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PROTOKÓŁ NR IV/2010 

 

z IV  Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, 

która odbyła się w siedzibie Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim, 

ul. Pasaż Karola Rudowskiego 10  

w dniu 29 grudnia 2010 roku 

w godz. 14
00

-14
30

 

 

Punkt 1 

 

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad 

 

Pan Jan Dziemdziora – otworzył IV Nadzwyczajną Sesję Rady Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego. Stwierdził, że w Sesji uczestniczy 18 radnych co wobec ustawowej liczby  

23 radnych stanowi quorum, przy którym Rada Miasta może obradować i podejmować 

prawomocne uchwały. 

 

Radni obecni na IV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta: 

 

 Marian Błaszczyński 

 Bronisław Brylski 

 Rafał Czajka 

 Urszula Czubała 

 Konrad Czyżyński 

 Jan Dziemdziora 

 Katarzyna Gletkier 

 Marek Konieczko 

 Magdalena Kwiecińska 

 Szymon Miazek 

 Ludomir Pencina 

 Tomasz Sokalski 

 Mariusz Staszek 

 Paweł Szcześniak 

 Monika Tera 

 Przemysław Winiarski 

 Jadwiga Wójcik 

 Ewa Ziółkowska 

 Sebastian Żerek 

Pan Jan Dziemdziora powitał również Prezydenta Miasta – pana Krzysztofa Chojniaka, 

wiceprezydentów Adama Karzewnika i Andrzeja Kacperka, Sekretarza Miasta, Skarbnika 

Miasta i wszystkich gości obecnych na posiedzeniu Rady Miasta. 

Pan Jan Dziemdziora poinformował, że IV Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta została zwołana 

na wniosek Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, pana Krzysztofa Chojniaka. 

Pan Jan Dziemdziora przedstawił zebranym porządek posiedzenia: 
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1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad 

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 rok wraz z 

autopoprawką Prezydenta Miasta z dnia 27 grudnia 2010 roku. 

3. Zamknięcie obrad IV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta 

 

Punkt 2 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 rok wraz z autopoprawką 

Prezydenta Miasta z dnia 27 grudnia 2010 roku. 

 

Pan Jan Dziemdziora zapytał czy do projektu uchwały są uwagi, opinie czy też pytania? 

 

Pan Konrad Czyżyński: „Mam prośbę do Prezydenta Miasta zanim powtórnie rozpatrzymy 

zmiany w budżecie na 2010 rok, żeby pan prezydent jako autor tego budżetu dokonał w trybie 

autopoprawki następujących zmian. Chodzi o to, aby w planie dochodów nie wprowadzać 

żadnych zmian, gdyż zmiany te nie wpływają w sumie na nic poza tym, że pokazują obraz 

wykonania po stronie dochodów w mieście. W związku z tym nie będą one miały wpływu na 

te rzeczy, o których tu rozmawiamy.” 

 

Pan Krzysztof Chojniak – odpowiadając na prośbę pana Konrada Czyżyńskiego stwierdził, że 

zabieg taki nie jest możliwy. O wyjaśnienie powodów tego stanowiska poprosił panią 

Wiesławę Łuczak, Skarbnika Miasta.  

 

Pani Wiesława Łuczak: „Problem polega na tym, że nie możemy wtedy wprowadzić również 

zwiększenia wydatków dla jednostek organizacyjnych, które te dochody wypracowały lub 

uzyskały darowizny, nawiązki i z innych tytułów.  Poza tym nie wprowadzenie dotacji unijnej 

dotyczącej rekultywacji Dołów Brzeskich czy też Platformy E-lerningowej uniemożliwia 

również zmiany klasyfikacji wydatków po drugiej stronie – czyli zaliczenie tych źródeł 

finansowania ze środków unijnych jako finansowanych dotacjach. Gdybyśmy te zmiany 

pozostawili jedynie po stronie wydatków a nie ujęlibyśmy tego po stronie dochodów to 

wówczas zmienia się bilansowanie budżetu i w zasadzie należałoby szukać źródła 

finansowania.” 

 

Pan Konrad Czyżyński: „Chodziło tu tylko o zmniejszenie w planie dochodów.” 

 

Pan Jan Dziemdziora – wobec braku dalszych zgłoszeń w dyskusji poddał projekt uchwały 

pod głosowanie Rady Miasta. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (9-4-2) Rada Miasta podjęła uchwałę  

Nr IV/55/10 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 rok wraz z autopoprawką 

Prezydenta Miasta z dnia 27 grudnia 2010 r. 

 

Punkt 3 

Zamknięcie obrad IV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta 
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Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad IV Sesji Rady Miasta  Piotrkowa Trybunalskiego 

pan Jan Dziemdziora stwierdził, że uważa Sesję za zamkniętą. 

 

 

 

   

 Przewodniczący Rady Miasta 

 

 

Jan Dziemdziora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokół na podstawie dźwiękowego 

zapisu przebiegu obrad sporządził: 

 

 

Jan Winiarski 


