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1. OPIS  ZMIAN DO PROGNOZY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWI ĄZAŃ W  2013  ROKU  
 

 
Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Piotrkowa Trybunalskiego uchwalona przez Radę 

Miasta w dniu  19 grudnia 2012 roku uchwałą Nr XXVIII/511/12 na rok 2013  wyrażała się kwotami: 

- d o c h o d y   b u d ż e t o w e   437.362.262,84 zł 

   * dochody bieżące                                                 332.050.272,80 zł 

   * dochody majątkowe                                            105.311.990,04 zł 

 

- w y d a t k i   b u d ż e t o w e   506.628.881,81 zł 

   * wydatki bieżące                                                  289.903.186,21 zł 

   * wydatki majątkowe                                             216.725.695,60 zł 

 

Planowany deficyt budżetowy –  69.266.618,97 zł. 

 

- p r z y c h o d y  84.995.130,69 zł pochodz ące z : 

� kredytów –       41.199.417,13 zł, 

� pożyczki –        32.749.740,08 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 –      11.045.973,48 zł. 

 

- r o z c h o d y  15.728.511,72  zł przeznaczone n a spłat ę zaciągni ętych: 

� pożyczek -         416.259,48 zł, 

� kredytów –    15.312.252,24 zł. 

 

Wskaźnik zadłużenia do planowanych dochodów (bez wyłączeń) –  39,46 %. 

Wskaźnik zadłużenia do planowanych dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) –  22,05 % (limit 

wynosił 60%). 

Wskaźnik obciążenia obsługą długu do planowanych dochodów -   5,47 % (limit wynosił 15 %). 

 

Wprowadzono w 2013 r. zmiany do WPF: 

- Uchwałą Nr XXX/550/13 Rady Miasta z dnia 27 lutego 2013 roku, 

- Uchwałą Nr XXXI/596/13 Rady Miasta z dnia 27 marca 2013 roku, 

- Uchwałą Nr XXXII/627/13 Rady Miasta z dnia 24 kwietnia 2013 roku, 

- Uchwałą Nr XXXIII/642/13 Rady Miasta z dnia 29 maja 2013 roku, 

- Uchwałą Nr XXXIV/648/13 Rady Miasta z dnia 26 czerwca 2013 roku, 

- Zarządzeniem 254 Prezydenta Miasta z dnia  28 czerwca 2013 roku, 
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- Uchwałą Nr XXXV/661/2013 Rady Miasta z dnia 28 sierpnia 2013 roku, 

- Uchwałą Nr XXXVI/674/13 Rady Miasta z dnia  25 września 2013 roku, 

- Uchwałą Nr XXXVII/682/13 Rady Miasta z dnia 30 października 2013 roku, 

- Uchwałą Nr XXXVIII/699/13 Rady Miasta z dnia 27 listopada 2013 roku, 

- Uchwałą Nr XXXIX/713/2013 Rady Miasta z dnia 23 grudnia 2013 roku, 

- Zarządzeniem 509 Prezydenta Miasta z dnia  31 grudnia 2013 roku. 

 

W wyniku wyżej wymienionych zmian, budżet miasta na 2013 rok wg stanu na 31.12.2013 r. 

wynosił: 

-  d o c h o d y    b u d ż e t o w e                    389.644.770,89 zł, w tym: 

� dochody bieżące                                                  322.567.569,25 zł, 

� dochody majątkowe                                               67.077.201,64 zł, 

 

-  w y d a t k i   b u d ż e t o w e                       400.036.183,36 zł w tym: 

� wydatki bieżące                                                     297.256.714,20 zł, 

� wydatki majątkowe                                                102.779.469,16 zł, 

 

Planowany deficyt budżetowy po zmianie wynosił:  10.391.412,47 zł (zmalał o  58.875.206,50 zł). 

 

- p r z y c h o d y   26.119.924,19 zł pochodz ące z: 

� kredytów –   0,00 zł (zmalały o 41.199.417,13 zł), 

� pożyczek –   10.391.412,47 zł (zmalały o  22.358.327,61 zł), 

� wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 

jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych – 15.728.511,72 zł (wzrosły              

o  4.682.538,24 zł). 

 

- r o z c h o d y  15.728.511,72 zł przeznaczone na  spłat ę: 

� rat zaciągniętych pożyczek –     416.259,48 zł (nie uległy zmianie), 

� rat zaciągniętych kredytów – 15.312.252,24 zł (nie uległy zmianie). 

 
Wskaźnik zadłużenia do planowanych dochodów (bez wyłączeń) –  27,98 %. 

Wskaźnik zadłużenia do planowanych dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) –  23,22 % (limit 

wynosił 60%). 

Wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu  -   5,11 % (limit wynosił 15 %). 

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

zmianie w porównaniu z dynamiką przyjętą w WPF uchwaloną w dniu  19 grudnia 2012 roku. 
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2. WYKONANIE  PROGNOZY  DŁUGU  I  SPŁAT  ZOBOWI ĄZAŃ  W  2013  ROKU 
 
 
 
Stan zadłużenia miasta na 31 grudnia 2013 r. wynosił  109.003.861,86 zł, czyli na poziomie   

planowanego, w tym z tytułu: kredytów – 94.010.025,98 zł i pożyczek zaciągniętych                                

w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 14.993.835,88 zł.                       

W porównaniu do stanu na początek roku, zadłużenie zmalało o  5.337.099,25 zł. 

Wskaźnik wykonanego zadłużenia na dzień 31.12.2013 r. do wykonanych dochodów wynosił  

22,78 % i był niższy o 0,44 pp od planowanego poziomu zadłużenia w relacji do planowanych 

dochodów na koniec 2013 roku -  23,22 %, przy limicie ustawowym wynoszącym  60 %. 

Wskaźnik obciążenia wykonanych dochodów obsługą długu wykonaną na dzień 31.12.2013 r. 

wynosił  4,95 % i był niższy o 0,16 pp od planowanego wskaźnika obciążenia, który wynosił na 

koniec 2013 roku – 5,11 %, przy limicie ustawowym wynoszącym 15 %. 

W 2013 roku Miasto nie zaciągnęło kredytu, tylko pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości  10.391.412,47 zł.  

Spłacono kwotę  15.312.252,24 zł rat kredytów, co stanowi 100,00 % zaplanowanych na 2013 r. 

rozchodów. 

Spłacono kwotę  416.259,48 zł rat pożyczek, co stanowi 100,00 % zaplanowanych na 2013 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  6.820.295,80 zł, podczas gdy plan roczny przewidywał deficyt w kwocie                

10.391.412,47 zł. 

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

wyniosła  34.646.327,36 zł, czyli o 36,88 % wyższa od planowanej nadwyżki operacyjnej                

w kwocie  25.310.855,05 zł.  

Nadwyżka dochodów nad wydatkami bieżącymi wyniosła  106.707.676,75 zł i była wyższa                    

o  15,50 % od planowanej w kwocie  92.388.056,69 zł. 

 

Wykonanie budżetu 2013 roku było na poziomie zapewniającym spełnienie wskaźników spłaty 

zobowiązań i wskaźnika obciążenia dochodów obsługą długu zarówno w roku 2013 jak i w latach 

2014-2033. 

 

 

Tabela Nr 1 przedstawia prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań oraz wykonanie prognozy kwoty 

długu i spłat za 2013 rok. 
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3.   PRZEBIEG  REALIZACJI  PRZEDSI ĘWZIĘĆ ujętych w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej, zwanej dalej WPF 

 

I. Wydatki na programy, projekty lub zadania zwi ązane z programami realizowanymi                        

z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 us tawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 

o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z  późniejszymi zmianami) 

 

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

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

            Jednostką realizującą  jest Gimnazjum Nr 5. 

            Lata realizacji 2013 – 2015. 

            Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie finansowane dotacją – 85.650,00 zł 

            (środki z UE). 

            Wydatki zrealizowane w 2013 r. – 30.002,60 zł, co stanowi  89,56 % planu 33.500,00 zł. 

            Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia –  30.002,60 zł, co stanowi  35,03 %  

            nakładów łącznie. 

             Celem edukacyjnym przedsięwzięcia jest kształtowanie postaw proekologicznych, 

rozwijanie umiejętności językowych oraz kształtowanie postaw tolerancji i zrozumienia 

wśród nastolatków, nawiązywanie przyjaźni pomiędzy uczniami. W ramach otrzymanych 

środków Gimnazjum Nr 5 zrealizowało w 2013 roku:  

           - wyjazd do Hiszpanii – 2 nauczycieli i 2 uczniów,  

           - wyjazd do Finlandii – 4 nauczycieli i 4 uczniów. 

            Łącznie zrealizowano 12 mobilności. Wymóg zgodnie z umową to 24 mobilności.                   

W ramach projektu zaplanowano realizację 32 mobilności  

 

2) Nazwa przedsięwzięcia: eRodzina likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze 

miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

Cel: edukacyjny  -  przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. 

            Jednostką realizującą jest Urząd Miasta. 

            Lata realizacji 2013 – 2020. 

            Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie finansowane dotacją – 488.710,00 zł 

            (środki z UE). 

            Wydatki zrealizowane w 2013 r. – 30.233,29 zł, co stanowi  98,16 % planu 30.800,00 zł. 

            Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia –  30.233,29 zł, co stanowi  6,19 %  

            nakładów łącznie. 
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           Przedsięwzięcie realizowano od września 2013 roku. Zadania zaplanowane to: 

            - organizacja i funkcjonowanie biura projektu, promocja projektu, zatrudnienie 

pracowników, monitoring i ewaluacja, 

           - informacja i promocja: przygotowanie procedury na wyłonienie wykonawców materiałów 

promocyjnych i przeprowadzenie kampanii promocyjnej, między innymi w mediach, 

           - przygotowanie postępowań przetargowych na dostawę internetu i sprzętu komputerowego 

           - przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia rekrutacji do projektu. 

            Powyższe przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z harmonogramem projektu.   

  

3) Nazwa przedsięwzięcia: Rozwój e-usług w Piotrkowie Trybunalskim.                                                          

Cel: edukacyjny – budowa infrastruktury technicznej, opracowanie, wdrożenie oraz 

zapewnienie dostępu do e-usług. 

            Jednostką realizującą jest Urząd Miasta. 

            Lata realizacji 2014 – 2015. 

            Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie finansowane dotacją – 128.000,00 zł 

            (środki z UE). 

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

            nakładów łącznie. 

            Powyższe przedsięwzięcie realizowane będzie zgodnie z założeniami projektu od 2014 r..        

            W 2013 roku została podpisana umowa na realizację przedsięwzięcia. 

 

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

Trybunalskim.   

            Cel: uzdatnianie i dostawa wody pitnej oraz oczyszczanie ścieków 

            Jednostką realizującą jest Urząd Miasta. 

            Lata realizacji 2003 – 2015. 

            Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 230.068.576,51 zł, w tym   

           130.187.643,77 zł to środki  z UE. 

            Wydatki zrealizowane w 2013 r. – 78.230.020,53 zł, co stanowi  99,92 % planu  

            78.293.962,17 zł. 

            Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia -  121.678.675,67 zł, co stanowi              

            52,89 % planowanych nakładów łącznie. 

Realizacja w/w przedsięwzięcia 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.  



10 

 

Projekt jest dofinansowany ze środków Funduszu Spójności. Powyższe przedsięwzięcie 

jest realizowane zgodnie z założeniami harmonogramu. Obecnie są zapewnione środki w 

WPF na pełną realizację zadania. Poniesione wydatki w  2013 r. dotyczyły: 

� Robót: 

- modernizacji oczyszczalni ścieków (73.407.910,97 zł), 

- budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Słowackiego (1.234.003,21 zł), 

- budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kasztelańskiej (584.729,80 zł), 

            - budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Granicznej (256.900,00 zł), 

            - renowacji kanalizacji ogólnospławnej wzdłuż kolejki wąskotorowej (228.780,00 zł), 

            - budowy kanalizacji sanitarnej między ul. Topolową i Rolniczą (59.700,00 zł), 

            - opłaty przyłączeniowej do sieci gazowej czyszczalni ścieków (5.843,16 zł),  

- opłaty za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym (439.245,88 zł). 

� Nadzoru – Inżynier Kontraktu: 

             - wynagrodzenie za nadzór zgodne z umową w części wynikającej z postępu prac  

             budowlanych (749.778,48 zł). 

� Przygotowania projektu:  

             - wykonania dokumentacji technicznej oraz doradztwo techniczne dotyczące modernizacji 

              oczyszczalni (588.776,40 zł), 

             - projektu zamiennego kanalizacji sanitarnej w ul. Kasztelańskiej (4.305,00 zł), 

             - dokumentacji projektowo-przetargowej kanalizacji sanitarnej w ul. Świerczowskiej,  

              Zamiejskiej, Przedmiejskiej i Lisiej (28.033,07 zł), 

             - projektu kanalizacji sanitarnej w ul. Belzackiej i ul. przyległych (12.300,00 zł), 

             - wykonania dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w ul. Belzackiej (27.406,31 zł), 

             - wykonania dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w ul. Słowackiego oraz  

                w ulicach przyległych wraz z kolektorem nr III (19.746,68 zł),  

             - wyceny wartości nieruchomości, ustanowienie służebności przesyłu, koszty aktów  

              notarialnych, wyrażenie zgody na wejście w teren, wypisy z ksiąg wieczystych                

              (37.855,89 zł), 

              - wykonania pomiaru grubości ścianki kanału tłocznego (58.948,98 zł), 

              - inne (10.590,35 zł). 

� Zarządzania projektem:  

              - rozliczenia środków finansowych związanych z zatrudnieniem pracowników zajmujących  

               się realizacją projektu (368.386,32 zł); 

              - obsługi prawnej projektu (64.944,00 zł), 

              - zakupu działki (31.269,60 zł), 

              - prowizji (9.966,43 zł), 

              - opłat związanych z pożyczką z WFOŚiGW (600,00 zł). 
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5) 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 – 2014. 

            Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie –  7.118.290,52 zł, w tym   

            4.779.430,42 zł to środki  z UE. 

            Wydatki zrealizowane w 2013 r. – 122.333,10 zł, co stanowi  99,01 % planu 123.558,10 zł. 

            Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia –  6.751.455,82 zł, co stanowi  94,85 %. 

            planowanych nakładów łącznie. 

Przedsięwzięcie było realizowana w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura                              

i Środowisko, w dwóch etapach i rzeczowo zostało ukończone w 100,00 %. W 2013 roku  

wypłacono część odszkodowań z tytułu przejęcia nieruchomości pod potrzeby tej 

inwestycji, z powodu braku ostatecznych decyzji na wypłatę odszkodowań za przejęte 

nieruchomości z uwagi na nieuregulowane stany prawne. Postępowania prowadzi Łódzki 

Urząd Wojewódzki. Po zakończeniu tego postępowania, w 2014 roku planuje się 

zakończenie procedury wypłaty odszkodowań. 

 

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

Cel: osiągnięcie europejskich standardów stanu środowiska. 

            Jednostką realizującą jest Urząd Miasta. 

            Lata realizacji 2008 – 2014. 

            Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 3.591.065,02 zł, w tym   

            1.877.639,78 zł to środki  z UE. 

            Wydatki zrealizowane w 2013 r. – 302.889,87 zł, co stanowi  95,00 % planu 318.836,73 zł. 

            Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia –  3.091.403,95 zł, co stanowi  86,09 % 

            planowanych nakładów łącznie. 

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

- wykonanie wyceny instalacji odgazowania odpadów komunalnych w Dołach  

  Brzeskich, 

- zakup instalacji do odzysku i unieszkodliwiania gazu wysypiskowego na  

  składowisku. 

Trwa realizacja przedmiotowego zadania. Inwestycja realizowana jest przy udziale 

środków UE. Wydatki poniesione w 2013 roku przeznaczono na: 

             - wykonanie rekultywacji nieczynnego składowiska odpadów komunalnych  w Dołach  

             Brzeskich w gminie Grabica, 
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             - pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót na zadaniu, 

             - dzierżawę nieruchomości położonej we wsi Doły Brzeskie, dotychczas 

               eksploatowanej  jako składowisko odpadów. 

             - podatek od nieruchomości, 

             - zamieszczenie ogłoszenia prasowego dotyczącego projektu. 

Powyższe przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z harmonogramem i obecnie są 

zapewnione środki  na pełną realizację zadania. 

 

7) Nazwa przedsięwzięcia: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Piotrkowie 

Trybunalskim 

Cel: zaspokojenie potrzeb informatycznych społeczeństwa. 

            Jednostką realizującą jest Urząd Miasta. 

            Lata realizacji 2012 – 2013. 

            Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 715.342,15 zł, w tym   

            715.342,15 zł to środki pochodzące z dotacji, w tym 85 % z UE. 

            Wydatki zrealizowane w 2013 r. – 577.091,48 zł, co stanowi  89,17 % planu  647.187,41 zł. 

            Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia –  645.246,22 zł, co stanowi  90,20 % 

            planowanych nakładów łącznie. 

W 2013 roku zabezpieczone środki finansowe zostały wydatkowane na zakup 136 

zestawów komputerowych dla Beneficjentów Ostatecznych (BO) oraz sprzętu 

komputerowego i specjalistycznego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.  

            Powyższe przedsięwzięcie zostało realizowane zgodnie z założeniami projektu. 

 

8) 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. 

            Jednostką realizującą jest Urząd Miasta. 

            Lata realizacji 2008 – 2014. 

            Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie –   23.724.166,51 zł. 

            Wydatki zrealizowane w 2013 r. – 3.651.752,86 zł, co stanowi  86,94 % planu      

            4.200.075,59 zł. 

            Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia –  4.560.567,74 zł, co stanowi  19,22 % 

            planowanych nakładów łącznie. 

Realizację inwestycji TWK – etap II rozpoczęto od przebudowy, w 2012 r. ulicy Farnej wraz 

z niezbędną infrastrukturą techniczną. Zadanie zrealizowane ze środków własnych miasta.  
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Ponadto dla TWK – etap II podpisano umowę o dofinansowanie w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Zgodnie z ww. umową Miasto otrzymało 

dofinansowanie z UE w kwocie 17.168.414,83 zł. Wartość projektu to 20.198.135,09 zł 

/koszty kwalifikowane/ w tym dotacja stanowiąca 85 % i 15 % udział miasta + /koszty 

niekwalifikowane/ – 5.924.968,40 zł. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu rozpoczęty 

został proces projektowania i realizacji kolejnej części etapu II, który obejmuje do 

wykonania następujące podprojekty, przebudowę ulic: POW, Starowarszawskiej, 

Rycerskiej, Rwańskiej wraz infrastrukturą techniczną oraz remonty elewacji budynku ODA, I 

LO i Zamku. Przewidywany termin wykonania całego zakresu prac to IV kwartał 2014 roku. 

Do końca  2013 r. w ramach TWK – etap II  zrealizowano części zadań tj. przebudowę ulic: 

Rwańskiej i Rycerskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Podpisano umowę na 

realizację podprojektu pn. „Przebudowa ulicy Polskiej Organizacji Wojskowej na odcinku od 

ulicy Słowackiego do ulicy Wojska Polskiego”. Zadanie przewidziane do realizacji w cyklu 

dwuletnim. Wykonano III etap POW w zakresie wszystkich prac ziemnych i drogowych na 

odcinku od ulicy Wojska Polskiego do ulicy gen. Grota Roweckiego. Jednocześnie  zawarta 

została umowa na zrealizowanie zadania w trybie zaprojektuj i wybuduj dotyczącego 

remontu konserwatorsko-budowlanego budynku zlokalizowanego przy ul. Sieradzkiej 8, 

gdzie ma swoją siedzibę Ośrodek Działań Artystycznych. Rozpoczęto także realizację prac, 

w trybie zaprojektuj i wybuduj dla budynku I Liceum Ogólnokształcącego oraz prace 

związane z remontem konserwatorsko-budowlanym budynku Zamku. W grudniu 

rozpoczęto procedurę przetargową na wyłonienie inspektorów branży architektoniczno-

budowlanej, mostowej, teletechnicznej oraz w branży urządzania zieleni miejskiej. Ponadto 

w I kwartale 2014 r. planuje się przeprowadzenie procedury przetargowej na wybór 

wykonawcy prac polegających na przebudowie ul. Starowarszawskiej na odcinku od ul. 

Farnej do ul. Jerozolimskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Termin 

zakończenia ww. zadań do końca 2014 roku.  

Realizacja przedsięwzięcia zgodna jest z założeniami projektu. We wszystkich przetargach 

uzyskano oszczędności finansowe. 

 

9) Nazwa przedsięwzięcia: eRodzina likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze 

miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

Cel: edukacyjny  -  przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. 

            Jednostką realizującą jest Urząd Miasta. 

            Lata realizacji 2013 – 2020. 

            Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie finansowane dotacją – 482.790,00 zł 

            (środki z UE). 

            Wydatki zrealizowane w 2013 r. – 0,00 zł, co stanowi  0,00 % planu  0,00 zł. 

            Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia –  0,00 zł. 
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            Powyższe przedsięwzięcie realizowane będzie zgodnie z harmonogramem projektu od 

2014 roku. W 2013 roku została podpisana umowa na realizację przedsięwzięcia. 

 

10) Nazwa przedsięwzięcia: Rozwój e-usług w Piotrkowie Trybunalskim.                                                          

Cel: edukacyjny – budowa infrastruktury technicznej, opracowanie, wdrożenie oraz 

zapewnienie dostępu do e-usług. 

            Jednostką realizującą jest Urząd Miasta. 

            Lata realizacji 2014 – 2015. 

            Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie finansowane dotacją – 1.964.500,00 zł 

            (środki z UE). 

            Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia –  0,00 zł. 

            Powyższe przedsięwzięcie będzie realizowane zgodnie z założeniami projektu od 2014 

roku. W 2013 roku została podpisana umowa na realizację przedsięwzięcia. 

 

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozos tałe (inne ni ż wymienione w punkcie I)  

 

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

Cel: realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

            Jednostką realizującą był Urząd Miasta. 

            Lata realizacji 2011 – 2013. 

            Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie –  413.838,46 zł. 

            Wydatki zrealizowane w 2013 r. – 1.620,00 zł, co stanowi  0,62 % planu  260.000,00 zł. 

            Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia –  155.458,46 zł, co stanowi  37,57 %                 

            planowanych nakładów łącznie.  

            Trwają nadal postępowania odszkodowawcze za przejęte nieruchomości uzyskane pod 

budowę drogi. Od jednego z postępowań złożono odwołanie, które przedłuży tryb 

odszkodowawczy i wypłatę odszkodowania na 2014 rok. W ramach przedsięwzięcia  

wykonano w latach ubiegłych kanalizację sanitarną i sieć wodociągową. Decyzja na 

realizację inwestycji drogowej jest ważna do końca 2015 roku. Celem projektu jest 

rozbudowa i modernizacja układu komunikacyjnego miasta. Przejmowanie nieruchomości 

pod nowoprojektowane pasy drogowe za odszkodowaniem oraz budowa (lub rozbudowa) 

infrastruktury podziemnej (wodociągu, kanalizacji, oświetlenia) to etapy poprzedzające 

położenie warstw konstrukcyjnych drogi. Ten ostatni etap budowy drogi będzie 

przedmiotem projektu zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Środki na odszkodowania 

ustalone przez rzeczoznawcę a nie wypłacone do końca 2013 roku, zostały zabezpieczone 

w planie finansowym 2014 roku na zadaniu ,,odszkodowania z tytułu wcześniej 

prowadzonych inwestycji’’. 
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2) Nazwa przedsięwzięcia: Regulacja rzeki Strawy – dokumentacja techniczna.                                         

Cel: realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

            Jednostką realizującą jest Urząd Miasta. 

            Lata realizacji 2010 – 2014. 

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

            Wydatki zrealizowane w 2013 r. – 13.992,40 zł, co stanowi  93,28 % planu  15.000,00 zł. 

            Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia –  117.301,36 zł, co stanowi  31,94 % 

            planowanych 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. Pozyskaliśmy III 

etap dokumentacji. W ramach III etapu dokumentacji uzyskaliśmy pozwolenie na budowę 

mostu w ciągu ul. Starowarszawskiej. Zakres ten będzie realizowany w 2014 r. w ramach 

TWK – etap II. Etap I i II dokumentacji uzależniamy od zmiany decyzji środowiskowej. 

Korekta tej decyzji została wymuszona przez zmianę zamierzeń inwestycyjnych inwestora 

prywatnego. Postępowanie w sprawie zmiany decyzji środowiskowej toczy się w 

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi.  

Powyższe przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z harmonogramem i obecnie są 

zapewnione środki  na pełną realizację zadania. 

 

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

Cel: realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

            Jednostką realizującą jest Urząd Miasta. 

            Lata realizacji 2013 – 2014. 

            Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie –  1.499.500,00 zł. 

            Wydatki zrealizowane w 2013 r. – 0,00 zł, co stanowi  0,00 % planu  100.000,00 zł. 

            Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia –  0,00 zł. 

Brak jest dokumentacji projektowej i niezbędnych pozwoleń na budowę. Roboty należy 

rozpocząć przy sprzyjających warunkach pogodowych – w okresie letnim. Wykonanie 

przedsięwzięcia jest uzależnione od zakończenia etapu projektowania.  

 
4)  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 – 2015. 

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

            Wydatki zrealizowane w 2013 r. – 44.410,50 zł, co stanowi  100,00 % planu  44.410,50 zł. 
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            Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia –  1.250.584,74 zł, co stanowi  18,39 % 

            planowanych nakładów łącznie. 

     Miasto chciało pozyskać na budowę nowej biblioteki zewnętrzne środki finansowe 

bezzwrotne. Złożony wniosek do RPO nie przyniósł oczekiwanych rezultatów. Spełnił 

kryteria formalne, ale nie został przyjęty do dalszej oceny merytorycznej. Nadal będziemy 

poszukiwali programu umożliwiającego dofinansowanie inwestycji. Pozwolenie na budowę 

ważne jest do sierpnia  2016 roku. W 2013 roku w związku z remontem ul. Zamkowej 

zaistniała konieczność wyprowadzenia przyłączy kanalizacji: deszczowej, sanitarnej, 

wodociągowej do Biblioteki poza pas drogowy ul. Zamkowej. Wymieniony zakres prac 

został wykonany.   

 

5) Nazwa przedsięwzięcia: Termomodernizacja budynku dydaktycznego Centrum Kształcenia 

Praktycznego  wraz z modernizacją źródła ciepła. 

      Cel: realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

            Jednostką realizującą był Urząd Miasta. 

            Lata realizacji 2012 – 2013. 

            Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie –   1.305.928,60 zł. 

            Wydatki zrealizowane w 2013 r. – 1.216.512,63 zł, co stanowi  95,22 % planu   

            1.277.635,00 zł. 

            Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia –  1.244.806,23 zł, co stanowi  95,32 % 

            planowanych nakładów łącznie. 

Przedsięwzięcie majątkowe zostało wykonane. Zakres rzeczowy obejmował między innymi: 

prace budowlane /roboty remontowe pomieszczeń szkoły i węzła cieplnego, rozbiórkowe, 

wymianę stolarki okiennej i drzwiowej/, roboty sanitarne /wymianę części instalacji wody 

zimnej i ciepłej, wymianę instalacji centralnego ogrzewania i źródła ciepła/, roboty 

elektryczne /zasilanie instalacji elektrycznych węzła cieplnego, instalację odgromową/. 

Inwestycja była współfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Przedsięwzięcie zostało przekazane do 

eksploatacji i rozliczone.    

 

6) Nazwa przedsięwzięcia: Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej Nr 11 wraz z 

modernizacją źródła ciepła. 

      Cel: realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

            Jednostką realizującą był Urząd Miasta. 

            Lata realizacji 2012 – 2013. 

            Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie –  592.413,60 zł. 

            Wydatki zrealizowane w 2013 r. – 532.108,08 zł, co stanowi  94,33 % planu  564.120,00 zł. 
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            Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia –   560.401,68 zł, co stanowi  94,60 % 

            planowanych nakładów łącznie. 

         Realizacja przedsięwzięcia została zakończona. Zakres rzeczowy to m.in. prace budowlane 

/naprawa zarysowanych fragmentów ścian zewnętrznych, ocieplenie stropów oraz ścian 

pomieszczeń II piętra, roboty remontowe i wykończeniowe, remont pomieszczeń węzła 

cieplnego/, roboty instalacyjne /modernizacja węzła cieplnego oraz instalacji co., czyli 

likwidacja kotłowni węglowej i podłączenie budynku do miejskiej ciepłowni/, roboty           

elektryczne /zasilanie instalacji elektrycznych węzła cieplnego/. Inwestycja była 

współfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Łodzi. Zadanie przekazane do eksploatacji i rozliczone. Mniejsze 

wykonanie wydatków wynika z oszczędności przetargowych. 

 

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

      Cel: realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

            Jednostką realizującą  jest Urząd Miasta. 

            Lata realizacji 2012 – 2014. 

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

            Wydatki zrealizowane w 2013 r. –  3,60 zł, co stanowi  100,00 % planu  3,60 zł. 

            Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia –  175.207,56 zł, co stanowi   2,95 % 

            planowanych nakładów łącznie. 

Posiadamy aktualizację dokumentacji projektowej, podział II etapu rozbudowy                             

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

Śrutowego Dołka do granic miasta oraz niezbędne decyzje umożliwiające realizację II 

etapu. Obecnie nie posiadamy pełnego finansowania realizacji inwestycji. Wniosek o 

dofinansowanie w 2013 r. ze środków krajowych z NPPDL 2007-2013/ tzw. „schetynówek”/ 

nie uzyskał odpowiedniej ilości punktów. Obecnie poszukujemy innego źródła 

współfinansowania.  

 

8) 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 – 2014. 

            Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie  810.000,00 zł. 

            Wydatki zrealizowane w 2013 r. – 307.308,78 zł, co stanowi  99,81 % planu  307.886,20 zł. 

            Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia –  309.422,58 zł, co stanowi  38,20 % 

            planowanych nakładów łącznie. 



18 

 

Urząd Miasta uzyskał decyzję ZRID i pozwolenie na budowę kanalizacji sanitarnej. Środki 

zaplanowane w 2013 roku wykorzystano zgodnie z ich przeznaczeniem na wypłatę 

odszkodowań z tytułu nabytych nieruchomości pod projektowane drogi na osiedlu 

Pawłowska. W 2014 r. przewidywana jest realizacja I etapu inwestycji tj. budowa  

kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w granicach pasa drogowego ulic: Herberta, 

Porazińskiej, Miłosza i Chopina.  

Realizacja przedsięwzięcia zgodna jest z wieloletnią prognozą finansową.  

 

9) 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 – 2014. 

            Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie –  750.851,04 zł. 

            Wydatki zrealizowane w 2013 r. – 112.873,60 zł, co stanowi  86,83 % planu  130.000,00 zł. 

            Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia –  113.724,64 zł, co stanowi  15,15 % 

            planowanych nakładów łącznie. 

Pozyskaliśmy kompleksową dokumentację projektowo-kosztorysową. Wykonano projekty 

podziału nieruchomości niezbędnych do rozbudowy ul. Rolniczej, ul. Spacerowej oraz 

budowy rowu odprowadzającego wody deszczowe od ul Partyzantów do rzeki Strawy.             

W 2014 r. planuje się uzyskać pozwolenie na realizację inwestycji drogowej i wypłacić 

odszkodowania za przejęte nieruchomości.  

Realizacja przedsięwzięcia zgodna jest z wieloletnią prognozą finansową.  

 

10) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa wodociągu w ul. Gęsiej. 

      Cel: realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

            Jednostką realizującą był Urząd Miasta. 

            Lata realizacji 2012 – 2013. 

            Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie –  111.672,10 zł. 

            Wydatki zrealizowane w 2013 r. – 99.860,70 zł, co stanowi  99,86 % planu  100.000,00 zł. 

            Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia –  111.532,80 zł, co stanowi  99,88 % 

            planowanych nakładów łącznie. 

Przedsięwzięcie majątkowe zostało zrealizowane, przekazane do eksploatacji i rozliczone. 

Zakres rzeczowy obejmował wybudowanie sieci wodociągowej długości 533,0 m, 

przyłączy długości 25,7 m w ulicy Gęsiej na odc. od ul. Widok do ul. Wiatracznej, w ulicy 

Wiatracznej oraz spięcie wodociągu w ul. Brzeźnickiej.  

Realizacja przedsięwzięcia zgodna była z prognozą finansową. 
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11) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa ul. Zawiłej i ul. Gołębiej wraz z uzbrojeniem. 

      Cel: realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

            Jednostką realizującą był Urząd Miasta. 

            Lata realizacji 2012 – 2013. 

            Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie –  1.007.557,71 zł. 

            Wydatki zrealizowane w 2013 r. –  670.486,47 zł, co stanowi  67,05 % planu    

            1.000.000,00 zł. 

            Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia –  678.044,18 zł, co stanowi  67,30 % 

            planowanych nakładów łącznie. 

             W ramach przedsięwzięcia zrealizowano budowę wodociągu o długości 1.034,91 m i 

kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami do posesji o długości 1.397,73 m. 

Ponadto przebudowano przyłącze kablowe nn. dla zasilania działki przy ul. Regatowej o  

długości 34 m. Trwają postępowania odszkodowawcze. Od dwóch decyzji złożono 

odwołanie, co przedłuża procedury wydawania decyzji. Wypłatę odszkodowań za przejęte 

nieruchomości pod budowę drogi planuje się wypłacić w 2014 roku. Celem projektu jest 

rozbudowa i modernizacja układu komunikacyjnego miasta. Przejmowanie nieruchomości 

pod nowoprojektowane pasy drogowe za odszkodowaniem oraz budowa (lub rozbudowa) 

infrastruktury podziemnej (wodociągu, kanalizacji, oświetlenia) to etapy poprzedzające 

położenie warstw konstrukcyjnych drogi. Ten ostatni etap budowy drogi będzie 

przedmiotem projektu zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Środki na odszkodowania 

ustalone przez rzeczoznawcę a nie wypłacone do końca 2013 roku, zostały zabezpieczone 

w planie finansowym 2014 roku na zadaniu ,,odszkodowania z tytułu wcześniej 

prowadzonych inwestycji’’. 

 

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

      Cel: realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

            Jednostką realizującą był Urząd Miasta. 

            Lata realizacji 2012 – 2013. 

            Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie –  99.852,00 zł. 

            Wydatki zrealizowane w 2013 r. –  4.426,33 zł, co stanowi   4,52 % planu  98.000,00 zł. 

            Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia –  6.278,33 zł, co stanowi  6,29 % 

            planowanych nakładów łącznie. 

            Przedłużają się procedury odszkodowawcze z tytułu regulowania stanów prawnych.  

Postępowania odszkodowawcze prowadzone są przez Urząd Wojewódzki w Łodzi. Brak 

jest ostatecznych decyzji z Urzędu Wojewódzkiego, na podstawie których można byłoby 

wypłacić odszkodowania za przejęte nieruchomości. Środki budżetowe 2013 r. 

wykorzystano na realizację części wypłat odszkodowań.  
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            Celem projektu jest rozbudowa i modernizacja układu komunikacyjnego miasta. 

Przejmowanie nieruchomości pod nowoprojektowane pasy drogowe za odszkodowaniem 

oraz budowa (lub rozbudowa) infrastruktury podziemnej (wodociągu, kanalizacji, 

oświetlenia) to etapy poprzedzające położenie warstw konstrukcyjnych drogi. Ten ostatni 

etap budowy drogi będzie przedmiotem projektu zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

Środki na odszkodowania ustalone przez rzeczoznawcę a nie wypłacone do końca 2013 

roku, zostały zabezpieczone w planie finansowym 2014 roku na zadaniu ,,odszkodowania z 

tytułu wcześniej prowadzonych inwestycji’’. 

 

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

      Cel: realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

            Jednostką realizującą jest Urząd Miasta. 

            Lata realizacji 2012 – 2014. 

            Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie –  1.039.360,00 zł. 

            Wydatki zrealizowane w 2013 r. – 19.360,00 zł, co stanowi  100,00 % planu  19.360,00 zł. 

            Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia –  39.360,00 zł, co stanowi   3,79 % 

            planowanych nakładów łącznie. 

             Uzyskano pozwolenie na budowę kompleksu rekreacyjno-sportowego przy ul. Belzackiej. 

Realizacja w 2014 r. rozpocznie się od wykonania przebudowy kanalizacji sanitarnej i 

kanalizacji deszczowej znajdujących się pod projektowaną łącznicą Al. Sikorskiego i ul. 

Belzackiej niezbędnych do wykonania w/w zadania inwestycyjnego wraz z budową 

łącznicy. Zadanie umieszczone w wieloletniej prognozie finansowej. Na pozostały zakres 

rekreacyjny, Miasto będzie poszukiwało dofinansowania, między innymi ze środków 

Ministerstwa Sportu. 

 

14) Nazwa przedsięwzięcia: Modernizacja budynków UM. 

      Cel: poprawa estetyki i funkcjonalności UM. 

            Jednostką realizującą był Urząd Miasta. 

            Lata realizacji 2012 – 2013. 

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

            Wydatki zrealizowane w 2013 r. – 197.532,77 zł, co stanowi  87,02 % planu  227.000,00 zł. 

            Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia –  209.217,77 zł, co stanowi  87,65 % 

            planowanych nakładów łącznie. 

            W ramach przedsięwzięcia wykonano modernizację wejścia – schodów do budynku Urzędu 

Miasta od strony USC wraz z instalacją platformy do przewozu osób niepełnosprawnych, 

jak również remontu korytarza i holu w Urzędzie Stanu Cywilnego. Niższe od planu 

wykonanie wynika z kwoty jaką zaoferowano w najkorzystniejszej ofercie złożonej w 

postępowaniu przetargowym. 
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15) Nazwa przedsięwzięcia: Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej Nr 13. 

      Cel: realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

            Jednostką realizującą jest Urząd Miasta. 

            Lata realizacji 2013 – 2014. 

            Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie –   980.000,00 zł. 

            Wydatki zrealizowane w 2013 r. –  444.376,82 zł, co stanowi  99,60 % planu 446.164,00 zł. 

            Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia –  444.376,82 zł, co stanowi  45,34 % 

            planowanych nakładów łącznie. 

      Zadanie jest w trakcie realizacji. Inwestycję przewidziano wykonać w dwóch etapach: I etap 

w 2013 r., II etap w 2014 r. W pierwszym etapie robót wykonano  m.in. docieplenie ścian 

oraz dachu budynku szkoły, wymieniono okna i drzwi wejściowe. Do zrealizowania w 2014 

roku pozostały roboty sanitarne m.in. wymiana starego węzła cieplnego na nowoczesny, 

wymiana grzejników i instalacji.    

Realizacja przedsięwzięcia jest zgodna z prognozą finansową w latach 2013-2014.   

 

16) 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 był Urząd Miasta. 

            Lata realizacji 2012 – 2013. 

            Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie –  49.750,00 zł. 

            Wydatki zrealizowane w 2013 r. – 5.773,00 zł, co stanowi  30,38 % planu  19.000,00 zł. 

            Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia –  36.523,00 zł, co stanowi  73,41 % 

            planowanych nakładów łącznie. 

            Zakończono postępowania podziałowe nieruchomości i uzyskano decyzję na realizację 

inwestycji drogowej co umożliwia wprowadzenie inwestycji do realizacji do 2016 roku.     

            Realizacja przedsięwzięcia zgodna jest z prognozą finansową w latach 2012-2013. 

 

17) Nazwa przedsięwzięcia: Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 24  

            przy ul. Topolowej  wraz z podłączeniem do MSC. 

      Cel: realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

            Jednostką realizującą jest Urząd Miasta. 

            Lata realizacji 2013 – 2014. 

            Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie –   600.000,00 zł. 

            Wydatki zrealizowane w 2013 r. – 18.573,00 zł, co stanowi  92,87 % planu  20.000,00 zł. 

            Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia –  18.573,00 zł, co stanowi  3,10 % 

            planowanych nakładów łącznie. 
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             Nabyliśmy dokumentację projektowo-kosztorysową i uzyskaliśmy pozwolenie na budowę. 

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest w 2014 r. przy udziale środków pożyczki i 

dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.   

Realizacja przedsięwzięcia zgodna jest z prognozą finansową w latach 2013-2014.  

 

18) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa węzła cieplnego w ZSP Nr 6 wraz z podłączeniem do  

      MSC. 

      Cel: realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

            Jednostką realizującą jest Urząd Miasta. 

            Lata realizacji 2013 – 2014. 

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

            Wydatki zrealizowane w 2013 r. – 5.658,00 zł, co stanowi  100,00 % planu na ten rok. 

            Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia –  5.658,00 zł, co stanowi  5,66 % 

            planowanych nakładów łącznie. 

            Wykonano projekt techniczny. W roku 2014 planuje się uzyskać pozwolenie na budowę i 

przystąpić do realizacji, co pozwoli na wyłączenie kotłowni węglowej i poprawę stanu 

środowiska na osiedlu budownictwa wielorodzinnego. 

           Realizacja przedsięwzięcia zgodna z jest prognozą finansową w latach 2013-2014.   

 

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

      Cel: zapewnienie odpowiedniego i atestowanego wyposażenia dla zabaw wychowanków. 

            Jednostką realizującą był Dom Dziecka. 

            Lata realizacji 2012 – 2013. 

            Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie –  40.324,00 zł. 

            Wydatki zrealizowane w 2013 r. – 34.174,00 zł, co stanowi  100,00 % planu  34.174,00 zł. 

            Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia –  40.324,00 zł, co stanowi  100,00 % 

            planowanych nakładów łącznie. 

           Powyższe przedsięwzięcie realizowano zgodnie z założeniami i było zgodne z wieloletnią 

           prognozą finansową. Wykonano adaptację terenu, w tym: 

           - usunięto samosiejki i zachwaszczenia,  

           - wywieziono gruz i nadmiar ziemi oraz wyrównano teren, 

           - zakupiono i zainstalowano urządzenia zabawkowe, 

           - nawieziono i rozprowadzono ziemię ogrodową, 

           - umieszczono piasek w strefie bezpieczeństwa urządzeń, 

           - posadzono krzewy iglaste – tuje wokół placu zabaw, 

           - zasiano trawę na terenie placu zabaw. 
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20) Nazwa przedsięwzięcia: Tworzenie zasobu lokali komunalnych.                                                              

Cel: zapewnienie lokali komunalnych. 

            Jednostką realizującą jest Urząd Miasta. 

            Lata realizacji 2013 – 2014. 

            Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 2.100.000,00 zł. 

            Wydatki zrealizowane w 2013 r. – 590.255,43 zł, co stanowi  94,17 % planu  626.812,00 zł. 

            Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia –  590.255,43 zł, co stanowi  28,11 % 

            planowanych nakładów łącznie. 

Realizacja ww. przedsięwzięcia przewidziana została na okres dwóch lat. Środki 

przeznaczono na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą 

oraz utwardzeniem dojścia i dojazd do budynku na terenie działki przy ul. Zamurowej 3. 

Obiekt posiadać będzie cztery kondygnacje nadziemne, nakryte dachem wielospadowym, 

bez podpiwniczenia. W przedmiotowym budynku zaprojektowano łącznie 16 mieszkań 

(jednopokojowe - 5 szt., dwupokojowe – 7 szt., trzypokojowe - 4 szt.) po 4 na każdej 

kondygnacji. Jednocześnie dla  każdego lokalu przewidziano pomieszczenie przynależne 

usytuowane na poszczególnych kondygnacjach dostępne z korytarza przy klatce 

schodowej.  

Realizacja przedsięwzięcia zgodna jest z prognozą finansową w latach 2013-2014.   

 

21) Nazwa przedsięwzięcia: Rozbudowa drogi gminnej nr 162047E do ul. Wojska Polskiego.                                                              

Cel: poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, zwiększenie dostępności do 

atrakcyjnych turystycznie terenów województwa łódzkiego 

            Jednostką realizującą jest Urząd Miasta. 

            Lata realizacji 2013 – 2014. 

            Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 202.950,00 zł. 

            Wydatki zrealizowane w 2013 r. –  0,00 zł, co stanowi  0,00 % planu  32.950,00 zł. 

            Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia –  0,00 zł. 

Rozpoczęta została procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy koncepcji oraz 

projektów budowlano-wykonawczych rozbudowy drogi gminnej na odcinku od ulicy 

Modrzewskiego do ulicy Wojska Polskiego o długości około 950 m wraz z budową i 

przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej. Przewidywany termin uzyskania 

dokumentacji III kwartał 2014 rok. Brak wykonania wydatków w 2013 roku został 

spowodowany zmianą stanowiska GDDKiA odnośnie przebiegu dróg krajowych przez 

Piotrków Trybunalski. Po tej informacji zweryfikowano zakres rzeczowy inwestycji miejskiej 

(ograniczenie do drogi jednopasmowej).  
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22) Nazwa przedsięwzięcia: Wykonanie odcinka sieci cieplnej do budynku wielorodzinnego 

przy ul. Wojska Polskiego.                                                                              

Cel: realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

            Jednostką realizującą jest Urząd Miasta. 

            Lata realizacji 2013 – 2014. 

            Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie –  63.000,00 zł. 

            Wydatki zrealizowane w 2013 r. –  4.797,00 zł, co stanowi  100,00 % planu  4.797,00 zł. 

            Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia –  4.797,00 zł, co stanowi  7,61 % 

            planowanych nakładów łącznie. 

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową i uzyskano pozwolenie na budowę. 

Ze względu na to, że inwestor prywatny nie dotrzymał terminu związanego z zakupem 

ciepła od MZGK Sp. z o.o. inwestycję przeniesiono do realizacji i zabezpieczono środki na 

2014 rok.  

Realizacja przedsięwzięcia jest zgodna z prognozą finansową w latach 2013-2014.   

  

23) Nazwa przedsięwzięcia: Wykonanie odcinka sieci cieplnej do budynku KRUS przy ul.  

M. Skłodowska-Curie.                                                                              

Cel: realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

            Jednostką realizującą jest Urząd Miasta. 

            Lata realizacji 2013 – 2014. 

            Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie –  85.000,00 zł. 

            Wydatki zrealizowane w 2013 r. –  5.043,00 zł, co stanowi  100,00 % planu  5.043,00 zł. 

            Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia –  5.043,00 zł, co stanowi  5,93 % 

            planowanych nakładów łącznie. 

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową i uzyskano pozwolenie na budowę. 

Ze względu na to, że inwestor prywatny nie dotrzymał terminu związanego z zakupem 

ciepła od MZGK Sp. z o.o.  inwestycję przeniesiono do realizacji i zabezpieczono środki na 

2014 rok.  

Realizacja przedsięwzięcia jest zgodna z prognozą finansową w latach 2013-2014.   

 

24) Nazwa przedsięwzięcia: Przebudowa ul. Roosevelta – dokumentacja techniczna.                                                                  

Cel: rozbudowa i modernizacja układu komunikacyjnego miasta. 

            Jednostką realizującą jest Urząd Miasta. 

            Lata realizacji 2013 – 2014. 

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

            Wydatki zrealizowane w 2013 r. – 34.440,00 zł, co stanowi  100,00 % planu  34.440,00 zł. 

            Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia –  34.440,00 zł, co stanowi  34,44 % 

            planowanych nakładów łącznie. 
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Uzyskano opracowanie trzech wariantów koncepcji wielobranżowej przebudowy ulicy  

Roosevelta wraz z budową /przebudową  istniejącej infrastruktury technicznej na odcinku 

od ul. Żeromskiego do granic miasta o długości około 3 km. W roku 2014 zostanie 

sporządzony projekt na bazie posiadanej koncepcji dla I etapu zadania od Ronda Żołnierzy 

Wyklętych do torów PKP.  

Realizacja przedsięwzięcia zgodna jest z prognozą finansową w latach 2013-2014.   

 

25) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa wodociągu w ul. Piaskowej.                                                                             

Cel: realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

            Jednostką realizującą jest Urząd Miasta. 

            Lata realizacji 2013 – 2014. 

            Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie –  300.000,00 zł. 

            Wydatki zrealizowane w 2013 r. – 21.852,35 zł, co stanowi  99,78 % planu  21.900,00 zł. 

            Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia –  21.852,35 zł, co stanowi  7,28 % 

            planowanych nakładów łącznie. 

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy wodociągu w ulicy 

Piaskowej i koncepcję drogową. Uzyskano pozwolenie na budowę w II półroczu 2013 roku. 

Ze względu na zagrożenie niesprzyjających warunków atmosferycznych do prowadzenia 

robót ziemnych, realizację przesunięto na 2014 rok.    

 Obecnie są zapewnione środki na pełną realizację zadania. 

 

26) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa sieci cieplnej do budynków TBS i Przedszkola 

Samorządowego Nr 26.                                                                              

Cel: realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

            Jednostką realizującą jest Urząd Miasta. 

            Lata realizacji 2013 – 2014. 

            Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie –  15.000,00 zł. 

            Wydatki zrealizowane w 2013 r. – 4.920,00 zł, co stanowi  98,40 % planu   5.000,00 zł. 

            Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia –  4.920,00 zł, co stanowi   32,80 % 

            planowanych nakładów łącznie. 

           Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. W roku 2014 planuje się uzyskanie 

pozwolenia na budowę i realizację zadania . 

Powyższe przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z harmonogramem. Obecnie są 

zapewnione środki na pełną realizację zadania (łączne nakłady – 83.420,00 zł). 
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27) Nazwa przedsięwzięcia: Rewitalizacja zabytkowych parków – dokumentacja techniczna.                                                                             

Cel: stała poprawa warunków życia, obsługi i wypoczynku mieszkańców. 

            Jednostką realizującą jest Urząd Miasta. 

            Lata realizacji 2013 – 2014. 

            Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie –  65.000,00 zł. 

            Wydatki zrealizowane w 2013 r. – 9.374,17 zł, co stanowi  93,74 % planu  10.000,00 zł. 

            Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia –  9.374,17 zł, co stanowi  14,42 % 

            planowanych nakładów łącznie. 

Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rewaloryzacji 

/remontu terenu zabytkowego Parku im. ks. J. Poniatowskiego zlokalizowanego przy ulicy 

Żeromskiego 22 w Piotrkowie Tryb. Termin wykonania dokumentacji to marzec 2014 rok. 

Złożony zostanie wniosek o uzyskanie dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach programu „Przyrodnicze perły 

województwa łódzkiego-program rewaloryzacji zabytkowych parków”. Po uzyskaniu 

środków przewidziana jest realizacja zadania.    

 

28) Nazwa przedsięwzięcia: Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Szkolnej 28 dla 

potrzeb UM – dokumentacja techniczna.                                                                              

Cel: stała poprawa warunków życia, obsługi i wypoczynku mieszkańców. 

            Jednostką realizującą jest Urząd Miasta. 

            Lata realizacji 2013 – 2014. 

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

            Wydatki zrealizowane w 2013 r. – 0,00 zł, co stanowi  0,00 % planu  10.000,00 zł. 

            Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia –  0,00 zł. 

             Decyzja o przeprowadzeniu procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy projektów 

technicznych termomodernizacji budynku podjęta będzie po uzyskaniu prawa do 

nieruchomości na cele budowlane przez Policję. Realizacja zadania jest zależna od decyzji 

Komendy Policji w sprawie wygaszenia trwałego  zarządu nieruchomości przy ul. Szkolnej. 

W przypadku braku takiego wniosku konieczne jest znalezienie alternatywnej lokalizacji dla 

Referatu Komunikacji i innych, objętych projektem BOMiNO.  

 

29) 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 2013 r. – 175.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu 175.000,00 zł. 
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            Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia –  555.000,00 zł, co stanowi  47,44 % 

            planowanych nakładów łącznie. 

      Przedsięwzięcie realizowane było przez Stowarzyszenie Centrum Pomocy Panaceum na 

postawie zawartej umowy. Zadanie polega na udzieleniu schronienia, posiłku i niezbędnego 

ubrania osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym. Powyższe przedsięwzięcie jest 

realizowane zgodnie z umową i obecnie są zapewnione środki na pełną realizację zadania. 

 

30) Nazwa przedsięwzięcia: Opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury 

technicznej.                                                                                                         

Cel: bezpieczeństwo na drogach. 

            Jednostką realizującą jest Urząd Miasta. 

            Lata realizacji 2006 – 2033. 

            Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie –  508.217,13 zł. 

            Wydatki zrealizowane w 2013 r. – 4.779,44 zł, co stanowi  99,29 % planu  4.813,40 zł. 

            Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia –   8.383,17 zł, co stanowi  1,65 % 

            planowanych nakładów łącznie. 

Realizacja przedsięwzięcia wynika z decyzji administracyjnych wydanych przez Zarząd 

Dróg i Utrzymania Miasta na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury 

technicznej (m.in.: ul. Rembeka - wodociąg wraz z przyłączem, ul. Łódzka 68 - kanalizacja 

sanitarna, ul. Belzacka 172 i 174 - przyłącze wodociągowe, ul. Przemysłowa 35a - 

przyłącze kanalizacji sanitarnej, ul. Pereca 4 - przyłącze wodociągowe, ul. Przemysłowa - 

przyłącze kanalizacji sanitarnej, ul. Pawlikowskiego 1 - przyłącze cieplne, ul. Rusałki - 

odcinek wodociągu, ul. Żelazna – wodociąg, ul. Południowa i Żwirki - odcinek sieci 

wodociągowej, ul. Wojska Polskiego i Wiatraczna – wodociąg, ul. Roosevelta - sieć 

kanalizacji sanitarnej, ul. Kłosowa – wodociąg, ul. Żelazna – wodociąg, ul. Żwirki – 

wodociąg, ul. Fajansowa/Wypoczynkowa - sieć kanalizacji sanitarnej, ul. Krętej, 

Spacerowa, Wschodnia, Poleśna, Jerozolimska, Piaskowa – sieć wodociągowa, przyłącze 

kanalizacji deszczowej, ul. Narutowicza – kanalizacja deszczowa, sieć wodociągowa, ul. 

Jeziorna, Koralowa - wodociąg. Obecnie są zapewnione środki na pełną realizację zadania. 

 

31) 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 – 2022. 

            Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie –  2.203,93 zł. 

            Wydatki zrealizowane w 2013 r. – 189,08 zł, co stanowi  94,54 % planu  200,00 zł. 
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            Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia –   1.108,01 zł, co stanowi  50,27 % 

            planowanych nakładów łącznie. 

Realizacja ww. przedsięwzięcia przewidziana została na okres od 2010 r. do 2022 r. 

zgodnie z zawartymi umowami pomiędzy Miastem Piotrków Trybunalski a Wojewódzkim 

Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi, z tytułu użytkowania wieczystego 

gruntów Skarbu Państwa znajdujących się pod wodami rzeki Strawy i Wierzejki – zajętych 

pod budowle (poprzez wyloty kanalizacji deszczowej). 

Powyższe przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z założeniami jednostki i obecnie są 

zapewnione środki na pełną realizację zadania. 

 

32) 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 był Urząd Miasta. 

            Lata realizacji 2011 – 2013. 

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

            Wydatki zrealizowane w 2013 r. –  7.380,00 zł, co stanowi  100,00 % planu  7.380,00 zł. 

            Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia –   20.260,00 zł, co stanowi  100,00 % 

            planowanych nakładów łącznie. 

            Realizacja celu wymaga kontynuacji przedsięwzięcia, to jest zabezpieczenia środków 

finansowych na wynagrodzenie dla inwestora zastępczego na lata 2014-2016. Procedura 

wyłonienia inwestora jest w toku. 

           Powyższe przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z założeniami jednostki i obecnie są      

           zapewnione środki na pełną realizację zadania. 

 

33) Nazwa przedsięwzięcia: Utrzymanie szaletów miejskich.                                                                                                         

Cel: Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta. 

            Jednostką realizującą był Urząd Miasta. 

            Lata realizacji 2012 – 2013. 

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

            Wydatki zrealizowane w 2013 r. – 19.200,00 zł, co stanowi  100,00 % planu  19.200,00 zł. 

            Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia –   57.600,00 zł, co stanowi 100,00 % 

            planowanych nakładów łącznie. 

Na realizację przedsięwzięcia została zawarta umowa na prowadzenie obsługi szaletów 

miejskich przy Placu Niepodległości, ul. POW oraz w Parku im. Jana Pawła II przy 

Amfiteatrze w Piotrkowie. Umowa została zrealizowana w całości. 
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34) Nazwa przedsięwzięcia: Rekompensata strat z tytułu prawnie stosowanych ulg.                                                  

Cel: zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

Jednostką realizującą jest Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta. 

            Lata realizacji 2009 – 2020. 

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

            Wydatki zrealizowane w 2013 r. – 7.200.000,00 zł, co stanowi  100,00 % planu  

            7.200.000,00 zł. 

            Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia   32.116.667,00 zł, co stanowi  38,92 % 

            planowanych nakładów łącznie. 

     Środki te są wydawane na realizację zobowiązania z tytułu powierzenia publicznego 

transportu zbiorowego przez miasto Miejskiemu Zakładowi Komunikacyjnemu spółce z o.o..   

     Przekazane środki finansowe stanowią korzyść finansową, stanowiącą równowartość 

obniżenia przychodu MZK, wynikającą  z konieczności stosowania ulg w zakresie cen 

sprzedaży biletów, a także z tytułu korzystania z usług MZK przez osoby uprawnione do 

przewozów bezpłatnych. Powyższe przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z założeniami 

jednostki i obecnie są zapewnione środki na pełną realizację zadania. 

 

35) 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 2013 r. – 28.419,40 zł, co stanowi  100,00 % planu  28.419,40 zł. 

            Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia –  56.838,80 zł, co stanowi  11,10 % 

            planowanych nakładów łącznie. 

            W 2013 roku 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.  

 
36) 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 było IV Liceum Ogólnokształcące. 

            Lata realizacji 2012 – 2013. 

            Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 12.500,00 zł. 
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            Wydatki zrealizowane w 2013 r. –  11.999,96 zł, co stanowi  100,00 % planu  12.000,00 zł. 

            Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia –  12.499,96 zł, co stanowi  100,00 % 

            planowanych nakładów łącznie. 

            Powyższe przedsięwzięcie było realizowane zgodnie z założeniami jednostki. 

 

37) 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 była Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna ,,Bartek’’ 

            Lata realizacji  2011 – 2013. 

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

            Wydatki zrealizowane w 2013 r. – 642,39 zł, co stanowi  100,00 % planu  642,39 zł. 

            Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia –  1.310,54 zł, co stanowi  100,00 % 

            planowanych nakładów łącznie. 

            Powyższe przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z założeniami jednostki i obecnie są     

            zapewnione środki na pełną realizację zadania. 

 

38) Nazwa przedsięwzięcia: Gospodarowanie mieniem komunalnym.                                                                    

Cel: zapewnienie prawidłowego gospodarowania mieniem komunalnym w zakresie usług  

geodezyjnych 

Jednostką realizującą był Urząd Miasta. 

            Lata realizacji  2012 – 2013. 

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

            Wydatki zrealizowane w 2013 r. – 3.690,00 zł, co stanowi  100,00 % planu  3.690,00 zł. 

            Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia –  14.790,00 zł, co stanowi  100,00 % 

            planowanych nakładów łącznie. 

            Powyższe przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z założeniami jednostki i obecnie są 

            zapewnione środki na pełną realizację zadania. 

 
39) Nazwa przedsięwzięcia: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Piotrkowie 

Trybunalskim.                                                                                                         

Cel: zaspokojenie potrzeb informatycznych społeczeństwa PT  

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta. 

            Lata realizacji  2013 – 2019. 

            Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie –  418.945,26 zł. 

            Wydatki zrealizowane w 2013 r. – 175.983,55 zł, co stanowi  83,99 % planu  209.532,75 zł. 

            Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia –  175.983,55 zł, co stanowi  42,01 % 

            planowanych nakładów łącznie. 
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Przedsięwzięcie stanowi kontynuację projektu współfinansowanego środkami Unii 

Europejskiej i dotyczy opłaty za internet w okresie trwania projektu pn.: Przeciwdziałanie 

wykluczeniu cyfrowemu w Piotrkowie Trybunalskim. W 2013 roku zabezpieczone środki 

finansowe zostały wydatkowane na wynagrodzenia Lidera Projektu oraz koszty związane z 

promocją Projektu. Ponadto środki finansowe wydano na ubezpieczenie sprzętu 

komputerowego, szkolenia Beneficjentów Ostatecznych (BO) oraz pracowników Miejskiej 

Biblioteki Publicznej i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, montaż sprzętu                        

w placówkach oświatowych oraz u mieszkańców. Zakupiono również usługę dostawy 

Internetu dla 100 gospodarstw domowych biorących udział w Projekcie. 

            Powyższe przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z założeniami jednostki i obecnie  

             są zapewnione środki na pełną realizację zadania. 

 

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

Cel: osiągnięcie europejskich standardów stanu środowiska. 

            Jednostką realizującą jest Urząd Miasta. 

            Lata realizacji 2014 – 2019. 

            Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 392.370,00 zł. 

Przedsięwzięcie stanowi kontynuację projektu współfinansowanego środkami Unii   

Europejskiej i dotyczyć będą dzierżawy nieruchomości położonej we wsi Doły Brzeskie, 

dotychczas eksploatowanej jako składowisko odpadów. 

Powyższe przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z założeniami jednostki i obecnie są 

zapewnione środki na pełną realizację zadania. 

 

41) Nazwa przedsięwzięcia: Analiza możliwości modernizacji systemu ciepłowniczego oraz 

jego wycena. 

Cel: modernizacja systemu ciepłowniczego 

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta. 

            Lata realizacji  2013 – 2014. 

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

            Wydatki zrealizowane w 2013 r. – 0,00 zł, co stanowi  0,00 % planu  50.000,00 zł. 

            Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia –  0,00 zł. 

            W 2013 roku została podpisana umowa na realizacje przedsięwzięcia. Obecnie są 

zapewnione środki na pełną realizację zadania w I kwartale 2014 roku. 
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Ogółem wydatki obj ęte limitem art. 226 ust 4 ufp w 2013 r. na dzie ń 31.12. wyniosły: 

                                               

�  wydatki bie żące          plan    7.775.177,94 zł             wykonanie  7.687.519,71 zł, 

co stanowi  98,87 %. 

�  wydatki maj ątkowe     plan  89.002.973,30 zł           wykonanie  87.283.820,47 zł, 

co stanowi  98,07 %. 

 

 


