PROJEKT

UCHWAŁA

NR

RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO
z dnia
w sprawie zmiany budżetu miasta na 2016 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,
poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854 i poz. 2150) 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
- zwiększa się dochody dotyczące zadań powiatu o
zgodnie z załącznikiem nr 1/B do niniejszej uchwały.

90.009,84 zł, w tym:
90.009,84 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.

90.009,84 zł, w tym:
0,00 zł,
90.009,84 zł,

Budżet Miasta po zmianach wynosi:
dochody
- dochody dotyczące zadań gminy
dochody bieżące 230.364.251,68 zł,
dochody majątkowe 17.102.468,76 zł,
- dochody dotyczące zadań powiatu
dochody bieżące
99.994.819,19 zł,
dochody majątkowe
190.009,84 zł,
wydatki
- wydatki dotyczące zadań gminy
wydatki bieżące
224.196.350,39 zł,
wydatki majątkowe 40.011.026,45 zł,
- wydatki dotyczące zadań powiatu
wydatki bieżące
93.730.457,67 zł,
wydatki majątkowe 10.004.509,84 zł.

347.651.549,47 zł, w tym:
247.466.720,44 zł

100.184.829,03 zł

367.942.344,35 zł w tym:
264.207.376,84 zł

103.734.967,51 zł

§ 3. Planowany deficyt budżetowy nie uległ zmianie, a wynosi 20.290.794,88 zł.
§ 4. Dokonuje się zmian w planie nakładów na inwestycje, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej
uchwały.
§ 5. Zmienia się wysokość rezerwy inwestycyjnej o kwotę 15.738,04 zł, która po zmianie wyniesie
1.484.261,96 zł.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

