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1. OPIS ZMIAN DO  PROGNOZY KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBO WIĄZAŃ NA LATA 
2012-2030 dokonanych w 2012 roku   
 
 

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Piotrkowa Trybunalskiego uchwalona przez Radę 

Miasta w dniu  21 grudnia 2011 roku uchwałą Nr XV/308/11 na rok 2012  wyrażała się kwotami: 

- d o c h o d y   b u d ż e t o w e   406.680.188,76 zł 

   * dochody bieżące                                                 314.827.559,31 zł 

   * dochody majątkowe                                              91.852.629,45 zł 

 

- w y d a t k i   b u d ż e t o w e   448.074.040,92 zł 

   * wydatki bieżące                                                   280.283.784,93 zł 

   * wydatki majątkowe                                              167.790.255,99 zł 

 

Planowany deficyt budżetowy –  41.393.852,16 zł. 

 

- p r z y c h o d y   56.725.836,40 zł pochodz ące z : 

� kredytów – 28.500.000,00 zł, 

� pożyczek -   16.662.003,79 zł, 

� wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 

jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat 

ubiegłych –  11.563.832,61 zł. 

 

- r o z c h o d y  15.331.984,24  zł przeznaczone n a spłat ę zaciągni ętych: 

� pożyczek -       386.400,00 zł, 

� kredytów –  14.945.584,24 zł. 

 
 

Wskaźnik zadłużenia do planowanych dochodów –  38,43 % (max 60%). 

Wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu -   5,49 % (max 15 %). 

 

Wprowadzono w  2012 r. zmiany do WPF: 

- Uchwałą Nr XVI/336/12 Rady Miasta z dnia 25 stycznia 2012 roku, 

- Uchwałą Nr XVIII/347/12 Rady Miasta z dnia  29 lutego 2012 roku, 

- Uchwałą Nr XIX/363/12 Rady Miasta z dnia 28 marca 2012 roku, 

- Uchwałą Nr XX/383/12 Rady Miasta z dnia 18 kwietnia 2012 roku, 

- Uchwałą Nr XXI/391/12 Rady Miasta z dnia 16 maja 2012 roku, 

- Uchwałą Nr XXIII/408/12 Rady Miasta z dnia 27 czerwca 2012 roku, 

- Zarządzeniem 286 Prezydenta Miasta z dnia  28 czerwca 2012 roku, 
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- Uchwałą Nr XXIV/428/12 Rady Miasta z dnia 29 sierpnia 2012 roku, 

- Uchwałą Nr XXV/448/12 Rady Miasta z dnia  26 września 2012 roku, 

- Uchwałą Nr XXVI/459/12 Rady Miasta z dnia 31 października 2012 roku, 

- Uchwałą Nr XXVII/497/12 Rady Miasta z dnia 28 listopada 2012 roku, 

- Uchwałą Nr XXVIII/509/12 Rady Miasta z dnia 19 grudnia 2012 roku, 

- Zarządzeniem 564 Prezydenta Miasta z dnia  31 grudnia 2012 roku. 

 

W wyniku wyżej wymienionych zmian, budżet Miasta na 2012 rok wg stanu na 31.12.2012 r. 

wynosił: 

-  d o c h o d y    b u d ż e t o w e                     329.917.230,24 zł, w tym: 

� dochody bieżące                                                  306.401.249,11 zł, 

� dochody majątkowe                                               23.515.981,13 zł, 

 

-  w y d a t k i   b u d ż e t o w e             332.926.539,96 zł w tym: 

� wydatki bieżące                                                     284.957.360,07 zł, 

� wydatki majątkowe                                                  47.969.179,89 zł, 

 

Planowana kwota deficytu budżetowego miasta, zgodnie z uchwałą Rady Miasta Nr XXVIII/509/12 

z dnia 19 grudnia 2012 r. wynosiła:  3.228.831,72 zł (zmalała o  38.165.020,44 zł), ale w wyniku 

zwiększenia dochodów z tytułu subwencji ogólnej o 219.522,00 zł Zarządzeniem Prezydenta 

Miasta z dnia 31 grudnia 2012 r., różnica pomiędzy planowanymi dochodami i planowanymi 

wydatkami wynosi 3.009.309,72 zł.  

 

- p r z y c h o d y   18.174.415,96 zł pochodz ące z: 

� kredytów – 0,00 zł (zmalały o  28.500.000,00 zł), 

� pożyczek –   3.228.831,72 zł (zmalały o  13.433.172,07 zł), 

� wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 

jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych – 14.945.584,24 zł (wzrosły              

o  3.381.751,63 zł). 

- r o z c h o d y   14.945.584,24 zł przeznaczone n a spłat ę: 

� rat zaciągniętych pożyczek –     0,00 zł (zmalały o  386.400,00 z, w związku                              

z umorzeniem) 

� rat zaciągniętych kredytów – 14.945.584,24 zł (nie uległy zmianie). 

 
Wskaźnik zadłużenia do planowanych dochodów –  31,96 % (max 60%). 

Wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu  -   6,56 % (max 15 %). 

 
Dynamika wzrostu dochodów bieżących i wydatków bieżących w latach 2013-2030 nie uległa 

zamianie w porównaniu z dynamiką przyjętą w WPF uchwaloną w dniu 21 grudnia 2011 r.. 
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2. WYKONANIE  PROGNOZY  DŁUGU  I  SPŁAT  ZOBOWI ĄZAŃ  ZA 2012  ROK 
 
 
 
 
Stan zadłużenia miasta na 31 grudnia 2012 r. wynosił  114.340.961,11. zł, czyli na poziomie   

planowanego, w tym z tytułu: kredytów – 109.322.278,22 zł i pożyczek zaciągniętych                                

w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 5.018.682,89 zł.                       

W porównaniu do stanu na początek roku, zadłużenie zmalało o 12.103.152,49 zł. 

Wskaźnik wykonanego zadłużenia na dzień 31.12.2012 r. do wykonanych dochodów wynosił  

31,92 % i był niższy o 0,04 pp od planowanego poziomu zadłużenia w relacji do planowanych 

dochodów na koniec 2012 roku -  31,96 %, przy limicie ustawowym wynoszącym  60 %. 

Wskaźnik obciążenia wykonanych dochodów obsługą długu wykonaną na dzień 31.12.2012 r. 

wynosił  6,46 % i był niższy o 0,10 pp od planowanego wskaźnika obciążenia, który wynosił na 

koniec 2012 roku – 6,56 %, przy limicie ustawowym wynoszącym 15 %. 

W 2012 roku Miasto nie zaciągnęło kredytu, tylko pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 3.228.831,72 zł. Ponadto Miasto uzyskało 

umorzenie pożyczki w kwocie 386.400,00 zł. 

Spłacono kwotę  14.945.584,24 zł rat kredytów, co stanowi 100,00 % zaplanowanych na 2012 r. 

rozchodów. 

Miasto nie posiadało zobowiązań wymagalnych ani innych zobowiązań zaliczanych do długu, 

oprócz zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. 

Wynik budżetu stanowiący różnicę pomiędzy dochodami ogółem, a wydatkami ogółem był 

nadwyżką i  wyniósł  14.295.537,97 zł, podczas gdy plan roczny przewidywał deficyt w kwocie                

3.228.831,72 zł. 

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, czyli nadwyżka operacyjna   

wyniosła  32.383.572,80 zł, czyli o 51,02 % wyższa od planowanej nadwyżki operacyjnej                

w kwocie  21.443.899,04 zł.  

Nadwyżka dochodów nad wydatkami bieżącymi wyniosła 55.725.694,40 zł i była wyższa                    

o 23,95 % od planowanej w kwocie 44.959.870,17 zł. 

 

Tabela Nr 1 przedstawia prognozę długu oraz wykonanie prognozy długu i spłat za 2012 rok. 
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3.   PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSI ĘWZIĘĆ ujętych w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej, zwanej dalej WPF 

 

A. Programy, projekty lub zadania zwi ązane z programami realizowanymi z udziałem 

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, c zyli projektów współfinansowanych 

środkami Unii Europejskiej, których realizacja odbyw a się dzięki otrzymanemu 

dofinansowaniu lub jest uzale żniona od uzyskania dofinansowania: 

 

1) Nazwa przedsięwzięcia: Program Comenius - Uczenie się przez całe życie.                                                            

Cel: edukacyjny - poznanie innych  kultur, nawiązywanie  przyjaźni między uczniami. 

            Jednostką realizującą było Gimnazjum Nr 5. 

            Lata realizacji 2010 – 2012. 

            Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie finansowane dotacją – 76.089,60 zł 

            (środki z UE). 

            Wydatki zrealizowane w 2012 r. – 15.200,00 zł, co stanowi 100,00 % planu na ten rok. 

            Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia –  76.089,60 zł, co stanowi  100,00 %  

            nakładów łącznie. 

            W ramach środków zrealizowano wyjazdy uczniów i nauczycieli  do Turcji, Niemiec,   

            Portugalii i Hiszpanii. Celem był wzrost świadomości i wiedzy dotyczącej tradycji, rytuałów,  

            obrzędów religijnych oraz charakterystycznych zwyczajów kulinarnych dla każdego  

            z krajów partnerskich, kształtowanie postaw tolerancji i zrozumienia wśród nastolatków,  

            nawiązywanie przyjaźni pomiędzy uczniami. Łącznie zrealizowano 27 mobilności. 

            Powyższe przedsięwzięcie zostało realizowane zgodnie z założeniami projektu. 

 

2) Nazwa przedsięwzięcia: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie 

Trybunalskim   

            Cel: uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście oraz wypełnienie zobowiązań  

            Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków. 

            Jednostką realizującą jest Urząd Miasta. 

            Lata realizacji 2003 – 2015. 

            Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 280.193.622,89 zł, w tym   

            159.454.682,40 zł to środki  z UE. 

            Wydatki zrealizowane w 2012 r. – 21.062.310,92 zł, co stanowi  82,74 % planu  

            25.455.221,73 zł. 

            Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia –  43.448.655,14 zł, co stanowi 15,51 %               

            nakładów łącznie. 

            Uchwałą Nr XX/383/12 z dnia 18 kwietnia 2012 r. dokonano zmian w limitach  

            wydatków w poszczególnych latach. 



8 
 

            Uchwałą Nr XXIII/408/12 z dnia 27 czerwca 2012 r. zwiększono wartość przedsięwzięcia 

            o kwotę 384.879,22 zł, z przeznaczeniem na wydatki ,,poza projektem’’, w tym VAT oraz          

            opłaty za umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym. Dokonano również zmiany kwot  

            wydatków w poszczególnych latach, zgodnie ze zmienionym harmonogramem projektu. 

            Uchwałą Nr XXVIII/509/12 z dnia 19 grudnia 2012 r. dokonano zmian w limitach  

            wydatków w poszczególnych latach. 

Realizacja w/w zadania pozwoli na kompleksowe rozwiązanie problemów gospodarki 

wodno-ściekowej na terenie Miasta, jednocześnie pozwalając na dostosowanie się do 

wymagań dyrektyw unijnych z zakresu ochrony środowiska, poprawę jakości wód 

powierzchniowych w zlewni, poprawę jakości wody pitnej, zwiększenie stopnia dostępności 

do sieci wodociągowej oraz wyrównanie ciśnienia w sieci wodociągowej, zwiększenie 

dostępu do sieci kanalizacyjnej, uporządkowanie gospodarki ściekowej. Projekt jest 

dofinansowany ze środków Funduszu Spójności. 

            Powyższe przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z założeniami harmonogramu, który 

            został przesłany do akceptacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  

            Wodnej. Na dzień dzisiejszy są zapewnione środki w WPF na pełną realizację zadania. 

            Wykonanie na poziomie 82,74 % wynikało z konieczności utrzymanie rezerwy na wypadek 

            szybszego postępu robót w realizacji modernizacji oczyszczalni ścieków oraz przeniesienia  

            realizacji zadania dotyczącego budowy suszarni osadów ściekowych na rok 2013. 

 

3) Nazwa przedsięwzięcia: Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej 

Województwa Łódzkiego. 

Cel: infrastruktura społeczeństwa informatycznego. 

Jednostką realizującą był Urząd Miasta. 

            Lata realizacji 2008 – 2012. 

            Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 3.362.000,00 zł, w tym                

            2.197.739,40 zł to środki  z UE. 

            Wydatki zrealizowane w 2012 r. – 1.372.337,64 zł, co stanowi  99,96 % planu  

            1.372.866,17 zł. 

            Uchwałą Nr XX/383/12 z dnia 18 kwietnia 2012 r. dokonano zmian w limitach  

            wydatków w poszczególnych latach, w związku  z mniejszym faktycznym wykonaniem za  

            2011 rok, co wpłynęło na wydatki poniesione w latach poprzednich. 

            Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia –  3.361.471,47 zł, co stanowi  99,98 %                

            nakładów łącznie. 

            Powyższe przedsięwzięcie zostało zrealizowane w trybie umowy partnerskiej z innymi  

            samorządami, zgodnie z założeniami oraz z wieloletnią prognozą finansową.  
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4) Nazwa przedsięwzięcia: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi krajowej 

nr 91 w Piotrkowie Tryb. poprzez: a/ budowę ronda u zbiegu ulic: Wolborska,  

Rzemieślnicza, Wierzejska, Wyzwolenia, b/ rozbudowę skrzyżowania ulic: Krakowskie 

Przedmieście, Żeromskiego, Przedborska, Śląska.                                                                                 

Cel: rozbudowa i modernizacja układu komunikacyjnego Miasta. 

            Jednostką realizującą jest Urząd Miasta. 

            Lata realizacji 2008 – 2013. 

            Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 10.105.419,93 zł, w tym   

            7.299.984,99 zł to środki  z UE. 

            Wydatki zrealizowane w 2012 r. – 2.619.487,39 zł, co stanowi  99,72 % planu  

            2.626.788,71 zł. 

            Uchwałą Nr XXIII/408/12 z dnia 27 czerwca 2012 r. dokonano zmian w limitach  

            wydatków w poszczególnych latach, w związku z mniejszym faktycznym wykonaniem za  

            2011 rok, co wpłynęło na wydatki poniesione w latach poprzednich. 

            Uchwałą Nr XXVIII/509/12 z dnia 19 grudnia 2012 r. dokonano zmian w limitach  

            wydatków w poszczególnych latach. 

            Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia –  6.629.122,74 zł, co stanowi  65,60 % 

            nakładów łącznie. 

             Inwestycja była realizowana w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura                              

i Środowisko, w dwóch etapach. W 2012 r. wykonano II część inwestycji tj.: rozbudowę            

skrzyżowania ulic: Krakowskie Przedmieście, Żeromskiego, Przedborska, Śląska. 

Realizacja przedsięwzięcia była zgodna z  prognozą finansową. Rzeczowo zadanie 

ukończono  w 100 %. W 2013 r. planuje się wypłacić odszkodowania z tytułu przejęcia 

nieruchomości pod potrzeby tej inwestycji. Realizowana inwestycja spełnia cel ogólny 

projektu jakim była poprawa bezpieczeństwa i upłynnienie ruchu drogowego w ciągu drogi 

krajowej nr 91 w Piotrkowie Tryb. 

  

5) Nazwa przedsięwzięcia: Rekultywacja składowiska odpadów w Dołach Brzeskich.                                                                             

Cel: osiągnięcie europejskich standardów stanu środowiska. 

            Jednostką realizującą jest Urząd Miasta. 

            Lata realizacji 2008 – 2019. 

            Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 3.949,532,62 zł, w tym   

            1.877.639,78 zł to środki  z UE. 

            Wydatki zrealizowane w 2012 r. – 501.647,37 zł, co stanowi  99,55 % planu  503.938,75 zł. 

            Uchwałą Nr XVIII/347/12 z dnia 29 lutego 2012 r. zmniejszono wartość przedsięwzięcia 

            o kwotę 10.893,48 zł, związku z oszczędnościami po rozliczeniu I etapu zadania. 

            Uchwałą Nr XXVII/497/12 z dnia 28 listopada 2012 r. zwiększono wartość przedsięwzięcia 

            o kwotę  57.950,00 zł, na wydatki związane z dzierżawą rekultywowanej nieruchomości. 
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            Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia –  2.788.514,08 zł, co stanowi  70,60 % 

            nakładów łącznie. 

            Realizację ww. przedsięwzięcia  rozpoczęto w  2008 r. poprzez m.in.: 

            - wykonanie wyceny instalacji odgazowania odpadów komunalnych w Dołach Brzeskich, 

            - zakup instalacji do odzysku i unieszkodliwiania gazu wysypiskowego na składowisku. 

Wydatki poniesione w 2012 roku dotyczyły między innymi: 

- rekultywacji nieczynnego składowiska odpadów komunalnych  w Dołach Brzeskich Gmina 

Grabica, 

- pełnienia nadzoru inwestorskiego nad rekultywacją składowiska odpadów w Dołach 

Brzeskich Gmina Grabica, 

- zamieszczenia w tygodniku „Tydzień Trybunalski” ogłoszenia prasowego poświęconego 

projektowi "Rekultywacja składowiska odpadów w Dołach Brzeskich" oraz w tygodniku 

"Ziemia Piotrkowska", 

- dzierżawy nieruchomości położonej we wsi Doły Brzeskie, dotychczas eksploatowanej  

jako składowisko odpadów. 

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Łódzkiego na lata 2007-2013. 

            Powyższe przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z harmonogramem projektu i na dzień  

            dzisiejszy są zapewnione środki w budżecie 2013 r. i w WPF, na pełną realizację zadania. 

 

6) Nazwa przedsięwzięcia: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Piotrkowie 

Trybunalskim 

Cel: zaspokojenie potrzeb informatycznych społeczeństwa. 

            Jednostką realizującą jest Urząd Miasta. 

            Lata realizacji 2012 – 2014. 

            Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 985.041,00 zł, w tym   

            837.284,85 zł to środki  z UE. 

            Wydatki zrealizowane w 2012 r. – 68.154,74 zł, co stanowi  83,52 % planu  81.600,00 zł. 

            Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia –  68.154,74 zł, co stanowi  6,92 % 

            nakładów łącznie. 

Projekt dotyczy przekazania mieszkańcom miasta 100 komputerów wraz z dostępem do 

internetu oraz 35 komputerów oraz sprzętu specjalistycznego do Miejskiej Biblioteki 

Publicznej oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. W 2012 roku 

zabezpieczone środki finansowe zostały wydane na wynagrodzenia Lidera Projektu, koszty 

związane z promocją Projektu oraz zakup pieczątek na cele realizacji Projektu.  

            Powyższe przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z harmonogramem projektu i na dzień  

            dzisiejszy są zapewnione środki w budżecie 2013 r. i w WPF, na pełną realizację zadania. 
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B. Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne n iż wymienione w punkcie A)  

 

1)   Nazwa przedsięwzięcia: Zobowiązania wynikające z prowadzonych wcześniej inwestycji na 

      terenie miasta 

      Cel: zobowiązania z tytuły opłat za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie  

      drogowym. 

            Jednostką realizującą jest Urząd Miasta. 

            Lata realizacji 2011 – 2030. 

            Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie –  511.965,20 zł. 

            Wydatki zrealizowane w 2012 r. – 28.419,40 zł, co stanowi  100,00 % planu na ten rok. 

            Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia –  28.419,40 zł, co stanowi  5,55 % 

            nakładów łącznie. 

            Uchwałą Nr XIX/363/12 z dnia 28 marca 2012 r. zmniejszono wartość przedsięwzięcia 

            o kwotę 41.524,54 zł, ponieważ w związku z realizacją przedsięwzięcia od stycznia 2012 r.  

            nie były poniesione wydatki w 2011 roku. 

Uregulowano należności  za wykonanie analizy porealizacyjnej wraz z pomiarem hałasu    

w celu sprawdzenia oddziaływania akustycznego zrealizowanego przedsięwzięcia: dla 

obwodnicy miasta – etap III, dla Pl. Czarnieckiego, dla ul. Słowackiego oraz za 

opracowanie wskaźników osiągniętych celów, rezultatów i produktów do raportu wpływu dla 

II etapu obwodnicy miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Zapłacono również za opracowanie 

audytu energetycznego wraz z efektem ekologicznym. 

Pokryto wieloletnie zobowiązania wynikające z prowadzenia nowych inwestycji: opłaty za 

wyłączenie gruntów z produkcji leśnej (dot. przepompowni Kleszcz, wodociągu w osiedlu 

Jeziorna, obwodnica II etap), opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń 

infrastruktury technicznej. Zapłacono odsetki związane z postępowaniem sądowym 

wobec wykonawcy obwodnicy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Habau Hoch – und 

Tiefbaugesellschaft mbH.  Na dzień dzisiejszy są zapewnione środki w budżecie 2013 r. i w 

WPF na pełną realizację zadania.  

 

2)   Nazwa przedsięwzięcia: Zobowiązania wynikające z prowadzonych wcześniej inwestycji na 

      terenie miasta 

      Cel: realizacja postanowień zawartych w umowie dofinansowania zadań środkami UE. 

            Jednostką realizującą był Urząd Miasta. 

            Lata realizacji 2011 – 2012. 

            Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie –  108.043,90 zł. 

            Wydatki zrealizowane w 2012 r. – 65.805,00 zł, co stanowi  94,01 % planu  70.000,00 zł. 

            Uchwałą Nr XXIII/408/12 z dnia 27 czerwca 2012 r. zwiększono wartość przedsięwzięcia 

            o kwotę 28.043,90 zł, w związku z planowaną nową umową. 
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            Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia –  103.848,90 zł, co stanowi  96,12 % 

            nakładów łącznie. 

            W 2012 rok poniesiono koszty z tytułu opłaty za umieszczenie infrastruktury technicznej  

            w pasie dróg gminnych i w pasie dróg krajowych. 

            Powyższe przedsięwzięcie realizowano zgodnie z założeniami i było zgodne z wieloletnią 

            prognozą finansową.  

 

3) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa ul. Żeglarskiej  wraz z infrastrukturą techniczną.                                         

Cel: realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

            Jednostką realizującą jest Urząd Miasta. 

            Lata realizacji 2011 – 2013. 

            Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie –  719.728,60 zł. 

            Wydatki zrealizowane w 2012 r. – 134.109,86 zł, co stanowi  95,79 % planu 140.000,00 zł. 

            Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia –  153.838,46 zł, co stanowi  21,37 %                 

            nakładów łącznie. 

            Uchwałą Nr XX/383/12 z dnia 18 kwietnia 2012 r. zmniejszono wartość przedsięwzięcia         

            o kwotę  50.000,00 zł, w związku z wyodrębnieniem nowego jednorocznego zadania  

            dotyczącego budowy ul. Dalekiej. 

            Uchwałą Nr XXI/391/12 z dnia 16 maja 2012 r. zmniejszono wartość przedsięwzięcia         

            o kwotę  271,40 zł, w związku z mniejszym faktycznym wykonaniem za 2011 rok. 

            Uchwałą Nr XXVII/497/12 z dnia 28 listopada 2012 r. dokonano zmian w limitach  

            wydatków w poszczególnych latach.  

            Uchwałą Nr XXVIII/509/12 z dnia 19 grudnia 2012 r. dokonano zmian w limitach  

            wydatków w poszczególnych latach. 

            Przesunięcie środków z 2012 r. na 2013 r. wynikało z konieczności zabezpieczenia 

            środków na odszkodowania za przejęte nieruchomości pod budowę drogi w trybie ZRID.  

            W ramach przedsięwzięcia zrealizowano budowę wodociągu o długości 347 m i kanalizacji 

            sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami, do posesji o długości 389,92 m.   

            Powyższe przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z założeniami projektu i na dzień  

            dzisiejszy są zapewnione środki w budżecie 2013 r. i w WPF na pełną realizację zadania. 

 

4) Nazwa przedsięwzięcia: Przebudowa ul. Narutowicza wraz z kanalizacją deszczową.                                 

Cel: realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

            Jednostką realizującą był Urząd Miasta. 

            Lata realizacji 2009 – 2012. 

            Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie –  1.669.764,21 zł. 

            Wydatki zrealizowane w 2012 r. – 1.573.865,12 zł, co stanowi  98,06 % planu  

            1.605.000,00 zł. 
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            Uchwałą Nr XXI/391/12 z dnia 16 maja 2012 r. zmniejszono wartość przedsięwzięcia         

            o kwotę  1.745,79 zł, w związku z mniejszym faktycznym wykonaniem za 2011 rok. 

            Uchwałą Nr XXIII/408/12 z dnia 27 czerwca 2012 r. zwiększono wartość przedsięwzięcia 

            o kwotę  351.000,00 zł, zgodnie z wartością kosztorysową zadania. 

            Uchwałą Nr XXV/448/12 z dnia 26 września 2012 r. zmniejszono wartość przedsięwzięcia         

            o kwotę  186.000,00 zł, w związku z niską ceną ofertową na wykonanie zadania. 

            Uchwałą Nr XXVI/459/12 z dnia 31 października 2012 r. zmniejszono wartość  

            przedsięwzięcia  o kwotę  160.000,00 zł, w wyniku rozliczenia zadania po przetargu. 

            Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia –  1.638.629,33 zł, co stanowi  98,14 % 

            nakładów łącznie. 

            Inwestycja została wykonana. Rzeczowo zadanie ukończono w 100 %. Zakres rzeczowy to 

            przebudowa ulicy Narutowicza na odc. od ul. Zjazdowej do ul. Sienkiewicza długości  

            404,45 m, o powierzchni 3 092,1 m2  wraz z obustronnymi chodnikami i zjazdami oraz 

            infrastruktury technicznej, budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami do  

            wpustów długości 477,4 m..  

            Realizacja przedsięwzięcia zgodna była z wieloletnią prognozą finansową.   

 
5) Nazwa przedsięwzięcia: Rozbudowa wodociągu w ul. Pawłowskiej.                                          

Cel: realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

            Jednostką realizującą był Urząd Miasta. 

            Lata realizacji 2011 – 2012. 

            Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie –  104.057,20 zł. 

            Wydatki zrealizowane w 2012 r. – 99.097,53 zł, co stanowi  97,63 % planu  101.500,00 zł. 

            Uchwałą Nr XXI/391/12 z dnia 16 maja 2012 r. zmniejszono wartość przedsięwzięcia         

            o kwotę  42,80 zł, w związku z mniejszym faktycznym wykonaniem za 2011 rok. 

            Uchwałą Nr XXVI/459/12 z dnia 31 października 2012 r. zmniejszono wartość  

            przedsięwzięcia  o kwotę  28.500,00 zł, w wyniku rozliczenia zadania. 

            Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia –  101.654,73 zł, co stanowi  97,69 % 

            nakładów łącznie. 

            W ramach zadania wykonano kompleksową dokumentację projektową rozbudowy sieci  

            wodociągowej w ulicy Pawłowskiej od ul. Powstańców Warszawskich do skrzyżowania               

            z ul. Brzeźnicką oraz wybudowano na jej podstawie – I etap wodociągu długości 475,56 m  

            od posesji nr 62 przy ul. Pawłowskiej (włączenie do istniejącego odcinka wodociągu) do  

            posesji nr 106, zgodnie z umową.  

            Realizacja przedsięwzięcia była zgodna z  wieloletnią prognozą finansową.   
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6) Nazwa przedsięwzięcia: Montaż instalacji kolektorów słonecznych na budynkach Krytych 

Pływalni.                                          

Cel: zastosowanie instalacji kolektorów słonecznych na potrzeby podgrzewu wody 

basenowej. 

            Jednostką realizującą był Urząd Miasta. 

            Lata realizacji 2011 – 2012. 

            Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie –  341.069,00 zł. 

            Wydatki zrealizowane w 2012 r. – 303.435,00 zł, co stanowi  94,16 % planu  322.250,00 zł. 

            Uchwałą Nr XXIII/408/12 z dnia 27 czerwca 2012 r. zwiększono wartość przedsięwzięcia 

            o kwotę  252.250,00 zł, w związku otrzymaniem dotacji w kwocie 161.250,00 zł  

            z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz  

            z niewystarczającą kwotą zaplanowaną w budżecie w 2012 roku na ten cel ze środków  

            własnych. 

            Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia –  322.254,00 zł, co stanowi  94,48 % 

            nakładów łącznie. 

            Celem przedsięwzięcia było zastosowanie kolektorów słonecznych na potrzeby podgrzania   

            wody basenowej na Krytej Pływalni przy ul. Belzackiej. W ramach realizowanego zadania  

            środki  finansowe w roku 2012 wydane zostały na zakup i montaż instalacji.           

            Powyższe przedsięwzięcie z realizowano zgodnie z założeniami i było zgodne z wieloletnią 

            prognozą finansową.  

 

7) Nazwa przedsięwzięcia: Montaż instalacji kolektorów słonecznych na budynku Domu 

Pomocy Społecznej.                                          

Cel: zastosowanie instalacji kolektorów słonecznych na potrzeby podgrzewu wody 

użytkowej. 

            Jednostką realizującą był Urząd Miasta. 

            Lata realizacji 2011 – 2012. 

            Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie –  151.104,00 zł. 

            Wydatki zrealizowane w 2012 r. – 119.597,80 zł, co stanowi  88,20 % planu  135.606,00 zł. 

            Uchwałą Nr XXIII/408/12 z dnia 27 czerwca 2012 r. zwiększono wartość przedsięwzięcia 

            o kwotę  139.200,00 zł, w związku otrzymaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu 

            Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

            Uchwałą Nr XXV/448/12 z dnia 26 września 2012 r. zmniejszono wartość przedsięwzięcia         

            o kwotę  43.594 zł, w związku z mniejszymi potrzebami po rozstrzygnięciu przetargu. 

            Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia –  135.095,80 zł, co stanowi  89,41 % 

            nakładów łącznie. 
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            Celem przedsięwzięcia było zastosowanie kolektorów słonecznych na potrzeby podgrzania  

            wody użytkowej w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Żwirki. Środki finansowe w ramach  

            realizowanego zadania przeznaczone zostały na zakup i montaż instalacji.  

            Powyższe przedsięwzięcie zrealizowano w całości. Niski poziom wynika z oszczędności. 

 

8) Nazwa przedsięwzięcia: Montaż instalacji kolektorów słonecznych na budynku Pogotowia 

Opiekuńczego.                                          

Cel: zastosowanie instalacji kolektorów słonecznych na potrzeby podgrzewu wody 

użytkowej. 

            Jednostką realizującą był Urząd Miasta. 

            Lata realizacji 2010 – 2012. 

            Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie –  26.906,00 zł. 

            Wydatki zrealizowane w 2012 r. – 0,00 zł, co stanowi  0,00 % planu  18.000,00 zł. 

            Uchwałą Nr XXI/391/12 z dnia 16 maja 2012 r. zmniejszono wartość przedsięwzięcia         

            o kwotę  1.000,00 zł, w związku z mniejszym faktycznym wykonaniem za 2011 rok. 

            Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia –  8.906,00 zł, co stanowi  33,10 % 

            nakładów łącznie. 

            Celem przedsięwzięcia było zastosowanie kolektorów słonecznych na potrzeby podgrzania 

             wody użytkowej w Pogotowiu Opiekuńczym przy ul. Wojska Polskiego. W roku 2010            

wykonana została dokumentacja projektowa, a następnie rozpoczęto procedurę             

pozyskiwania odpowiednich zezwoleń, niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia. Do 

końca 2012 roku procedura ta nie została zakończona, bowiem toczy się postepowanie 

odwoławcze od decyzji Konserwatora Zabytków, niezbędnej do pozyskania pozwolenia na 

budowę. Bez odpowiednich zezwoleń nie było możliwości kontynuowania realizacji 

przedsięwzięcia, stąd też brak wykonania wydatków w 2012 roku. Realizacja 

przedsięwzięcia kontynuowana będzie po uzyskaniu niezbędnych decyzji i pozwoleń. 

 

9) Nazwa przedsięwzięcia: Regulacja rzeki Strawy – dokumentacja techniczna.                                         

Cel: realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

            Jednostką realizującą jest Urząd Miasta. 

            Lata realizacji 2010 – 2013. 

            Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie –  367.308,96 zł. 

            Wydatki zrealizowane w 2012 r. –  30.000,00 zł, co stanowi  100,00 % planu na ten rok. 

            Uchwałą Nr XXI/391/12 z dnia 16 maja 2012 r. zmniejszono wartość przedsięwzięcia         

            o kwotę  141,50 zł, w związku z mniejszym faktycznym wykonaniem za 2011 rok. 

            Uchwałą Nr XXVI/459/12 z dnia 31 października 2012 r. dokonano zmian w limitach  

            wydatków w poszczególnych latach. W związku z opóźnieniem w przekazaniu uzgodnionej 

            dokumentacji projektowej, realizacja zadania rozpocznie się w 2013 r.   
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            Uchwałą Nr XXVIII/509/12 z dnia 19 grudnia 2012 r. dokonano zmian w limitach  

            wydatków w poszczególnych latach. 

            Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia –  103.308,96 zł, co stanowi  28,13 % 

            nakładów łącznie. 

            Dokumentacja została zlecona do opracowania z podziałem na trzy etapy: etap I – odcinek  

            od ul. Polnej (rejon posesji nr 72) do Al. Armii Krajowej, etap II – odcinek od Al. Armii 

            Krajowej poprzez ulicę Wojska Polskiego (tzw. Ryneczek) do ul. Mickiewicza, etap III – 

            odcinek od Alei Kopernika do ulicy Wojska Polskiego wzdłuż ulicy Pereca.  

            W 2012 roku zapłacono za uzyskaną część dokumentacji. Pozostałe etapy nie zostały  

            przekazane, gdyż są w trakcie uzgodnień. Realizacja przedsięwzięcia zgodna jest 

            z wieloletnią prognozą finansową.   

 

10)  Nazwa przedsięwzięcia: Regulacja rzeki Strawy – etap I.                                          

 Cel: realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

             Jednostką realizującą jest Urząd Miasta. 

             Lata realizacji 2012 – 2013. 

             Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie –  1.500.000,00 zł. 

             Wydatki zrealizowane w 2012 r. –  0,00 zł, co stanowi  0,00 % planu 500,00 zł. 

             Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia –  0,00 zł, co stanowi  0,00 % 

             nakładów łącznie. 

             Brak dokumentacji projektowej i  niezbędnych pozwoleń na budowę. Roboty zostaną 

             rozpoczęte przy sprzyjających warunkach pogodowych – w okresie letnim w 2013 roku.  

 

11)  Nazwa przedsięwzięcia: Przebudowa pomieszczeń noclegowni dla bezdomnych 

       Cel: poprawa warunków bytowych osób bezdomnych. 

             Jednostką realizującą był Urząd Miasta. 

             Lata realizacji 2011 – 2012. 

             Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie –  933.711,03 zł. 

             Wydatki zrealizowane w 2012 r. –  56.816,38 zł, co stanowi  99,99 % planu  56.820,00 zł. 

             Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia –  933.707,41 zł, co stanowi  100,00 % 

             nakładów łącznie. 

            Uchwałą Nr XXI/391/12 z dnia 16 maja 2012 r. zmniejszono wartość przedsięwzięcia         

            o kwotę  121.587,10 zł, w związku z mniejszym faktycznym wykonaniem za 2011 rok. 

 

12)  Nazwa przedsięwzięcia: Trakt Wielu Kultur - Rozwój potencjału turystycznego Miasta  

 poprzez rewitalizację zabytkowych obszarów Piotrkowa Trybunalskiego  - etap II.                                                                      

 Cel: ożywienie gospodarcze i społeczne zdegradowanych obszarów PT poprzez      

 wykorzystanie potencjału turystycznego Miasta. 
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             Jednostką realizującą jest Urząd Miasta. 

             Lata realizacji 2008 – 2015. 

             Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie –  6.848.086,23 zł. 

             Wydatki zrealizowane w 2012 r. – 544.151,64 zł, co stanowi  100,00 % planu  na ten rok. 

             Uchwałą Nr XVI/336/12 z dnia 25 stycznia 2012 r. zmniejszono wartość przedsięwzięcia 

 o kwotę 2.050.000,00 zł. Miasto złożyło wniosek aplikacyjny do IPI RPO, który znalazł   

 się na drugim miejscu listy rezerwowej.  

             Uchwałą Nr XVIII/347/12 z dnia 29 lutego 2012 r. zwiększono wartość przedsięwzięcia 

             o kwotę 2.050.000,00 zł, na wypadek umieszczenia projektu na liście podstawowej. 

             Uchwałą Nr XXI/391/12 z dnia 16 maja 2012 r. dokonano zmian w limitach  

             wydatków w poszczególnych latach. 

             Uchwałą Nr XXVI/459/12 z dnia 31 października 2012 r. dokonano zmian w limitach  

             wydatków w poszczególnych latach.  

             Uchwałą Nr XXVIII/509/12 z dnia 19 grudnia 2012 r. dokonano zmian w limitach  

             wydatków w poszczególnych latach. 

             Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia –  908.814,88 zł, co stanowi  13,27 % 

             nakładów łącznie. 

Realizacja przedsięwzięcia była zgodna z wieloletnią prognozą finansową.              

W 2012 r. w ramach inwestycji zrealizowano kolejny etap projektu „Przebudowę ulicy             

Farnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”. Zakres rzeczowy to m.in. roboty             

drogowe /na odcinku ul. Grodzka – Plac Czarnieckiego/ wraz z umieszczeniem w jezdni 12 

szt. mosiężnych tablic z herbami rzemieślniczymi, budowa i przebudowa  kanalizacji 

deszczowej wraz z przyłączami w granicach pasa drogowego, przebudowa kanalizacji 

sanitarnej, przyłączy wodociągowych, budowa oświetlenia ulicznego. Zadanie zrealizowane 

zostało ze środków własnych Miasta.  Ponadto dla TWK podpisano preumowę dotyczącą 

przygotowania indywidualnego projektu kluczowego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Zgodnie z ww. umową należy 

do Instytucji Zarządzającej złożyć wniosek o dofinansowanie Projektu w ramach RPO WŁ / 

możliwe dofinansowanie 85 %/. Kolejna część TWK obejmuje do realizacji przebudowę ulic: 

POW, Rycerskiej, Rwańskiej, Starowarszawskiej wraz infrastrukturą techniczną oraz 

remonty elewacji budynku Ośrodka Działań Artystycznych, I Liceum Ogólnokształcącego          

i zamku. Przewidywany termin wykonania całego zakresu prac to koniec 2014 roku.   

 

13) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa nowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Tryb. 

      Cel: stworzenie nowoczesnej bazy w sferze kultury i sztuki. 

            Jednostką realizującą jest Urząd Miasta. 

            Lata realizacji 2007 – 2014. 

            Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie –  6.798.551,55 zł. 



18 
 

            Wydatki zrealizowane w 2012 r. –  13.005,00 zł, co stanowi  100,00 % planu  na ten rok. 

            Uchwałą Nr XXVI/459/12 z dnia 31 października 2012 r., dokonano zmian w limitach  

            wydatków w poszczególnych latach. Negatywna rekomendacja Ministerstwa Kultury  

            i Dziedzictwa Narodowego w sprawie dofinansowania zadania przyczyniło się do zmiany  

            harmonogramu realizacji projektu.  

            Uchwałą Nr XXVII/497/12 z dnia 28 listopada 2012 r. dokonano zmian w limitach  

            wydatków w poszczególnych latach.  

            Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia –  1.206.174,24 zł, co stanowi  17,74 % 

            nakładów łącznie. 

             W ramach środków budżetowych opracowano aktualizację kosztorysów inwestorskich. 

Wykonano również analizę finansowo – ekonomiczno – dokumentacyjną stanowiącą 

merytoryczną podstawę do wniosku aplikacyjnego w celu  uzyskania środków unijnych              

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013. Złożony 

wniosek do RPO nie przyniósł oczekiwanych rezultatów. Nadal będziemy poszukiwali 

programu umożliwiającego dofinansowanie inwestycji.  

 

14) Nazwa przedsięwzięcia: Termomodernizacja budynku dydaktycznego CKP wraz 

      z modernizacją źródła ciepła. 

      Cel: realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

            Jednostką realizującą jest Urząd Miasta. 

            Lata realizacji 2012 – 2013. 

            Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie –  803.000,00 zł. 

            Wydatki zrealizowane w 2012 r. –  28.293,60 zł, co stanowi  90,21 % planu  31.365,00 zł. 

            Uchwałą Nr XXVI/459/12 z dnia 31 października 2012 r. dokonano  zmian w limitach  

            wydatków w poszczególnych latach. 

            Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia –  28.293,60 zł, co stanowi  3,52 % 

            nakładów łącznie. 

             W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowa termomodernizacji 

budynku CKP. Realizacja nastąpi w 2013 roku, zgodnie z budżetem na 2013 rok                             

i z wieloletnią prognozą finansową. 

 

15) Nazwa przedsięwzięcia: Termomodernizacja budynków SP Nr 11 wraz z modernizacją 

      źródła ciepła. 

      Cel: realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

            Jednostką realizującą jest Urząd Miasta. 

            Lata realizacji 2012 – 2013. 

            Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie –  401.000,00 zł. 

            Wydatki zrealizowane w 2012 r. –  28.293,60 zł, co stanowi  94,31 % planu  30.000,00 zł. 
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            Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia –  28.293,60 zł, co stanowi  7,06 % 

            nakładów łącznie. 

Opracowano dokumentację projektową termomodernizacji budynku. Powyższe 

przedsięwzięcie będzie zrealizowane zgodnie z budżetem i założeniami wieloletniej 

prognozy finansowej.  

 

16) Nazwa przedsięwzięcia: Przebudowa ul. POW wraz z przebudową i rozbudową  

      infrastruktury technicznej. 

      Cel: realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

      Jednostką realizującą jest Urząd Miasta. 

            Lata realizacji 2012 – 2013. 

            Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie –  5.429.224,00 zł. 

            Wydatki zrealizowane w 2012 r. –  3.075,00 zł, co stanowi  100,00 % planu  na ten rok. 

            Uchwałą Nr XXVIII/509/12 z dnia 19 grudnia 2012 r. zmniejszono wartość przedsięwzięcia         

            o kwotę  11.925,00 zł, w związku z mniejszym wykonaniem za 2012 rok. 

            Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia –  3.075,00 zł, co stanowi  0,06 % 

            nakładów łącznie. 

Ze względu na uzyskane z końcem roku środki z UE w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 dla Traktu Wielu Kultur etap II, 

przy korzystniejszym dofinansowaniu 85 %, zakres zadania zostanie włączony do TWK 

etap II. Realizacja przedsięwzięcia zgodna  jest z wieloletnią prognozą finansową. 

 

17) Nazwa przedsięwzięcia: Rozbudowa ul. Zalesickiej – etap II. 

      Cel: realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

            Jednostką realizującą  jest Urząd Miasta. 

            Lata realizacji 2012 – 2013. 

            Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie –  5.948.281,00 zł. 

            Wydatki zrealizowane w 2012 r. –  175.203,96 zł, co stanowi  100,00 % planu  na ten rok. 

            Uchwałą Nr XXVIII/509/12 z dnia 19 grudnia 2012 r. dokonano zmian w limitach  

            wydatków w poszczególnych latach, przesuwając zaoszczędzone środki z 2012 roku na 

            2013 rok. 

            Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia –  175.203,96 zł, co stanowi  2,95 % 

            nakładów łącznie. 

Posiadamy aktualizację dokumentacji projektowej i podział II etapu rozbudowy                             

ul. Zalesickiej na część I od nr 66 do przepustu przy Śrutowym Dołku i  część od Śrutowego 

Dołka do granic miasta. W ramach zadania w 2012 r. wykonano odcinek kanalizacji 

grawitacyjnej długości  469,78 m / ul. Zalesicka 90-136/ wraz z przyłączami do posesji                   

w liniach regulacyjnych ulicy długości 85 m /. Prace zakończono w grudniu.  
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W 2012 r. ponadto złożono wniosek o pozyskanie środków krajowych z NPPDL 2007-2013/ 

tzw. „schetynówek”/ na realizację II etapu I części zadania tj. odc. ul. Zalesickiej od nr 66 do 

Śrutowego Dołka. Po uzyskaniu dofinansowania przewidujemy przystąpić do realizacji 

inwestycji.  

 

18) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa części dróg na osiedlu Pawłowska wraz z budową 

      kanalizacji sanitarnej (odszkodowania). 

      Cel: realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

            Jednostką realizującą jest Urząd Miasta. 

            Lata realizacji 2012 – 2013. 

            Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie –  200.000,00 zł. 

            Wydatki zrealizowane w 2012 r. –  2.113,80 zł, co stanowi  100,00 % planu  na ten rok. 

            Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia –  2.113,80 zł, co stanowi  1,06 % 

            nakładów łącznie. 

             Na podstawie umowy wykonano i zapłacono za dokumentację rozbiórki budynków 

kolidujących z projektowaną drogą, zlokalizowanych przy ul. Łódzkiej 68e. Trwa  

postępowanie w celu uzyskania decyzji w trybie ZRID. Po uprawomocnieniu się w/w decyzji 

będzie prowadzone postępowanie odszkodowawcze za przejęte nieruchomości na cele 

budowlane. Realizacja przedsięwzięcia zgodna jest z wieloletnią prognozą finansową. 

 

19) Nazwa przedsięwzięcia: Rozbudowa ul. Rolniczej od torów PKP do ul. Spacerowej  

      i przebudowa ul. Spacerowej. 

      Cel: realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

            Jednostką realizującą jest Urząd Miasta. 

            Lata realizacji 2012 – 2013. 

            Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie –  100.000,00 zł. 

            Wydatki zrealizowane w 2012 r. –  851,04 zł, co stanowi  85,10 % planu  1.000,00 zł. 

            Uchwałą Nr XXVIII/509/12 z dnia 19 grudnia 2012 r. dokonano zmian w limitach  

            wydatków w poszczególnych latach. W związku ze zmianą harmonogramu realizacji  

            zadania, przesunięto środki z 2012 roku na 2013 rok. 

            Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia –  851,04 zł, co stanowi  0,85 % 

            nakładów łącznie. 

Zawarta została umowa na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-

kosztorysowej rozbudowy ul. Rolniczej na odcinku od torów PKP do ul. Spacerowej, 

rozbudowy ul. Spacerowej na odcinku od ul. Krętej do ul. Jerozolimskiej i przebudowy ulicy 

Jerozolimskiej na odcinku od ul. Spacerowej do ul. Rzemieślniczej wraz z niezbędną 

infrastrukturą techniczną, z terminem realizacji na koniec kwietnia 2013 r. Powyższe 

przedsięwzięcie będzie zrealizowane zgodnie z wieloletnią prognozą finansową.  
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20) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa wodociągu w ul. Gęsiej. 

      Cel: realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

            Jednostką realizującą jest Urząd Miasta. 

            Lata realizacji 2012 – 2013. 

            Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie –  251.672,10 zł. 

            Wydatki zrealizowane w 2012 r. –  11.672,10 zł, co stanowi  100,00 % planu  na ten rok. 

            Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia –  11.672,10 zł, co stanowi  4,64 % 

            nakładów łącznie. 

Uzyskano dokumentację techniczną budowy wodociągu w ulicy Gęsiej na odcinku od ulicy 

Widok do ulicy Wiatracznej, w ulicy Wiatracznej oraz spięcie wodociągu w ul. Brzeźnickiej, 

a także pozwolenie na budowę. Realizacja przedsięwzięcia zgodna jest z wieloletnią 

prognozą finansową. 

 

21) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa ul. Zawiłej i ul. Gołębiej wraz z uzbrojeniem. 

      Cel: realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

            Jednostką realizującą jest Urząd Miasta. 

            Lata realizacji 2012 – 2013. 

            Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie –  1.010.000,00 zł. 

            Wydatki zrealizowane w 2012 r. –  7.557,71 zł, co stanowi  75,58 % planu  10.000,00 zł. 

            Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia –  7.557,71 zł, co stanowi  0,75 % 

            nakładów łącznie. 

Urząd posiada dokumentację projektowo – kosztorysową z podziałem na  budowę ulic: 

Zawiłej na odcinku od ul. Regatowej do ulicy Zawiłej (ciąg pieszo-rowerowy) długości ok. 

400 m, Gołębiej długości ok. 470 m wraz  z budową podziemnej infrastruktury technicznej.  

Uzyskano decyzję na realizację inwestycji drogowej /ZRID/ dla ul. Zawiłej i Gołębiej. 

Rozpoczęte zostało postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowań za przejęte 

nieruchomości pod budowę drogi. W 2013 r. planuje się wypłatę odszkodowań i wykonanie 

wodociągu i kanalizacji sanitarnej w tych ulicach.  

Realizacja przedsięwzięcia zgodna jest z wieloletnią prognozą finansową. 

 

22) Nazwa przedsięwzięcia: Przebudowa ul. Śląskiej (odszkodowania). 

      Cel: realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

            Jednostką realizującą jest Urząd Miasta. 

            Lata realizacji 2012 – 2013. 

            Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie –  100.000,00 zł. 

            Wydatki zrealizowane w 2012 r. –  1.852,00 zł, co stanowi  92,60 % planu  2.000,00 zł. 

            Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia –  1.852,00 zł, co stanowi  1,85 % 

            nakładów łącznie. 
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Trwa postępowanie odszkodowawcze prowadzone są przez Urząd Wojewódzki w Łodzi. 

Brak ostatecznych decyzji z UW, na podstawie których można byłoby wypłacić 

odszkodowania, za przejęte nieruchomości w trybie spec ustawy drogowej. W 2013 roku 

zabezpieczono środki na realizację wypłat odszkodowań. Realizacja przedsięwzięcia 

zgodna jest z wieloletnią prognozą finansową. 

 

23) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego przy ul. Belzackiej. 

      Cel: realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

            Jednostką realizującą jest Urząd Miasta. 

            Lata realizacji 2012 – 2013. 

            Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie –  84.000,00 zł. 

            Wydatki zrealizowane w 2012 r. –  20.000,00 zł, co stanowi  58,82 % planu  34.000,00 zł. 

            Uchwałą Nr XXVIII/509/12 z dnia 19 grudnia 2012 r. zmniejszono wartość przedsięwzięcia         

            o kwotę  16.000,00 zł, w związku z mniejszym wykonaniem za 2012 rok. 

            Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia –  20.000,00 zł, co stanowi  23,81 % 

            nakładów łącznie. 

W ramach środków zlecono opracowanie projektu budowlano-wykonawczego. W 2013 r. 

przewiduje się uzyskać niezbędne uzgodnienia i pozwolenia wynikające z przepisów.  

Będziemy poszukiwać środków zewnętrznych na realizację inwestycji, której wykonanie 

należy przeprowadzić etapowo. Realizacja przedsięwzięcia zgodna jest z wieloletnią 

prognozą finansową. 

 

24) Nazwa przedsięwzięcia: Modernizacja budynków UM. 

      Cel: poprawa estetyki i funkcjonalności UM. 

            Jednostką realizującą jest Urząd Miasta. 

            Lata realizacji 2012 – 2013. 

            Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie –  238.685,00 zł. 

            Wydatki zrealizowane w 2012 r. –  11.685,00 zł, co stanowi  100,00 % planu  na ten rok. 

            Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia –  11.685,00 zł, co stanowi  4,90 % 

            nakładów łącznie. 

            Uchwałą Nr XXVIII/509/12 z dnia 19 grudnia 2012 r. zwiększono wartość przedsięwzięcia         

            o kwotę  54.000,00 zł, w związku z rozszerzeniem zakresu wykonania robót. 

 

25) Nazwa przedsięwzięcia: Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w SP Nr 8. 

      Cel: osuszenie fundamentów i położenie warstwy izolacyjnej. 

            Jednostką realizującą jest Urząd Miasta. 

            Lata realizacji 2012 – 2013. 

            Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie –  60.000,00 zł. 
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            Wydatki zrealizowane w 2012 r. –  0,00 zł, co stanowi  0,00 % planu  30.000,00 zł. 

            Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia –  0,00 zł, co stanowi  0,00 % 

            nakładów łącznie. 

            Przedłużające się procedury uniemożliwiły wykonanie zadania. Realizacja przedsięwzięcia  

            nastąpi w 2013 roku. Realizacja i projektowanie planowane są na 2013 rok. 

 

26) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa ulicy Dalekiej na odcinku od istniejącego odcinka 

      ul. Dalekiej do ul. Wierzeje wraz z infrastrukturą techniczną – dokumentacja techniczna. 

      Cel: realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

            Jednostką realizującą jest Urząd Miasta. 

            Lata realizacji 2012 – 2013. 

            Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie –  50.000,00 zł. 

            Wydatki zrealizowane w 2012 r. –  30.750,00 zł, co stanowi  99,19 % planu  31.000,00 zł. 

            Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia –  30.750,00 zł, co stanowi  61,50 % 

            nakładów łącznie. 

Opracowano dokumentację techniczną. W 2013 r. planuje się wykonanie map podziałów 

geodezyjnych wynikających z dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji na realizację 

inwestycji drogowej /ZRID/. Realizacja przedsięwzięcia zgodna jest z wieloletnią prognozą 

finansową. 

 

27) Nazwa przedsięwzięcia: Adaptacja placu zabaw oraz zakup urządzeń zabawowych. 

      Cel: zapewnienie odpowiedniego i atestowanego wyposażenia dla zabaw wychowanków. 

            Jednostką realizującą jest Urząd Miasta. 

            Lata realizacji 2012 – 2013. 

            Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie –  30.700,00 zł. 

            Wydatki zrealizowane w 2012 r. –  6.150,00 zł, co stanowi  100,00 % planu  na ten rok. 

            Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia –  6.150,00 zł, co stanowi  20,03 % 

            nakładów łącznie. 

W 2012 r. wykonano uporządkowanie i wyrównanie terenu pod plac zabaw poprzez: 

usunięcie korzeni drzew, wykorzenienie samosiejek, wywóz gruzu. W 2013 roku planowany 

jest zakup urządzeń zabawowych. Realizacja przedsięwzięcia zgodna jest z wieloletnią 

prognozą finansową. 
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III. Umowy, których realizacja w roku bud żetowym i w latach nast ępnych jest niezb ędna dla 

zapewnienia ci ągłości działania jednostki i których płatno ści przypadaj ą w okresie 

dłu ższym ni ż rok, zostały uj ęte w grupie wydatków bie żących na realizacj ę zadań 

statutowych. Realizacja tych przedsi ęwzięć była zgodna z wieloletni ą prognoz ą finansow ą.  

 

1. Nazwa przedsięwzięcia: Prowadzenie noclegowni dla bezdomnych. 

      Cel: Zapewnienie miejsc noclegowych dla bezdomnych z terenu miasta Piotrkowa   

      Trybunalskiego. 

            Jednostką realizującą jest Urząd Miasta. 

            Lata realizacji 2010 – 2016. 

            Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 1.170.000,00 zł. 

            Wydatki zrealizowane w 2012 r. –  160.000,00 zł, co stanowi  100,00 % planu  na ten rok. 

            Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia –  380.000,00 zł, co stanowi  32,48 % 

            nakładów łącznie. 

            Powyższe przedsięwzięcie realizowano zgodnie z założeniami i było zgodne z wieloletnią 

            prognozą finansową.  

 

2. Nazwa przedsięwzięcia: Konserwacja urządzenia do przemieszczania osób 

niepełnosprawnych, zainstalowanych w budynkach Urzędu Miasta.                                                                       

Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa osobom niepełnosprawnym. 

            Jednostką realizującą jest Urząd Miasta. 

            Lata realizacji 2010 – 2012. 

            Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 5.084,80 zł. 

            Wydatki zrealizowane w 2012 r. –  984,00 zł, co stanowi  100,00 % planu  na ten rok. 

            Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia –  5.084,80 zł, co stanowi  100,00 % 

            nakładów łącznie. 

            Powyższe przedsięwzięcie realizowano zgodnie z założeniami i było zgodne z wieloletnią 

            prognozą finansową.  

 

3. Nazwa przedsięwzięcia:  Usługa ochronna w formie monitorowania obiektów Urzędu Miasta 

w systemie dyskretnego ostrzegania. 

Cel: zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia. 

            Jednostką realizującą jest Urząd Miasta. 

            Lata realizacji 2008 – 2013. 

            Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 27.049,00 zł. 

            Wydatki zrealizowane w 2012 r. –  3.567,00 zł, co stanowi  100,00 % planu  na ten rok. 

            Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia –  26.557,00 zł, co stanowi  98,18 % 

            nakładów łącznie. 
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            Powyższe przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z założeniami jednostki i na dzień  

            dzisiejszy są zapewnione środki na pełną realizację zadania. 

 

4. Nazwa przedsięwzięcia: Zakup usług dostępu do internetu.                                                                     

Cel: zapewnienie dostępu do sieci internet, ciągłości działania urzędu w zakresie  połączeń 

VPN lokalizacji UM oraz innych usług dostępnych przez internet. 

            Jednostką realizującą jest Urząd Miasta. 

            Lata realizacji  2011 – 2014. 

            Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie –  78.595,62 zł. 

            Wydatki zrealizowane w 2012 r. –  20.739,56 zł, co stanowi  100,00 % planu  na ten rok. 

            Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia –  41.592,62 zł, co stanowi  52,92 % 

            nakładów łącznie. 

            Powyższe przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z założeniami jednostki i na dzień  

            dzisiejszy są zapewnione środki na pełną realizację zadania. 

 

5. Nazwa przedsięwzięcia: Zakup usług dzierżawy łącz cyfrowych do transmisji danych.                                                     

Cel: zapewnienie ciągłości działania  urzędu w zakresie połączenia lokalizacji UM. 

            Jednostką realizującą jest Urząd Miasta. 

            Lata realizacji 2011 – 2014. 

            Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie –  364.062,00 zł. 

            Wydatki zrealizowane w 2012 r. –  19.618,50 zł, co stanowi  100,00 % planu  na ten rok. 

            Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia –  51.824,50 zł, co stanowi  14,24 % 

            nakładów łącznie.  Powyższe przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z założeniami           

            jednostki i na dzień  dzisiejszy są zapewnione środki na pełną realizację zadania. 

 

6. Nazwa przedsięwzięcia: Opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury 

technicznej.                                                                                                         

Cel: bezpieczeństwo na drogach. 

            Jednostką realizującą jest Urząd Miasta. 

            Lata realizacji 2006 – 2022. 

            Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie –  15.204,43 zł. 

            Wydatki zrealizowane w 2012 r. –  1.311,30 zł, co stanowi  99,95 % planu  1.312,00 zł. 

            Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia –   3.603,73 zł, co stanowi  23,70 % 

            nakładów łącznie. 

            Powyższe przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z decyzjami administracyjnymi  i na  

            dzień dzisiejszy są zapewnione środki na pełną realizację zadania. 

 

 



26 
 

7. Nazwa przedsięwzięcia: Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów  Skarbu 

Państwa znajdujących się pod wodami rzek Wierzejki i Strawy.                                                                 

Cel: Prawidłowe gospodarowanie wodami Skarbu Państwa. 

            Jednostką realizującą jest Urząd Miasta. 

            Lata realizacji 2010 – 2021. 

            Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie –  2.147,17 zł. 

            Wydatki zrealizowane w 2012 r. –  583,54 zł, co stanowi  100,00 % planu  na ten rok. 

            Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia –    918,93 zł, co stanowi  42,80 % 

            nakładów łącznie. 

            Powyższe przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z zawartymi umowami pomiędzy            

Miastem a Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych. Na dzień dzisiejszy są 

zapewnione środki na pełną realizację zadania. 

 

8. Nazwa przedsięwzięcia: Wynagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz za 

zarządzanie nieruchomościami objętymi umową o zarządzanie.                                                                                                            

Cel: Realizacja zadań związanych z prowadzeniem remontów w zasobach gminy. 

            Jednostką realizującą jest Urząd Miasta. 

            Lata realizacji 2011 – 2013. 

            Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 20.260,00 zł. 

            Wydatki zrealizowane w 2012 r. –  7.380,00 zł, co stanowi  100,00 % planu  na ten rok. 

            Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia –   12.880,00 zł, co stanowi  63,57 % 

            nakładów łącznie. 

            Powyższe przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z umową przez Towarzystwo  

            Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. i na dzień dzisiejszy są zapewnione środki na 

            pełną realizację zadania. 

 

9. Nazwa przedsięwzięcia: Znakowanie psów za pomocą elektronicznych mikroprocesorów 

tzw. chipów.                  

            Cel: zapobieganie bezdomności zwierząt i polepszenie stanu sanitarno  –  

            epidemiologicznego miasta. 

            Jednostką realizującą jest Urząd Miasta. 

            Lata realizacji 2011 – 2012. 

            Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie –  36.250,00 zł. 

            Wydatki zrealizowane w 2012 r. –  18.837,50 zł, co stanowi  75,91 % planu  24.816,00 zł. 

            Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia –  30.271,50 zł, co stanowi  83,51 % 

            nakładów łącznie. 
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             Powyższe przedsięwzięcie realizowano zgodnie z umową z Polskim Towarzystwem 

Rejestracji i Identyfikacji Zwierząt. Niskie wykorzystanie środków na przedmiotowym 

przedsięwzięciu spowodowane jest nieoczekiwanym spadkiem (w stosunku do lat 

minionych) zainteresowania mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego czipowaniem psów. 

 

10. Nazwa przedsięwzięcia: Zapewnienie funkcjonowania UM w zakresie strzeżenia  

i sprzątania pomieszczeń biurowych i otoczenia budynków oraz obsługa prawna w UM.                                    

Cel: Zapewnienie funkcjonowania UM. 

            Jednostką realizującą jest Urząd Miasta. 

            Lata realizacji 2012 – 2014. 

            Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 405.833,58 zł. 

            Wydatki zrealizowane w 2012 r. –  185.796,73 zł, co stanowi  100,00 % planu  na ten rok. 

            Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia –  185.796,73 zł, co stanowi  45,78 % 

            nakładów łącznie. 

            Powyższe przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z założeniami jednostki i na dzień  

            dzisiejszy są zapewnione środki na pełną realizację zadania. 

 

11. Nazwa przedsięwzięcia: Utrzymanie szaletów miejskich.                                                                                                        

Cel: utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta. 

            Jednostką realizującą jest Urząd Miasta. 

            Lata realizacji 2012 – 2013. 

            Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie –  57.600,00 zł. 

            Wydatki zrealizowane w 2012 r. –  38.400,00 zł, co stanowi  100,00 % planu  na ten rok. 

            Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia –  38.400,00 zł, co stanowi  66,67 % 

            nakładów łącznie. 

            Powyższe przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z założeniami jednostki i na dzień  

            dzisiejszy są zapewnione środki na pełną realizację zadania. 

 

12. Nazwa przedsięwzięcia: Usługa dostępu sieci Internet.                                                                                                       

Cel: zapewnienie dostępu do sieci. 

Jednostką realizującą jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinnie. 

            Lata realizacji 2010 – 2014. 

            Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie –  15.186,56 zł. 

            Wydatki zrealizowane w 2012 r. –  7.336,27 zł, co stanowi  93,32 % planu  7.861,76 zł. 

            Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia –  11.964,22 zł, co stanowi  78,78 % 

            nakładów łącznie. 

            Powyższe przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z założeniami jednostki i na dzień  

            dzisiejszy są zapewnione środki na pełną realizację zadania. 
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13. Nazwa przedsięwzięcia: Konserwacja podnośnika dla niepełnosprawnych.                                                                                                       

Cel: bezpieczeństwo osób niepełnosprawnych. 

Jednostką realizującą jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinnie. 

            Lata realizacji 2011 – 2012. 

            Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 2.656,80 zł. 

            Wydatki zrealizowane w 2012 r. –  1.328,40 zł, co stanowi  100,00 % planu  na ten rok. 

            Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia –  2.656,80 zł, co stanowi  100,00 % 

            nakładów łącznie. 

            Powyższe przedsięwzięcie realizowano zgodnie z założeniami i było zgodne z wieloletnią 

            prognozą finansową.  

 

14. Nazwa przedsięwzięcia: Rekompensata strat z tytułu prawnie stosowanych ulg.                                                                                     

Cel: zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie Piotrkowa Trybunalskiego. 

Jednostką realizującą jest Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji. 

            Lata realizacji 2009 – 2020. 

            Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie –  82.516.667,00 zł. 

            Wydatki zrealizowane w 2012 r. –  6.500.000,00 zł, co stanowi  100,00 % planu  na ten rok. 

            Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia   24.916.667,00 zł, co stanowi  30,20 % 

            nakładów łącznie. 

Kwota rekompensaty wynosi rocznie 6.500.000,00 zł i stanowi kwotę utraconych korzyści             

przez Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. Rekompensaty stanowią równowartość              

obniżenia przychodów Spółki z tytułu sprzedaży biletów komunikacji miejskiej o kwotę             

wynikającą z konieczności stosowania ulg w zakresie cen sprzedaży biletów, a także                     

z tytułu korzystania z usług MZK przez osoby uprawnione do przewozów bezpłatnych. 

Zgodnie z obowiązującą Uchwałą Rady Miasta, MZK zobowiązany jest do realizowania 

rozkładów jazdy opiewających na 1.600.000 wozokilometrów rocznie. Realizacja 

przedsięwzięcia przebiega prawidłowo. 

 

15. Nazwa przedsięwzięcia: Zakup usług internetowych.                                                               

Cel: poprawa Infrastruktury Społeczno- Informatycznej. 

Jednostką realizującą jest Miejski Żłobek Dzienny. 

Lata realizacji 2010 – 2013. 

            Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 3.524,24 zł. 

            Wydatki zrealizowane w 2012 r. –  1.169,27 zł, co stanowi  100,00 % planu  na ten rok. 

            Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia –  3.329,90 zł, co stanowi  94,49 % 

            nakładów łącznie. 

            Powyższe przedsięwzięcie realizowano zgodnie z założeniami i było zgodne z wieloletnią 

            prognozą finansową.  
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16. Nazwa przedsięwzięcia: Odbiór przesyłek z siedziby Pracowni Planowania Przestrzennego.              

Cel: zapewnienie ciągłości działania jednostki. 

Jednostką realizującą jest Pracownia Planowania Przestrzennego. 

            Lata realizacji 2009 – 2015. 

            Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie –  14.726,50 zł. 

            Wydatki zrealizowane w 2012 r. –  2.361,60 zł, co stanowi  100,00 % planu  na ten rok. 

            Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia –  9.806,50 zł, co stanowi   66,59 % 

            nakładów łącznie. 

            Powyższe przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z założeniami jednostki i na dzień  

            dzisiejszy są zapewnione środki na pełną realizację zadania. 

 

17. Nazwa przedsięwzięcia: Dostawa usług sieci internet.                                                          

Cel: zapewnienie ciągłości działania jednostki. 

Jednostką realizującą jest Pracownia Planowania Przestrzennego. 

            Lata realizacji 2011 – 2013. 

            Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie –  1.255,98 zł. 

            Wydatki zrealizowane w 2012 r. –  586,50 zł, co stanowi  100,00 % planu  na ten rok. 

            Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia –  772,98 zł, co stanowi   61,54 % 

            nakładów łącznie. 

            Powyższe przedsięwzięcie realizowano zgodnie z założeniami i było zgodne z wieloletnią 

            prognozą finansową.  

 

18. Nazwa przedsięwzięcia: Monitorowanie i konserwacja systemu przeciwpożarowego                      

w Domu Pomocy Społecznej.            

Cel: zapewnienie ciągłości funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej. 

Jednostką realizującą jest Dom Pomocy Społecznej. 

            Lata realizacji 2011 – 2015. 

            Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie –  20.400,00 zł. 

            Wydatki zrealizowane w 2012 r. –  4.658,40 zł, co stanowi  93,17 % planu  5.000,00 zł. 

            Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia –  7.159,80 zł, co stanowi  35,10 % 

            nakładów łącznie. 

            Powyższe przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z założeniami oraz potrzebami   

            jednostki i na dzień dzisiejszy są zapewnione środki na pełną realizację zadania. 

 

19. Nazwa przedsięwzięcia: zakup dostępu do internetu dla Domu Pomocy Społecznej.                                                

Cel: zapewnienie ciągłości funkcjonowania jednostki. 

Jednostką realizującą jest Dom Pomocy Społecznej. 

            Lata realizacji 2012 – 2014. 
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            Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie –  3.600,00 zł. 

            Wydatki zrealizowane w 2012 r. –  0,00 zł, co stanowi  0,00 % planu  300,00 zł. 

            Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia –  0,00 zł. 

            Powyższe przedsięwzięcie będzie realizowane po podpisaniu umowy w 2013 r. 

            i na dzień dzisiejszy są zapewnione środki w budżecie na pełną realizację zadania. 

 

20. Nazwa przedsięwzięcia: Zakup usług sieci internet.                                                                                                        

Cel: zapewnienie ciągłości funkcjonowania jednostki. 

Jednostką realizującą jest Środowiskowy Dom Samopomocy. 

            Lata realizacji 2012 – 2015. 

            Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie –  2.634,38 zł. 

            Wydatki zrealizowane w 2012 r. –  753,95 zł, co stanowi  100,00 % planu  na ten rok. 

            Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia –  753,95 zł, co stanowi  28,62 % 

            nakładów łącznie. 

            Powyższe przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z założeniami jednostki i na dzień  

            dzisiejszy są zapewnione środki na pełną realizację zadania. 

 

21. Nazwa przedsięwzięcia: Projekt Historyczny.                                                                                                        

Cel: przybliżenie wiedzy i wzmocnienie więzi uczniów IV LO z historią i losami Polaków na 

Kresach Wschodnich w okresie międzywojennym i II Wojny Światowej. 

Jednostką realizującą jest IV Liceum Ogólnokształcące. 

            Lata realizacji 2012 – 2013. 

            Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 12.500,00 zł. 

            Wydatki zrealizowane w 2012 r. –  500,00 zł, co stanowi  100,00 % planu  na ten rok. 

            Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia –  500,00 zł, co stanowi  4,00 % 

            nakładów łącznie. 

            Powyższe przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z założeniami jednostki i na dzień  

            dzisiejszy są zapewnione środki na pełną realizację zadania. 

 

22. Nazwa przedsięwzięcia: Zakup usług dostępu sieci internet.                                               

Cel: funkcjonowanie jednostki. 

Jednostką realizującą jest Zespół Szkół Ponadgminazjalnych Nr 2. 

            Lata realizacji 2010 – 2014. 

            Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie –  5.259,28 zł. 

            Wydatki zrealizowane w 2012 r. –  1.313,64 zł, co stanowi  100,00 % planu  na ten rok. 

            Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia –  3.387,34 zł, co stanowi   64,41 % 

            nakładów łącznie. 
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            Powyższe przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z założeniami jednostki i na dzień  

            dzisiejszy są zapewnione środki na pełną realizację zadania. 

 

23. Nazwa przedsięwzięcia: Konserwacja dźwigu hydraulicznego.                                                              

Cel: zapewnienie ciągłości i bezpiecznego korzystania z dźwigu. 

Jednostką realizującą jest Zespół Szkół Ponadgminazjalnych Nr 4. 

            Lata realizacji 2010 – 2012. 

            Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 7.659,60 zł. 

            Wydatki zrealizowane w 2012 r. –  2.238,60 zł, co stanowi  100,00 % planu  na ten rok. 

            Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia –  7.659,60 zł, co stanowi   100,00 % 

            nakładów łącznie. 

            Powyższe przedsięwzięcie realizowano zgodnie z założeniami i było zgodne z wieloletnią 

            prognozą finansową.  

 

24. Nazwa przedsięwzięcia: Dzierżawa butli Shell Gas.                                                              

Cel: zapewnienie ciągłości działania jednostki. 

Jednostką realizującą jest Zespół Szkół Ponadgminazjalnych Nr 5. 

            Lata realizacji 2003 – 2016. 

            Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 10.284,00 zł. 

            Wydatki zrealizowane w 2012 r. –  738,00 zł, co stanowi  100,00 % planu  na ten rok. 

            Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia –  7.332,00 zł, co stanowi  71,30 % 

            nakładów łącznie. 

            Powyższe przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z założeniami jednostki i na dzień  

            dzisiejszy są zapewnione środki na pełną realizację zadania. 

 

25. Nazwa przedsięwzięcia: Usługa dostępu do internetu – NEOSTRADA.                                                             

Cel: poprawa oraz rozszerzenie świadczonych usług dostępu do internetu dla dzieci                         

i młodzieży uczęszczających do świetlicy (ul. Wrzosowa). 

Jednostką realizującą jest Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna ,,Bartek’’ 

            Lata realizacji  2011 – 2013. 

            Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 1.310,54 zł. 

            Wydatki zrealizowane w 2012 r. –  668,15 zł, co stanowi  100,00 % planu  na ten rok. 

            Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia –  668,15 zł, co stanowi  50,98 % 

            nakładów łącznie. 

            Powyższe przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z założeniami jednostki i na dzień  

            dzisiejszy są zapewnione środki na pełną realizację zadania. 
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26. Nazwa przedsięwzięcia: Usługa dostępu do internetu DSL.                                                            

Cel: zapewnienie ciągłości działania jednostki. 

Jednostką realizującą jest Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna ,,Bartek’’ 

            Lata realizacji  2010 – 2012. 

            Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 2.332,58 zł. 

            Wydatki zrealizowane w 2012 r. –  120,63 zł, co stanowi  100,00 % planu  na ten rok. 

            Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia –  2.332,58 zł, co stanowi 100,00 % 

            nakładów łącznie. 

            Powyższe przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z założeniami jednostki i na dzień  

            dzisiejszy są zapewnione środki na pełną realizację zadania. 

 

27. Nazwa przedsięwzięcia: Zakup usług sieci internet.                                                        

Cel: poprawa warunków kształcenia uczniów i pracy pracowników SOSW. 

Jednostką realizującą jest Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy. 

            Lata realizacji  2010 – 2013. 

            Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie –  6.633,62 zł. 

            Wydatki zrealizowane w 2012 r. –  1.846,48 zł, co stanowi  91,43 % planu  2.019,66 zł. 

            Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia –  4.977,06 zł, co stanowi  75,03 % 

            nakładów łącznie. 

            Powyższe przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z założeniami jednostki. 

 

28. Nazwa przedsięwzięcia: Wykonanie aktualizacji operatu wodno-prawnego instrukcji 

gospodarowania zbiornika Bugaj.                                                                                                        

Cel: prawidłowe gospodarowanie wodami. 

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta. 

            Lata realizacji  2011 – 2012. 

            Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie –  15.760,00 zł. 

            Wydatki zrealizowane w 2012 r. –  14.760,00 zł, co stanowi  100,00 % planu  na ten rok. 

            Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia –  15.760,00 zł, co stanowi  100,00 % 

            nakładów łącznie. 

            Powyższe przedsięwzięcie realizowano zgodnie z założeniami i było zgodne z wieloletnią 

            prognozą finansową.  

 

29. Nazwa przedsięwzięcia: Świadczenie usług sprzątania ciągów komunikacyjnych, schodów, 

budynku oraz pomieszczeń biurowych zajmowanych przez SM                                                        

Cel: utrzymanie należytej czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez SM. 

Jednostką realizującą jest Straż Miejska 

            Lata realizacji  2012 – 2013. 
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            Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 35.128,80 zł. 

            Wydatki zrealizowane w 2012 r. –  17.564,40 zł, co stanowi  100,00 % planu  na ten rok. 

            Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia –  17.564,40 zł, co stanowi   50,00 % 

            nakładów łącznie. 

            Powyższe przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z założeniami jednostki i na dzień  

            dzisiejszy są zapewnione środki na pełną realizację zadania. 

 
30. Nazwa przedsięwzięcia: Gospodarowanie mieniem komunalnym.                                                                                                        

Cel: zapewnienie prawidłowego gospodarowania mieniem komunalnym w zakresie usług  

geodezyjnych 

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta. 

            Lata realizacji  2012 – 2013. 

            Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie –  14.790,00 zł. 

            Wydatki zrealizowane w 2012 r. –  11.100,00 zł, co stanowi  100,00 % planu  na ten rok. 

            Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia –  11.100,00 zł, co stanowi  75,05 % 

            nakładów łącznie. 

            Powyższe przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z założeniami jednostki i na dzień  

            dzisiejszy są zapewnione środki na pełną realizację zadania. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ogółem wydatki objęte limitem art. 226 ust 4 ufp, czyli ujęte w wykazie przedsięwzięć               

w 2012 r. wyniosły: 

WYDATKI   OGÓŁEM         plan    40.533.714,15 zł          wykonanie    35.961.201,02 zł,  

co stanowi   88,72 % planu, w tym:    

� wydatki bie żące          plan    7.147.201,29 zł          wykonanie       7.135.686,82 zł, 

co stanowi  99,84 % planu. 

�  wydatki maj ątkowe   plan  33.386.512,86 zł        wykonanie     28.825.514,20 zł, 

co stanowi  86,34 % planu. 

 


