10/A i 10/B. 
 
§ 16. Ustala się plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi                   
w wysokości  7.220.192,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11/A. 
 
§ 17. Ustala się plan wydatków związanych z organizacją i obsługą systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi w wysokości 10.811.115,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12/A. 
 
§ 18. Wykaz inwestycji do realizacji w 2016 roku oraz wysokość nakładów określa załącznik nr 13. 
 
§ 19. Ustala się dotacje w wysokości  6.492.320,00 zł dla samorządowych instytucji kultury: 

1)  Miejskiego Ośrodka Kultury, 
2)  Ośrodka Działań Artystycznych, 
3)  Miejskiej Biblioteki Publicznej, 
4)  Muzeum, 
5)  Instytutu Badań nad Parlamentaryzmem, 

 zgodnie z załącznikiem nr 14. 
 
§ 20. Ustala się dotacje dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz placówek oświatowo-
wychowawczych w wysokości  20.134.995,00 zł, zgodnie z załącznikami nr  15/A i 15/B. 
 
§ 21. Ustala się dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów w wysokości 
1.499.100,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 16/A i 16/B. 
 



 

§ 22. Ustala się dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych  
w wysokości  2.543.200,00 zł, zgodnie z załącznikami nr  17/A i 17/B. 
 
§ 23. Ustala się plan wydatków jednostek pomocniczych zgodnie z załącznikiem nr 18. 
 
§ 24. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na: 

1)  pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości     
 20.500.000,00 zł, w tym odsetki 500.000,00 zł, 

2)  finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych   
     zobowiązań, w wysokości   47.167.000,00 zł, w tym odsetki  11.578.155,27 zł. 

 
§ 25. Upoważnia się Prezydenta Miasta do: 

1) zabezpieczania zaciąganych kredytów i pożyczek wekslem własnym in blanco wraz 
z deklaracją wekslową lub oświadczeniem o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, 

2) zabezpieczania zawieranych umów o dofinansowanie realizowanych programów 
i projektów wekslem własnym in blanco wraz z deklaracją wekslową lub w innej zgodnej              
z prawem formie, wymaganej przez dysponenta środków, 

3) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa     
w art. 89 ust. 1 i art. 90 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885             
z późniejszymi zmianami), 

4) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu w ramach działu, polegających 
na zmianie planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, 

5) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach 
następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których 
wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 

6) dokonywania zmian planu wydatków na zadania inwestycyjne w ramach działu, które nie 
spowodują utworzenia nowego bądź likwidacji istniejącego zadania. 

7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach lub w formie 
depozytu u Ministra Finansów. 

 
§ 26. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 
 
§ 27. Uchwała budżetowa wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 
2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz                       
w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 


