
DRM.0012.2.2.2019 

Protokól Nr 2/19 
z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego, które odbyto się  w dniu 29 kwietnia 2019 r., 
w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, Pasaż  Karola Rudowskiego 10, 

w sali nr 1, w godzinach od 14.00 do 14.55 

Radni obecni na posiedzeniu: 

Jan Dziemdziora 
Sławomir Dajcz 
Andrzej Piekarski 
Marlena Wężyk-Głowacka 
Jadwiga Wójcik 

Radny nieobecny: Piotr Gajda 

W posiedzeniu Komisji uczestniczyła pani Agata Wypych - ZDiUM 
jĄ  

Obrady Komisji prowadził  Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji pan Jan 
Dziemdziora. 

Przewodniczący obrad stwierdził, że w chwili rozpoczęcia posiedzenia na sali obecnych 
było 5 członków Komisji, co stanowiło quorum i obrady Komisji były prawomocne. 

Porządek obrad został  przyjęty przez radnych jednogłośnie w następującej wersji: 
I. Wyrażenie opinii w kwestii zasadności skargi mieszkańca na dyrektora Zarządu Dróg i 

Utrzymania Miasta. 
Pismo zawierające 5 petycji - ustalenie toku postępowania. 
Rozpatrzenie korespondencji skierowanej do Komisji. 
Sprawy różne. 

PUNKT 1 

Wyrażenie opinii w kwestii zasadności skargi mieszkańca na dyrektora Zarządu Dróg 
i Utrzymania Miasta. 

Wiceprzewodnicząca Komisji pani Jadwiga Wójcik odczytała skargę  pana 
z dnia 8 kwietnia 2019 r., w której skarżący wyszczególnił  zarzuty w 7 punktach, 

natomiast Przewodniczący Komisji pan Jan Dziemdziora odczytał  odpowiedzi na każdy 
z zarzutów zawarte w piśmie z dnia 18 kwietnia 2019 r. II Zastępcy Prezydenta Miasta pana 
Adama Karzewnika. Radni zapoznali się  z wszystkimi zarzutami i wyjaśnieniami do każdego 
punktu skargi. 
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Z przedstawionych wyjaśnień  wynikało m.in., że dwie kwestie (pkt 6 i 7 skargi) nie dotyczą  
ZDiUM. W sprawie nieprawidłowego parkowania samochodów na chodniku przy ul. 
Wyspiańskiego, w odległości mniejszej niż  10 metrów od luku drogi (pkt 6), pan Jan 
Dziemdziora poinformował  radnych, na podstawie wyjaśnień  Komendanta Straży Miejskiej 
pana Jacka Hofmana, że jeśli strażnicy patrolujący dany rejon stwierdzają  naruszenie przepisów 
ruchu drogowego zawsze podejmują  stosowne interwencje. 

Odnośnie zniszczonego chodnika przy ul. Czarna Droga od strony ul. Słowackiego (pkt 7) — 
w odpowiedzi na skargę  wyjaśniono, te chodnik ten jest zlokalizowany na działce będącej w 
zarządzie Spółki TBS w Piotrkowie Trybunalskim. Pani Agata Wypych, reprezentująca 
ZDiUM, stwierdziła, że zgodnie z ewidencją  gruntów „ tutaj są  budynki TBS i od granic 
budynku 3 metry jest to teren TBS, nie możemy ingerować  w działkę, która nie należy do 
gminy." 
Z uwagi na przedstawione przez II Zastępcę  Prezydenta Miasta wyjaśnienia w zakresie 
zarzutów zawartych w skardze pan Jan Dziemdziora przeprowadził  głosowanie wniosku o 
uznanie skargi za bezzasadną. 
W wyniku głosowania, przy 5 głosach za, bez głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących 
Komisja przyjęła wniosek o uznanie skargi za bezzasadną  

Ponadto, pan Jan Dziemdziora zaproponował  wystąpienie z wnioskiem do TBS, aby istniejące 
utrudnienia w zakresie stanu technicznego chodnika w ww. lokalizacji zostały usunięte. 
Komisja jednogłośnie zaaprobowała ww. propozycję. 

PUNKT 2 

Pismo zawierające 5 petycji - ustalenie toku postępowania. 

Pan Jan Dziemdziora poinformował, że w przedmiocie pisma pt. "5 petycji ", dotyczącego 
ochrony ekosystemu w Piotrkowie Trybunalskim, wydane zostały dwie opinie prawne. Na 
podstawie tych opinii 4 postulaty (petycje 1-4) zostały zakwalifikowane jako petycje, natomiast 
treść  5 wystąpienia (likwidacja 13-tych pensji dla kierownictwa Pracowni Planowania 
Przestrzennego) nie została zalcwalifikowana jako petycja, gdyż  nie mieści się  w zakresie zadań  
i kompetencji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz nie należy do zadań  i kompetencji 
żadnego innego podmiotu mogącego być  jego adresatem. 
Pani Beata Szulc Kierownik Biura Rady Miasta dodatkowo wyjaśniła — że petycja z dnia 14 
kwietnia 2019 r. poprzedzona była petycją  w tej samej sprawie z dnia 15 lutego br., której 
autorami byli: pani 	 i bezradni mieszkańcy. W związku z tym, że przedmiotowa 
petycja nie spełniała wymogów określonych wart. 4 ust.2 pkt 1 i pkt 2 ustawy o petycjach (brak 
oznaczenia każdego z podmiotów wnoszqcych petycję  i miejsca zamieszkania każdego z tych 
podmiotów) zgodnie z art.7 ust.1 ustawy o petycjach, pozostała bez rozpatrzenia. Petycja ta 
adresowana była do trzech adresatów: Prezydenta Miasta, Rady Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego i Departamentu Spraw Obywatelskich w Warszawie, co również  rodziło 
wątpliwości kompetencyjne. 
W świetle opinii prawnej z dnia 18 kwietnia br. petycja z dnia 14 kwietnia 2019 r. w sprawie 
ochrony ekosystemu w Piotrkowie Trybunalskim przekazana została do rozpatrzenia przez 
Komisję  Skarg, Wniosków i Petycji. Przewodniczący Komisji zawnioskował, żeby wystąpić  
do Prezydenta Miasta z prośbą  o przedstawienie stanowiska w przedmiotowej sprawie. 
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P ew d 4 

an z emd ora 

W wyniku głosowania, przy 4 głosach za, bez głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących 

Komisja przyjęła wniosek w przedmiotowej sprawie. 

Pan Jan Dziemclziora poinformował, iż  termin kolejnego posiedzenia Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji zostanie wyznaczony po otrzymaniu stanowiska Prezydenta Miasta 

w przedmiotowej sprawie. 

PUNKT 3 

Rozpatrzenie korespondencji skierowanej do Komisji. 

Przewodniczący Komisji zapoznał  członków Komisji z pismem z dnia 25 marca 2019 r. pani 

do Wojewody Łódzkiego w/s skontrolowania działalności prezesa 

MZK w Piotrkowie Trybunalskim w związku ze złym, w jej opinii, działaniem komunikacji. 

PUNKT 4 

Sprawy różne. 
Nie było zgłoszeń  w tym punkcie. 

Na tym protokół  zakończono. 

Protokół  sporządziła: 
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