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PROTOKÓŁ NR I/2010 

 

z I Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, 

która odbyła się w siedzibie Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim, 

ul. Pasaż Karola Rudowskiego 10 w dniu 30 listopada 2010roku 

w godz. 9
00

 – 14
00

. 

 

Punkt 1 

 

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad 

 

Pan Jan Dziemdziora: „Na podstawie art. 20 ust. 2. Ustawy o samorządzie gminnym 

otwieram I Sesję Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Dziękuję za powierzenie  

mi tej zaszczytnej funkcji choć wynika to z długości mojej metryki. Postaram się,  

aby przebieg tej sesji był sprawny i zgodny z przepisami. Stwierdzam, że w sesji uczestniczy 

21 radnych na ustawową liczbę 23 radnych. Stanowi to quorum przy którym Rada może 

obradować i podejmować prawomocne uchwały. Witam serdecznie zastępcę prezydenta, pana 

Adama Karzewnika, panią skarbnik, pana sekretarza, prezesów i dyrektorów gminnych 

jednostek organizacyjnych, witam państwa radnych, witam przedstawicieli mediów.” 

 

 

Radni obecni na I Sesji Rady Miasta: 

 

 Marian Błaszczyński 

 Bronisław Brylski 

 Rafał Czajka 

 Konrad Czyżyński 

 Sławomir Dajcz 

 Jan Dziemdziora 

 Adam Gaik 

 Katarzyna Gletkier 

 Marek Konieczko 

 Krzysztof Kozłowski 

 Magdalena Kwiecińska 

 Piotr Masiarek 

 Szymon Miazek 

 Ludomir Pencina 

 Tomasz Sokalski 

 Mariusz Staszek 

 Paweł Szcześniak 

 Monika Tera 

 Jadwiga Wójcik 

 Ewa Ziółkowska 

 Sebastian Żerek 

 

 



2 

 

 

Punkt 2 

Pan Jan Dziemdziora: „Obecnie przystąpimy do ceremonii złożenia ślubowania przez nowo 

wybranych radnych. Proponuję, aby ślubowanie odbywało się w następujący sposób – 

odczytam rotę ślubowania a następnie najmłodszy radny – w tym wypadku pan Szymon 

Miazek odczyta z listy obecności kolejno imiona i nazwiska radnych, którzy powstaną  

i wypowiedzą wg swojego wyboru słowo „ślubuję” lub zwrot „ślubuję – tak mi dopomóż 

Bóg”. Czy są w tym zakresie inne propozycje? Jeśli nie przystępujemy do ślubowania.  

Ja odczytuję rotę ślubowania a pana Szymona Miazka proszę o zajęcie miejsca  

przy mikrofonie.” 

 

Pan Jan Dziemdziora odczytał rotę ślubowania: 

„Wierny Konstytucji i Prawu Rzeczypospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki 

radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie mając na względzie dobro mojego miasta  

i jego mieszkańców.” 

 

Marian Błaszczyński: „Ślubuję – tak mi dopomóż Bóg.” 

Bronisław Brylski: „Ślubuję.” 

Rafał Czajka: „ Ślubuję – tak mi dopomóż Bóg.” 

Konrad Czyżyński: „ Ślubuję – tak mi dopomóż Bóg.” 

Sławomir Dajcz: „ Ślubuję – tak mi dopomóż Bóg.” 

Jan Dziemdziora: „Ślubuję.” 

Adam Gaik: „ Ślubuję – tak mi dopomóż Bóg.” 

Katarzyna Gletkier: „Ślubuję.” 

Marek Konieczko: „ Ślubuję – tak mi dopomóż Bóg.” 

Krzysztof Kozłowski: „ Ślubuję – tak mi dopomóż Bóg.” 

Magdalena Kwiecińska: „ Ślubuję – tak mi dopomóż Bóg.” 

Piotr Masiarek: „ Ślubuję – tak mi dopomóż Bóg.” 

Szymon Miazek: „ Ślubuję 

Ludomir Pencina: „ Ślubuję – tak mi dopomóż Bóg.” 

Tomasz Sokalski: „Ślubuję.” 

Mariusz Staszek: „ Ślubuję – tak mi dopomóż Bóg.” 

Paweł Szcześniak: „ Ślubuję – tak mi dopomóż Bóg.” 

Monika Tera: „ Ślubuję – tak mi dopomóż Bóg.” 

Jadwiga Wójcik: „ Ślubuję – tak mi dopomóż Bóg.” 

Ewa Ziółkowska: „Ślubuję.”  

Sebastian Żerek: „ Ślubuję – tak mi dopomóż Bóg.” 

 

Pan Jan Dziemdziora: „Stwierdzam, że radni którzy złożyli ślubowanie objęli mandat radnego 

Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Gratuluję.” 
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Punkt 3 

 

Proponowany porządek obrad:  

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Ślubowanie radnych. 

3. Ustalenie porządku obrad. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Pana 

Krzysztofa Chojniaka. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Pana 

Andrzeja Czapli. 

6. Wybór Przewodniczącego Rady Miasta. 

a. zgłaszanie kandydatów na funkcje Przewodniczącego Rady Miasta; 

b. podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla 

przeprowadzenia głosowania w wyborach radnego na przewodniczącego Rady 

Miasta Piotrkowa Trybunalskiego; 

c. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu wyboru Przewodniczącego 

Rady Miasta; 

d. przeprowadzenie głosowania (tajnego); 

e. przedstawienie protokołu Komisji Skrutacyjnej w sprawie wyboru 

Przewodniczącego Rady Miasta; 

7. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Miasta prowadzenia Sesji od Radnego 

Seniora. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby wiceprzewodniczących Rady Miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego. 

9. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miasta. 

a. zgłaszanie kandydatów na funkcje Wiceprzewodniczących Rady Miasta; 

b. powołanie Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania w wyborach 

radnych na wiceprzewodniczących Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego; 

c. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu wyboru 

Wiceprzewodniczących Rady Miasta; 

d. przeprowadzenie głosowania (tajnego); 

e. przedstawienie protokołu Komisji Skrutacyjnej w sprawie wyboru 

Wiceprzewodniczących Rady Miasta. 
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10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru składów komisji stałych Rady Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczących komisji stałych Rady Miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego.  

12. Sprawy różne. 

13. Zamknięcie obrad I Sesji Rady Miasta. 

 

 

Następnie przewodniczący obradom Rady Miasta wobec braku uwag do przedłożonego 

porządku obrad stwierdził, że porządek obrad I Sesji Rady Miasta został przyjęty w wersji 

przygotowanej przez ustępującego Przewodniczącego Rady Miasta, pana Pawła Szcześniaka.  

 
Punkt 4 

 

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego pana 

Krzysztofa Chojniaka. 

 

Pan Jan Dziemdziora: „Zgodnie z ordynacją wyborczą wskutek wyboru pana Krzysztofa 

Chojniaka na Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego mandat radnego podlega 

wygaszeniu. Uchwała rady jest niezbędna, aby mogła objąć mandat radnego następna osoba  

z listy, z której startował do Rady Miasta pan Krzysztof Chojniak. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (21-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę  

Nr I/1/10 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego pana Krzysztofa 

Chojniaka. 

 
Punkt 5 

 
 

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego pana Andrzeja 

Czapli. 

 

Pan Jan Dziemdziora: „Pan Andrzej Czapla złożył oświadczenie, że zrzeka się mandatu 

radnego Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego uzyskanego w wyborach, które odbyły się 

dnia 21 listopada 2010 r. Oświadczenie nosi datę 29 listopada 2010 r. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (21-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę  

Nr I/2/10 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego pana Andrzeja Czapli. 
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Punkt 6  

 

Wybór Przewodniczącego Rady Miasta 

 

Punkt 6a 

Zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Miasta. 

 

Pan Marian Błaszczyński: „Dobrą tradycją samorządności – zarówno parlamentarnej jak i na 

wszystkich pozostałych szczeblach – jest to aby najsilniejszy klub, który zasiada w danym 

gremium delegował swojego przedstawiciela na Przewodniczącego Rady Miasta. W związku 

z tym pragnę zarekomendować i zgłosić pana radnego Rafała Czajkę – osoby z Klubu Razem 

dla Piotrkowa (takie pismo wpłynęło dziś na ręce pana Przewodniczącego Seniora). Pan 

Czajka jest człowiekiem o dużych predyspozycjach do tej funkcji, z dużym doświadczeniem 

samorządowym – będzie na pewno wspaniałym kandydatem i przewodniczącym Rady 

Miasta. Zgodnie z pewnymi deklaracjami Prezydenta Miasta, naszymi, chcemy, aby w pracę 

dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego miały możliwość włączenia się wszystkie kluby, 

wszystkie podmioty tworzące Radę Miasta – wszystkie te ciała, które wskazali w wyborach 

mieszkańcy Piotrkowa Trybunalskiego. W związku z tym – w przypadku wyboru  

na przewodniczącego pana Rafała Czajki – widzimy miejsce w prezydium, w pracach rady 

oraz w administracji przedstawicieli wszystkich klubów tworzących samorząd Piotrkowa 

Trybunalskiego.” 

 

Pan Jan Dziemdziora zapytał pana Rafała Czajkę o to, czy wyraża zgodę na swoją 

kandydaturę? 

 

Pan Rafał Czajka: „Tak – wyrażam zgodę.” 

 

Pani Ewa Ziółkowska: „Z całym szacunkiem odnoszę się do słów mojego przedmówcy. 

Bardzo cieszymy się z przedstawionej przed chwilą deklaracji. Mamy nadzieję, że w pracach 

tej rady okażą się te słowa brzemienne w skutkach. Na razie mam ogromny zaszczyt i wielką 

przyjemność zarekomendować wysokiej radzie na funkcję przewodniczącego osobę naszego 

kolegi – Jana Dziemdziory. Tu doświadczenie samorządowe jest niepodważalne. Czwarta 

kadencja rady, wielki samorządowiec, człowiek oddany mieszkańcom tego miasta. Myślę,  

że nie ma Piotrkowianina, który by nie znał Jana Dziemdziory. Myślę też, że wysoka rada 

doceni jego wkład w działalność i rady i w działalność na rzecz mieszkańców w radach 

osiedli całego miasta i dokona właściwego wyboru.” 

 

Pan Jan Dziemdziora wyraził zgodę na swoją kandydaturę na funkcję Przewodniczącego 

Rady Miasta. 

 

W związku z brakiem dalszych zgłoszeń w tym punkcie przewodniczący obradom stwierdził, 

że kandydatami na funkcję Przewodniczącego Rady Miasta są radny Rafał Czajka i radny Jan 

Dziemdziora. 
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Punkt 6 b 

Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia 

głosowania w wyborach radnego na przewodniczącego Rady Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego 

Pan Adam Gaik – zgłosił kandydaturę pana Krzysztofa Kozłowskiego. 

Pan Krzysztof Kozłowski – wyraził zgodę na kandydowanie do składu Komisji Skrutacyjnej. 

Pani Ewa Ziółkowska – zgłosiła kandydaturę pana Tomasza Sokalskiego. 

Pan Tomasz Sokalski - wyraził zgodę na kandydowanie do składu Komisji Skrutacyjnej. 

Pan Marian Błaszczyński – zgłosił kandydaturę pani Jadwigi Wójcik. 

Pani Jadwiga Wójcik - wyraziła zgodę na kandydowanie do składu Komisji Skrutacyjnej. 

Pan Konrad Czyżyński – zgłosił kandydaturę pana Ludomira Penciny. 

Pan Ludomir Pencina - wyraził zgodę na kandydowanie do składu Komisji Skrutacyjnej. 

Pan Jan Dziemdziora – wobec braku dalszych zgłoszeń w tym punkcie zaproponował 

głosowanie nad składem komisji łącznie.  

W wyniku przeprowadzonego głosowania (21-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę  

Nr I/3/10w prawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania  

w wyborach radnego na przewodniczącego Rady miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

Punkt 6c 

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach 

przewodniczącego Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

Pan Tomasz Sokalski: „Komisja Skrutacyjna ukonstytuowała się w następującym składzie: 

Przewodniczący – Tomasz Sokalski, członkowie: Krzysztof Kozłowski, Jadwiga Wójcik  

i Ludomir Pencina.” 

Pan Tomasz Sokalski – odczytał projekt Regulaminu wyboru Przewodniczącego Rady Miasta 

(w załączeniu do niniejszego protokołu). 

Pan Jan Dziemdziora – zapytał, czy do przedstawionego projektu Regulaminu są jakieś uwagi 

lub pytania. 

Pan Marian Błaszczyński: „Nie ma generalnie zastrzeżeń natomiast prosiłbym o to,  

aby zrealizować w pełni zapis tajnego głosowania. Chodzi mi tu o pewne drobiazgi 

techniczne. Wydaje mi się, że każdy radny powinien udać się za przepierzenie i wyjść z tej 

strony – a urna będzie na oczach wszystkich członków Komisji Skrutacyjnej i całej rady.  

To wówczas zapewni pełną tajność i nikt nie będzie miał niedosytu. Ponadto kolejny radny 
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wyczytywany powinien być dopiero wówczas, gdy głosujący radny zakończy  

akt głosowania.” 

Pan Paweł Szcześniak – zgodził się z propozycją radnego Błaszczyńskiego co do rozpoczęcia 

głosowania kolejnych radnych dopiero po zakończeniu głosowania przez radnego głosującego 

wcześniej. Za bezcelowe uznał jedynie przechodzenie z kartą do głosowania dookoła 

przepierzenia. 

Pan Bronisław Brylski – stwierdził, że tajne głosowanie ma zapewnić rada miasta i komisja – 

natomiast co ktoś chce zrobić z tym głosem i z kartą zrobić coś innego to już jest jego 

prywatna wola. 

Pan Marian Błaszczyński: „Słowo „tajność” jest dla mnie jednoznaczne panie radny Brylski.” 

Pan Tomasz Sokalski: „Myślę, że Regulamin jest jasny i jeśli nikt z radnych  nie zgłosił 

żadnych uwag to proszę Przewodniczącego Seniora o przegłosowanie uchwały w sprawie 

ustalenia Regulaminu głosowania w wyborach Przewodniczącego Rady Miasta.” 

Pan Marian Błaszczyński – poprosił o informację, gdzie będzie stała urna? „Zasiadam  

w samorządzie juz piątą kadencję i chcę powiedzieć, że były takie przypadki, że wrzucając 

głos do urny tak to robiono iż obserwatorzy dokładnie wiedzieli na kogo został oddany głos. 

Proszę więc nie mówić – w przypadku nie zrealizowania mojej prośby – o tym, że głosowanie 

miało charakter tajny.” 

Pan Jan Dziemdziora odczytał tekst uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu głosowania  

na przewodniczącego Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego  (w załączeniu do niniejszego 

protokołu). 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (20-0-1) Rada Miasta podjęła Uchwałę  

Nr I/4/10 w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach przewodniczącego 

Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.  

Punkt 6d 

Przeprowadzenie głosowania (tajnego). 

Pan Krzysztof Kozłowski – okazał zgromadzonym pustą urnę do głosowania. Następnie 

członkowie komisji opieczętowali urnę i przystąpiono do głosowania zgodnie z listą radnych 

obecnych na I Sesji Rady Miasta. 

Punkt 6e 

Przedstawienie protokołu Komisji Skrutacyjnej w sprawie wyboru Przewodniczącego 

Rady Miasta 

Pan Tomasz Sokalski – odczytał Protokół z wyboru Przewodniczącego Rady Miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego (w załączeniu do niniejszego protokołu). 

Liczba głosów oddanych na poszczególnych kandydatów w wyborach Przewodniczącego 

Rady Miasta: 
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 Rafał Czajka – 8 głosów 

 Jan Dziemdziora – 11 głosów 

Pan Tomasz Sokalski poinformował, że Komisja stwierdziła iż kandydat Jan Dziemdziora 

uzyskał wymagana liczbę głosów określoną w punkcie 3 Regulaminu i został wybrany  

na Przewodniczącego Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

Punkt 7 

Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Miasta prowadzenia Sesji od Radnego Seniora. 

Pan Jan Dziemdziora: „Chciałem bardzo uprzejmie podziękować za poparcie mojej 

kandydatury na Przewodniczącego Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. W obecności 

wszystkich zebranych chcę złożyć deklarację, że moją wolą jest i będzie to, że będą robił 

wszystko by być Przewodniczącym Rady Miasta wszystkich radnych, którzy w tej radzie 

pracują – oczywiście z poprawką na te wszystkie sprawy które nas różnią – ale będę osobą, 

która będzie szukać punktów stycznych i takich rzeczy, które nas łączą a nie poszukiwać tego, 

co nas może ewentualnie różnić. Mam nadzieję ze nasze wspólne działania będą szły w takim 

kierunku, żeby nasze miasto rozwijało się i szło do przodu, by mieszkańcy miasta czuli,  

że ta nowa rada jest tą radą, na którą można liczyć w każdym osiedlu, na każdej ulicy.”  

Pan Jan Dziemdziora odczytał projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady 

Miasta (w załączeniu do niniejszego protokołu). 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (21 głosów za, bez głosów przeciwnych  

i wstrzymujących się) Rada Miasta podjęła Uchwałę Nr I/5/10 w sprawie wyboru 

Przewodniczącego Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

Pan Marian Błaszczyński: „W imieniu Klubu Radnych „Razem dla Piotrkowa” wnoszę  

o przerwę w Sesji do dnia jutrzejszego do godziny 15.” 

Pan Jan Dziemdziora – stwierdził, że zgłoszony wniosek ma charakter wniosku formalnego. 

Zapytał, czy w tej sprawie są jakieś uwagi? 

Pan Bronisław Brylski złożył wniosek o kontynuowanie bieżącej Sesji. 

Pan Jan Dziemdziora zarządził głosowanie na wnioskiem formalnym zgłoszonym przez pana 

radnego Mariana Błaszczyńskiego. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (8-11-2) Rada Miasta odrzuciła wniosek formalny 

pana Mariana Błaszczyńskiego.  

Punkt 8 

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby wiceprzewodniczących Rady Miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego 

Pan Jan Dziemdziora powiedział, że Statut mówi, iż wiceprzewodniczących Rada Miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego może posiadać w ilości od 1 do 3. Dlatego zachodzi potrzeba 

ustalenia konkretnej ilości wiceprzewodniczących wybieranych na dzisiejszej sesji.  
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Pan Bronisław Brylski – zaproponował, aby Rada Miasta wybrała 3 Wiceprzewodniczących 

Rady Miasta. 

Wobec braku innych zgłoszeń w tym punkcie Przewodniczący Rady Miasta zarządził 

głosowanie nad projektem uchwały w tej sprawie (w załączeniu do niniejszego protokołu). 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (20-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę  

Nr I/6/10 w sprawie ustalenia liczby wiceprzewodniczących Rady Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego. 

Punkt 9 

Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miasta 

Punkt 9a 

Zgłaszanie kandydatów na funkcje Wiceprzewodniczących Rady Miasta 

Przewodniczący Rady Miasta poprosił o zgłaszanie kandydatur na wiceprzewodniczących 

Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

Pan Bronisław Brylski – zgłosił kandydaturę pani Ewy Ziółkowskiej. 

Pani Ewa Ziółkowska – wyraziła zgodę na kandydowanie. 

Pan Marian Błaszczyński – w imieniu Klubu Radnych „Razem dla Piotrkowa” zgłosił 

kandydaturę pana Sławomira Dajcza. 

Pan Sławomir Dajcz  – wyraził zgodę na kandydowanie. 

Pan Ludomir Pencina – zgłosił kandydaturę pana Konrada Czyżyńskiego. 

Pan Konrad Czyżyński  – wyraził zgodę na kandydowanie. 

Pani Katarzyna Gletkier – zgłosiła kandydaturę pana Pawła Szcześniaka. 

Pan Paweł Szcześniak – wyraził zgodę na kandydowanie. 

Punkt 9b 

Powołanie Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania w wyborach radnych 

na wiceprzewodniczących Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

Pan Jan Dziemdziora – zaproponował, aby skład Komisji Skrutacyjnej był taki sam jak skład 

Komisji Skrutacyjnej w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta. 

Pan Krzysztof Kozłowski – wyraził zgodę na kandydowanie do składu Komisji Skrutacyjnej. 

Pan Tomasz Sokalski - wyraził zgodę na kandydowanie do składu Komisji Skrutacyjnej. 
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Pani Jadwiga Wójcik - wyraziła zgodę na kandydowanie do składu Komisji Skrutacyjnej. 

Pan Ludomir Pencina - wyraził zgodę na kandydowanie do składu Komisji Skrutacyjnej. 

Pan Jan Dziemdziora – wobec braku dalszych zgłoszeń w tym punkcie zaproponował 

głosowanie nad składem komisji łącznie.  

W wyniku przeprowadzonego głosowania (21-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę  

Nr I/7/10 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania  

w wyborach na wiceprzewodniczących Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

 

Punkt 9c 

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach trzech 

wiceprzewodniczących Rady Miasta. 

Pan Tomasz Sokalski: „Komisja Skrutacyjna ukonstytuowała się w następującym składzie: 

Przewodniczący – Tomasz Sokalski, członkowie: Krzysztof Kozłowski, Jadwiga Wójcik  

i Ludomir Pencina.” 

Pan Tomasz Sokalski – odczytał projekt regulaminu głosowania w wyborach trzech 

wiceprzewodniczących Rady Miasta (w załączeniu do niniejszego protokołu). 

Pan Jan Dziemdziora – zapytał, czy do przedstawionego projektu regulaminu są jakieś uwagi 

lub pytania. Wobec braku uwag w tym punkcie Przewodniczący Rady Miasta zarządził 

głosowaniem nad projektem uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w 

wyborach trzech wiceprzewodniczących Rady Miasta. 

Przewodniczący Rady Miasta odczytał projekt uchwały (w załączeniu do niniejszego 

protokołu). 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (20-0-1) Rada Miasta podjęła Uchwałę  

Nr I/8/10 w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach trzech 

wiceprzewodniczących Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

Punkt 9d 

Przeprowadzenie głosowania (tajnego) 

Pan Krzysztof Kozłowski – okazał zgromadzonym pustą urnę do głosowania. Następnie 

członkowie komisji opieczętowali urnę i przystąpiono do głosowania zgodnie z listą radnych 

obecnych na I Sesji Rady Miasta. 

Punkt 9e 

Przedstawienie protokołu Komisji Skrutacyjnej w sprawie wyboru 

wiceprzewodniczących Rady Miasta 
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Pan Tomasz Sokalski – odczytał Protokół z wyborów wiceprzewodniczących Rady Miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego (w załączeniu do niniejszego protokołu). 

Liczba głosów oddanych na poszczególnych kandydatów w wyborach 

Wiceprzewodniczących Rady Miasta: 

 Konrad Czyżyński – 12 głosów 

 Sławomir Dajcz – 8 głosów 

 Paweł Szcześniak – 12 głosów  

 Ewa Ziółkowska – 11 głosów 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że kandydat Ewa 

Ziółkowska uzyskał wymaganą liczbę głosów i została wybrana na Wiceprzewodniczącą 

Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (21-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę  

Nr I/9/10 w sprawie wyboru radnej Ewy Ziółkowskiej na Wiceprzewodniczącą Rady 

Miasta.  

W wyniku przeprowadzonego głosowania Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że kandydat 

Paweł Szcześniak uzyskał wymaganą liczbę głosów i został wybrany  

na Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (20-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę  

Nr I/10/10 w sprawie wyboru radnego Pawła Szcześniaka  

na Wiceprzewodniczącego Rady Miasta. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że kandydat 

Konrad Czyżyński uzyskał wymaganą liczbę głosów i został wybrany  

na Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (21-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę  

Nr I/11/10 w sprawie wyboru radnego Konrada Czyżyńskiego  

na Wiceprzewodniczącego Rady Miasta. 

Punkt 10 

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru składów komisji stałych Rady Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego 

Pan Jan Dziemdziora powiedział, że w przedłożonym radnym projekcie uchwały stwierdza 

się, że mocą uchwały Rady Miasta powołanych zostanie 7 komisji stałych: 

 Komisja Rewizyjna 

 Komisja Budżetu, Finansów i Planowania  

 Komisja Oświaty, Nauki, Kultury i  Kultury Fizycznej 

 Komisja Polityki Gospodarczej 

 Komisja ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Społecznych i Osób Niepełnosprawnych 

 Komisja Administracji i Bezpieczeństwa Publicznego 
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 Komisja Inwentaryzacji Mienia Komunalnego i Spraw Mieszkaniowych. 

Przewodniczący Rady Miasta przedstawił w zarysie główne zadania stojące przed 

poszczególnymi komisjami. 

Pan Jan Dziemdziora poinformował, że składy komisji stałych Rady Miasta zawiera załącznik 

do uchwały, który radni otrzymali przed kilkoma minutami. 

Pan Krzysztof Kozłowski – stwierdził, że ilość zaproponowanych radnych do pracy  

w Komisji Rewizyjnej jest zbyt mała. Komisja Rewizyjna powinna liczyć 12 lub 13 

członków. 

Pan Jan Dziemdziora – stwierdził, ze z doświadczenia ubiegłej kadencji wynika, że skład  

8-osobowy również jest wystarczający do prawidłowej pracy komisji, ale nic nie stoi na 

przeszkodzie, aby zaproponowany skład uzupełnić dodatkowymi radnymi. 

Pani Magdalena Kwiecińska – zapytała, kto był autorem tego załącznika? Kto przypisał 

radnych do pracy w tych a nie innych komisjach? 

Pan Jan Dziemdziora – powiedział, że autorami tej propozycji są 4 osoby wchodzące w skład 

prezydium Rady Miasta.  

Pani Magdalena Kwiecińska powiedziało, że źle się stało, że nie zapytano radnych  

o to w jakich komisjach chcą pracować. Dopiero potem powinno się – uwzględniając w miarę 

możliwości deklarację radnych – algebraicznie ustalić składy komisji. 

Pan Paweł Szcześniak: „Tak jak powiedział pan przewodniczący – dojdzie jeszcze dwóch 

radnych i trzeba będzie wrócić jeszcze do składów tych komisji. Nie będzie wówczas 

problemu, aby zamienić pani Magdalenie Kwiecińskiej komisje.” 

Pani Magdalena Kwiecińska – powiedziała, że nie chodzi w tej sprawie o możliwość zamiany 

komisji tylko o fakt, że ktoś przypisuje radnych do pracy w komisji nie pytając wcześniej  

o zdanie.” 

Pan Paweł Szcześniak – odpowiadając powiedział, że podobnie było w poprzedniej kadencji. 

Wówczas również prezydium rady ustaliło składy komisji.” 

Pan Marian Błaszczyński: „Stawiam zaprzeczenie wypowiedzi pana Szcześniaka – to teraz 

dopiero zmieniły się standardy zgodnie z tym, co pan przewodniczący mówił na początku. 

Mogło się zdarzyć, że później pewna osoba była przypisana do pracy w jakiejś komisji.  

Na początku jednak było postawione pytanie gdzie i kto sobie życzy pracować. O ile można 

było to rozwiązać to zostało to rozwiązane. Natomiast w tej kadencji te standardy 

rzeczywiście są zupełnie inne. Pani Kwiecińskiej mogę powiedzieć, że wiem kto jest autorem 

tych list bo informacja ta krąży po całym mieście i wiedzieliśmy od samego rana, kto w jakiej 

komisji będzie planowany i przymierzany. Zgadzam się też z radnym Kozłowskim, ze należy  

to traktować jako propozycje i w związku z tym wnoszę ponownie o przełożenie dalszej 

części obrad na dzień jutrzejszy do godz. 15.” 

Przewodniczący Rady Miasta poddał wniosek formalny pod głosowanie Rady Miasta. 
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W wyniku przeprowadzonego głosowania (11-10-0) Rada Miasta przyjęła wniosek formalny 

zgłoszony przez radnego Mariana Błaszczyńskiego o przerwanie obrad do dnia następnego  

do godz. 15.” 

Pani Jadwiga Wójcik: „Może to jest moja subiektywna opinia, że mimo wszystko karty 

rozdane zostały wcześniej – zanim wybrany został pan przewodniczący i całe szanowne 

prezydium. Cała opozycja zjednoczyła się i będziecie państwo nam w tej chwili wmawiać,  

że ma tutaj miejsce jakieś dobrowolne przydzielanie do komisji. Jest to z waszej strony 

narzucenie nam pracy w komisjach, w których nie czujemy się dobrze. Chcielibyśmy panie 

przewodniczący zmienić komisje na takie, gdzie nasze możliwości byłyby najlepsze  

i nasze umiejętności najlepiej wykorzystane. 

Pani Magdalena Kwiecińska: „Jak pan przewodniczący uprzejmy był zauważyć będziemy 

mieć jeszcze dwóch nowych radnych, którzy dołączą do składu rady niebawem. Z tego co się 

orientuję ci nowi radni to będą nowicjusze, będą pracować swoją pierwszą kadencję. Jeśli – 

jak zrozumiałam z wypowiedzi pana przewodniczącego – dopisze się ich do Komisji 

Rewizyjnej to ja gratuluję takiego pomysłu. Komisja Rewizyjna jest bowiem najtrudniejszą 

komisją i żeby umieć się w niej poruszać i pracować to trzeba się trochę na tym znać.  

A są radni, którzy pracowali w tej komisji i maja chyba większą wiedzę. Ja tą sytuacją jestem 

zbulwersowana i nie omieszkam od razu powiedzieć, że z pracy w pewnych komisjach  

się na samym początku wykreślę ponieważ się w nich dobrze nie czuję a nikt nie pytał mnie  

o zdanie w tej sprawie. Wydaje mi się, że jestem na tyle poważna, że jakieś konwenanse  

w tym mieście obowiązują.” 

Pan Jan Dziemdziora powiedział, że w związku z zaistnieniem sytuacji związanej  

z przyjęciem ślubowania przez pana prezydenta potrzebne będzie 10 min. przerwy,  

aby w ramach wiceprzewodniczących ustalić termin II części dzisiejszej sesji. 

Niewykluczone, że będzie możliwość załatwienia sprawy związanej ze ślubowaniem 

Prezydenta Miasta w tym samym terminie. 

Pan Marian Błaszczyński: „Proszę rozważyć również i taką możliwość: istnieje również 

możliwość zamknięcia dzisiejszej sesji a te punkty, których dziś nie będziemy procedować 

dołączyć do następnej sesji Rady Miasta wraz ze ślubowaniem Prezydenta Miasta.” 

Pan Paweł Szcześniak powiedział, że nie ma takiej możliwości i nie można zamknąć bieżącej 

sesji w tym punkcie. 

Pani Anna Tłustwa: „Oczywiście istnieje taka możliwość żeby zamknąć dzisiejszą sesję. 

Jednak ponieważ wiąże się to ze zmianą do porządku obrad to zmiana ta powinna być 

przegłosowana bezwzględną większością głosów. Wtedy Przewodniczący Rady Miasta ustala 

termin następnej sesji Rady Miasta.” 

Pan Marian Błaszczyński: „Zgłaszam wniosek formalny o zmianę porządku obrad, 

zamknięcie dzisiejszej sesji i procedowanie dalej w poniedziałek lub podczas kolejnej sesji 

Rady Miasta.” 

Pan Marian Błaszczyński złożył wniosek formalny o zamknięcie I Sesji Rady Miasta. 
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Pan Tomasz Sokalski: „Ponieważ porządek dzisiejszych obrad nie został wyczerpany  

to w mojej ocenie nie możemy dzisiejszej sesji zamknąć – musielibyśmy zmienić porządek 

obrad, a więc wykreślić punkty, które nie były jeszcze procedowane na tej sesji.” 

Pan Marian Błaszczyński: „Składam wniosek formalny o zmianę porządku obrad  

i zamknięcie I Sesji Rady Miasta w tym punkcie.” 

Pan Marek Konieczko – poprosił o opinie prawników i o wyjaśnienie co Rada głosowała  

i co może w tej sytuacji uczynić, by było to zgodne z literą prawa. 

Pani Anna Karlińska: „Zgodnie z §12 ust. 1. Regulaminu Pracy Rady Miasta gospodarzem 

sesji jest Przewodniczący Rady Miasta. Niezależnie od tego głosowania zgodnie  

ze wskazanym paragrafem sesję otwiera, prowadzi, przerywa i zamyka przewodniczący lub 

wskazany przez niego wiceprzewodniczący. Nie została dokonana formalność dotycząca 

dzisiejszej sesji poprzez ogłoszenie przez pana przewodniczącego formuły, że ogłasza  

on przerwę w sesji itd. Na warunkach, które były przegłosowane. Ponieważ sesja nie 

zakończyła się a pojawiły sie jakby nowe okoliczności, nowe wnioski można przyjąć 

(dokładnie tego nasz regulamin nie reguluje), że rozpatrujemy wniosek zgodnie z sugestią 

pani kierownik biura rady i rozpatrujemy wniosek pana radnego Błaszczyńskiego przy czym 

uważam, że wniosek ten powinien być uzupełniony o zmianę w porządku obrad poprzez 

zdjęcie tych uchwał dot. składów komisji. Zamykając sesję bez tej czynności nie spełniamy 

warunku zmiany porządku obrad, który musi się odbyć kwalifikowaną większością głosów. 

Pan Jan Dziemdziora – poddał w ten sposób uzupełniony wniosek formalny radnego Mariana 

Błaszczyńskiego pod głosowanie Rady Miasta. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (11-10-0) Rada Miasta  przyjęła wniosek formalny 

zgłoszony przez pana Mariana Błaszczyńskiego. 

Punkt 11 

Zamknięcie obrad I Sesji Rady Miasta 

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad I Sesji Rady Miasta  Piotrkowa Trybunalskiego pan 

Jan Dziemdziora stwierdził, że uważa Sesję za zamkniętą. Przewodniczący Rady Miasta 

poinformował jednocześnie o terminie kolejnej sesji w dniu 3 grudnia 2010 r. o godz. 15. 

Porządek kolejnej sesji  otrzymają radni niezwłocznie po jego opracowaniu a jednym  

z punktów będzie przyjęcie ślubowania od Prezydenta Miasta. 

   

 Przewodniczący Rady Miasta 

 

 

Jan Dziemdziora 

 

 

Protokół na podstawie dźwiękowego 

zapisu przebiegu obrad sporządził: 

 

 

Jan Winiarski 


