
Protokól Nr 6/19 
(kadencja 2018-2023) 

z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Planowania Rady Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego w dniu 25 lutego 2019 roku, które odbyli) się  

w siedzibie Urzędu Miasta przy Pasażu Rudowskiego 10, 
w godzinach od 14.15 do 14.30 

Radni obecni na posiedzeniu: 
Czechowska Krystyna - Przewodnicząca 
Czajka Rafał  
Czubała Urszula 
Dajcz Sławomir 
Gajda Piotr 
Janik Łukasz 
Madej Halina 
Stachaczyk Sergiusz 
Staszek Mariusz - Wiceprzewodniczący 
Tera Monika 

Lista obecności w załączeniu do protokołu. 

W posiedzeniu uczestniczyli także: 

Andrzej Kacperek — Wiceprezydent Miasta 
Adam Karzewnik — Wiceprezydent Miasta 
Wiesława Łuczak — Skarbnik Miasta 
Ilona Patyk — kierownik Referatu Kultury, Sportu i Promocji Miasta 
Małgorzata Majczyna — kierownik Biura Inwestycji i Remontów 
Katarzyna Szokalska — kierownik Biura Planowania i Rozwoju Miasta 
Beata Rakoczy — kierownik Referatu Budżetu i Analiz Finansowych 
Agnieszka Kosela- kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami 
Krzysztof Byczyński - dyrektor Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 
Agata Wypych — Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 

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 10 członków Komisji, co stanowi quorum i obrady są  
prawomocne. 

Proponowany porządek dzienny posiedzenia: 

Przewodnicząca Komisji zaproponowała następujące autopoprawki: w punkcie 5. 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2019 rok wraz 
z autopoprawką  Prezydenta Miasta oraz pkt 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwalę  
Nr III/24/18 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 19 grudnia 2018 roku 



w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia 
prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność  gminy Miasto Piotrków 
Trybunalski w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych 
bonifikat. 
W wyniku głosowania (10-0-0) Komisja przyjęła porządek wraz z autopoprawką  
w następującej wersji: 

Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Planowania z dnia 17 
grudnia 2018 roku. 
Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów 
i Planowania, Komisji Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji 
Mienia Komunalnego oraz Komisji Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych w 
dniu 18 stycznia 2019 roku. 
Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Planowania z dnia 28 
stycznia 2019 roku. 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2019 rok wraz 
z autopoprawką  Prezydenta Miasta. 
Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę  Nr LV/696/18 Rady Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego z dnia 30 maja 2018 r. zmieniającą  Uchwałę  Nr XLIX/618/17 Rady 
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie utworzenia 
Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej. 
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim na rok 2019. 
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń  nauczycieli na poszczególnych 
stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę  samorządu 
terytorialnego. 
Sprawozdanie z realizacji Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony 
Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na rok 2018 pn. „Bezpieczne Miasto 
2018". 

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę  Nr 111/24/18 Rady Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie warunków udzielania 
bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 
wieczystego gruntów stanowiących własność  gminy Miasto Piotrków Trybunalski 
w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat. 
Rozpatrzenie korespondencji. 
Sprawy różne. 

Punkt 1 

Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Planowania z dnia 17 
grudnia 2018 roku. 

Komisja przyjęła protokół  bez uwag. 



Punkt 2 

Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Planowania, 
Komisji Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia 
Komunalnego oraz Komisji Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych w dniu 18 
stycznia 2019 roku. 

Komisja przyjęła protokół  bez uwag. 

Punkt 3 

Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Planowania z dnia 28 
stycznia 2019 roku. 

Komisja przyjęła protokół  bez uwag. 

Punkt 4 

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

Pani Wiesława Łuczak Skarbnik Miasta: Poprawka do budżetu wynika z wydania 
zarządzenia w sprawie zmiany do budżetu i spowodowała zmiany w wartościach w niektórych 
rozdziałach, które są  również  zmieniane uchwalą. Jednocześnie zmniejszyliśmy kwotę  limitu ( 
dot. zaciągania zobowiązań  z tytułu pożyczek i kredytów na finansowanie planowanego deficytu 
i spłatę  zaciągniętych wcześniej zobowiązań) w uchwale dotyczącej zmiany budżetu, ale ona 
wynika również  z tego, że zmniejszamy kwotę  z dwóch tytułów. Po pierwsze wyłączamy z tego 
limitu, który był  wcześniej przygotowany, czyli z uchwały styczniowej (bo w projekcie, który 
Państwu daliśmy zmiany do budżetu tego punktu dotyczącego limitu nie było, dlatego teraz go 
wprowadzamy), pożyczki zaciągnięte w 2018 roku, które mają  wpłynąć  w roku 2019 
(118.719,00 zł  i 99 tys. zł), a jednocześnie zwiększamy pożyczkę, którą  mamy zaciągnąć  w 
2019 roku, a wpływ będzie w 2020 roku. Średnią  stawkę  oprocentowania kredytu 
zmniejszyliśmy do 4% (z 5%.). Z punktu widzenia wskaźników WPF zmiana jest nieistotna, 
jednocześnie jeśli chodzi o rok 2019 zmiana, którą  Państwu przedłożyliśmy pierwotnie i teraz 
poprawka nie ma na to wpływu, powoduje, że poziom zadłużenia, czyli relacja długu 
planowanego na koniec roku do planowanych dochodów, maleje o 0,02 punktu procentowego 
i wyniesie 0,32% i 0,34%. Wskaźnik obsługi długu nie ulega zmianie i wyniesie 3,62%,. Po 
dokonaniu wyłączeń, o których mowa w ustawie o finansach publicznych wynosi 3,05%, czyli 
też  nie ulega zmianie. Limity to 7,93% limit uwzględniający plan na 30 września roku 
ubiegłego i 9,03%, to wskaźnik uwzględniający przewidywane wykonanie. Ono jest już  bardzo 
zbliżone do tego co już  będzie ostatecznie, w porównaniu do tego limitu, o którym mówiliśmy 
w styczniu, rośnie o 0,73% punktu procentowego, ponieważ  dochody nam rosną  o 28.008,89 
zł, a wydatki o 5.028.008,89 zł, rośnie deficyt o 5 mln, który będzie sfinansowany wolnymi 
środkami wynikającymi z rozliczenia roku ubiegłego. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (7-3-0) Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego. 

Opinia Nr 27/6/19 

R 



Punkt 5 

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

W wyniku przeprowadzonego głosowania (7-3-0) Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta wraz z autopoprawką  Prezydenta Miasta. 

Opinia Nr 28/6/19 

Punkt 6 

Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę  Nr LV/696/18 Rady Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego z dnia 30 maja 2018 r. zmieniającą  Uchwalę  Nr XLIX/618/17 Rady 
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie utworzenia 
Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej. 

Pani Katarzyna Szokalska, Kierownik Biura Planowania i Rozwoju Miasta: Jeżeli chodzi 
o Piotrkowską  Strefę  Aktywności Gospodarczej są  to wyznaczone tereny, które po 
preferencyjnych stawkach można wydzierżawić  pod działalność  przede wszystkim 
produkcyjną  i usługową. Ta uchwała, którą  dzisiaj zaproponowaliśmy powiększa nam te tereny, 
które do tej pory były, o kolejny obszar przy ul. Całej. W piątek mieliśmy przetarg na trzy 
tereny, jutro jest rozstrzygnięcie, wpłynęły dwie oferty. Jeżeli chodzi o tą  konkretną  działkę  
przy ul. Całej jest to działka można powiedzieć  poszukiwana, ponieważ  ma ok. 5000 ml. 
Ostatnio przychodzą  często osoby zainteresowane wydzierżawieniem działek o pow. nie 2-3 
ha, tylko takich mniejszych. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (10-0-0) Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały zmieniającej Uchwałę  Nr LV/696/18 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 
30 maja 2018 r. zmieniającą  Uchwałę  Nr XLIX/618/17 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 
z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie utworzenia Piotrkowskiej Strefy Aktywności 
Gospodarczej. 
Opinia Nr 29/6/19 

Punkt 7 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim na rok 2019. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (7-0-3) Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim na rok 2019. 

Opinia Nr 30/6/19 

A 



Punkt 8 

Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń  nauczycieli na poszczególnych 
stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę  samorządu 
terytorialnego. 
Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości bez uwag. 

Punkt 9 

Sprawozdanie z realizacji Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony 
Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na rok 2018 pn. „Bezpieczne Miasto 
2018". 
Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości bez uwag. 

Punkt 10 

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę  Nr 111/24/18 Rady Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie warunków udzielania bonifikat 
od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów 
stanowiących własność  gminy Miasto Piotrków Trybunalski w prawo własności tych 
gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat. 

Pani Agnieszka Kosela, Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami: Zmiana 
uchwały wynika ze skargi Wojewody Łódzkiego na uchwałę  w sprawie warunków udzielania 
bonifikat, dotyczy terminu obowiązywania uchwały. Termin, który został  wpisany w 
pierwotnej uchwale Nr 111/24/18 Rady Miasta wynikał  z pisma Prezesa Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów w zakresie pomocy publicznej, która może być  w związku z tą  
uchwałą  udzielana. Jednak Wojewoda uważa, że zapis taki stanowi rażące naruszenie prawa i 
złożył  skargę  do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w związku z tym proponujemy 
uchylenie uchwały w części dotyczącej daty obowiązywania uchwały. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (7-0-3) Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały zmieniającej uchwalę  Nr 111/24/18 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 19 
grudnia 2018 roku w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu 
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność  gminy 
Miasto Piotrków Trybunalski w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek 
procentowych tych bonifikat. 

Opinia Nr 31/6/19 
Punkt 11 

Rozpatrzenie korespondencji. 

Do komisji nie wpłynęła żadna korespondencja. 



Punkt 12 

Sprawy różne. 

Radni nie zgłosili spraw w tym punkcie. 

Przewodnic 	o isj i 
Budżetu, ansów i Planowania 

s yna Cz 

Protokół  sporządziła: 
Beata Szulc 

A 
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