
DRM.0012.3.2.2019 

Protokół  Nr 5/18 
(kadencja 2018-2023) 

z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Planowania 
w dniu 28 stycznia 2019 r., 

które odbyło się  w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, 
Pasaż  Rudowskiego 10, w godz. 1415_  15°5 

Radni obecni na posiedzeniu: 
Czechowska Krystyna -Przewodnicząca Komisji 
Czajka Rafał  (s) 
Czubala Urszula 
Dajcz Sławomir 
Gajda Piotr 
Madej Halina 
Stachaczyk Sergiusz 
Staszek Mariusz — Wiceprzewodniczący Komisji 
Tera Monika 
Janik Łukasz 

Lista obecności w załączeniu do protokołu. 

W posiedzeniu uczestniczyli także: 
Andrzej Kacperek — Wiceprezydent Miasta 
Adam Karzewnik - Wiceprezydent Miasta 
Wiesława Łuczalc — Skarbnik Miasta 
Beata Rakoczy - kierownik Referatu Budżetu i Analiz Finansowych 

I. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia. 
Obradom przewodniczyła pani Krystyna Czechowska Przewodnicząca Komisji 

Budżetu, Finansów i Planowania. 
Przewodnicząca obrad stwierdziła, że w chwili rozpoczęcia posiedzenia na 

sali jest obecnych 9 członków Komisji, co stanowi quorum i obrady są  
prawomocne. 

H. Proponowany porządek dzienny posiedzenia. 

Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów 
i Planowania oraz Komisji Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych w dniu 
28 listopada 2018 roku; 
Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Planowania w dniu 
7 grudnia 2018 r.; 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego; 
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Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2019 rok; 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia ceni opłat za usługi przewozowe 
lokalnego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Piotrkowa 
Trybunalskiego i gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu 
wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego oraz cen i opłat za usługi 
przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego, wykonywane przez Miejski 
Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim; 
Rozpatrzenie korespondencji; 
Sprawy różne. 

Przewodnicząca Komisji zaproponowała następujące zmiany do porządku obrad: 
W punkcie 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wraz z autopoprawką  Prezydenta Miasta; 
W punkcie 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2018 rok 
wraz z autopoprawką  Prezydenta Miasta; 
Punkt 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie 
ustalenia cen i opiat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w granicach 
administracyjnych Piotrkowa Trybunalskiego i gmin sąsiadujących, które przystąpiły do 
porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego oraz cen i 
opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego, wykonywane 
przez Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim wraz z 
autopoprawką  Prezydenta Miasta. 

W wyniku głosowania 6-0-3 Komisji przyjęła porządek w zaproponowanej wersji: 

Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Planowania 
oraz Komisji Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych w dniu 28 listopada 2018 
roku; 
Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Planowania w dniu 
7 grudnia 2018 r.; 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wraz z autopoprawką  Prezydenta Miasta; 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2019 rok wraz z 
autopoprawką  Prezydenta Miasta; 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi 
przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych 
Piotrkowa Trybunalskiego i gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia 
w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego oraz cen i opiat za 
usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego, wykonywane przez 
Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim wraz 
z autopoprawką  Prezydenta Miasta; 
Rozpatrzenie korespondencji; 
Sprawy różne. 
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Punkt 1 

Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Planowania 
oraz Komisji Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych w dniu 28 listopada 2018 
roku. 
Komisja przyjęła protokół  bez uwag. 

Punkt 2 

Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Planowania w dniu 
7 grudnia 2018 r. 
Komisja przyjęła protokół  bez uwag. 

Punkt 3 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wraz z autopoprawką  Prezydenta Miasta. 

Pani Wiesława Łuczak Skarbnik Miasta wyjaśniła m.in.: Autopoprawka wynika z zawarcia 
umowy z Urzędem Marszałkowskim na deinstytucjonalizację  Pogotowia Opiekuńczo-
Wychowawczego, która ma polegać  na takim podziale obiektu aby 2 jednostki mogły 
funkcjonować, z których każda ma mieć  nie więcej niż  14 dzieci. Ponadto wprowadzamy 
zmiany: ZSP Nr 1 modernizacja łazienki, ZSP Nr 4- wymiana drzwi do hali sportowej, łącznie 
kwota 54 tys. zł, będą  to środki z rezerwy majątkowej. 
Po przedłożonej autopoprawce wskaźniki zachowują  swój poziom, nie ulegają  zmianie w 
porównaniu do tej wersji, którą  Państwo otrzymali pierwotnie. Poziom zadłużenia miasta, 
planowany na przyszły rok, w związku z obniżeniem potrzeb kredytowych o 500 tys. maleje i 
wyniesie 147.161.521,52 zł. 

Pani Krystyna Czechowska zapytała, czy radni mają  pytania do projektu uchwały. Następnie, 
z uwagi na brak pytań, przeprowadziła głosowanie. 

W wyniku głosowania, przy 7 głosach za, przy 3 głosach przeciwnych, bez głosów 
wstrzymujących, Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie przyjęcia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wraz z autopoprawką  
Prezydenta Miasta. 
Opinia Nr 24/5/19 

Punkt 3 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2019 rok wraz z 
autopoprawką  Prezydenta Miasta. 

Pan Piotr Gajda: Chciałem zwrócić  uwagę, w punkcie „Ochrona zabytków, opieka nad 
zabytkami" zwracałem się  jeszcze w poprzedniej kadencji z prośbą  o uwzględnienie środków 
finansowych na cmentarze wojskowe ewangelickie. Z polecenia miasta krzyże zostały na tym 
cmentarzu spryzmowane w jednym miejscu. Wiem, że jest to zadanie powierzone, ale powinno 
być  ono uwzględnione w środkach do pana Wojewody. 
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Radny poprosił, żeby uwzględniono w tych działaniach pieniądze, aby wstępnie chociaż  
uporządkować  cmentarz Ewangelicko-Augsburski. 

Pani Wiesława Łuczak Skarbnik Miasta: Ja mam prośbę, żeby w tej sprawie wpłynął  
wniosek, jeśli wpłynie wniosek będzie szansa na uwzględnienie tego zadania. 
Pan Piotr Gajda: Ja zajmuję  się  cmentarzami, ale nie wojskowymi. Wniosek składałem 
wielokrotnie. Sądzę, że to w gestii Urzędu Miasta powinno być  złożenie wniosku do Wojewody 
o zapewnienie środków na uporządkowanie tego terenu. 

Pan Dariusz Ciapa, kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska: 
Jest to zadanie powierzone, czyli zadanie rządowe. Otrzymujemy środki od Wojewody i nie 
tylko, bo obecnie także z IPN-u. Niestety środki jakie otrzymujemy pozwalają  tylko na to co 
zrobiliśmy. Dostajemy o wiele mniejsze środki niż  chcemy. 
Pan Piotr Gajda: Czy był  wniosek w sprawie tego cmentarza do Wojewody składany i 
przedstawiona była sytuacja jaka tam jest? 
Pan Dariusz Ciapa, kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej: Nie umiem teraz 
powiedzieć, czy składaliśmy taki wniosek, mogę  powiedzieć, że w tej chwili jestem 
uczestnikiem takiego przeglądu cmentarzy wykonywanego przez pracowników Urzędu 
Wojewódzkiego w Łodzi. 
Pan Piotr Gajda: Proszę  o informację  na sesji, który protokół  był  spisany na cmentarz 
ewangelicki i jak do tej sprawy podeszła komisja. 
Pani Krystyna Czechowska zapytała, czy radni mają  pytania do projektu uchwały. Następnie, 
z uwagi na brak pytań, przeprowadziła głosowanie. 

W wyniku głosowania, przy 7 głosach za, przy 3 głosach przeciwnych, bez głosów 
wstrzymujących, Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany 
budżetu miasta na 2018 rok wraz z autopoprawką  Prezydenta Miasta. 
Opinia Nr 25/5/19 

Punkt 4 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia cen i opiat za usługi przewozowe 
lokalnego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Piotrkowa 
Trybunalskiego i gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej 
realizacji publicznego transportu zbiorowego oraz cen i opłat za usługi przewozowe 
środkami lokalnego transportu zbiorowego, wykonywane przez Miejski Zakład 
Komunikacyjny Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim wraz z autopoprawką  Prezydenta 
Miasta. 
Pani Krystyna Czechowska: Ten projekt był  omawiany już  na wspólnym posiedzeniu 3 
komisji w dniu 18 stycznia br., ale zostały do niego wprowadzone autopoprawki, które teraz 
przybliży Państwu pani Agata Wypych. 

Pani Agata Wypych, ZDiUM: Zgodnie z sugestiami Państwa radnych i po wysłuchaniu pana 
Marcina Gromadzkiego, który przeprowadził  prezentację  dla Państwa na poprzedniej komisji, 
zostały wprowadzone zmiany do pierwotnej wersji projektu uchwały w sprawie cen. 
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Zasadniczą  zmianą  jest, że ceny biletów jednorazowych na terenie miasta i do Szydłowa oraz 
Bujen zostały ujednoliconej wynoszą: 3 zł  pełnopłatny i 1,50 ulgowy. Będą  obowiązywać  tylko 
bilety okresowe w komunikacji tzw. sieciowej, czyli zarówno na terenie miasta, jak i poza jego 
granicami. W załączniku nr 1 do uchwały są  ceny biletów okresowych, rezygnujemy z biletu 
30-dniowego imiennego na 1 linię, zostają  tylko dwa rodzaje biletów okresowych, czyli 
obowiązujących przez 30 dni: 30-dniowy imienny na wszystkie linie, sieciowy, w wys. 80 zł  
/40 zł  ulgowy oraz bilet 30-dniowy na okaziciela na wszystkie linie w kwocie 90 z1/45 zł  
ulgowy. Karnet wieloprzejazdowy, pierwotnie proponowany jako 7-przejazdowy za 17 zł, 
został  zmieniony na 4-przejazdowy za 10 zł  pełnopłatny i za 5 zł  ulgowy. 
Pan Piotr Gajda: Czyli dalej nie widzicie Państwo możliwości utrzymania biletu socjalnego 
ani wniosku, który składałem dotyczącego biletu socjalnego darmowego ? Nie będziecie 
Państwo przedstawiali na sesji? 
Pani Agata Wypych: Bilet socjalny obowiązuje dla osób bezrobotnych zarejestrowanych 
w Urzędzie Pracy, jak i dla osób na zasiłku przedemerytalnym. W związku z tym, że stopa 
bezrobocia w Piotrkowie jest na poziomie 5 % i jest duży pakiet świadczeń  socjalnych dla 
osób w trudnej sytuacji życiowej, jak też  z powodu, że proponowane ceny biletów okresowych 
są  bardzo korzystne, niskie, to stwierdziliśmy, że utrzymywanie biletu socjalnego jest 
niecelowe. Z tego rodzaju biletu korzystają  głównie nie osoby bezrobotne, ale osoby na zasiłku 
przedemerytalnym. W obecnym systemie prawnym osoby, które pobierają  zasiłek 
przedemerytalny mogą  również  podejmować  pracę  i najczęściej te osoby korzystają  z biletu 
socjalnego, udając się  do pracy. 
Pan Piotr Gajda: Be biletów socjalnych wydano w zeszłym roku? 
Pan Zbigniew Stankowski: Sprzedaż  biletów socjalnych w latach 2013-2015 była w 
granicach 84-85 tys. sztuk rocznie. Pomimo obniżenia ceny tego biletu w 2016 r. ze 1,30 zł  do 
1,00 zł, sprzedaż  za 2017 rok była chyba 82 tys., natomiast w 2018 r.-61 tys. biletów socjalnych, 
czyli radykalnie spadła. 
Pan Sergiusz Stachaczyk: Chciałem zapytać  odnośnie osób, które są  zwolnione z płacenia za 
bilety- ile osób liczy ta grupa objęta układem zbiorowym? Czy te darmowe bilety są  zawarte w 
układzie zbiorowym? A gdyby Rada powiedziała nie, to układ zbiorowy się  zmienia? 
Pan Zbigniew Stankowski: Niewielka, 50-60 osób może. Rada może wszystkie te ulgi 
zmienić  na jakie sobie Życzy. Gdyby Rada powiedziała nie, wtedy wypowiadamy układ 
zbiorowy. 
Pan Piotr Gajda: Podtrzymuję  mój wniosek, aby bilet socjalny w Piotrkowie był  darmowy i 
był  świadczony dla osób, które są  w bardzo złej sytuacji materialnej i są  pensjonariuszami 
schroniska na ul. Wroniej. Państwo mówicie, że niektórzy mają  pracę, ale ktoś  kto nawet ma 
pracę  musi się  starać, żeby mieć  mieszkanie aby wyjść  z tego schroniska, a jeżeli tam przebywa, 
to rzeczywiście jest zła sytuacja i pogorszenie sytuacji ekonomicznej tych osób uważam za 
niemoralne. 
Pani Agata Wypych, ZDiUM: Dotychczas obowiązujący tzw. bilet socjalny nie był  bezpłatny, 
był  o nominale 1 zł  i osobami uprawnionymi do korzystania z niego są  osoby zarejestrowane 
w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz osoby pobierające zasiłek przedemerytalny, a to co Pan 
proponuje to jest jakby wprowadzenie dodatkowej grupy osób zwolnionej w ogóle z opiat za 
korzystanie z komunikacji miejskiej. 
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Pan Piotr Gajda: Tak, chcemy wprowadzenia biletu socjalnego dla osób zameldowanych 
w schronisku dla bezdomnych przy ul. Wroniej, umożliwiający im komunikację  z miastem. 
Pani Krystyna Czechowska: Kto miałby dystrybuować  te bilety? 
Pan Piotr Gajda: ZDiUM na wniosek kierownika schroniska. 
Pani Krystyna Czechowska: Czy możemy taki wniosek przegłosować, czy jest on zgodny 
z prawem Panie Prezydencie? 
Pan Andrzej Kacperek Wiceprezydent Miasta: W mojej ocenie wniosek nie jest możliwy 
do zrealizowania, ponieważ  wiążąca umowa o zlecenie miejskiej spółce zadań  z zakresu 
komunikacji publicznej jasno stanowi co należy do organizatora, którym jest ZDiUM, a co 
należy do zadań  operatora, którym jest spółka MZK. Umowa przewiduje, że organizator płaci 
spółce jedynie rekompensatę  za bilety ulgowe i darmowe przejazdy, natomiast dystrybucja, 
sprzedaż  i wpływy z biletów stanowią  dochód spółki. Niedopuszczalne jest wprowadzenie dla 
organizatora zadania polegającego na dystrybucji biletów. 
Pan Piotr Gajda: Kto jest teraz dystrybutorem tych biletów, ZDiUM, czy MZK? 
Pani Agata Wypych: ZDiUM. Jest uchwała Rady Miasta, w zał  nr 1 są  wymienione grupy 
osób, które są  uprawnione do bezpłatnych przejazdów. Jeżeli dobrze rozumiem to chciałby Pan, 
żeby do tej grupy dopisać  mieszkańców schroniska dla osób bezdomnych. Jeżeli tak, to jeszcze 
musimy napisać  dokument, na podstawie którego wchodzi kontrola do autobusu, a mieszkaniec 
schroniska musi okazać  stosowny dokument, na podstawie którego kontroler nie będzie 
nakładał  mandatu karnego, bo jest to osoba wymieniona w uchwale Rady Miasta, uprawniona 
do bezpłatnego korzystania z przejazdu. 
Pan Piotr Gajda: Tym dokumentem uprawniającym może być  różna forma. Pamiętam, że 
mówiliście Państwo, że schronisko i MZK nie może wydawać  takich biletów. W tym momencie 
ZDiUM byłby w stanie przekazać  odpowiednią  pulę  takich biletów kierownikowi schroniska i 
on byłby dysponentem albo też  wypracował  jakiś  model legitymacji, czy innego dokumentu, 
który pozwoli tym ludziom na darmowe przejazdy. 
Pani Agata Wypych: Żadna grupa osób, które są  uprawnione do bezpłatnego korzystania z 
komunikacji miejskiej nie jest to udokumentowane jakimiś  biletami zerowymi czy 
bezpłatnymi, są  to dowody osobiste, który świadczy o tym, że osoba ukończyła 70 lat, albo 
legitymacja inwalidy, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, czyli są  to dokumenty, które 
osoby już  posiadają. W schronisku są  nie tylko mieszkańcy Piotrkowa, z całego kraju są  ludzie. 
Pan Piotr Gajda powiedział, że wystarczyłoby zaświadczenie wydawane przez kierownika 
schroniska. 
Pan Andrzej Kacperek Wiceprezydent Miasta: Szanowni Państwo, kierownik schroniska 
nie jest organem administracji publicznej i nie jest uprawniony do wydawania jakichkolwiek 
zaświadczeń, w szczególności takich, które miałyby skutkować  uprawnieniem osoby do 
bezpłatnych przejazdów. 
Pan Piotr Gajda: Panie Prezydencie, jak się  chce to się  zrobi, a jak się  nie chce to się  nie zrobi. 
Proszę, żeby Pan znalazł  odpowiednią  ścieżkę, proszę  o pomoc w sprecyzowaniu jak można tą  
sprawę  załatwić. 
Pan Andrzej Kacperek Wiceprezydent Miasta: Nie jestem doradcą  Pana radnego. Jak już  
powiedziała pani Agata Wypych, po pierwsze — nie zawsze osoby przebywające w schronisku 
są  mieszkańcami Piotrkowa, po drugie -nie wszyscy, którzy przebywają  w schronisku mają  
trudną  sytuacją  materialną, po trzecie —jest część  osób, która trafia do noclegowni na podstawie 
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decyzji wydanej przez dyrektora MOPR, który jest organem i częścią  administracji publicznej. 
Są  także osoby, dla których nie miasto Piotrków a inne gminy były miejscem ich ostatniego 
pobytu i to te gminy zobowiązane są  do pokrywania kosztów pobytu tych osób w naszym 
schronisku. 
Pan Piotr Gajda: Widzę, że nie ma Pan ochoty załatwić  tej sprawy. My w kwestii podwyżki 
cen biletów zajmiemy jednoznaczne stanowisko i zgłosimy dwa wnioski. 

W wyniku głosowania, przy 7 głosach za, przy 3 głosach przeciwnych, bez głosów 
wstrzymujących, Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany 
budżetu miasta na 2018 rok wraz z autopoprawką  Prezydenta Miasta. 
Opinia Nr 26/5/19 

Punkt 5 

Rozpatrzenie korespondencji. 
Nie wpłynęła korespondencja do Komisji Budżetu, Finansów i Planowania. 

Punkt 6 
Sprawy różne. 
Pan Piotr Gajda: Chciałbym dostać  na sesji korespondencję  z Wojewodą  w sprawie 
ul. Sygietyńskiego i wystosowane przez pana Prezydenta do Wojewody pismo w tej sprawie, 
ostatnia korespondencja. 
Pani Krystyna Czechowska poprosiła o złożenie w tej sprawie wniosku o udzielenie informacji 
publicznej. Ponadto pan Piotr Gajda zaproponował, żeby zorganizowane zostało szkolenie 
dotyczące uprawnień  radnego w związku z nowymi przepisami. Pani Krystyna Czechowska 
zaproponowała szkolenie z zakresu kodeksu etyki radnych. 

Na tym protokół  zakończono. 

Przewodnicz 	misji 
Budżetu, 	sów i Plan 	* 

yna Czechowska 

Protokół  sporządziła: 
Beata Szulc 
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