
ProtokolNr 13/19
z posiedzenia Komisji Administracji, Bezpieczenstwa Publicznego 

i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego w dniu 23 wrzesnia 2019 roku, w Urz^dzie 
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, Pasaz Karola Rudowskiego 10, w sali nr 1,

w godzinach od 14.00 do 14.20

Radni obecni na posiedzeniu:
1. Monika Tera - Przewodnicz^ca Komisji
2. Bogumil P^cina - Wiceprzewodnicz^cy Komisji
3. Dariusz Cecotka
4. Rafal Czajka
5. Konrad Czyzynski
6. Ludomir Pencina
7. Jan Dziemdziora
8. Andrzej Piekarski
9. Sergiusz Stachaczyk

W posiedzeniu uczestniczyli takze:
1. Andrzej Kacperek Wiceprezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
2. Wieslawa Luczak - Skarbnik Miasta
3. Beata Rakoczy - Kierownik Ref. Budzetu i Analiz Finansowych
4. Agata Wypych - Kierownik ZDiUM,
5. Jacek Hoffman - Komendant Strazy Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim
6. Anna Dulas - Zast^pca Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego
7. Barbara Krol - Kierownik Ref. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska
8. Katarzyna Szokalska - Kierownik Ref. Biuro Planowania i Rozwoju Miasta
9. Dorota Kosterska - Kierownik Ref. Gospodarowania Odpadami Komunalnymi

Obradom przewodniczyla Pani Monika Tera - Przewodnicz^ca Komisji Administracji, 
Bezpieczenstwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego.

I. Przewodnicz^ca obrad pani Monika Tera stwierdzila, ze w chwili rozpocz^cia 
posiedzenia na sali jest obecnych 9 czlonkow Komisji Administracji, Bezpieczenstwa 
Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego, co stanowi quorum i obrady 
sq prawomocne

II. Proponowany porzqdek dzienny posiedzenia:

1) Przyj^cie protokolu ze wspolnego posiedzenia Komisji Administracji, Bezpieczenstwa 

Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego oraz Komisji Polityki Gospodarczej 

i Spraw Mieszkaniowych w dniu 24 czerwca 2019 r.
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2) Przyj^cie protokohi z posiedzenia Komisji Administracji, Bezpieczehstwa Publicznego 

i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego w dniu 26 sierpnia 2019 r.

3) Informacja o ksztaltowaniu si$ Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego za I polrocze 2019 roku.

4) Informacja o przebiegu wykonania Budzetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

za I polrocze 2019 roku w nast^puj^cych dzialach:
a) Dzial 600 - Transport i l^cznosc,

b) Dzial 710 - Dzialalnosc uslugowa,

c) Dzial 750 - Administracja publiczna,

d) Dzial 751 - Urz$dy naczelnych organow wladzy paristwowej, kontroli i ochrony 

prawa oraz s^downictwa,

e) Dzial 752 - Obrona narodowa,

f) Dzial 754 - Bezpieczehstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa,

g) Dzial 900 - Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska.

5) Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie wyboru metody ustalania oplaty i stawki za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi.

6) Zaopiniowanie projektu uchwaly zmieniajqcego uchwaly w sprawie wymagah jakie 

powinien spelniac projekt „Biidzet Obywatelski w Piotrkowie Trybunalskim.

7) Zaopiniowanie projektu uchwaly zmieniaj^cego uchwaly w sprawie utworzenia 

Piotrkowskiej Strefy Aktywnosci Gospodarczej.
8) Korespondencja kierowana do Komisji.

9) Sprawy rozne.

Przewodnicz^ca Komisji wprowadziia nast$pujqce autopoprawki w punktach:
7. Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie przyst^pienia do sporz^dzenia miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Lodzkiej, Brzeznickiej, Porazihskiej 

oraz projektowanego odcinka Obwodnicy Miejskiej klasy „Z” w Piotrkowie Trybunalskim.

8. Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie wzoru deklaracji o wysokosci oplaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, skladanej przez wlascicieli nieruchomosci.

Po zmianach:

1) Przyj^cie protokolu ze wspolnego posiedzenia Komisji Administracji, 

Bezpieczehstwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego oraz Komisji 

Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych w dniu 24 czerwca 2019 r.
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2) Przyj^cie protokolu z posiedzenia Komisji Administracji, Bezpieczenstwa 

Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego w dniu 26 sierpnia 2019 r.

3) Informacja o ksztaftowaniu si? Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego za I polrocze 2019 roku.

4) Informacja o przebiegu wykonania Budzetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

za I polrocze 2019 roku w nast?puj^cych dzialach:

a) Dzial 600 - Transport i l^cznosc,

b) Dzial 710 - Dzialalnosc uslugowa,

c) Dzial 750 - Administracja publiczna,

d) Dzial 751 - Urz?dy naczelnych organow wladzy panstwowej, kontroli i ochrony 

prawa oraz s^downictwa,

e) Dzial 752 - Obrona narodowa,

f) Dzial 754 - Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa,

g) Dzial 900 - Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska.

5) Zaopiniowanie projektu uchwaly zmieniaj^cego uchwal? w sprawie wymagah jakie 

powinien spetniac projekt „Biidzet Obywatelski w Piotrkowie Trybunalskim.

6) Zaopiniowanie projektu uchwaly zmieniaj^cego uchwal? w sprawie utworzenia 

Piotrkowskiej Strefy Aktywnosci Gospodarczej.

7) Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie przyst^pienia do sporz^dzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Lodzkiej, 

Brzeznickiej, Porazihskiej oraz projektowanego odcinka Obwodnicy Miejskiej 
klasy „Z” w Piotrkowie Trybunalskim.

8) Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie wzoru deklaracji o wysokoSci oplaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, skiadanej przez wiascicieli 
nieruchomosci.

9) Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie wyboru metody ustalania oplaty i stawki 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

10) Korespondencja kierowana do Komisji.

11) Sprawy rozne.

W wyniku glosowania przy 8 glosach za, bez glosow przeciwnych i wstrzymuj^cych, 
Komisja przyj?la porz^dek w zaproponowanej wersji.

Kolejnosc punktow zmieni numeracj?.
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Punkt 1
Przyj^cie protokotu ze wspolnego posiedzenia Komisji Administracji, Bezpieczenstwa 

Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego oraz Komisji Polityki Gospodarczej 
i Spraw Mieszkaniowych w dniu 24 czerwca 2019 r.
W wyniku giosowania Komisja, przy 7 glosach za, bez glosow przeciwnych i 1 glosie 

wstrzymujj|cym> przyj^la protokol ze wspolnego posiedzenia Komisji Administracji, 

Bezpieczenstwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego oraz Komisji Polityki 

Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych w dniu 24 czerwca 2019 r.

Punkt 2
Przyj$cie protokolu z posiedzenia Komisji Administracji, Bezpieczenstwa Publicznego 

i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego w dniu 26 sierpnia 2019 r.
W wyniku glosowania Komisja, przy 6 glosach za, bez glosow przeciwnych i 2 glosach 

wstrzymuj^cych przyj^la protokol z posiedzenia Komisji Administracji, Bezpieczenstwa 

Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego w dniu 26 sierpnia 2019 r.

Punkt 3
Informacja o ksztaltowaniu si£ Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego za I polrocze 2019 roku.
Komisja przyj^la Informacja do wiadomosci.

Punkt 4
Informacja o przebiegu wykonania Budzetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

za I polrocze 2019 roku w nast^pujacych dzialach:

a) Dzial 600 - Transport i Iqcznosc,
b) Dzial 710 - Dzialalnosc uslugowa,
c) Dzial 750 - Administracja publiczna,

d) Dzial 751 - Urz^dy naczelnych organow wladzy pahstwowej, kontroli 
i ochrony prawa oraz s^downictwa,

e) Dzial 752 - Obrona narodowa,

f) Dzial 754 - Bezpieczehstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa,
g) Dzial 900 - Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska.

Komisja przyj^la Informacja do wiadomosci.
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Punkt 5
Zaopiniowanie projektu uchwaly zmieniajsjcego uchwal^ w sprawie wymagah jakie 

powinien spetniac projekt „Budzet Obywatelski w Piotrkowie Trybunalskim.
Przewodnicz^ca Komisji poddata pod giosowanie przedmiotowy projekt uchwaly. 

W wyniku glosowania Komisja, przy 7 gtosach za, bez glosow przeciwnych 

i wstrzymuj^cych, zaopiniowala pozytywnie projekt uchwaly zmieniaj^cego uchwaly 

w sprawie wymagah jakie powinien spelniac projekt „Biidzet Obywatelski w Piotrkowie 

Trybunalskim.

Opinia Nr 62/12/19

Punkt 6
Zaopiniowanie projektu uchwaly zmieniaj^cego uchwaly w sprawie utworzenia 

Piotrkowskiej Strefy Aktywnosci Gospodarczej.
W wyniku glosowania Komisja, przy 8 glosach za, bez glosow przeciwnych i 1 glosie 

wstrzymuj^cym, zaopiniowala pozytywnie projekt uchwaly zmieniaj^cego uchwaly w 

sprawie utworzenia Piotrkowskiej Strefy Aktywnosci Gospodarczej.

Opinia Nr 63/12/19

Punkt 7
Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie przystqpienia do sporz^dzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Lodzkiej, Brzeznickiej, 

Porazihskiej oraz projektowanego odcinka Obwodnicy Miejskiej klasy „Z” w Piotrkowie 

Trybunalskim.
Przewodnicz^ca Komisji poddala pod glosowanie przedmiotowy projekt uchwaly. 

W wyniku glosowania Komisja, przy 8 glosach za, bez gloshw przeciwnych i 1 glosie 

wstrzymuj^cym, zaopiniowala pozytywnie projekt uchwaly w sprawie przyst^pienia do 

sporz^dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Lodzkiej, 

Brzeznickiej, Porazihskiej oraz projektowanego odcinka Obwodnicy Miejskiej klasy „Z” 

w Piotrkowie Trybunalskim.

Opinia Nr 64/12/19

Punkt 8
Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie wzoru deklaracji o wysokosci oplaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, skladanej przez wlascicieli nieruchomosci.
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W wyniku giosowania Komisja, przy 4 glosach za, bez glosow przeciwnych i 4 giosach 

wstrzymuj^cych, zaopiniowala pozytywnie projekt uchwaty w sprawie wzoru deklaracji o 

wysokosci oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, skiadanej przez wlascicieli 

niemchomosci.

Opinia Nr 65/12/19

Punkt 9

Zaopiniowanie projektu uchwaty w sprawie wyboru metody ustalania oplaty i stawki za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W wyniku giosowania Komisja, przy 4 glosach za, bez glosow przeciwnych i 3 glosach 

wstrzymujqcych, zaopiniowala pozytywnie projekt uchwaly w sprawie wyboru metody 

ustalania oplaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opinia Nr 66/12/19

Punkt 10
Korespondencja kierowana do Komisji.

Pan Bogumil Pecina odczvtal koresnondencie iaka wplvn^la do Komisii:

• Komisja zapoznala si? i przyj?la do wiadomosci odpowiedz z dnia 28.08.2019 r. 
udzielon^ przez II zast?pc? Wiceprezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na pismo 
mieszkanki z dnia 31.07.2019 r. dot. ustawienia znaku D-15 (przystanek autobusowy) 
przy ul. Rakowskiej.

Punkt 11
Sprawy rozne.

Pan Rafal Czajka: Czy na ostatnim posiedzeniu Komisji Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego 
stawala ponownie kwestia parkowania samochodow na ul. Polnej? Czy ewentualne 
ograniczenie tego parkowania?
Pan Jacek Hofman Komendant Strazy Miejskiej odpowiedzial, ze ta sprawa byla omawiana juz 
dwukrotnie na Komisj i i za kazdym razem opinia byla negatywna, zeby nie wprowadzac zakazu 
zatrzymywania, poniewaz nie ma okolicznosci, ktore powodowalyby permanentne zdarzenia 
zwi^zane z parkowaniem na tej ulicy. Zdarzaj^ si?, ze s^ przypadki parkowania na tej ulicy, ale 
nie jest to w sposob ci^gly.
Pan Rafal Czajka: Bylo to przedmiotem obrad w przeciqgu ostatniego miesi^ca?

Pan Jacek Holman Komendant Strazy Miejskiej odpowiedzial, ze byla o tym mowa dwukrotnie. 
Pan Rafal Czajka zapytal si? czy byla podejmowana ta sprawa na ostatniej komisji?
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Pan Jacek Hofman Komendant Strazy Miejskiej powiedzial, ze na ostatnim posiedzeniu byta 
inna tematyka omawiana, zwi^zana z zamkni^ciem ul. Wojska Polskiego na okres remontu, 
natomiast na przed ostatniej komisji byla omawiana ta sprawa.
Pan Rafal Czajka nie zgodzil si? z wypowiedzi^ pana Komendanta, mowiqc ze incydentalnie 
dochodzi tam do parkowania.
Pan Jacek Hofman Komendant Strazy Miejskiej: Jest to opinia komisji i przekazuj? jej 
stanowisko.
Pan Jan Dziemdziora: W rejonie, gdzie silne wplywy mapan radny Cecotka w nieruchomosci 
o ktorej mowila radna Czechowska - zle si? dzieje, w tym sensie, ze notorycznie zakiocony jest 
spokoj i dlatego o tym mowi? dla podparcia sprawy, ktor^ podejmowata kilka minut temu pani 
radna Czechowska na posiedzeniu Komisji Budzetu, Finansow i Planowania. Bylem 2 tygodnie 
temu w niedziel? w godz. do poludniowych i obiektywnie powiem, wycofalem si? z tego 
rejonu, bo jest tam bardzo niebezpiecznie. Pomocny bytby taki srodek technicznyjak ^napad”, 
bo innego rozwi^zania nie widz?.

Pan Dariusz Cecotka: W czerwcu sktadaiem interpelacj? w sprawie lustra na skrzyzowaniu 
ul. Krasickiego. Jest tam ograniczona widocznosc wyjezdzaj^c z ul. Paderewskiego. 
Coraz wi?cej dochodzi tam do roznego rodzaju groznych sytuacji. Dostatem informacj? 
w odpowiedzi na interpelacj? podczas spotkania Komisji Bezpieczehstwa, ze b?dzie poruszona 
ta sprawa i do dnia dzisiejszego nie ma zadnej informacji.
Pan Sergiusz Stachaczyk: Wniosek do Komisji odnosnie oznakowania na ul. Kasztelahskiej, 
bo wjezdzaj^c od ul. Lodzkiej jest ograniczenie 30 km/h, a wyjezdzaj^c z ul. Kasztelahskiej 
jest ograniczenie 50 km/h. Czy to jakos ze sob^ nie wspolgra? Prosz?, zeby si? przyjrzec temu 
oznakowaniu.
Pan Andrzej Kacperek Wiceprezydent Miasta: Powinno si? ustawiac, albo dopuszczajqc^ 
wyzsz^ pr?dkosc, albo ograniczaj^c^, natomiast nie powinno si? ustawiac znaku, ktory by 
powielai przepisy z ustawy.

Na tym protokol zakohczono.

Przewodnicz^ca Komisji 
Administracji BezpiecMhstwa Publicznego 

i Inwentaryzacji IWenia I^opiunalnego

MwiikaTera

Protokolowala:

Monika Mroz
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