
UCHWAŁ A NR 11/12/18 

RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO 

z dnia 28 listopada 2018 r. 

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2018 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 2018 r. 
poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) 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 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 
poz. 1000, poz. 1366, poz.1669, poz. 1693) 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 2018 r. poz. 995, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) Rada Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego uchwal a, co następuje: 

192.960,00 zł, w tym: 
143.890,00 zł, 
49.070,00 zł, 

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. 

2. Zmniejsza się  wydatki budżetowe o kwotę  
zmniejsza się  wydatki dotyczące zadań  gminy o 
zmniejsza się  wydatki dotyczące zadań  powiatu o 

zgodnie z załącznikami nr 2/A i 2/B do niniejszej uchwały. 

Budżet Miasta po zmianach wynosi: 
dochody 

dochody dotyczące zadań  gminy 
dochody bieżące 312.934.081,46 zł, 
dochody majątkowe 12.494.829,35 zł, 

dochody dotyczące zadań  powiatu 
dochody bieżące 	111.242.370,07 zł, 
dochody majątkowe 1.433.329,17 zł, 

wydatki 
wydatki dotyczące zadań  gminy 

wydatki bieżące 	292.629.392,02 zł, 
wydatki majątkowe 51.847.876,50 zł, 

wydatki dotyczące zadań  powiatu 
wydatki bieżące 	109.767.488,42 zł, 
wydatki majątkowe 38.069.972,32 zł. 

1.207.040,00 zł, w tym: 
1.011.451,98 zł, 

195.588,02 zł, 

438.104.610,05 zł, w tym: 
325.428.910,81 zł  

112.675.699,24 zł  

492.314.729,26 zł  w tym: 
344.477.268,52 zł  

147.837.460,74 zł  

§ 2. Dokonuje się  zmian w wydatkach na realizację  zadań  z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań  zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3/B do niniejszej uchwały. 

§ 3. Planowany deficyt budżetowy maleje o kwotę  1.400.000,00 zł  i wynosi po zmianie 

54.210.119,21 zł. 

§ 4. Ustala się  przychody w kwocie 68.222.795,25 zł, pochodzące z: 

wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 

jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń  kredytów i pożyczek 

z lat ubiegłych w wysokości 	22.206.715,25 zł, 
pożyczek w wysokości 	 1.416.080,00 zł, 
kredytów w wysokości 	 44.600.000,00 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. 

Dokonuje się  zmiany w planie dotacji dla samorządowych instytucji kultury, zgodnie 
z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 

Dokonuje się  zmiany w planie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów 
publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7/B do niniejszej uchwały. 

Dokonuje się  zmiany w planie dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół  oraz placówek, 
zgodnie z załącznikiem nr 8/B do niniejszej uchwały. 

Zmniejsza się  wysokość  rezerwy celowej na inwestycje o kwotę  117.282,00 zł, która po zmianie 
wyniesie 914.315,30 zł  

Ustala się  zmieniony limit zobowiązań  z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na 
finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 60.455.000,00 zł, w tym z tytułu odsetek 
14.438.920,00 zł. 

Wykonanie uchwały powierza się  Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

P RZEWO N ICZĄCY 
RADY I STA 

Marian Bi s czyński 
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