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Najaki dzień miesiąca ikwartalu Zamawiżrjącl,przelviclzial platllości odsctck']

Spłata odsętek następować będzie \\, oklesach 3 nljcsięcziych_ plz), cz},m pięrws7y okrcs 3 miesięcZn] liczotr1, bęclzie oc1 cluia r.l';'platy picnvszej

transz],kred)tu do ostatniego dnia oklcsu 3 nlięsięcżnego,

^'""-' 
ar"' *"r*. il. łni.h ułs"r"t oa kl"a;tu'l

Plalność ostatnich odsetek od kredylll prżypada w dniu ] l,l0,202l r.
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.,c rok lic') 

'6r!66 ''"'-- 
lrŃ

czy Zamawiający rvyr.azi Zgodę aby plzedstawienie poZ)ł\,Nllci opinia RIo o moźli\\ości spIat),przcdnlioLo\\ego kredvtu byla lvarunkiem

uruchomi€nia kredytu?
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Jaki iest stopięń realizacji dochodów Ztytulll sprzedaży maiąlk polpa)lrcczu20l5l.?

Manry opinię RIO

58.40 %

p_lr :r!:::l] c nlożl ilr " 
j.' z:l,-,Lulliś(iil lodalL"\\ śr,n kr(d\ lll,
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W sprawozdaniu Rb-N \\,pozyciiN5 Po/LJ],lilc llJlcZno\ci \)knZJnc są nilleżności. któDch telmin 1aplat} §])pida po.]niu sporządzenia

terminach do końca 20 ]5 roku.
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czy wafunki Wprowadzenia zmian do umowy będą następujące:

a)zmiana moźe być iniciowana na Wnio§ek złożony Wraż ż uzasadnienieln oraz wskazanien podstawy prawnęi i umoWnei.

b)zmiana musi tlzyskać aprobatę obu stron umowy.

c) zmiana musi być wprowadzona w folmie pisemnej pod rygolenr niewżrrości,

d) zmiana nie może spowodować rłykroczenia usługi poza określenie przędDiottl zamówienia zawarte w S[WZ.

Tak a ponadto zmianabędzie możliwa W tlakcie realizacji umowy plzy zachowaniu Warunkórv okrcśIonyclr rv ot'elcie i SIWZ
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opinia Rlo z wykonania budżetu za 20I4 r.

opinia RIo dotycząca przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2l0l5 r. jeżeli nie posiadacic Palistwo lei opinii prosinly o taką

informacię,

zaświadczenie o powołaniu Prezydenta. Uchwała w sprawię powolania Skarbnika

Wiarygottność danych zawartych we wniosku i zalączonych dokumentach oraz ich zgodnoŚĆ Z€ stanem
lhkĘcznym i prawnym potwierdzam/y** wlasnoręcznym podpisem

wiesława Łuczak
za klięnta
osoba/y upoważniona"/e
(imię i nazwisko)

zo1,5-1o-1,4

data
(nrr-mm-dd)

podpis osoby/ób
upoważniorrej/ych
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-€ Regionalna lzba ob16chUnkowa v/ Łod.i
, zespól Zemiejscowy

ł Piotrkowie TIybunaIskim
9i-3Jc Piotrkólv TrybUnalski. Ul. Wroni8 65
l93on470428076; NlP725.10.38_966

Piotrków Trybunalski, dnia23 wrześrua2015 r.

WA/PT/003 1- l97 lL5-|

Pan
Krzysztof Chojniak

Prezydent Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi Zespół Zamiejscowy
w Piotrkowie Trybrrrralskim przesyła Uchwałę Składu Orzekającego
Nr IU224l20l5 z dnia 22 września 2015 roku w sprawie opinii o możliwości
spłaty kredytu długoterminowego.

,r.ZGoBF,
ly§lFi,,'.

K!ERoWNlK

Urzqd Mjoslo Pb|rkowd

nr,,. . iriuiiriu iłn,lizFinansowych



Regionalna lzba obrachunkowa w Łodzi
zespół ze miejscolły

!v Pioirkowie TrybUnalskim
97-300 Piotrko!.', TrybUna]ski, Ul, Vlronia 65

Regon.i70428076; N]P725.'10,38-965

Bogdan Łągwa
paweł Jaśkiewicz

- przewodniczący
* cńonek

Uchwała Nr IIl224/2015

z łlnia22 września 2015 r.

Składu Orzekającego Regionalnej lzby Obrachunkowej w Łodzi
w sprawie opinii o możliwości spłaĘ kredytu długoterminowego

Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 paździemika 1992 roku
o regionalnych izbach obrachunkowych /tekst jednolity: Dz. IJ. z 2012 r., poz.
IIl3 z późniejszymi zmiaaamil w zwtązku z art. 91 ust. 2 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /tekst jednolity:Dz, IJ. z201,3r,
poz.885/ po rozpatrzeniu wniosku Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z &tia I0 wrzęśnia 2015 roku doręczonego do Regionalnej lzby Obrachunkowej
w Łodzi w dniu 10 września 2015 roku /pismo znak: FBA.3035.5.2015 w
sprawie moźliwości spłaty kredytu długoterminowego Skład Orzekający
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi:

1.

2.
3. Wojciech Newereńczuk - cńonęk

uchwala, co następuje :

Opiniuje się pozytywnie możliwośó spłaĘ przez Miasto Piotrków
Trybunalski kredytu długoterminowego do wysokości 10.500.000,00zł
/słownie: dziesięć milionów pięćset §sięcy ńoĘch 00i100/ na sfinansowanie
planowanego deficytu budzetowego zgodnie z zarządzeniem prezydenta Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego Nr 357 z dnia 09 września 2015 roku w sprawie
zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego defi cytu
budżetu.

uzasad nie nie

Sytuacja finansowa Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, a także ogóIna
kwota dochodów budżetu wskazuje, że Miasto nie powinno mieó kłopotów
ze spłatą kredytu długoterminowego w latach 2016-202I roku, oraz spłat
już zaciągnięĘch zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczekw latach 2015-2030.
PrzypadĄące do spłaty w 2075 roku raty pożyczek i kredytów wraz

z należmymi odsetkami wynoszą 20.8 62.824,7 4zł.
Planowana łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego z tytułu

kredytów i poĘczek na koniec 201 5 roku wynosi l25 .|30.423 ,7 4zł., natomlast
zadłużenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 30 czerwca 2015 roku
wynosi 1 05.7 42.83 5,52zł.

-ź A 'i r 'ńf"r l*.-l-łx /,- \.71,l §,_,l i ,

.{ oRyijip,',.;,i,'.' *rrJilfif,.,:,Yr!,,l,f,o*nn
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Spłata zobowiązai z Ętułu zaciągniętych wcześniej kredytów i poĘczek
w latach 2015-2030 nie zagrozi realizacji obligatoryjnych zadń własnych

Miasta oraz jej zleconych.

Uchwała Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Nr XIII/140l15 z dnia

26 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiarty Wieloletniej Prognozy Finansowej

Miasta piotrkowa Trybunalskiego wskazuje, że łączna kwota zobowtązań

z Ęhill zaciągniętych kredytów i poĄczek nie przeŁłacza średniej

arytmeĘcznej obciążenia dochodów budżetu Miasta związanych obsługą długu

i spełnia art.243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku
(tekst jednolity Dz.|J. z2013 rokllpoz. 885) w latach 2015,ż030.

Stan obecny i prognozowany przryjęty Uchwałą Rady Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego Nr XIII/14O lI5 z dnia26 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego pozwala

wydać opinię jak sformułowano w sentencji.



Regionalne lIba obrachunkoyr'a w Łodzl
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Piotrków Trybunalski, dnia 05 maja201,5 r.
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Pan

Krzysztof Chojniak

Prezydent Miasta

Piotrkowa Tryb.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi Zespół Zamiejscowy

w Piotrkowie Trybunalskim ptzesyła Uchwałę Składu Orzekającego

Nr IIl89/2015 z dnia 05 maja 2015 roku w sprawie opinii dotyczącej

sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

za2014 rok,
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KlERo\Ą/NlK
Releratu BUdżetu i AnaliZ Finansowych
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Bebtó Rakoczy ,/



^l 
jl! ll', Tla ]z!e UDrachunkowa w ŁodZi

:-5L,ri żam ]łjsi aV,r,
r, - ,' i ,,,, = r \ |.,] n:, ]., il

'--j']a a]:Ii!a].. l1:.ii: _r,l, !] liia. a 65
'.,j!i4;'J.l2ć:;'a lvrF,/25-10-33-966

Uchwała Nr IV89/2015
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi

z dnia 05 maja 2015 roku
w sprawie opinii o sprawozdaniu Prerydenta Miasta Piotrkowa

Trybunalskiego z wykonania budżetu za 2Ol4 rok

Na podstawie art.13 pkt 5 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia
7 pńdziemika 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst
jednolity z 2012 roku poz.11l3 z późniejszymi zmianami) po rczpńrzeniu
sprawozdania prezydenta Miasta piotrkowa Trybunalskiego z wykonania
budżetu za 20t4 rok Skład Orzekający Regionalnej Izby ObrachuŃowej
wŁodzi:

Bogdan Łągwa - przewodniczący
Wojciech Newereńczuk - członek
paweł Jaśkiewicz - członek

uchwala, co następuje:

Opiniuje się pozyĘwnie sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok
Prezy denta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

uzasadnienie

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 267 ust.3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (ekst jednolity Dz.IJ. z 20t3
poz. 885 z późni,ejszymi zmianami) Prezydent Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego przedłoĄł Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi
sprawozdanie z wykonania budżetu Miastaza2014 rok.

_ , Skład OrzekĄący rozpafrzył przedłożone sprawozdanie z wykonania
budżetu Miastaza20l4 rok biorąc pod uwagę następujące dokumenĘ:

1. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Prezydenta Miasta
Piotrkowa Trybunalskieg o za 20 1 4 rok,

2. Uchwałę Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie uchwalenia
budżetu na 201,4 rok wraz z uchwałami organów Miasta dokonującymi
zmian budżetu i w budżecie podejmowanymi w roku budżetowym, które
zostĘ przekazale do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi,

3. Informację o stanie mienia komunalnego za okres 01,II-2.014r
do 31.12.20I4r.
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W wyniku oceny wskazanych dokumentów pod kątem poprawności

formalno - rachunkowej oraz zgodności z prawem, Skład Orzekający

stwierdził, że przedłożone sprawozdania statystyczne sporządzone zostĄ
zgodnie z wymogami rozporządzeń Ministra Finansów w sprawie

sprawozdawczości t zgodne są z uchwałą budżetową po zmianach,

Dane liczbowę zawańe w części opisowej sprawozdania wynikaj ą - co do

zasady - ze sprawozdań statystycznych.

Prognozowane dochody Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zostaĘ wykonane

w kwocie 370.453.670,09 ń - co stanowi 100,54 Yo planu ustalonego plzęz
Radę, wydatki zaś zrea\izowano w kwocie 383.122.571,38 ń, czyll na poziomie

97,8I oń ustalonego planu. Budżet zamknĄ się deficytem w kwocie
12.668.901,29 zł.

Dochody bieżące wykonano w wysokości 338.747.219,36 ń, a wydatki

bieżące 296.180.740,57zł co oznacza _ że zachowana zostńa reguła wynikająca

z art. 242 ust, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz.U. Nr I57, poz. 1240 z późn. zm.). Dochody majątkowe zrealizowano

na poziomie 3I.706.450,73 zł (tj. 98,99 %o plamt ), zaś wydatki majątkowe

w wysokości 86.94 l. 83 0,8 1 ń (tj. 97,1 5% planu ).

Na podstawie sprawozdania Rb - Z (o stanie zobowiqzań za olcres

od poczqtku roku do dnia 3] grudnia 20t4 roku) ustalono, ze na koniec okresu

spiawozdawczego Miasto piotrków Trybunalski posiada zadŁllżenie z Ętułu
kredytów i poĘczek w kwocie ll4.438.4l2,54ń. w tym z tytńu zadai
zudziałem środków o których mowaw ań.5 ust.l pkt 2 ostawy o finansach

publicznych na współflnansowanie (udziń własny) w kwocie 45.385.708,02zł,

Niniejsza opinia oparta jest wyłącznie na wynikach analizy przedłożonych
przez Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego dokumentów i dotyczy
jedynie formalno - prawnych aspektów wykonywania budżetu. Nie może być
-zatem 

uwńana za równoznaczną z wszechstronrrą oceną prawidłowości
przebiegu wykonania budżetu w roku 2014.

Skład Orzekający w podjętej uchwale nie dokonał oceny celowości

wydatkowania środków budzetu Miasta w zakresie zadń własnych

ani gospodamości wykonujących budżet. Ocena w tym zakresie - stosownie

do obowiązujących przepisów - nalezy do właściwości Rady.

Od opinii wyrźonej w niniejszej uchwale na podstawie art. 20 ust, 2 ustawy

o regionalnych izbach obrachunkowych słuĄ Prezydentowi Miasta Piotrkowa

Trybunalskiego odwołanie do pełnego Składu Kolegium Izby.
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Piotrków Trybunalski, dnia 12 paździ,emika2015 r.

Pan

Krzysztof Chojniak

Prezydenta Miasta

Piotrkowa Tryb.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi Zespół Zamiejscowy

w Piotrkowie Trybunalskim przesyła Uchwałę Składu Orzekającego

Nr II/2651201{ z dnia 12 paździemika 2015 roku w sprawie opinii dotyczącej

informacji z przebiegu wykonania budźetu Miasta piotrkowa Trybunalskiego

zaIpóhocze2015 r.
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Uchwała Nr111265/2015
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi

z dnia 12 października 2015 roku

w sprawie opinii doĘczącej informacji z przebiegu wykonania
budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

za l półrocze 2015 r.

Na podstawie art.13 pkt 4 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy
z dnia '| pńdzlemika 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowycir
(tekst jednolity z 200I r. Dz.IJ. Nr 55, poz. 577 z późnielszymi
zmianami).

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi:

Bogdan Łągwa - przewodniczący
paweł Jaśkiewicz - członek
Grałna Kos - członek

uchwala co następuje:

Opiniuje się pozltywnie informację z przebiegu wykonania budzetu
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zalpółrocze 2O15 roku.

uzasadnienie

Skład Orzekający rozpatrzył przedłożoną przez informację
o przebiegu wykonania budzetu za I półrocz" ŻOtS roku biorąc
pod uwagę następujące dokumenty:

- przedłożoną ptzez Prezyd,enta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
informację opisową z przebiegu wykonania budŹetu Miasta
zaIpółrocze 2015 r.

- uchwałę Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Nr IIIll7/14 z dnia
22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2015
rok wraz z uchwałami i zarządzeniami dokonującymi zmian budżetu
i w budżecie podejmowanymi w I półroczu 2015 roku, które zostały
przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi,

- sprawozdania spotządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Finansów z dnia 16 stycznia 2014 roktt w sprawie sprawozdawczości
budżetowej (Dz. U. 2j stycznia 2014 poz. l l9),

ZA ZGCs$l"::::"
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- informację o ksźałtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć o których mowa w art.226
ustawy o finansach publicznych.

W wyniku ala|tzy powyższych materiałów sprawozdawczych, oraz
dokumentów pozostających w rejestrach Izby, Skład Orzekający ustalił,
że przedłożone sprawozdania statystyczne i sprawozdanie opisowe
dotyczącego informacji z wykonania budzetu Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego na dzień 30 częrwca 2015 roku nie budzą zastrzeżeń
z formalnego punktu widzenia. Wielkości planu dochodów i wydatków
budzetowych oraz przychodów i rozchodów Miasta zawarte w informacji
opisowej i w sprawozdaniach statystycznych są zgodne z kwotami, które
zostŃy uchwalone w budżecie. ZaWes i forma informacji o przebiegu
wykonania budżefu zal półrocze 2015 roku odpowiada - co do zasady -

szczegółowości ustalonej przez organ stanowiący w uchwale Rady
Miejskiej Nr LII/841/10 z dnia23 czerwca 2010 roku.

Jak wynika z przedłożonych dokumentów wykonanie wydatków
bieżących wynosi 148.673.308,25zł i nię przeWacza wykonanych
dochodów bieżących I85.733.855,48ń. Na I półrocze 2015 r.

na działalności bieżącej Miasto v,rykazńo wykonanie nadwyżki
dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w wysokości
37.060.547,23 ń.- co pozwala przewidywać, że w wykonaniu budżetu
za rok bldżetowy dotrzymane będą wymogi określone w art. 242 ust. 2
ufp.

Przy powyższym Skład Orzekający przypomina, że relacjapomiędzy
dochodami i wydatkami bieżącymi ma istotne znaczenie dla określenia
indywidualnego wskaźnika spłaty długu, określanego jako średnia
arytmęty czna z obliczonych dla ostatnich trzech 1Ń poprzedzających rok,
na który uchwalony jest budżet, relacji dochodów bieżących
powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych
o wydatki bieżące, do dochodów ogółem.

O mozliwości spłaty długu, zgodnie zregułą, o której mowa w aft.243
ufp decyduje osiągnięta nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami
bieżącymi i uzyskane dochody ze sprzedaĘ majątku, Zatem, wykonanie
dochodów bieżących, wydatków biezących, dochodów ze sprzedaży
majątku oraz dochodów ogółem budżetu roku 2015, ma bezpośredni
wpływ na uksztahowanie się maksymalnego wskaźnika poziomll
zadłlżenia w roku 2015,



Danę zawarte w sprawozdaniu statystycznym Rb Z (o stanie
zobowiqzań wg Ętułów dłużnych) wskazują, że na koniec okresu
sprawozdawczego zobowiązania wedfug Ętułów dłużnych Miasta
wynoszą 105.7 42.83 5,52 zł,

Wraz z informacją o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze
20I5r. zgodnte z art. 266 ustawy finansach przedłożono również za ten
okes informację o ksźahowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa \ir' art.226
ust,3 ustawy.

Z analizy założei przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Miasta obowiązującej na dzień 30.06.2015 roku wynika, że obctążenia
budżetów w latach przysńych spłatą długu nie przekaczają wskaznika
maksymalnego ustalonego dla danego roku na podstawie art. 243 ustawy
o finansach publicznych.

Niniejsza opinia oparta jest wyłącznie na wynikach analizy
przedłożonych przez Prezydenta Miasta dokumentów i dotyczy jedynie
formalno-prawnych aspektów przebiegu wykonywania budżetu,
Nie może być zatem uważana za równoznaczną z wszechstronną oceną
prawidłowości przebiegu wykonania budzetu w I półroczu 2015 roku.

Od opinii wyrńonej w niniejszej uchwale słuĘ Prezydentowi Miasta
odwołanie do pełnego składu KolegiumIzby w terminie 14 dni od dnia
doręczenia uchwĄ.
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Piotrków Trybunaiski, dnia 24 listopada 2010 r,

ZAŚWTADCZENIE

Stosownje do ax. 2Ż Lslawy z dnia 20 czerwca żOOż r, o bezpośrednirn rwborzó wójta, burmisn-za i

nrezvdenta miasta (DZ. U N, ll;:ń.;;; ,iiił r^ł Miejska Komisja Wyborcza w Piotrkowie

i.yi'"".iitl", .*l.idrą z" * wyboractr, kóre odbyły się

dnia 21 listopada 20l0 r.

Pan CHOJNIAK Krzysaof A ndrzej

rłlbrany został

Prezydentem Miasta Pioirkowa Trybunalslłiego

Z,ca Przewodniczącego

Mieiskiei Komisji WyboĄzej(l
.{-ł--*'- -kl*ń.---.

./l
Małsorzata Maria Lachowicz-Slczyńska

(imię-imiona i nż,z\^isko,podpis)

Za zgodność
Z oryEinałem

fr:l§. ŃTń*.



UCIiWAŁA NR IIl1112002

RADY MmJsKmJ w PIoTRKowm TRYBIINALSKM

z dnia 04grudŃa2002

w sprawie powołania Skarbnika Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 3 ustawy z dńa 8 muca 1990r.
o sarnoaądzie gmimym (Dz.u. z 2001r. nr l42 poz 159l, z 2002r Nr 23, poz.
220_, Nr 62, poz 558, Nr lt3, poz. 984) Rada Miejska w Piotrkowie
Trybunalskim uchwala co nasĘuje:

§l w zwiąku z wnioskiem prezydenta Masta piotkowa Trybunalskiego pana
Waldemara Mafisewiczą powofuje się Panią Wiesławę Łuczak na
stanowisko Skarbnika Masta Piotrkowa Trybunalskiego.

§2 Uchwała wchodzi w życ;re z dniem 12 gradnia2al}r*

PRZEWnn; ;,i;A0Y RADY MlEJsKlEJ
*'''Źy,3}$un","r,^

mgr h,Ę, Mźchał,Rhnek

Za zgodno§c
Z oryginałtrflYi
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