
UCHWALA NR XXVI/362/20

RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO 

z dnia 26 sierpnia 2020 r.
w sprawie zmiany budzetu miasta na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i e) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie gminnym: (tj. Dz. U. z 2020 r. 
poz.713) 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 2019 r. poz. 869, z 2018 poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649, z 2020 r. poz. 
284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz.1175) oraz art. 12 pkt 5, art. 91, art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o 
samorz^dzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego u c h w a I a, co nast$puje:

§1.1. Zmniejsza si$ dochody budzetowe o kwot$
- zmniejsza si$ dochody dotyczqce zadah gminy o
- zmniejsza si§ dochody dotycz^ce zadah powiatu o 
zgodnie z zai^cznikami nr 1/A i 1/B do niniejszej uchwaiy.

2.043.556,40 zt, wtym: 
1.788.211,24 zt, 

255.345,16 z\,

2. Zmniejsza si§ wydatki budzetowe o kwot§
- zmniejsza si$ wydatki dotycz^ce zadah gminy o
- zmniejsza si§ wydatki dotycz^ce zadah powiatu o 
zgodnie z zat^cznikami nr 2/A i 2/B do niniejszej uchwaty.

2.043.556,40 z\, w tym:
804.384,03 zt, 

1.239.172,37 zt,

3. Dokonuje si$ zmian w planie wydatkow na realizacj§ zadah z zakresu administracji rz^dowej oraz 
innych zadah zleconych ustawami, zgodnie z zat^cznikiem 3/B.

Budzet Miasta po zmianach wynosi:
dochody
- dochody dotycz^ce zadah gminy

■ dochody biez^ce 356.484.827,00 zt,
■ dochody maj^tkowe 24.959.464,88 zt,

- dochody dotycz^ce zadah powiatu
■ dochody biez^ce 135.028.562,35 zt,
■ dochody maj^tkowe 1.756.986,92 zt,

wydatki
- wydatki dotycz^ce zadah gminy

■ wydatki biezsjce 347.339.303,37 zt,
■ wydatki maj^tkowe 77.971.364,87 zt,

- wydatki dotycz^ce zadah powiatu
■ wydatki biez^ce 140.898.567,24 zt,
■ wydatki maj^tkowe 9.566.602,20 zt.

518.229.841,15 zt,w tym: 
381.444.291,88 zt

136.785.549,27 zt

575.775.837,68 ztwtym: 
425.310.668,24 zt

150.465.169,44 zt

§ 2. Dokonuje si$ zmian w planie naktadow na inwestycje, zgodnie z zat^cznikiem nr 4 do niniejszej 
uchwaty.

§ 3. Dokonuje si$ zmiany w planie dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumieh i umow 
zgodnie z zat^cznikiem nr 5/A do niniejszej uchwaty.

§ 4. Dokonuje si$ zmiany w planie wydatkow zwi^zanych z gospodarowaniem odpadami 
komunalnymi, zgodnie z zat^cznikiem nr 6/A do niniejszej uchwaty.

§ 5. Dokonuje si$ zmiany w planie dotacji dla samorz^dowych instytucji kultury, zgodnie 
z zat^cznikiem nr 7 do niniejszej uchwaty.



§ 6. Plan wydatkow na programy i projekty realizowane z udziatem srodkow pochodz$cych z Unii 
Europejskiej, stanowi^cy zai^cznik nr 3 do Zarz^dzenia Nr 269 Prezydenta Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany budzetu miasta na rok 2020, otrzymuje 
brzmienie zgodne z za^cznikiem nr 8 do niniejszej uchwaty.

§ 7. 1. Zwi^ksza si^ wysokosc rezerwy celowej na oswiat^
3.000.000,00 z\, ktora po zmianie wyniesie 3.037.254,00 zt.
2. Zwi^ksza si$ wysokosc rezerwy ogolnej o kwot§ 1.850.000,00 zt, ktora po zmianie wyniesie 
2.424.039,41 zt.
3. Zwi^ksza si^ wysokosc rezen/vy celowej na zadania dotycz^ce budzetu obywatelskiego o kwot$ 
449.368,00 zt, ktora po zmianie wyniesie 632.048,00 zt.

edukacyjn^ opiek§ o kwot^

§ 8. Wykonanie uchwaty powierza si$ Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

§ 9. Uchwata wchodzi w zycie z dniem podj^cia.
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