PROJEKT

UCHWAŁA

NR

RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO
z dnia

marca 2016 roku

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, poz. 1045, i poz. 1890) 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. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz.
1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 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 gminy o
- zwiększa się dochody dotyczące zadań powiatu o
zgodnie z załącznikami nr 1/A i 1/B do niniejszej uchwały.

1.029.998,14 zł, w tym:
1.022.419,28 zł,
7.578,86 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.

8.058.679,48 zł, w tym:
7.390.122,02 zł,
668.557,46 zł,

Budżet Miasta po zmianach wynosi:
dochody
- dochody dotyczące zadań gminy
dochody bieżące 231.347.837,96 zł,
dochody majątkowe 21.016.506,95 zł,
- dochody dotyczące zadań powiatu
dochody bieżące
100.039.381,05 zł,
dochody majątkowe 2.737.631,82 zł,
wydatki
- wydatki dotyczące zadań gminy
wydatki bieżące
224.813.384,83 zł,
wydatki majątkowe 52.783.959,25 zł,
- wydatki dotyczące zadań powiatu
wydatki bieżące
94.509.709,13 zł,
wydatki majątkowe 10.417.887,84 zł.

355.141.357,78 zł, w tym:
252.364.344,91 zł

102.777.012,87 zł

382.524.941,05 zł w tym:
277.597.344,08 zł

104.927.596,97 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 27.383.583,27 zł.
§ 4. Ustala się przychody w kwocie 42.103.715,70 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
5.307.327,18 zł,
2) kredytów w wysokości
34.863.588,52 zł,
3) pożyczek w wysokości
1.932.800,00 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 załącznikiem nr 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. 1. Zmienia się wysokość rezerwy na kulturę i sport o kwotę 33.700,00 zł, która po zmianie
wyniesie 76.300,00 zł.
2. Zmienia się wysokość rezerwy na pomoc społeczną o kwotę 59.059,00 zł, która po zmianie
wyniesie 340.941,00 zł.
3. Zmienia się wysokość rezerwy oświatowej o kwotę 208.738,25 zł, która po zmianie wyniesie
308.738,25 zł.
§ 9. Ustala się zmieniony limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na finansowanie
planowanego deficytu budżetu w wysokości 47.923.000,00 zł, w tym z tytułu odsetek 11.126.611,48zł.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

