
UCHWAŁA NR XLIV / 771 / 09 
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO 

z dnia 30 listopada 2009 roku 
 

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania przez Miasto Piotrków Trybunalski na 
okres przekraczający rok budżetowy na sfinansowanie zadań: ubezpieczenia 
mienia i odpowiedzialności cywilnej, kompleksowego sprzątania pomieszczeń 
w budynkach Urzędu Miasta oraz strzeżenia budynków Urzędu Miasta  

 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 15, art. 18 ust. 2 pkt 10 i art. 58 ust. 1 ustawy z 

dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 
poz. 1591 zm.: Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 
153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Nr 167 
poz. 1759 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, 
Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128 Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 
327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 
1458, z 2009 r. Nr 52 poz.420) uchwala się, co następuje:  
 
§ 1 
1. Zaciąga się zobowiązanie przez Miasto Piotrków Trybunalski w okresie od 1 

stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2012 roku, które realizuje zadanie 
przekraczające rok budżetowy 2010 na sfinansowanie umowy, której 
przedmiotem jest ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego. Zaangażowanie środków finansowych na ten cel 
wynosi odpowiednio w latach 2010 – 2012 z budżetu Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego w wysokości nie większej, niż:  
- w roku 2010 kwota 270.000,00 zł 
- w roku 2011 kwota 270.000,00 zł 
- w roku 2012 kwota 270.000,00 zł 

2. Zaciąga się zobowiązanie przez Miasto Piotrków Trybunalski w okresie od 1 
stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2011 roku, które realizuje zadanie 
przekraczające rok budżetowy 2010 na sfinansowanie umowy, której 
przedmiotem jest kompleksowe sprzątanie pomieszczeń w budynkach Urzędu 
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego o powierzchni 4.513 m2. Zaangażowanie 
środków finansowych na ten cel wynosi odpowiednio w latach 2010 – 2011 z 
budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w wysokości nie większej, niż:  
- w roku 2010 kwota 160.000 zł 
- w roku 2011 kwota 160.000 zł 

3. Zaciąga się zobowiązanie przez Miasto Piotrków Trybunalski w okresie od 1 
stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2011 roku, które realizuje zadanie 
przekraczające rok budżetowy 2010 na sfinansowanie umowy, której 
przedmiotem jest strzeżenie budynków Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 
przy Pasażu Rudowskiego 10 oraz ul. Szkolnej 28. Zaangażowanie środków 
finansowych na ten cel wynosi odpowiednio w latach 2010 – 2011 z budżetu 
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w wysokości nie większej, niż:  
- w roku 2010 kwota 125.000 zł 
- w roku 2011 kwota 125.000 zł 

4. Kwoty, o których mowa w pkt. 1, 2 i 3, mogą zostać zmienione za zgodą Rady 
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wyrażoną w formie uchwały w szczególności w 
przypadku konieczności dokonania korekty o stopień inflacji. 



§ 2 
Zobowiązanie zostanie pokryte z dochodów własnych Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego. 
 
§ 3 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 
 
§ 4 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

 



UZASADNIENIE 
 

ad. ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej 
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 
jest bardzo ważnym zadaniem, które miasto powinno realizować, by w sposób 
właściwy chronić swój majątek w przypadku zaistnienia różnych zdarzeń losowych 
powodujących jego częściowe zniszczenie, uszkodzenie, a niekiedy nawet całkowite. 
Od początku 2005 roku Miasto realizuje kompleksowy program ubezpieczenia 
majątku miasta i odpowiedzialności cywilnej, który swym zakresem obejmuje 58 
jednostek organizacyjnych. Stworzenie i wdrożenie tego programu przynosi korzyści 
w postaci dostosowania warunków ubezpieczenia do charakteru działalności Miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego, jako jednostki samorządu terytorialnego. To powoduje, iż 
przedmiot i zakres ochrony ubezpieczenia jest ustalony w sposób rzetelny i właściwy. 
Program jest kontynuowany, a obecna umowa generalna ubezpieczenia majątku i 
odpowiedzialności cywilnej wygasa z końcem bieżącego roku. 
Zaplanowanie kolejnego etapu ochrony ubezpieczeniowej na 3 lata jest optymalne z 
punktu widzenia interesów miasta w zakresie ochrony majątku oraz 
odpowiedzialności cywilnej miasta. Gwarantuje niezmienność składki 
ubezpieczeniowej w całym okresie umowy, zabezpiecza majątek miasta od wszelkich 
ryzyk na odpowiednim poziomie, chroni flotę komunikacyjną miasta oraz jednostek 
organizacyjnych w pełnym zakresie, a przede wszystkim chroni miasto od 
odpowiedzialności cywilnej. Zawarcie umowy na 36 miesięczny okres ubezpieczenia 
powoduje znacznie korzystniejsze dla miasta skalkulowanie składki przez 
ubezpieczycieli w odróżnieniu do 24 czy 12 miesięcznego okresu ubezpieczenia. W 
przypadku skrócenia okresu ubezpieczenia do 12 miesięcy warunki cenowe mogą 
znacznie wrosnąć, ponieważ w przypadku umów wieloletnich ubezpieczyciele stosują 
dodatkowe zniżki. Dodatkowo należy zauważyć, że od czasu wystąpienia kryzysu, na 
rynku ubezpieczeń następuje cały czas tendencja wzrostowa, dlatego zawarcie 
umowy 3 letniej pozwoli na utrzymanie składki na takim samym poziomie przez cały 
okres umowy przy niezmiennym poziomie ochrony ubezpieczeniowej, mimo 
wzrastającej szkodowości (szczególnie w zakresie odpowiedzialności cywilnej). 
Składka ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej przy 3 letniej umowie to 
koszt rzędu 270.000 tys. rocznie. Przy zawarciu umowy na 24 lub 12 miesięcy 
składka wyniesie już około 380.000 zł w stosunku rocznym. To wynika z kalkulacji 
składki, związanej z krótszym czasookresem polisowania, zgodnie z prowadzoną 
polityką i charakterem prowadzonej działalności przez zakłady ubezpieczeń. Inną 
korzyścią zawarcia takiej umowy dla miasta jest 3 letnia współpraca Urzędu Miasta 
jako koordynatora programu z jednym zakładem ubezpieczeń, co uproszcza i czyni 
skutecznym wszelkie czynności związane z tym zadaniem oraz likwidacją szkód w 
okresie ubezpieczenia. 
W świetle ww. wymiernych korzyści proponuje się zaciągnięcie zobowiązania przez 
Miasto Piotrków Trybunalski na okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2012 
roku. 

 
ad. kompleksowe sprzątanie pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta 
Zawarcie umowy na minimum 2 lata jest korzystne dla Zamawiającego ze względu 
na zachowanie przez okres trwania umowy stałych kosztów usługi sprzątania bez 
względu na zmiany kosztów osobowych związanych z corocznym wzrostem 
najniższego wynagrodzenia oraz kosztów materiałowych (wzrost cen środków 
czystości, sprzętu do utrzymania) dlatego proponuje się zaciągnięcie zobowiązania 



przez Miasto Piotrków Trybunalski na okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 
2011 roku. 
 
ad. strzeżenie budynków Urzędu Miasta 
Zawarcie umowy na minimum 2 lata jest korzystne dla Zamawiającego ze względu 
na zachowanie przez okres trwania umowy stałych kosztów usługi strzeżenia bez 
względu na zmiany kosztów osobowych, dlatego proponuje się zaciągnięcie 
zobowiązania przez Miasto Piotrków Trybunalski na okres od 1 stycznia 2010 roku 
do 31 grudnia 2011 roku.  
 


