
mM'0o^.3.g.2£>r3
Protokol nr 11/2019 

(kadencja 2018-2023)

z posiedzenia Komisji Budzetu, Finansow i Planowania Rady Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego w dniu 19 czerwca 2019 roku, ktore odbylo si^ 

w siedzibie Urz^du Miasta przy Pasazu Rudowskiego 10, 
w godzinach od 13.00 do 13.42

Radni obecni na posiedzeniu:
Czechowska Krystyna - Przewodnicz^ca
Czajka Rafal
Dajcz Slawomir
Gajda Piotr
Janik Lukasz
Made] Halina
Stachaczyk Sergiusz
Tera Monika

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Radni nieobecni: Staszek Mariusz Czubaia Urszula

Lista obecnosci w zal^czeniu do protokohi.

W posiedzeniu uczestniczyli takze:

Adam Karzewnik - Wiceprezydent Miasta
Beata Rakoczy - kierownik Referatu Budzetu i Analiz Finansowych 
Agnieszka Kosela- kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomosciami 
Wieslawa Luczak - skarbnik Miasta
Ilona Patyk - kierownik Referaut Kultury, Sportu i Promocji Miasta 
Agata Wypych - Zarz^d Drog i Utrzymania Miasta 
Malgorzata Majczyna - kierownik Biura Inwestycji i Remontow 
Radoslaw Kaczmarek - Kierownik Referatu Edukacji

Porz^dek dzienny posiedzenia.

I. Stwierdzenie prawomocnosci posiedzenia.
Obradom przewodniczyla pani Krystyna Czechowska Przewodnicz^ca Komisji 
Budzetu, Finansow i Planowania.
Przewodnicz^ca obrad stwierdzila, ze w chwili rozpocz^cia posiedzenia na sali jest 
obecnych 8 czlonkow Komisji, co stanowi quorum i obrady sq prawomocne.

II. Proponowany porzqdek dzienny posiedzenia:
1) Przyj^cie protokolu z posiedzenia Komisji Budzetu, Finansow i Planowania 

w dniu 27 maja 2019 r.;
2) Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego;
3) Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie zmiany budzetu miasta na 2019 rok;
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4) Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na udzielenie bonifikaty 
od oplat rocznych z tytulu trwalego zarz^du nieruchomosci ustanowionego na rzecz 
Zarz^du Drog i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim;

5) Ustalenie planu pracy Komisji Budzetu, Finansow i Planowania na II polrocze 2019
r.;

6) Korespondencja kierowana do Komisji;
7) Sprawy rozne.

Przewodnicz^ca Komisji wprowadzila do porz^dku obrad w ramach autopoprawki pkt 5-10. 
Pozostale punkty porz^dku zmienily numeracj^ wedlug kolejnosci.

W wyniku przeprowadzonego glosowania (4-0-4) Komisja przyj^la porz^dek obrad w 
nast^puj^cej wersji:

1) Przyj^cie protokolu z posiedzenia Komisji Budzetu, Finansow i Planowania 
w dniu 27 maja 2019 r.;

2) Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego;

3) Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie zmiany budzetu miasta na 2019 rok;
4) Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na udzielenie bonifikaty 

od oplat rocznych z tytulu trwalego zarz^du nieruchomosci ustanowionego na rzecz 
Zarz^du Drog i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim;

5) Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na obnizenie 
kapitaiu zakladowego i umorzenie udziaiow oraz podwyzszenie kapitalu w spolce 
„Miejski Zaklad Komunikacyjny” Spolka z o.o. z siedzibq w Piotrkowie 
Trybunalskim;

6) Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie sprzedazy nieruchomosci polozonych 
przy ul. Przemyslowej;

7) Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na nabycie do 
gminnego zasobu niezabudowanej nieruchomosci poiozonej w Piotrkowie 
Trybunalskim, w obr^bie 18, oznaczonej nr dzialki 91/27;

8) Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na zawarcie 
kolejnych umow dzierzawy z Towarzystwem Budownictwa Spolecznego Spolka z 
o. o., na cz^sci nieruchomosci zabudowanych, pergolami smietnikowymi, 
polozonych w Piotrkowie Trybunalskim przy: ul. Kazimierza Wielkiego, ul. 
Dzialkowej, ul. Sciegiennego, ul. Lodzkiej;

9) Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie utworzenia przez Miasto Piotrkow
ograniczonq odpowiedzialnosciq pod nazw^Trybunalski Spolki z 

„Elektrocieplownia Piotrkow Trybunalski”;
10) Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie przyjfcia planu dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkolach, przedszkolach i 
placowkach oswiatowych prowadzonych przez Miasto Piotrkow Trybunalski, 
ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania, specjalnosci i form ksztalcenia na 
2019 rok;

11) Ustalenie planu pracy Komisji Budzetu, Finansow i Planowania na II polrocze 2019 r.;
12) Korespondencja kierowana do Komisji;
13) Sprawy rozne.
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Pan Rafal Czajka: Niektore projekty uchwal wymagajq obecnosci pana Prezydenta, czy 
b^dzie obecny ?
Przewodnicz^ca Komisji Krystyna Czechowska: Trwa posiedzenie kierownictwa, pan 
Prezydent przyjdzie jak tylko si$ zakonczy.

Punkt 1

Przyj^cie protokolu z posiedzenia Komisji Budzetu, Finansow i Planowania 
w dniu 27 maja 2019 r.
W wyniku przeprowadzonego glosowania (5-0-3) Komisja przyj^la protokoi z posiedzenia 
Komisji Budzetu, Finansow i Planowania w dniu 27 maja 2019 r.

Punkt 2

Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
Pani Krystyna Czechowska zapytala, czy radni maj^ uwagi do omawianego punktu. Uwag nie 
zgloszono.
W wyniku przeprowadzonego glosowania (5-3-0) Komisja pozytywnie zaopiniowala projekt 
uchwaly w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego.
Opinia Nr 55/11/19

Punkt 3

Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie zmiany budzetu miasta na 2019 rok.

Pan Rafal Czajka: Czy w budzecie miasta starczy nam pieni^dzy, zeby zalatac dziur$, ktora 
znajduje si$ na miejskim parkingu, ma ok. 1 metr srednicy i 20 cm gl^bokosci ? Wielokrotnie 
prosilem o zalatanie tej dziury i ona mniej wi^cej od poltora miesi^ca si$ powi^ksza. 
Przypomn^ tylko, ze ta dziura znajduje si$ miejskim parkingu zlokalizowanym w poludniowym 
szczycie bloku 25 przy ul. Kostromskiej 64A.

Pani Wieslawa Luczak: Z punktu widzenia sytuacji finansowej miasta jajako Skarbnik 
Miasta mog$ powiedziec, ze nie ma problemu.

Pani Krystyna Czechowska: Rozumiem, ze zostanie to przekazane do ZDiUM celem 
realizacji.

W wyniku przeprowadzonego glosowania (5-3-0) Komisja pozytywnie zaopiniowala projekt 
uchwaly w sprawie zmiany budzetu miasta na 2019 rok.
Opinia Nr 56/11/19

Punkt 4

Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na udzielenie bonifikaty od 
oplat rocznych z tytulu trwalego zarz^du nieruchomosci ustanowionego na rzecz Zarz^du 
Drog i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim.
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Pani Krystyna Czechowska zapytaia, czy radni maj^ uwagi do omawianego punktu. Uwag nie 
zgloszono.

W wyniku przeprowadzonego giosowania (5-0-3) Komisja pozytywnie zaopiniowala projekt 
uchwaiy w sprawie wyrazenia zgody na udzielenie bonifikaty od oplat rocznych z tytulu 
trwalego zarz^du nieruchomosci ustanowionego na rzecz Zarz^du Drog i Utrzymania Miasta 
w Piotrkowie Trybunalskim.
Opinia Nr 57/11/19

Punkt 5

Zaopiniowanie projektu uchwaiy w sprawie wyrazenia zgody na obnizenie kapitalu 
zakladowego i umorzenie udzialow oraz podwyzszenie kapitalu w spolce „Miejski Zaklad 
Komunikacyjny” Spolka z o.o. z siedzibq w Piotrkowie Trybunalskim.

Pani Krystyna Czechowska zapytaia. czy radni maj^ uwagi do omawianego punktu. Uwag nie 
zgloszono.

W wyniku przeprowadzonego glosowania (5-0-3) Komisja pozytywnie zaopiniowala projekt 
uchwaiy w sprawie wyrazenia zgody na obnizenie kapitalu zakladowego i umorzenie udzialow 
oraz podwyzszenie kapitalu w spolce „Miejski Zaklad Komunikacyjny” Spolka z o.o. z siedzib^ 
w Piotrkowie Trybunalskim.
Opinia Nr 58/11/19

Punkt 6
Zaopiniowanie projektu uchwaiy w sprawie sprzedazy nieruchomosci polozonych przy 
ul. Przemyslowej.

Pani Krystyna Czechowska zapytaia, czy radni maj^ uwagi do omawianego punktu. Uwag nie 
zgloszono.

W wyniku przeprowadzonego glosowania (5-0-3) Komisja pozytywnie zaopiniowala projekt 
uchwaiy w sprawie sprzedazy nieruchomosci polozonych przy ul. Przemyslowej.
Opinia Nr 59/11/19

Punkt 7
Zaopiniowanie projektu uchwaiy w sprawie wyrazenia zgody na nabycie do gminnego 
zasobu niezabudowanej nieruchomosci polozonej w Piotrkowie Trybunalskim, w obr^bie 
18, oznaczonej nr dzialki 91/27.

Pani Krystyna Czechowska zapytaia, czy radni maj^ uwagi do omawianego punktu. Uwag nie 
zgloszono.
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W wyniku przeprowadzonego glosowania (5-0-3) Komisja pozytywnie zaopiniowaia projekt 
uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na nabycie do gminnego zasobu niezabudowanej 
nieruchomosci pofozonej w Piotrkowie Trybunalskim, w obr^bie 18, oznaczonej nr dzialki 
91/27.
Opinia Nr 60/11/19

Punkt 8

Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na zawarcie kolejnych 
umow dzierzawy z Towarzystwem Budownictwa Spolecznego Spolka z o. o., na cz^sci 
nieruchomosci zabudowanych, pergolami smietnikowymi, polozonych w Piotrkowie 
Trybunalskim przy: ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Dzialkowej, ul. Sciegiennego, ul. 
Lodzkiej.

Pani Krystyna Czechowska zapytala, czy radni maj^ uwagi do omawianego punktu. Uwag nie 
zgloszono.

W wyniku przeprowadzonego glosowania (8-0-0) Komisja pozytywnie zaopiniowala projekt 
uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na zawarcie kolejnych umow dzierzawy 
z Towarzystwem Budownictwa Spolecznego Spolka z o. o., na cz^sci nieruchomosci 
zabudowanych, pergolami smietnikowymi, polozonych w Piotrkowie Trybunalskim przy: 
ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Dzialkowej, ul. Sciegiennego, ul. Lodzkiej.
Opinia Nr 61/11/19

Punkt 9

Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie utworzenia przez Miasto Piotrkow 
Trybunalski Spotki z ograniczon^ odpowiedzialnosci^ pod nazw^ „Elektrocieplownia 
Piotrkow Trybunalski”.

Pani Krystyna Czechowska oddala glos Wiceprezydentowi Miasta.

Pan Adam Karzewnik Wiceprezydent Miasta: Wszyscy wiemy, ze zachodzi koniecznosc 
restrukturyzacji tego systemu cieplowniczego, a szczegolnie zrodel ciepla, bo wejscie w zycie 
dyrektyw o emisjach przemyslowych, dyrektywy IED, wymuszaj^ na wlascicielach tych zrodel 
ciepla dostosowanie do rosn^cych wymogow srodowiskowych. W zwi^zku z tym te urz^dzenia 
musz^ bye poddane modemizaeji, restrukturyzacji. Chcemy pozyskiwac na ten cel pieni^dze 
ale zdecydowanie chcielibysmy, aby to odbywalo si$ poza budzetem miasta, a jedyna taka 
moZliwosc b^dzie wtedy, gdy utworzymy 100% spolk$ gminy, wniesiemy do tej spolki maj^tek 
aportem, jako udzialy Miasta. Oprocz samego maj^tku do funkejonowania spolki s^ rowniez 
potrzebne srodki fmansowe i na pocz^tek po to, zeby spolka mogla funkcjonowac, tych 
srodkow finansowych jest ok. 12 min zl. Mamy wyszczegolnione na co te srodki fmansowe 
s^ niezb^dne. Liczymy na to, ze nie tylko produkeja ciepla b^dzie odbywala si$ na 
tych urz^dzeniach, ale rowniez i produkeja energii elektryeznej, co spowoduje w ogolnym 
bilansie zmniejszenie kosztow dostawy ciepla dla odbiorcow. Spolka zanim uzyska te koncesje,
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oczywiscie jest to proces dlugotrwaly, a tak jak powiedzialem dyrektywy wchodz^ w zycie od 
2023 roku i ten proces inwestycyjny musi zacz^c si$ jak najszybciej w zwi^zku z tym 
proponujemy utworzenie spolki z udzialem gminy, proponujemy rowniez, zeby ta spolka 
przej^la pracownikow, ktorzy aktualnie zatrudnieni s^ MZGK, zeby nie dochodzilo do 
zwolnien i w ten sposob przej^cie zarowno eksploatacji, czyli operowania tym maj^tkiem, 
spotka b^dzie wtascicielem tego maj^tku i b^dzie miala tatwiejszy dost^p do zrodel 
finansowania tej modernizacji.

Pan Rafat Czajka: Rozumiem z wypowiedzi, ze to b^dzie cieplo uzyskiwane poprzez 
spalanie gazu, a co z t^ energi^ elektryczn^, o ktorej Pan mowil ?

Pan Adam Karzewnik Wiceprezydent Miasta: Energia b^dzie przekazywana albo 
odbiorcy, ktory jest niedaleko cieplowni, reszta b$dzie przekazywana do sieci energetycznej. 
Energia elektryczna b^dzie pozyskana ze spalania gazu w silnikach kogeneracyjnych.

Pan Lukasz Janik: Jaki b$dzie kapital zakiadowy tej spolki?

Pan Adam Karzewnik Wiceprezydent Miasta: 35 min dodac prawie te 12 min, czyli 47 
min zl.

Pan Lukasz Janik: Mam prosb$, gdyby Pan prezes nam przygotowal na sesj$ zestawienie od 
stycznia 2018 roku do grudnia 2018 roku, w kazdym miesi^cu ile osob bylo zatrudnionych 
i ile osob odeszlo na emerytur^, czy zwolnionych w poszczegolnych miesi^cach, jak 
rowniez od 1 stycznia 2019 roku do konca czerwca 2019 roku to prosz$ o taki dokument 
na sesj^. Czyli osoby zatrudnione, zwolnione, odejscie na emerytur?, czy jakakolwiek inna 
forma zaprzestania stosunku pracy, czy umowy zlecenia zawarte w tych okresach 
miesi^cznych.

Pan Marek Krawczynski Prezes MZGK: Hose tylko, nazwiska nie. Nie widz$ zadnych 
przeszkod, zatrudnionych osob nie bylo nowych.

Pani Krystyna Czechowska zapytala, czy radni maj^ jeszcze pytania do omawianego punktu. 
Pytah nie zgloszono.

W wyniku przeprowadzonego glosowania (5-0-3) Komisja pozytywnie zaopiniowala projekt 
uchwaly w sprawie utworzenia przez Miasto Piotrkow Trybunalski Spolki z ograniezon^ 
odpowiedzialnosci^ pod nazw^ „Elektrocieplownia Piotrkow Trybunalski”.
Opinia Nr 62/11/19

Punkt 10

Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie przyj^cia planu dofinansowania form 
doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkolach, przedszkolach 
i placowkach oswiatowych prowadzonych przez Miasto Piotrkow Trybunalski, ustalenia 
maksymalnej kwoty dofinansowania, specjalnosci i form ksztalcenia na 2019 rok.

Pani Krystyna Czechowska zapytala, czy radni maj^ pytania do omawianego punktu. Pytah nie 
zgloszono.
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W wyniku przeprowadzonego glosowania (5-0-3) Komisja pozytywnie zaopiniowala projekt 
uchwaly w sprawie przyj^cia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 
nauczycieli zatrudnionych w szkolach, przedszkolach i placowkach oswiatowych 
prowadzonych przez Miasto Piotrkow Trybunalski, ustalenia maksymalnej kwoty 
dofinansowania, specjalnosci i form ksztalcenia na 2019 rok.
Opinia Nr 63/11/19

Punkt 11

Ustalenie planu pracy Komisji Budzetu, Finansow i Planowania na II polrocze 2019 r.

Pani Krystyna Czechowska zapytala, czy radni maj^ uwagi lub propozycje do planu pracy. 
Uwag nie zgloszono.

PLAN PRACY
Komisji Budzetu, Finansow i Planowania

Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 
na II polrocze 2019 roku

SIERP1EN
1. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta.
2. Zmiany w budzecie Miasta na 2019 rok.

WRZES1EN
1. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta.
2. Zmiany w budzecie Miasta na 2019 r.
3. Sprawozdanie opisowe z wykonania budzetu za I polrocze 2019 roku.
4. Informacja o ksztaltowaniu si$ Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji 

przedsiQwzi^c w I polroczu 2019 roku.

PAZDZIERNIK
1. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta.
2. Zmiany w budzecie Miasta na 2019 rok.
3. Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie okreslenia wysokosci stawek podatku od 

nieruchomosci ( X/XI br.)
4. Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie okreslenia wysokosci stawek podatku od srodkow 

transportowych ( X/XI br.)
5. Zaopiniowanie projektu uchwaly w/s zmiany Uchwaly Nr Vl/76/19 z 27 marca 2019 r. 

w/s okreslenia zadah i podzialu srodkow PFRON z zakresu rehabilitacji zawodowej 
i spolecznej osob niepelnosprawnych na 2019 rok.

LISTOPAD
1. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta.
2. Zmiany w budzecie Miasta na 2019 r.
3. Zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2036.
4. Zaopiniowanie projektu budzetu Miasta na 2020 rok.
5. Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie Programu Wspolpracy Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego z organizacjami pozarz^dowymi oraz podmiotami, o ktorych mowa
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w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dziaialnosci pozytku publicznego 
i o wolontariacie, na 2020 rok.

GRUDZIEN

1. Sprawozdanie z realizacji uchwat podj^tych przez Rad$ Miasta w I potroczu 2019 r. oraz 
wszystkich uchwat z lat wczesniejszych b^dgcych w realizacji.

2. Zaopiniowanie projektu uchwaty w/s przyznania pieni^dzy na stuzb^ policjantow 
w patrolach ponadnormatywnych na 2020 rok.

3. Ustalenie planu pracy Komisji na I potrocze 2020 r.

Na biez^co opiniowanie projektow uchwat dotyczqcych nabywania nieruchomosci do gminnego 
zasobu oraz zbywania, wydzierzawiania i zamiany nieruchomosci stanowi^cych wtasnoscgminy Miasto 
Piotrkow Trybunalski, a takze inne sprawy wynikaj^ce z zakresu dziatania Komisji Budzetu, Finansow i 
Planowania.

W wyniku gtosowania (5-0-3) Komisja zaakceptowala plan pracy Komisji Budzetu, Finansow 
i Planowania na II polrocze 2019 r.

Punkt 12

Korespondencja kierowana do Komisji.

Nie wplyn^lo do Komisji zadne pismo.

Punkt 13

Sprawy rozne.

Pan Piotr Gajda: Jaka umowa zostala podpisana z Politechnik^ Cz^stochowsk^ na wykonanie 
zadania pt. Mediateka Kopemik, jakie s^ przewidywane koszty realizacji tego zadania ? Czy w 
Mediatece s^ jakies problemy techniczne? Radny stwierdzil, ze na najnizszym poziomie 
Mediateki, gdzie stoj^ drogie maszyny, zbiera si? woda, widzial to osobiscie. Ponadto pan Piotr 
Gajda zapytal pani^ Skarbnik jaki jest przewidywany koszt uruchomienia Centrum Kopemik 
w Mediatece, kiedy ma to zadanie bye zakonezone, jakie s^ przewidywane koszty 
sfinansowania tego zadania? Wobec braku odpowiedzi radny powiedzial, ze powtorzy te 
pytania podezas sesji Rady Miasta. Nast?pnie radny zapytal dlaczego zostala podj?ta decyzja o 
podpisaniu umowy z Politechnik^ Cz?stochowsk^, chociaz blizej jest bardzo pr?znie dzialaj^ca 
Politechnika Lodzka, ktora zabezpiecza na wysokim poziomie Kopemika w Lodzi. W opinii 
radnego to co pokazywano na otwarciu Kopemika w Piotrkowie bylo zalosne. Zapytal tez jak^ 
funkcj? ma zegar, ktory znajduje si? na zachodniej scianie Mediateki, jakie ma funkcje 
poznawcze ?
Pan Adam Karzewnik Wiceprezydent Miasta: Pana opinia jest odosobniona, bylem 
w momencie otwarcia oraz na drugi dzien i opinie slyszalem diametralnie rozne.
Pan Piotr Gajda: S^dz?, ze te pozytywne opinie dotyezyly wspanialej pracy pani 
dyrektor biblioteki, ktora zrobila bardzo nowoczesn^ bibliotek?, nawet za duz^ na Piotrkow. 
Za bibliotek? nalezy si? pochwala, ale to co na gorze bylo zalosne.
Pan Bogdan Munik Sekretarz Miasta: Pan Sekretarz udzielil odpowiedzi odnosnie 
wspoipracy Kopemika z Politechnik^ Cz?stochowsk^. Jezeli chodzi o kwestie podpisanego
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porozumienia (nie umowy) o wspolpracy pomi^dzy miastem Piotrkow a Politechnikq 
Cz^stochowsk^ w zakresie propagowania wiedzy w srodowisku mtodziezy szkol 
ponadgimnazjalnych, koszty tego porozumienia wynosz^ zero zlotych. My wspoipracujemy 
z kazdym srodowiskiem naukowym, czy to b^dzie Czestochowa, czy Politechnika Radomska 
lub Politechnika Lodzka lub tez AGH w Krakowie, jezeli uczelnia wyraza akces okreslenia ram 
wspolpracy to realizujemy, natomiast nie zwracamy uwagi na to, ktora uczelnia i jaki ranking 
zajmuje wsrod uczelni humanistycznych czy politechnicznych.
Pan Lukasz Janik: To ok. 47 min zl rozumiem, ze 12 min zl b^dzie to gotowka, ktora wejdzie 
aportem ? Po drugie co si? sklada na te 35 min?
Pan Adam Karzewnik Wiceprezydent Miasta: Instalacja naw^glania, odpopielania, 
odzuzlania, sieci cieplownicze, w^zly cieplownicze.
Pan Lukasz Janik: Czy cieplownia Cl i C2 b^dzie wchodzila w ten maj^tek 35 min zl ? A te 
12 min zl b^dzie w goto wee ?
Pan Adam Karzewnik Wiceprezydent Miasta: Tak, b^dzie wykonany przelew, 
bezgotowkowo.
Pani Krystyna Czechowska: Panie Prezydencie jest ogloszony nabor w ramach Funduszy 
Norweskich, w ramach Programu Rozwoj Lokalny, mozna aplikowac o srodki. To jest program 
w latach 2014-2021 i mam nadzieje, ze Miasto jest zainteresowane tym projektem, poniewaz 
tarn bardzo szeroko b^dzie mozna kompleksowo podejsc zarowno do modemizaeji sieci 
cieplowniczej, jak i rozwi^zania tematu terenow wokol zbiornika Bugaj, jak i wszelkiego 
rodzaju sprawy zwi^zane z lokalnymi dzialaniami jak efektywna, czysta energia. Do 22 lipca 
trzeba przedstawic chociaz wst^pn^ koncepcje i warto, zeby to rozwazye.
Pan Bogdan Munik Sekretarz Miasta: Pani Przewodnicz^ca, w tym zakresie pracuje zespol, 
ktory przygotowuje wniosek, zeby zlozyc w pierwszym terminie. Odbyly sie dwa spotkania w 
Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, w ktorych to uczestniczyli kompetentni pracownicy 
Urz^du Miasta w celu przygotowania prawidlowego wniosku.
Na tym protokol zakohezono.

Przewodnipz^ca Koinisjf 

CzechowskaK na

Protokol sporza^iT3: 
Beata Szu1q^n<^7

9


