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PROTOKÓŁ NR III/2010 

 

z III Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, 

która odbyła się w siedzibie Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim, 

ul. Pasaż Karola Rudowskiego 10  

w dniu 29 grudnia 2010 roku. 

 

Punkt 1 

 

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad 

 

Pan Jan Dziemdziora – otworzył III Sesję Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Stwierdził, 

że w Sesji uczestniczy 18 radnych co wobec ustawowej liczby 23 radnych stanowi quorum, 

przy którym Rada Miasta może obradować i podejmować prawomocne uchwały. 

 

Radni obecni na III Sesji Rady Miasta: 

 

 Marian Błaszczyński 

 Bronisław Brylski 

 Rafał Czajka 

 Urszula Czubała 

 Konrad Czyżyński 

 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 

 Przemysław Winiarski 

 Jadwiga Wójcik 

 Ewa Ziółkowska 

 Sebastian Żerek 

Pan Jan Dziemdziora powitał również Prezydenta Miasta – pana Krzysztofa Chojniaka, 

wiceprezydentów Adama Karzewnika i Andrzeja Kacperka, Sekretarza Miasta, Skarbnika 

Miasta i wszystkich gości obecnych na posiedzeniu Rady Miasta. 

Pan Jan Dziemdziora – poinformował, że swoją nieobecność usprawiedliwił pan radny 

Sławomir Dajcz. 

 



2 

 

 

Punkt 2 

Ustalenie porządku obrad. 

 

Przewodniczący Rady Miasta, pan Jan Dziemdziora poinformował o wprowadzeniu  

do porządku obrad następujących zmian: 

 Punkt 4.1  - podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2010 rok wraz  

z autopoprawka Prezydenta Miasta z dnia 27 grudnia 2010 r. 

 Punkt 5 – Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2009-2010. 

Pozostałe punkty proponuje się pozostawić bez zmian. Pan Jan Dziemdziora zapytał, czy do 

przedstawionego porządku obrad wraz ze zgłoszonymi autopoprawkami są jakieś uwagi? 

 

Wobec braku zgłoszeń w tym punkcie Przewodniczący Rady Miasta zarządził głosowanie nad 

porządkiem obrad III Sesji Rady Miasta. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (20-0-1) Rada Miasta przyjęła porządek obrad 

przedstawionej wersji. 

 

Porządek III Sesji po wprowadzonych zmianach: 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Ustalenie porządku obrad. 

3. Interpelacje i zapytania radnych. 

4. Podjęcie uchwał. 

1) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 r. wraz z 

autopoprawką Prezydenta Miasta z dnia 27 grudnia 2010 r. 

2) Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących 

podatku od nieruchomości. 

3) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części 

nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy Al. 3-go Maja 14. 

4) Podjęcie uchwały w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w trybie 

bezprzetargowym działek gruntu położonych w Piotrkowie Trybunalskim ozn. 

w operacie ewidencji gruntów obrębu 14 numerami: 505/2 o pow. 0,0006 ha, 

527/1 o pow. 0,0004 ha 

5) Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze ustnego przetargu 

nieograniczonego nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy 

ulicy Słowackiego 59. 

6) Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze ustnego przetargu 

nieograniczonego nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy 

ulicy Stalowej 4. 

7) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego 

prawa rzeczowego służebności przesyłu. 

8) Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania oraz 

wysokości nagród Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego trenerom 

prowadzącym szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe 

w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym 

współzawodnictwie sportowym oraz osobom wyróżniającym się osiągnięciami 

w działalności sportowej. 
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9) Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania oraz 

wysokości nagród Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego dla 

zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym 

współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie 

sportowym. 

10) Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania 

rozwoju sportu. 

11) Podjęcie uchwały dot. zmiany Uchwały Nr LV/906/10 w sprawie ustalenia  

wysokości opłaty za zakwaterowanie uczniów w Bursie Szkolnej  

nr 1 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek 

Opiekuńczo – Wychowawczych nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim 

12) Podjęcie uchwały dot. zmiany Uchwały Nr XLIX/816/10 Rady Miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie określenia zadań 

i podziału środków PFRON z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 

osób niepełnosprawnych.  

13) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 r. 

14) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu 

Przeciwdziałania Narkomani dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2011 r. 

15) Podjęcie uchwały w sprawie Programu Współpracy Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których 

mowa w art. 3. Ust. 3. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 r. 

16) Podjęcie uchwały w    sprawie    przyjęcia   Programu    zapobiegania    

przestępczości    oraz    ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku 

publicznego na rok 2011 pn. „Bezpieczne Miasto 2011” 

17) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Policji środków finansowych  

z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną dla policjantów  

za ponadnormatywny czas służby, oraz nagrody za osiągnięcia w służbie 

18) Podjęcie uchwały w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miasta  

upoważnionego do wystawiania poleceń wyjazdu służbowego 

Przewodniczącemu Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

19) Podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa 

i Porządku, realizującej zadania Starosty 

20) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru radnych do Komisji Stypendialnej  

powoływanej przez Prezydenta Miasta do kwalifikowania wniosków  

o przyznanie stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, 

upowszechnianiem kultury, opieką nad zabytkami oraz artystycznie 

uzdolnionym dzieciom i młodzieży 

21) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Miasta do składu 

Komisji Stypendialnej do kwalifikowania wniosków o przyznanie lub 

pozbawienie stypendiów sportowych 

5. Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2009-2010. 

6. Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym. 

7. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta dotycząca interpelacji, które wpłynęły 

między sesjami. 

8. Odpowiedzi na zapytania radnych. 

9. Sprawy różne 

10. Zamknięcie obrad III Sesji Rady Miasta 
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Punkt 3 

Interpelacje i zapytania radnych. 

 

Pani Ewa Ziółkowska: „Chciałam wrócić do tak szalenie kontrowersyjnego do niedawna 

budynku ZSP nr 2. Chciałam zapytać o stan obecny – co się dzieje z tym budynkiem? Nie 

przekazano go szkole, próbowaliśmy go sprzedać. Chciałabym wiedzieć jak w tej chwili 

wygląda sytuacja. Czy referat edukacji wraz z panią skarbnik przymierzył się do wniosku 

złożonego na komisji oświaty o to, aby zastanowić się nad sposobem zwiększenia dodatków 

motywacyjnych dla nauczycieli pracujących w szkołach z oddziałami integracyjnymi? Jakie 

są możliwości rozwiązania problemu braku wiaty przystankowej przy cmentarzu? Urzędnicy 

obiecywali, że rozpoznają tę sprawę i poinformują o tym, co można w tej sprawie zrobić –  

by ta wiata przystankowa w miejscu wskazanym przez radnych stanęła.” 

 

Pan Piotr Masiarek: „Dzisiaj rano kilka osób zwróciło mi uwagę odnośnie sytuacji w Rynku 

Trybunalskim. Podobno jest tam bardzo ślisko i nie można się bezpiecznie przemieszczać. 

Proszę o usunięcie przeszkód i doprowadzenie powierzchni rynku do odpowiedniego stanu.” 

 

Pan Adam Gaik: „Chciałbym zapytać o ten parking przed urzędem – od frontu. Czy istnieją 

tutaj jakieś reguły parkowania czy też ten parking jest zupełnie ogólnodostępny?” 

 

Pan Marek Konieczko: „Jakie są losy projektu uchwały w sprawie zmniejszenie opłat 

parkingowych? – przedmiotowego projektu uchwały brak w porządku dzisiejszej sesji.” 

 

Pan Jan Dziemdziora zadał dwa pytania: „Pierwsze dotyczy funkcjonowania Biuletynu 

Informacji Publicznej. Dwa dni temu był u mnie obywatel Piotrkowa, który na konkretnym 

przykładzie wykazał, iż informacja publiczna do której mamy ustawowe prawo jest 

limitowana. Nie wiem czy wynika to z przyczyn obiektywnych czy też subiektywnych – 

złośliwość rzeczy martwych czy system nie tak działa. Wykazał ów mieszkaniec na tle 

ogłoszenia Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego dotyczącego przystąpienia  

do sporządzenia zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego – prezydent podpisał to ogłoszenie  

16 listopada 2010 r. W tym ogłoszeniu była zawarta informacja, że wnioski do projektu zmian 

w przedmiotowym dokumencie oraz prognozy oddziaływania na środowisko należy składać 

w nieprzekraczalnym terminie do 17 grudnia 2010 roku w siedzibie Pracowni Planowania 

Przestrzennego. Okazało się, że data udostępnienia informacji w BIP określona jest jako  

23 grudnia a więc już po upływie terminu możliwości zgłaszania uwag – uniemożliwiając tym 

samym skuteczne składanie wniosków w tej sprawie. Czy nie zadziałał tutaj określony system 

przekazywania informacji czy też miały na to wpływ inne kwestie i czy jest to jednostkowy 

przypadek?” 

„Drugie pytanie dotyczy ulicy Górniczej i tego, co określamy od lat jako „zagłębie 

garażowe”. 27 listopada kiedy to siły przyrody w postaci zimy, która zaatakowała miasto 

użytkownicy tych garaży przy ulicy Górniczej i pobliskiego osiedla przeżywają horror. 

Mieszkańcy zwrócili się do mnie o pomoc. Interweniowałem w: straży miejskiej, MZDiK, 

przedsiębiorstwie eksploatacji urządzeń komunalnych, inżyniera miasta, wiceprezydenta 

miasta pana Adama Karzewnika – na panu prezydencie Chojniaku kończąc. Deklaracje, jakie 

padały z tychże ust poskutkowały tym, że wykonano tam pewne prace, ale nie do tego 

stopnia, aby tenże horror zlikwidować. W tej chwili jest tam taka sytuacja (zachęcałem  

do obejrzenia tego miejsca na posiedzeniu Komisji Polityki Gospodarczej), że w obecnej 

chwili jest tam alternatywne lodowisko do tego przy ulicy Parkowej. Użytkownicy tychże 
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garaży przy ulicy Górniczej chcieli tutaj dziś przybyć, ale przekonałem ich, że jeszcze nie 

pora na taki krok. Ten temat podejmowała m.in. Komisja Polityki Gospodarczej 

(wystosowała stosowny wniosek do Prezydenta Miasta) – niemniej mija już miesiąc  

a ci ludzie, użytkownicy garaży oczekują bardziej radykalnych działań po to, żeby te sytuacje 

utrudniające im życie w sposób poważny znieść lub przynajmniej zminimalizować. Co w tym 

zakresie zamierza się uczynić.” 

 

Punkt 4 

 

Podjęcie uchwał. 

 

Punkt 4.1. 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 r. wraz z autopoprawką 

Prezydenta Miasta z dnia 27 grudnia 2010 r. 

 

Komisja Polityki Gospodarczej  - opinia pozytywna (4-0-4) 

Komisja Budżetu Finansów i Planowania – opinia pozytywna (3-0-6) 

 

Pani Wiesława Łuczak: „Poprawka z dnia 27 grudnia 2010 r., którą państwu przedłożyliśmy 

wynikła z wiedzy o zmianach, które zadziały się w naszym życiu a mających przełożenie  

na budżet po przedłożeniu materiału do Biura Rady Miasta.”  

Pani Skarbnik przedstawiła informację o treści autopoprawki oraz o zmianach w budżecie 

miasta za 2010 r. – tekst autopoprawki w załączeniu do niniejszego protokołu. 

 

Pan Jan Dziemdziora przekazał prowadzenie obrad panu Pawłowi Szcześniakowi. 

 

Pan Marek Konieczko – zadał pytanie dotyczące wskaźnika zadłużenia miasta: „Sięgnąłem  

do uchwały wraz z autopoprawka z dnia 10 grudnia 2010 r. W autopoprawce z dnia 8 grudnia 

zawarto informację, że kwota zadłużenia miasta maleje i wynosi 39,96%. W aktualnym 

projekcie budżetu podaje się, że zmniejszenie dochodów rośnie o 0,1 punktu procentowego, 

wskaźnik zadłużenia w relacji do planowanych dochodów liczonych zgodnie z Ustawą  

o Finansach Publicznych wyniesie 39,95%. Jak ja mam to rozumieć?” 

 

Pani Wiesława Łuczak: „O tym, że rośnie wskaźnik zadłużenia o 0,1 punktu procentowego 

mówiłam w stosunku do materiałów, które państwo otrzymaliście w materiałach na tę sesję – 

czyli w stosunku do prognozy długu, jaka wynika z materiału, którą pierwotnie państwu 

przedstawiliśmy (bez autopoprawki). W załączniku dotyczącym prognozy długu jest 

wskaźnik 39,85% (załącznik nr 10/1). W stosunku do tego materiału – w związku z tym,  

że w wyniku autopoprawki zmaleją dochody – ten wskaźnik zadłużenia rośnie o 0,1 punktu 

procentowego na 39,95%.” 

 

Pan Marek Konieczko: „Czy po autopoprawce pozostałe załączniki również ulegają zmianie? 

Materiał, który otrzymaliśmy również więc powinien uwzględniać te zmiany, które 

wprowadzono autopoprawką...” 

 

Pani Wiesława Łuczak: „Tak, po uwzględnieniu wprowadzonych zmian w budżecie powstaną 

docelowo załączniki uwzględniające zmiany wynikające z autopoprawki.” 

 

Pan Tomasz Sokalski: „W poniedziałek na komisji budżetu otrzymaliśmy autopoprawkę  

do uchwały budżetowej i w punkcie 2 na stronie 4 jest zapis, że w wyniku zmiany 
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skorygowane zostaną załączniki dotyczące dochodów, wydatków, inwestycji, WPI, 

programów i projektów współfinansowanych ze środków UE oraz prognoza  długu miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego na 2010 r. W mojej ocenie zapis taki nie pozwala na rzetelną 

analizę zmian budżetu miasta na 2010 r. bo tak naprawdę ani ja ani państwo radni nie wiemy 

jak będą te załączniki wyglądały. Ja pozwoliłem sobie przygotować kilka słów refleksji na 

temat tych zmian przygotować. Nie wiem jednak, czy zasadne jest ich artykułowanie, gdyż 

nie będą one odzwierciedleniem tego stanu faktycznego, który nastąpił po wprowadzeniu 

przez Prezydenta Miasta autopoprawki. Nie oczekuje też, że dostanę te załączniki nowe 

natomiast trudno jest w takiej sytuacji porównywać jakiekolwiek cyfry gdyż brak jest 

konkretnych danych na papierze. Odnosząc się jednak do pierwotnego projektu zmian  

w budżecie pragnę zauważyć, że sumując dochody bieżące gminy i dochody bieżące powiatu 

ze strony pierwszej – będzie to suma 264 mln 250 tys. zł (wg starego  budżetu)  

i 264.325.260,62 zł. Wydatki także ulęgają zmianie zmniejszając z 260,74 mln zł na  (ok.) 

265 mln zł co daje nam nadwyżkę bieżącą w kwocie 3,788 mln zł. Jak to się ma do zapisu  

w tabeli nr 10 dotyczącej spłaty długu (planowana spłata długu – w przypadku rat 

kapitałowych – na 2010 r. wynoszą przed autopoprawką 22,162 mln zł) a więc odejmując od 

planowanej kwoty spłaty nadwyżkę bieżącą – zostaje nam 18,174 mln zł. Jak poinformowano 

mnie na Komisji Polityki Gospodarczej niestety kredyt będzie spłacony kolejnym kredytem. 

O spirali kredytów chyba mówić nie musimy. Niepokoi także fakt, że aż 4,5 mln zł nie 

wykonujemy inwestycji – to wynika z załącznika nr 4 (przed autopoprawką) z czego aż 837 

tys. to dotacje, które mogliśmy uzyskać a nie uzyskaliśmy. W tych inwestycjach m.in. nie 

realizujemy chociażby solarów, nie realizujemy inwestycji pt. „elewacja SP nr 10”,  

„termomodernizacja SP nr 13” tak ważnych dla Piotrkowa Trybunalskiego. Przypomnę, że  

w przypadku solarów dotacja, której nie wykorzystujemy to ok. 70-73% wartości całego 

zadania w dotacji bezzwrotnej, którą mogliśmy wykorzystać w tym roku i ewentualnie  

w 2011 starać się jeszcze o kolejne dotacje z WFOŚiGW. Nie wykorzystujemy małej kwoty 

w gospodarce mieszkaniowej, tj. przewidywane było 1 mln zł a nie wykorzystujemy 1/3 tej 

kwoty na termomodernizacje budynków.” 

 

Pani Wiesława Łuczak – wyraziła ubolewanie, że pan radny Sokalski nie zgłosił 

zapotrzebowania na takie załączniki na ostatnim posiedzeniu komisji. Pracownicy referatu 

budżetu na pewno pracowaliby całą noc, żeby takie załączniki radnym przedstawić. 

Natomiast w tym momencie nie jest możliwe natychmiastowe wygenerowanie tych 

załączników. Pani skarbnik powiedziała również, że w przypadku poprzednich zmian 

budżetowych taka forma wprowadzania autopoprawek do projektów zmian w budżecie była 

przez radnych akceptowana i dlatego dziwne jest, że akurat w tym przypadku radni zgłaszają 

potrzebę wcześniejszego otrzymania szczegółowo zredagowanych załączników 

uwzględniających wprowadzoną autopoprawkę. „Mogę państwu podać łączne kwoty, które 

wynikają z uchwały co do wartości wydatków majątkowych, wydatków bieżących, dochodów 

majątkowych, bieżących wydatków – pan radny z resztą wyliczył sobie różnice pomiędzy 

dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wskazując na jej zbyt niski poziom. Ja muszę 

się w tym wypadku z tym zgodzić – jest to różnica zbyt mała, która nie zapewnia pewności 

realizacji zadań na lata przyszłe i dlatego do nas wszystkich – również do państwa radnych – 

należy dbałość o zwiększenie tej kwoty. Musimy wspólnie pracować nad zwiększaniem 

dochodów bieżących do których należą i podatki i opłaty parkingowe i wszelkie wpływy  

z tytułu opłat czynszów – bo takie miasto może osiągać dochody i na te opłaty może mieć 

wpływ – jak również należy pracować nad oszczędnościami po stronie wydatków bieżących. 

To są dwa strumienie, które tworzą tę nadwyżkę operacyjną i jeżeli nie będziemy nad nimi 

pracowali to  cudów nie będzie. Mówiłam również na komisji, że de facto ta różnica będzie 

większa jeśli już chodzi o poziom realizacyjny – dochody ujmujemy pewne (te które  
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są niewątpliwe bądź obarczone bardzo małym ryzykiem) natomiast wydatki mają górny limit, 

którego nie można przekroczyć. Dlatego też ta różnica wynikająca z tego, że dochody  

są wyższe niż planowane i wydatki nie przekraczają limitów tworzy pewną pulę środków, 

która jest oczywiście przeznaczona na obsługę zadłużenia i do tej pory udawało się tak,  

że ta kwota była wystarczająca – na poziomie realizacji wystarczała na obsługę zadłużenia. 

Ten rok jest jeszcze o tyle trudny, że nie możemy rezerw rozwiązywać uchwałą rady.  

Na koniec roku mogliśmy rozwiązać rezerwy – zbędne nam już – uwalniając środki lub 

zmniejszając kredyt. Teraz niestety nie można – to jest wyłączna kompetencja organu 

wykonawczego (Prezydenta Miasta) ale prezydent z kolei nie może uwolnić środków. 

Pozostają nam więc rezerwy (r. bieżąca prawie 2,7 mln zł i r. inwestycyjna  - 965 tys. zł).  

Ta kwota również wpłynie nam na wolne środki, które będziemy mieć do podzielenia  

w przyszłym roku.  

 

Pan Tomasz Sokalski – powiedział, że rzeczywiście część zadań zostanie przesuniętych  

na rok 2011 , ale nie na tym polega projektowanie budżetu, żeby te zadaniu już umieszczone 

w budżecie były wciąż przesuwane na kolejny rok. Odnosząc się do tego projektu uchwały  

z autopoprawką pan Sokalski powiedział, że wie, iż pani skarbnik na pewno rzetelnie  

i skrupulatnie przygotowałaby te załączniki, natomiast trudno jest się odnieść do tego projektu 

jeżeli dostaje się to 5 min. przed komisją. Nie zdążyłem go skrupulatnie przeczytać przed 

komisją budżetu. 

 

Pan Konrad Czyżyński: „Poprzedni rok budżetowy zakończyliśmy kwotą 91,247 mln zł 

zadłużenia. Ten rok budżetowy 2010 wg tego załącznika kończymy prawie 120 mln zł 

zadłużenia. Prawie 18,5 mln starych rat kapitałowych mamy spłacać kolejnym zaciąganym 

kredytem. Jaki pomysł ma pan prezydent na ratowanie finansów miasta? – bo jest to sytuacja 

zatrważająca.” 

 

Pan Krzysztof Chojniak: „Ja już wielokrotnie o tym mówiłem, ale dziś powtórzę 

najważniejsze wytyczne według których warto się poruszać aby czuć się bezpiecznie jeśli 

chodzi o finanse publiczne. Po pierwsze, czy warto zaciągać kredyty? Oczywiście warto, ale 

przy spełnieniu następujących warunków: jesteśmy zdolni do spłacania tych kredytów,  

te kredyty są zaciągane na ważne inwestycje, które służą rozwojowi miasta, są to kredyty 

zaciągane zgodnie z prawem i  bezpieczne. Wszystkie warunki w przypadku naszego miasta 

były i są spełniane i nie mam o do tego wątpliwości. Można oczywiście podejść do sprawy 

inaczej i powiedzieć, że nie zaciągamy takich kredytów, nie realizujemy wielu zadań 

inwestycyjnych a w związku z tym rezygnujemy w jakiś istotnych obszarach z rozwoju 

miasta, nie wykorzystujemy tej szansy,  która jest obecnie i nie powtórzy się już nigdy – taką 

drogą idą wszystkie samorządy, które myślą perspektywicznie, które zdają sobie sprawę,  

że dziś zaciągnięty kredyt, który jesteśmy w stanie spłacić jest szansą na to, aby nasze miasto 

się rozwijało. Można oczywiście zrezygnować z wielu inwestycji a w związku z tym również 

z dofinansowania zewnętrznego i podawać liczby, które będą liczbami korzystniej 

wyglądającymi – mówiącymi o tym, że zadłużenie miasta jest mniejsze. Ale jeśli zestawimy 

te dwie rzeczy – zadłużenie (które jak powtarzam jest zadłużeniem bezpiecznym – takim, 

które jesteśmy w stanie spłacać) i te szanse (które wykorzystujemy jak do tej pory jak wiele 

innych samorządów w Polsce) to oczywiście bez wątpienia wskażemy, że ta droga jest drogą 

lepszą – co nie znaczy, ze idealna. Nikt przecież nie lubi zaciągać kredytów. Ale nie da się 

rozwijać przedsiębiorstwa czy miasta bez zaangażowania wyraźnych środków finansowych – 

zwłaszcza wtedy, gdy jest możliwość pozyskania pieniędzy z zewnątrz – myślę tutaj głównie 

o pieniądzach unijnych bo jesteśmy w tym okresie, kiedy możemy po te środki sięgać, ale nie 

tylko bo są to także pieniądze pochodzące ze środków krajowych. Zawsze można pokazać 
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przedstawiony skrzywiony obraz pokazujący tylko tę jedna stronę i mówić, że jest to sytuacja 

zła.” 

 

Pani Wiesława Łuczak: „Nasze miasto jest w szczególnej sytuacji bo jak państwo wiedzą 

miasto nie przekazało majątku do spółek. Cały majątek jest  w strukturze miasta – jest  

w naszym bilansie i teraz my – sięgając po jakiekolwiek środki zewnętrzne  

czy to na gospodarkę mieszkaniową, ciepłowniczą, wodociągową, kanalizacyjną – jesteśmy 

zobligowani jako miasto zaciągać pożyczki, kredyty, przekazywać środki własne  

i pozyskiwać środki zewnętrzne. Z jednej strony jest to bogactwo, które jest rękach miasta 

ponieważ generuje dochody dla miasta, ale jednocześnie generuje obowiązek inwestowania  

i zadłużania się. Miasta w Polsce na takim poziomie jak Piotrków i większe są miastami  

już zadłużonymi „pod korek” – czyli na poziomie 60%. Jednocześnie ich spółki są zadłużone 

na wartości wyższe niż same miasta (np. Poznań) i mimo to one się nie boją, że są one 

bankrutami – z tym, że oczywiście bardzo ważne jest generowanie tej nadwyżki operacyjnej 

na obsługę zadłużenia. Nie mniej jednak nasze miasto w przypadku kiedy stało się tak,  

że miasto ma bardzo trudną sytuacje to ma majątek, który w razie czego może 

skomercjalizować. Przyrost zadłużenia spowodował wartość inwestycji ponad czterokrotnie 

większy. To nie jest więc tak, że my zaciągamy kredyty po to, żeby obsługiwać zadłużenie. 

De facto zaciągamy je na inwestycje – jeżeli w tym roku będziemy mieli inwestycji na ponad 

60 mln zł a zaciągamy kredytu na 50 mln zł to praktycznie zaciągamy kredyt na inwestycje. 

Oczywiście filozofia liczenia może być tutaj dopuszczona każda inna i ustawodawca na to 

pozwala nie mniej to nie jest tak, że my się zadłużamy po to, by spłacać kredyty ale po to, 

żeby finansować inwestycje.” 

 

Pan Konrad Czyżyński: „Jesteśmy zgodni w poglądzie, ze jest to czas dla samorządów  

na inwestowanie i pobieranie pieniędzy unijnych. Jesteśmy zgodni i w tym, że na to powinny 

się w mieście pieniądze znajdować, żeby mieć na wkład własny do inwestycji miejskich.  

Ale przy 50 mln kredytu 20 mln zł prawie to jest kredytowanie starych rat kapitałowych  

od starych kredytów. My w tym momencie tracimy zdolność do brania kredytów na kolejne 

inwestycje. Przed nami jest największa od lat inwestycja, której się bardzo boimy, która jest 

inwestycją bardzo wielkiego ryzyka. Stąd moje pytanie: skąd my za chwilę weźmiemy grube 

miliony złotych na kolejna inwestycję żeby móc pobrać kolejne środki unijne  

na oczyszczalnię ścieków w sytuacji kiedy dziś prawie 20 mln z pieniędzy kredytowych 

musimy spłacać stare raty kapitałowe ze starych kredytów?” 

 

Pani Wiesława Łuczak: „A może również tak zapytać – jeżeli zaciągamy kredytów na 50 mln 

zł a inwestujemy za 62 mln zł (czyli dokładamy jeszcze 12 mln zł do inwestycji)... Również  

w  ten sposób można liczyć...” 

 

Pan Konrad Czyżyński: „Problem jest tego typu, że patrzymy na budżet kończącego się roku, 

ale oglądamy również to, co państwo przygotowaliście jako projekt budżetu na rok 2011.  

I w tym projekcie, który zaraz będziemy omawiać jest identyczna tendencja – nie ma żadnej 

myśli co do racjonalizacji budżetu miasta tylko znów mamy wysokie wydatki, mamy wysokie 

braki na pokrycie kosztów zadłużenia starych kredytów i mamy napompowane przychody, 

które są nie do zrealizowania.” 

 

Pani Wiesława Łuczak: „Które to dochody są tak napompowane według pana radnego?” 
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Pan Konrad Czyżyński: „Ja myślę, że do analizy projektu budżetu jeszcze zaraz dojdziemy, 

ale tam dochody są wykazane jako dużo wyższe niż tegoroczne i one są bardzo 

optymistyczne.” 

 

Pani Wiesława Łuczak: „Zasada ostrożnego budżetowania jest nadrzędną cechą budżetowania 

i niejednokrotnie spotykałam się z zarzutem, że zbyt ostrożnie planuję dochody. Jeśli tam jest 

gdzieś napompowane to ja bym chciała wiedzieć gdzie. Bo za moment siadamy do poprawki 

do projektu budżetu na przyszły rok i chętnie usłyszę każdą uwagę w tym zakresie – byle nie 

na sesji, kiedy będziemy przyjmowali budżet tylko wcześniej. Chciałabym zwrócić uwagę na 

kwotę dochodów nietypowych – takich jak zwrot Vat-u w związku z realizacją inwestycji 

oczyszczalnianej. Ten zwrot Vat jest jedynie wyższy niż w tym roku i to on powoduje wzrost 

dochodów bieżących natomiast dynamika dochodów bieżących i wydatków bieżących jest 

taka, że dochody bieżące wyprzedzają wydatki bieżące i one nie są napompowane.” 

 

Pani Urszula Czubała – powiedziała, że ze zmian które otrzymała do projektu budżetu 

wynika, że zmniejsza się procentowo wskaźnik deficytu budżetowego w stosunku  

do dochodów. Jaka była pierwotna wersja budżetu jeśli chodzi o dochody, wydatki i deficyt?” 

 

Pani Wiesława Łuczak: „Deficyt zawsze rośnie po podziale wolnych środków. Pierwotny 

deficyt wynosił  prawie 41 mln zł. Wtedy zakładaliśmy wysoką kwotę nakładów na 

oczyszczalnię (niestety później w trakcie realizację nakłady na ten projekt zmalały i udział 

środków własnych tkwił w tym deficycie jako ten, który go powiększał). W marcu dzieliliśmy 

wolne środki i wtedy wzrósł deficyt bo źródłem finansowania są wolne środki wynikające  

z rozliczenia roku ubiegłego. Tak więc zadłużenie nie ulega zmianie ale deficyt może rosnąć 

– tylko, że ma on źródło finansowania w tych wolnych środkach z roku ubiegłego. Pod koniec 

roku – tak dzieje się na ogół – są jakieś tam przesunięcia na rok następny. Budżet cechuje się 

właśnie tym kasowym wykonaniem i tą trudnością kasowego wykonania – co kasowo nie 

zostanie zapłacone – nawet w sytuacji, kiedy inwestycja jest prawie skończona – to zdarza 

się, że czasem odbiór następuje w roku przyszłym i za daną inwestycję zapłacić trzeba w roku 

przyszłym a w związku z tym środki z danego budżetu należy przesunąć na rok następny. Nie 

da się analizować tego budżetu nie wiedząc jakie jest tło i co się na to wszystko składało, 

jakie czynniki zadziałały że deficyt rósł czy też malał.” 

 

Pani Ewa Ziółkowska poprosiła w imieniu Klubu Radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej 

o 10 minut przerwy. 

 

Pan Paweł Szcześniak – ogłosił 10 minut przerwy w obradach. 

 

Po przerwie pan Paweł Szcześniak udzielił głosu Prezydentowi Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego, panu Krzysztofowi Chojniakowi. 

 

Pan Krzysztof Chojniak: „Przed głosowaniem chciałbym, abyście państwo jeszcze w skrócie 

usłyszeli dodatkowe informacje o tym jak istotne są to zmiany w kontekście m.in. jednostek.” 

 

Pani Halina Biernacka: „Wiemy, że w naszym mieście jest dużo jednostek oświatowych  

i praktycznie każda ze szkół wprowadza pewne zmiany do budżetu,  

ale jednocześnie jest to projekt uchwały czyszczącej – każda  szkoła zaoszczędziła na jakimś 

paragrafie środki finansowe, które w tej chwili może sobie przeznaczyć na coś, co jest 

niezbędne, na co jest decyzja sanepidu bądź straży pożarnej. Przede wszystkim od 14 grudnia 

dostaliśmy dotację 63301 zł na refundację kosztów wykształcenia uczniów w zakresie 
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praktycznej nauki zawodu – tzn. dla pracodawców piotrkowskich. I jeżeli tutaj  

nie wprowadzimy dzisiaj tych środków do budżetu, to niestety pracodawcy 12 piotrkowskich 

szkół nie otrzyma zwrotu środków za wykształcenie uczniów. A jeżeli byśmy  

to chcieli przesunąć na rok następny – dotacja będzie musiała być zwrócona a cała procedura 

będzie trwała do kwietnia. Bo trzeba zawrzeć z urzędem wojewódzkim nową umowę, nowe 

zapotrzebowanie na środki złożyć, to po prostu trwa. Następnie - z uwagi na zmiany 

harmonogramu dotacji ekologicznej dla Gimnazjum nr 2 – trzeba zmienić w dotacji wydatki, 

dostosować je do odpowiednich paragrafów. Następnie szkoły zwiększały w grudniu 

dochody, np. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dzieci niepełnosprawne 

robiły kartki świąteczne, sprzedawały te kartki i chcieliby jeszcze w tym roku zakupić 

tapczany. Wypłata godzin ponadwymiarowych – część szkół wypłaciła za te godziny 

ponadwymiarowe, część szkół zaś nie wypłaciła tych środków przesuwając na wypłatę godzin 

ponadwymiarowych środki z innych paragrafów (z ZUS, z zakupów rzeczowych), Jeżeli my 

tych godzin w 100% nie wypłacimy, może nam to grozić nie osiągnięciem średnich 

wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu zawodowego nauczycieli, co  

w konsekwencji doprowadzi do wypłaty dodatków wyrównawczych do 10 lutego 2011 r.  

Są tutaj też zwiększenia dochodów z tytułu odpłatności za żywienie. Po stronie wydatków jest 

to zakup artykułów żywnościowych dla przedszkoli i stołówek szkolnych. Znaczne dochody  

są zwiększone w Centrum Kształcenia Praktycznego, gdyż w listopadzie i grudniu 

realizowane były kursy spawalnicze. Zwiększenie dochodów też jest przeznaczane po stronie 

wydatków na zakup opału. Chcemy po prostu to co jest możliwe przez zaoszczędzenie  

w poszczególnych paragrafach przesunąć na te, które są niezbędne, żeby to jeszcze w tym 

roku wydać nie obciążając budżetu przyszłorocznego.” 

 

Pani Wiesława Łuczak: „Gdyba ta zmiana nie została dzisiaj uchwalona to mielibyśmy  

do czynienia z następującymi perturbacjami – my i dysponenci środków: np. gmina Wilków 

miałaby problem z rozliczeniem dotacji. Zmniejszamy również środki na dożywianie  

w związku z tym, że otrzymaliśmy dodatkową dotację – a wnioskując o tę dodatkową dotację 

uzasadnialiśmy to tym, że nie stać nas na dodatkowe własne środki. W międzyczasie – zanim 

przyszła dotacja – myśmy zarządzeniem zwiększyli – teraz musimy praktycznie wycofać, 

żeby pokazać wojewodzie, że my tych dodatkowych środków własnych rzeczywiście nie 

mamy. Jeśli nie wycofamy to grozi to tym, że dotację będziemy musieli w tej części zwrócić  

i również bardzo istotne jest to, że jeśli jakieś zadanie kasowo nie może być wykonane  

na poziomie planu i przesuwamy to na 2011 rok, to chcielibyśmy to zrobić już poprawką, 

którą przedłożymy państwu i która byłaby wspólnie z pierwotnym projektem procedowana  

a zwiększając wydatki na 2011 rok potrzebujemy źródła ich finansowania. Tym źródłem 

finansowania będą wolne środki, które uwolnimy teraz dzięki temu, że możemy zmniejszyć 

nakłady na te niektóre zadania inwestycyjne, które mają poślizg”. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (7-11-4) Rada Miasta nie podjęła uchwały  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 r. wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta 

z dnia 27 grudnia 2010 r. 

 

Punkt 4.2 

 

Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku  

od nieruchomości. 

 

Komisja Polityki Gospodarczej  - opinia pozytywna (9-0-0) 

Komisja Budżetu Finansów i Planowania – opinia pozytywna (9-0-0) 
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W wyniku przeprowadzonego głosowania (22-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę  

Nr III/21/10 w sprawie w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku 

od nieruchomości. 

 

Punkt 4.3 

 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości 

położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy Al. 3-go Maja 14. 

 

Komisja Polityki Gospodarczej  - opinia pozytywna (9-0-0) 

Komisja Budżetu Finansów i Planowania – opinia pozytywna (9-0-0) 

 

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

Nr III/22/10 w sprawie w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku 

od nieruchomości. 

 

Punkt 4.4 

 

Podjęcie uchwały w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w trybie 

bezprzetargowym działek gruntu położonych w Piotrkowie Trybunalskim ozn.  

w operacie ewidencji gruntów obrębu 14 numerami: 505/2 o pow. 0,0006 ha, 527/1  

o pow. 0,0004 ha 

 

Komisja Polityki Gospodarczej  - opinia pozytywna (9-0-0) 

Komisja Budżetu Finansów i Planowania – opinia pozytywna (9-0-0) 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (22-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę  

Nr III/23/10 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym 

działek gruntu położonych w Piotrkowie Trybunalskim ozn. w operacie ewidencji 

gruntów obrębu 14 numerami: 505/2 o pow. 0,0006 ha, 527/1 o pow. 0,0004 ha 

 

Punkt 4.5 

 

Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego 

nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Słowackiego 59. 

 

Komisja Polityki Gospodarczej  - opinia pozytywna (8-0-1) 

Komisja Budżetu Finansów i Planowania – opinia negatywna (1-2-5) 

 

Pan Adam Gaik – zadał pytanie dotyczące posesji znajdującej się przy ul. Słowackiego 57: 

„Tam na końcu posesji nr 57 są jeszcze jakieś inne działki. Proszę o wyjaśnienie statusu 

posesji nr 57.” 

 

Pani Agnieszka Kosela: „Są to wydzielone działki ewidencyjne, stanowią one całość 

gospodarczą z działką przy Słowackiego 57 i stanowią własność gminy Piotrków 

Trybunalski.” 
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Pan Tomasz Sokalski: „Chciałbym się dowiedzieć czegoś o historii tej działki. Doszły mnie 

słuchy, że ta działka była od początku gminy czy też została ona kupiona. Są tu działki  

nr 94/2 i 94/1 – dlaczego ta działka została tak podzielona i dlaczego zostawiamy sobie  

na tyłach ten malutki kawałek działki  ozn. nr 94/1?” 

 

Pani Agnieszka Kosela: „Działka 94/2, która jest przedmiotem uchwały, stanowi własność 

gminy tak jak działka 94/1. Jako jedna działka przed dokonaniem podziału została nabyta 

aktem notarialnym od osób fizycznych w 1996 r. W chwili obecnej został dokonany podział 

nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i działka 

94/2 położona jest w jednostce 11MŚ – jest to przeznaczenie pod usługi śródmiejskie. 

Natomiast pozostała część działki czyli działka 94/1 przeznaczona jest pod urządzenie skweru 

miejskiego i podział miał na celu tylko oddzielenie jednostek, które zostały przyjęte  

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.” 

 

Pan Paweł Szcześniak: „Czy należy przez to rozumieć, że sprzedamy część działki  

a w drugiej części komuś zrobimy skwer?” 

 

Pani Agnieszka Kosela: „Taki jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.” 

 

Pan Tomasz Sokalski: „Kiedy nastąpił podział? Czy przed zatwierdzeniem miejscowego 

planu czy już po zatwierdzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego? Jaki 

był wtedy cel zakupu tej działki i dlaczego w tej chwili pozbywamy się tej działki?” 

 

Pani Agnieszka Kosela: „Jeśli chodzi o dokonanie podziału to tak jak powiedziałam – 

wydzielone zostały jednostki  w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,  

a więc podział został dokonany po uchwaleniu planu miejscowego i po przyjęciu zmiany  

do tego planu w styczniu tego roku. Jeśli chodzi o nabycie tej działki – jest akt notarialny 

nabycia, natomiast nie umiem w tej chwili odpowiedzieć, jaki był cel zakupu tej działki. 

Natomiast jest to działka w atrakcyjnym położeniu a często inwestorzy pytają, czy miasto 

posiada nieruchomości położone w centrum miasta pod usługi śródmiejskie. Dlatego też 

mamy taki projekt uchwały.” 

 

Pan Adam Gaik: „Posesja nr 57 jest zabudowana i są tam różne naniesienia. Mogłaby pani 

powiedzieć czy są tam jakieś mieszkania socjalne,  pod wynajem w tych budynkach, które się 

tam znajdują?” 

 

Pani Agnieszka Kosela: „Nieruchomość jest zabudowana budynkami mieszkalnymi,  

w których znajdują się lokale mieszkalne. Natomiast na ten moment nie odpowiem czy 

znajdują się tam także mieszkania socjalne.”  

 

Pan Marek Konieczko: „Jeżeli sprzedamy działkę 94/2 na usługi śródmiejskie to jak 

dojdziemy do tego skwerku na działce 94/1?” 

 

Pani Agnieszka Kosela: „Zgodnie z planem dojście do tej działki będzie od Al. Armii 

Krajowej. Skwer miejski jest przewidziany od Al. Armii Krajowej do ul. Przyszłej – jest  

to oddzielna jednostka urbanistyczna.” 

 

Pan Andrzej Kacperek: „Trudno teraz dyskutować o przeznaczeniu gruntów w miejscowym 

planie zagospodarowania przestrzennego. Chciałbym przypomnieć, że ten plan niedawno –  

w poprzedniej kadencji – był przedmiotem państwa oceny i został przyjęty.” 
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Pani Jadwiga Wójcik: „Na komisji dałam propozycję, żeby zmienić plan zagospodarowania 

przestrzennego w tym miejscu. Ja wiem, że to może jest kosztowne, ale lepiej to teraz 

zmienić, niż potem brnąć w jakaś bzdurę. Dla mnie jest to nie do zaakceptowania.” 

 

Pan Marek Konieczko: „Z tego co udało nam się uzgodnić to część działek pod skwer miejski 

jest w tej chwili działkami prywatnymi, jedna działka jest działka miejską. W tym obszarze 

16AE-31KP jest przewidziane, że najwyżej 1/3 może być przewidziana pod parking lub coś  

w tym rodzaju. Czy nie można byłoby sprzedać w trybie przetargu nieograniczonego łącznie 

działek 94/2 i 94/1 jednemu właścicielowi – w końcu to będzie bardzo atrakcyjna działka.” 

 

Pani Agnieszka Kosela: „Działka przeznaczona pod skwer miejski nie powinna podlegać 

sprzedaży ale mogłaby ewentualnie – za zgodą radnych – podlegać wydzierżawieniu  

do czasu realizacji ustaleń planu z możliwością dzierżawy nawet na miejsca parkingowe. 

Realizacja planu miejscowego nie ma terminu dlatego, że plan jest bezterminowy i można  

go realizować w długim czasookresie.” 

 

Pan Paweł Szcześniak: „Czy to w takim razie będzie tak, że jedną działkę sprzedamy komuś 

pod prowadzenie jakiejś działalności a na drugiej działce miasto jeszcze komuś wybuduje  

w tym miejscu parking?”  

 

Pan Adam Karzewnik: „Na pewno gmina sprzedając ten kawałek nieruchomości nie będzie 

na drugim budowała parkingu, bo ten parking byłby tylko i wyłącznie przeznaczony dla tej 

nieruchomości. Gdy gmina wykupi wszystkie nieruchomości w tej jednostce 31KP  

no to wtedy tak, ale dla konkretnego – nie wiem – sklepu czy budynku tylko byłby to parking 

ogólnodostępny bo miejsc parkingowych w tym rejonie brakuje. Gmina nie będzie 

realizowała parkingu jak nie ma takiego swobodnego dojazdu z ulicy.” 

 

Pan Marek Konieczko: „Jeżeli sprzedalibyśmy całość to uzyskamy oczywiście większą 

wartość i większy dochód dla miasta. Nie bardzo sobie wyobrażam  

w wymiernym okresie czasu wykupienie tych prywatnych działek pod skwer. Zachowując 

wszystkie plany zagospodarowania przestrzennego – gdybyśmy to sprzedali, to chyba 

możemy w umowie zagwarantować żeby ta część działki 94/1 została na chwilę obecną 

zagospodarowana przez kupującego w postaci zieleni. W pewnym momencie staniemy przed 

taką sytuacją, że nie wykupimy tych potrzebnych działek prywatnych, zostanie wycinek ziemi 

i np. go wydzierżawimy albo sprzedamy. Dlatego pytam – czy nie osiągnęlibyśmy większego 

przychodu sprzedając całość?” 

 

Pan Adam Karzewnik: „Pani dyrektor już tu wspominała, że ponieważ ta nieruchomość jest  

w planie przewidziana pod skwer miejski dlatego nie może być przedmiotem sprzedaży.” 

 

Pan Andrzej Kacperek: „Podstawą ustalenia ceny przy sprzedaży nieruchomości będzie 

oczywiście wycena dokonana przez rzeczoznawcę majątkowego. Rzeczoznawca majątkowy 

wyceniając nieruchomość oczywiście będzie brał pod uwagę zapisy w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego dot. tejże nieruchomości. I żaden rzeczoznawca nie wyceni 

tej działki w części północnej, jak tej działki, która znajduje się w jednostce urbanistycznej 

przeznaczonej pod zabudowę.” 

 

Pan Paweł Szcześniak: „Tematem sprzedaży mogłyby być dwie osobne działki w jednym 

kompleksie – że ktoś musi kupić dwie działki przy czym oczywiste jest, że cena za skwer  
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i za parking nie może być taka sama, bo ktoś tam będzie inwestował w infrastrukturę 

ogólnodostępną.” 

 

Pan Bronisław Brylski: „Uważałbym, że w pełni uzasadnione byłoby zbycie tej 

nieruchomości nr 94/2 pod jednym warunkiem – że przynajmniej mielibyśmy rozpoczętą 

procedurę geodezyjną dot. wydzielenia i wykupu działek od strony Armii Krajowej do naszej 

działki. W tej chwili zbywając tę działkę, zostawiając plan  - nie mamy pewności, że miastu 

uda się wykupić, wytyczyć, podzielić te nieruchomości 91, 92, 93 i zrobić to co jest  

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. My w tym momencie sprzedajemy 

działkę a powrót do planu pt. skwer miejski, wytyczenie drogi od ul. Armii Krajowej do ulicy 

Przyszłej może się odbyć za np. 15 lat albo wcale. Gdyby zaistniała taka sytuacja, że mamy 

rozpoczętą procedurę i zleciliśmy wykupy, rozmawiamy z mieszkańcami i mamy pewne 

deklaracje mieszkańców, promesy że zbędą nam owe nieruchomości wtedy moglibyśmy 

nawet wyceniając tę nieruchomość na rzecz miasta wycenić ją zdecydowanie wyżej mając już 

przygotowane przez miasto pewne procedury dotyczące realizacji planu. A w tym momencie 

to zbywamy jedną z działek nie zastanawiając się specjalnie kiedy i jak nam się uda 

zrealizować zapisy planu.” 

 

Pan Jan Dziemdziora: „Ta działka znajduje się na trasie mojego powolnego obchodu miasta 

wykonywanego w miarę możliwości czasowych. Pan Sekretarz Miasta jest m.in. osobą, która 

kieruje zespołem mającym wypracować formułę partnerstwa publiczno prywatnego. Aż się 

prosi, aby przy projekcie uchwały w sprawie sprzedaży tej działki tę sytuację mniej więcej  

w tej formule rozstrzygnąć i głosowałbym za, ale pod warunkiem, że te tereny o których 

wspominano jako przewidzianych pod skwer czy parking uwzględnione byłyby chociażby  

w uzasadnieniu do projektu uchwały, jako pewnego rodzaju prognozę rozwoju wypadków  

w tym obszarze miasta. A tak – będę głosował przeciw.” 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (6-14-2) Rada Miasta nie podjęła  uchwały  

w sprawie sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości 

położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Słowackiego 59. 

 

Punkt 4.6 

 

Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego 

nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Stalowej 4. 

 

Komisja Polityki Gospodarczej  - opinia pozytywna (9-0-0) 

Komisja Budżetu Finansów i Planowania – opinia pozytywna (7-0-0) 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (22-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę  

Nr III/24/10 w sprawie sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego 

nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Stalowej 4. 

 

Punkt 4.7 

 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa 

rzeczowego służebności przesyłu. 

 

Komisja Polityki Gospodarczej  - opinia pozytywna (9-0-0) 

Komisja Budżetu Finansów i Planowania – opinia pozytywna (9-0-0) 
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W wyniku przeprowadzonego głosowania (22-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę  

Nr III/25/10 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego 

prawa rzeczowego służebności przesyłu. 

 

Punkt 4.8 

 

Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania oraz wysokości 

nagród Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego trenerom prowadzącym szkolenie 

zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym 

współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym oraz 

osobom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej. 

 

Komisja Oświaty, Nauki, Kultury i Kultury Fizycznej  - komisja nie zajęła stanowiska 

(0-0-7) 

Komisja Budżetu Finansów i Planowania – opinia pozytywna (3-0-6) 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (8-9-4) Rada Miasta nie podjęła uchwały  

w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania oraz wysokości nagród 

Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego trenerom prowadzącym szkolenie 

zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym 

współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym oraz 

osobom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej. 

 

Punkt 4.9 

 

Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania oraz wysokości 

nagród Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego dla zawodników osiągających 

wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub  

w krajowym współzawodnictwie sportowym. 

 

Komisja Oświaty, Nauki, Kultury i Kultury Fizycznej  - komisja nie zajęła stanowiska 

(0-0-7) 

Komisja Budżetu Finansów i Planowania – opinia pozytywna (3-0-6) 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (7-12-3) Rada Miasta nie podjęła uchwały  

w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania oraz wysokości nagród 

Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego trenerom prowadzącym szkolenie 

zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym 

współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym oraz 

osobom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej 

 

Punkt 4.10 

 

Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu. 

 

Komisja Oświaty, Nauki, Kultury i Kultury Fizycznej  - opinia pozytywna (7-0-0) 

Komisja Budżetu Finansów i Planowania – opinia pozytywna (5-0-4) 
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W wyniku przeprowadzonego głosowania (21-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę Nr 

III/26/10 w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu. 

 

Punkt 4.11 

 

Podjęcie uchwały dot. zmiany Uchwały Nr LV/906/10 w sprawie ustalenia  

wysokości opłaty za zakwaterowanie uczniów w Bursie Szkolnej nr 1 wchodzącej  

w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych 

nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim. 

 

Komisja Oświaty, Nauki, Kultury i Kultury Fizycznej  - opinia pozytywna (7-0-0) 

Komisja Budżetu Finansów i Planowania – opinia pozytywna (9-0-0) 

 

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

Nr III/27/10 dot. zmiany Uchwały Nr LV/906/10 w sprawie ustalenia  

wysokości opłaty za zakwaterowanie uczniów w Bursie Szkolnej nr 1 wchodzącej  

w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych 

nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim. 

 

Punkt 4.12 

 

Podjęcie uchwały dot. zmiany Uchwały Nr XLIX/816/10 Rady Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie określenia zadań i podziału środków 

PFRON z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.  

 

Komisja ds. Rodziny, Zdrowa, Spraw Społecznych i Osób Niepełnosprawnych  - opinia 

pozytywna (8-0-1) 

Komisja Budżetu Finansów i Planowania – opinia pozytywna (4-0-5) 

 

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

Nr III/28/10 dot. zmiany Uchwały Nr XLIX/816/10 Rady Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie określenia zadań i podziału środków 

PFRON z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. 

 

Punkt 4.13 

 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 r. 

 

Komisja ds. Rodziny, Zdrowa, Spraw Społecznych i Osób Niepełnosprawnych  - opinia 

pozytywna (2-1-5) 

 

Pan Marek Konieczko: „Wczoraj na komisji zdrowia otrzymaliśmy budżet Miejskiego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podzielony  

na poszczególne zadania. Rozmawialiśmy o punkcie 3.6 pod nazwą „Prowadzenie działań na 

rzecz dożywiania dzieci i młodzieży uczestniczących w pozalekcyjnych formach spędzania 

wolnego czasu...”. Czy ta nazwa uległa już zmianie – podczas komisji sugerowano zmienienie 

nazwy tego zadania?” 
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Pan Tomasz Sokalski: „Co roku prosimy pana prezydenta, aby budżet Miejskiego Programu 

Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych był rzeczowy i kwotowy także. W tej 

uchwale po raz kolejny dostajemy surowe słupki w których wiemy jakie będą zadania, 

natomiast nie wiemy ile i dla kogo będzie przeznaczone z tej dużej kwoty w ramach 

rozwiązywania problemów alkoholowych czyli z tzw. kapslowego. Z tego co mówił pan 

radny Konieczko wczoraj na komisji zdrowia radni otrzymali dodatkowe informacje – 

dlaczego pozostali radni tego dotąd nie otrzymali, tak abyśmy mogli się z tymi danymi 

zapoznać?” 

 

Pan Marek Krawczyński: „Zapisy w programie są wiernym odzwierciedleniem zapisów  

w budżecie w układzie zadaniowym. Przyjąłem wczoraj uwagę pana radnego dotyczącą 

zmiany nazewnictwa – chodzi głównie o dożywianie, ale jest to przepisane prosto z ustawy. 

Nie mniej – przy tym zadaniu – przy najbliższym procedowaniu wyrzucimy tę nazwę – muszę 

jednakże wcześniej uzgodnić tę zmianę w zadaniach zawartych w projekcie budżetu na rok 

2011. Jeśli chodzi o szczegółowego określenia podziału środków – w tej chwili jest taki 

układ, żeby sobie ułatwić  - jest wierne odzwierciedlenie tego, co jest w Miejskim Programie 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w układzie zadaniowym (to co jest w budżecie  

na rok 2011. Dokładnie mogę powiedzieć tak: na oba projekty przewidziana jest kwota 1,4 

mln zł, z tego 1,3 mln na Miejski Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 90% 

można byłoby traktować jako sztywne wydatki: na funkcjonowanie świetlic – 310 tys. zł, na 

place zabaw – 125,5 tys. zł, na godziny pozalekcyjne – 240 tys. zł, na wypoczynek letni –  

200 tys. zł, na objęcie opieką półkolonii  w 2011 roku – 30 tys. zł. Dochodzą do tego takie 

stale pozycje jak wspieranie działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej i spieranie 

stowarzyszeń dotyczących klubów AA – to są wszystko głównie pozycje konkursowe.” 

 

Pan Tomasz Sokalski: „Prosiłbym bardzo, aby – przynajmniej w tych ważniejszych, 

większych finansowaniach takich jak punkt 2.1 (310 tys. zł), punkt 2.3 ((200 tys. zł), punkt 

2.7 (125,5 tys. zł) oraz punkt 3.6 (240 tys. zł)  - o uszczegółowienie tych wydatków w postaci: 

w punkcie 2.1 (310 tys. zł) – kościoły, stowarzyszenia, Bartek, MOK – podanie 

przewidywanego wydatkowania środków dla tych instytucji; podobnie w pozostałych 

wymienionych wcześniej punktach oraz punkt 2.7 – doposażenie placów zabaw, gier i boisk 

na których będą realizowane programy profilaktyczne – o które boiska i place zabaw tutaj 

konkretnie chodzi.” 

 

Pan Marek Krawczyński: „Punkt 2.1 (310 tys. zł): 222 tys. zł -  przeznaczone na 5 świetlic 

wybranych w drodze konkursu dla stowarzyszeń, kościołów: Oratorium Św. Antoniego, 

świetlica Salezjanek przy parafii Serca Jezusowego oraz 3 świetlice TPD (na ulicy Wroniej, 

na ulicy Poprzecznej oraz na ulicy Zamurowej 10). 78 tys. zł jest przeznaczone na 2 świetlice 

prowadzone obecnie przez Bartka (wcześniej przez Stowarzyszenie „Nowa droga”).  

10 tys. zł przeznaczono na realizację zadań profilaktycznych przy świetlicach MOK. Punkt 

2.3 – wypoczynek letni: 110 tys. zł. przewidziane jest w ramach konkursu na zorganizowanie 

wyjazdowego wypoczynku letniego; 90 tys. zł jest przeznaczone na półkolonie organizowane 

w Piotrkowie. W tym roku zorganizowaliśmy 7 grup półkolonijnych, w okresie wakacji 

objęliśmy opieką 600 dzieci – jest to bardzo potrzebne i udane. Na zajęciach w ferie zimowe -  

30 tys. zł – planujemy objąć opieka w okresie najbliższych ferii 150 dzieci w 7 (lub 8) 

dzielnicach miasta. Jeżeli chodzi o kwotę 125,5 tys. zł – złożyliśmy aplikację jeżeli chodzi  

o place zabaw w ramach programu Radosna Szkoła – będziemy robić (jeżeli dostaniemy  

tę dotację) plac zabaw w SP nr 16 i będziemy modernizować plac zabaw w SOSW przy  

SP nr 1 (tam będziemy stawiać tylko urządzenia a nie będziemy robić nawierzchni, gdyż 

place zabaw w ramach tego programu mają to do siebie, że nawierzchnia kosztuje 70-80%  
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a urządzenia na tym placu zabaw kosztują do 30%. Doświadczenia tegoroczne (w listopadzie 

zrobiliśmy w ramach tego programu dwa place zabaw) wskazują, że za dwa place zabaw 

wydaliśmy 392 tys. zł.” 

 

Pan Tomasz Sokalski: „Jaka jest wysokość dofinansowania? I  ile to jest procentowo?” 

 

Pan Marek Krawczyński: „115 tys. zł daje 30% wartości inwestycji. W założeniach mowa jest 

jednak o 50% - w momencie składania aplikacji w 2009 roku ceny gumy, która jest 

obowiązkowym elementem w programie (koloru pomarańczowego oraz niebieskiego) 

wzrosła o 150 zł na 1 m2.  

Jeżeli chodzi o punkt 3.6 (240 tys. zł) – dotyczy to pozalekcyjnych zajęć sportowych – 

przewidzianych jest w tej chwili 200 godzin tygodniowo we wszystkich typach szkół na 

terenie miasta. Jest to 35 zł za godzinę lekcyjną wraz z kosztami pracodawcy.” 

 

Pan Tomasz Sokalski: „Punkt 3.6 mówi o wyznaczeniu czterech beneficjantów  

do wykorzystania tej kwoty – pan mówi tylko o szkole – podczas gdy wymienia się również 

kluby sportowe, świetlice i OSiR. Mam jeszcze pytanie uzupełniające do punktu 2.7 – jeżeli 

70-80% kosztów wykonania placów zabaw stanowi nawierzchnia, którą akurat ministerstwo 

sobie zażyczyło to  czy ta 30% dotacja nam się opłaca i czy nie lepiej zrobić inne place 

zabaw, w innym klasycznym systemie i wydać mniej pieniędzy – nawet bez tego 

dofinansowania?” 

 

Pan Marek Krawczyński: „Jeśli chodzi o aplikowanie o te środki w tym roku –  

aplikowaliśmy o 50% - natomiast w związku ze wzrostem cen i usług związanych z gumą 

oraz fakt wydania decyzji w lipcu, w sezonie urlopowym (kiedy to cała procedura została 

zrealizowana dopiero we wrześniu a wykonawstwo w listopadzie) – spowodowało znaczny 

wzrost ceny tego przedsięwzięcia. Musieliśmy to pokryć z naszych własnych środków. Jeśli 

natomiast chodzi o rok 2011 – aplikujemy tylko o jeden duży plac zabaw (na 115 tys. zł). 

Jeżeli chodzi o odpowiedź dot. punktu 2.7 – określenie 4 typów beneficjentów jest tylko 

szerokim zapisem – środki są przeznaczone tylko dla szkół. Jeżeli są jakieś oszczędności, 

niewykorzystane środki z programu szkoły mają możliwość realizacji zakupu sprzętu 

sportowego do realizacji tych zajęć. Określenie większej ilości beneficjentów stwarza 

możliwość wykorzystania części środków przez inne jednostki – jeśli wystąpiłaby akurat taka 

wyraźna potrzeba.” 

 

Pan Krzysztof Kozłowski – poprosił o przekazanie do Biura Rady Miasta szczegółowego 

wykazu wszystkich organizacji pozarządowych oraz innych instytucji, które skorzystały  

w roku 2010 z dofinansowania w ramach Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych wraz  z podaniem kwot, zadań i informacji o rozliczeniu środków w ramach 

programu.  

 

Pan Andrzej Kacperek: „Rokrocznie pełnomocnik z mocy uchwały jest zobowiązany  

do przedstawienia sprawozdania z realizacji Programu do końca lutego. Prezydent Miasta  

z godnie z uchwałą (również zgodnie z projektem uchwały) przedkłada wysokiej radzie  

sprawozdanie z wykonania programu do końca marca następnego roku kalendarzowego. 

Corocznie takie sprawozdania są przedmiotem obrad komisji, jak i Rady Miasta.” 

 

Pan Marek Krawczyński: „Umowy zawarte są w taki sposób – zgodnie z rozporządzeniem  

i ustawą o finansach publicznych – że każda dotacja musi być rozliczona do 31 stycznia roku 

następnego. Wydatki zaliczane są wyłącznie i tylko te, które są od daty podpisania umowy  
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do 31 grudnia. Każdy inny wydatek jest niekwalifikowalny. Środki trzeba oddać na rachunek 

urzędu z podaniem informacji z jakiego tytułu jest zwrot.”  

 

Pan Tomasz Sokalski: „Ja wiem o tym co powiedział pan prezydent Kacperek –  

że sprawozdanie z realizacji Programu będziemy mieli w marcu. Nie jest to jednak zbyt 

szczegółowe sprawozdanie i wydaje mi się, że nie byłoby wielkiego problemu żeby radni 

dostali to, o co prosił pan radny Kozłowski – będziemy wówczas wiedzieć jakie 

stowarzyszenia, kto, jakie instytucje, na co – spożytkowały te środki kapslowe. Będzie nam 

łatwiej podjąć decyzję odnośnie sprawozdania z realizacji Programu.” 

 

Pan Andrzej Kacperek: „Pan pełnomocnik Marek Krawczyński starał się państwu 

wytłumaczyć, że o wykorzystaniu to my tak naprawdę podejmujemy decyzję pod koniec 

stycznia. Wówczas albo de facto przyjmujemy sprawozdania składanie przez organizacje 

pozarządowe i beneficjentów dotacji, bądź taż podejmujemy decyzje o zwrocie 

niewykorzystanej bądź kwocie wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. W ciągu roku 

budżetowego to ta informacja, którą możemy państwu przekazać na pewno nie będzie pełną 

informacją – taką o jaką państwo prosicie.” 

 

Pan Tomasz Sokalski: „Ale przynajmniej planowaną...” 

 

Pan Marek Krawczyński: „Ja mogę podać listę – z tym nie ma problemu – wszystkich 

instytucji, które brały udział w konkursie na dotacje ze środków alkoholowych – ale  

są to kwoty, które zostały przyznane. Informację na temat rozliczenia tych środków będę miał 

dopiero 31 stycznia. Listę tych, którzy korzystają i maja przyznane środki w ramach konkursu 

przedstawię.” 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (7-0-15) Rada Miasta podjęła Uchwałę   

Nr III/29/10 w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na 2011 r. 

 

Punkt 4.14 

 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania 

Narkomani dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2011 r. 

 

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

pozytywna (2-0-6) 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (10-0-12) Rada Miasta podjęła Uchwałę  

Nr III/30/10 w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomani 

dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2011 r. 

 

Punkt 4.15 

 

Podjęcie uchwały w sprawie Programu Współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3. Ust. 3. 

Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

na 2011 r. 

 

Komisja Oświaty, Nauki, Kultury i Kultury Fizycznej  - opinia pozytywna (8-0-0) 
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Komisja Administracji i Bezpieczeństwa Publicznego – opinia pozytywna (7-0-2) 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (22-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę  

Nr III/31/10 w sprawie Programu Współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3. Ust. 3. 

Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

na 2011 r. 

 

Punkt 4.16 

 

Podjęcie uchwały w    sprawie    przyjęcia   Programu    zapobiegania    przestępczości     

oraz    ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na rok 2011  

pn. „Bezpieczne Miasto 2011”. 

 

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania  - opinia pozytywna (9-0-0) 

Komisja Administracji i Bezpieczeństwa Publicznego – opinia pozytywna (9-0-0) 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (22-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę  

Nr III/32/10 w    sprawie    przyjęcia   Programu    zapobiegania    przestępczości     

oraz    ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na rok 2011  

pn. „Bezpieczne Miasto 2011”. 

 

Pan Paweł Szcześniak – przekazał prowadzenie obrad panu Janowi Dziemdziorze. 

 

Punkt 4.17 

 

Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Policji środków finansowych z przeznaczeniem 

na rekompensatę pieniężną dla policjantów za ponadnormatywny czas służby, oraz 

nagrody za osiągnięcia w służbie. 

 

Komisja Oświaty, Nauki, Kultury i Kultury Fizycznej  - opinia pozytywna (8-0-1) 

Komisja Administracji i Bezpieczeństwa Publicznego – opinia pozytywna (9-0-0) 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (22-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę  

Nr III/33/10 w sprawie przekazania Policji środków finansowych z przeznaczeniem  

na rekompensatę pieniężną dla policjantów za ponadnormatywny czas służby, oraz 

nagrody za osiągnięcia w służbie. 

 

Punkt 4.18 

 

Podjęcie uchwały w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miasta  

upoważnionego do wystawiania poleceń wyjazdu służbowego Przewodniczącemu Rady 

Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

 

Pan Jan Dziemdziora zaproponował kandydaturę pana Wiceprzewodniczącego Rady Miasta 

pana Pawła Szcześniaka. 

 

Wobec braku innych zgłoszeń w tym punkcie Przewodniczący Rady Miasta zarządził 

głosowanie nad projektem uchwały. 
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W wyniku przeprowadzonego głosowania (21-0-1) Rada Miasta podjęła Uchwałę  

Nr III/34/10 w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miasta  

upoważnionego do wystawiania poleceń wyjazdu służbowego Przewodniczącemu Rady 

Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

 

Punkt 4.19 

 

Podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa  

i Porządku, realizującej zadania Starosty. 

 

Pan Jan Dziemdziora – poinformował, że projekt uchwały przewiduje dwie kandydatury. 

 

Pan Marian Błaszczyński zgłosił kandydaturę pana radnego Mariusza Staszaka – w imieniu 

Klubu Radnych „Razem dla Piotrkowa”. 

 

Pan Mariusz Staszek wyraził zgodę na kandydowanie. 

 

Pan Krzysztof Kozłowski – zgłosił kandydaturę pana radnego Ludomira Penciny. 

 

Pan Ludomir Pencina  - wyraził zgodę na kandydowanie. 

 

Wobec braku innych zgłoszeń w tym punkcie Przewodniczący Rady Miasta zarządził 

głosowanie nad projektem uchwały. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (21-0-1) Rada Miasta podjęła Uchwałę  

Nr III/35/10 w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa  

i Porządku, realizującej zadania Starosty. 

 

Punkt 4.20 

 

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru radnych do Komisji Stypendialnej  

powoływanej przez Prezydenta Miasta do kwalifikowania wniosków o przyznanie 

stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem 

kultury, opieką nad zabytkami oraz artystycznie uzdolnionym dzieciom i młodzieży. 

 

Pan Jan Dziemdziora – poinformował, że projekt uchwały przewiduje trzy kandydatury. 

 

Pani Ewa Ziółkowska – zgłosiła kandydatury radnych: pana Bronisława Brylskiego i pana 

Szymona Miazka. 

 

Pan Bronisław Brylski  - wyraził zgodę na kandydowanie. 

 

Pan Szymon Miazek  - wyraził zgodę na kandydowanie. 

 

Pan Marian Błaszczyński zgłosił kandydaturę pani radnej Moniki Tery. 

 

Pani Monika Tera - wyraziła zgodę na kandydowanie. 

 

Pani Urszula Czubała – zgłosiła kandydaturę pana radnego Ludomira Penciny. 
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Pan Ludomir Pencina - wyraził zgodę na kandydowanie. 

 

Wobec braku innych zgłoszeń w tym punkcie Przewodniczący Rady Miasta zarządził 

głosowanie nad projektem uchwały. Każdy z radnych ma po 3 głosy, które rozdysponowuje 

na 3 spośród 4 kandydatów. Troje z kandydatów z największą liczbą oddanych głosów 

delegowanych będzie przez Radę Miasta do Komisji Stypendialnej. 

 

Za kandydaturą pana Bronisława Brylskiego oddano 15 głosów. 

 

Za kandydaturą pana Szymona Miazka oddano 12 głosów. 

 

Za kandydaturą pani Moniki Tery oddano  9 głosów. 

 

Za kandydaturą pana Ludomira Penciny oddano 15 głosów. 

 

Do Komisji Stypendialnej Rada Miasta postanowiła oddelegować radnych: Bronisława 

Brylskiego, Szymona Miazka oraz Ludomira Pencinę. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miasta podjęła Uchwałę  

Nr III/36/10 w sprawie wyboru radnych do Komisji Stypendialnej  

powoływanej przez Prezydenta Miasta do kwalifikowania wniosków o przyznanie 

stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem 

kultury, opieką nad zabytkami oraz artystycznie uzdolnionym dzieciom i młodzieży. 

 

Punkt 4.21 

 

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Miasta do składu Komisji 

Stypendialnej do kwalifikowania wniosków o przyznanie lub pozbawienie stypendiów 

sportowych. 

 

Pan Jan Dziemdziora – poinformował, że projekt uchwały przewiduje trzy kandydatury. 

 

Pan Konrad Czyżyński – zgłosił kandydaturę pani radnej Urszuli Czubały. 

 

Pani Urszula Czubała  - wyraziła zgodę na kandydowanie. 

 

Pan Marek Konieczko zgłosił kandydatury radnych: pana Sebastiana Żerka i  pani Katarzyny 

Gletkier. 

 

Pan Sebastian Żerek – wyraził zgodę na kandydowanie. 

 

Pani Katarzyna Gletkier – wyraziła zgodę na kandydowanie. 

 

Pan Marian Błaszczyński – zgłosił kandydaturę pani radnej Jadwigi Wójcik. 

 

Pani Jadwiga Wójcik – wyraziła zgodę na kandydowanie.  

 

Pan Andrzej Kacperek – powiedział, że niektóre kandydatury mogą być trudne  

do zaakceptowania z formalno-prawnego punktu widzenia. Trudno bowiem być sędzią  

we własnej sprawie. 
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Pan Marek Konieczko – powiedział, że w tym wypadku należy zadać pytanie prawnikom,  

czy istnieje w tej sprawie konflikt prawny. 

 

Pan Jan Dziemdziora – poprosił radców prawnych o opinię prawną w tej sprawie. 

 

Pani Katarzyna Gletkier: „O stypendium ubiegaliśmy się w tamtej kadencji i zostało mi ono 

przyznane. Teraz jest mi tym bardziej nie należne – z tego tytułu że pełnię funkcję radnej.” 

 

Pan Rafał Czajka – zwrócił się do pani Katarzyny Gletkier z prośbą „o ponowne przemyślenie 

swojego postępowania w tej sprawie. Chciałbym tylko powiedzieć – to jest moja prośba  

i jednocześnie apel – wielokrotnie na tej Sali było tak, że najmniejszy powód dający 

przesłanki komukolwiek do tego, by sądzić, że postępowanie będzie umotywowane 

czymkolwiek innym niż tylko interesem naszych mieszkańców powodowało  

to, że wielokrotnie radni wyłączali sie z głosowania i nie brali udziału w głosowaniach tylko 

po to, aby te decyzje podejmowane przez nas były jak najbardziej przejrzyste dla 

mieszkańców. Dlatego proszę ciebie Kasiu, byś w takiej sytuacji jeszcze raz zastanowiła się 

nad tym, czy dla ciebie jako radnej będzie to naprawdę dobre i z pożytkiem dla nas 

wszystkich również.” 

 

Pan Andrzej Kacperek: „Te moje wątpliwości zrodziły się na tle pytań jakie pani radna 

zadawała mi w toku obrad komisji dotyczących kwestii racjonalności przyznania pani 

stypendium w wysokości 150 zł.” 

 

Pani Katarzyna Gletkier: „Dodam tylko tyle, że to stypendium za mistrzostwo świata, które 

osiągnęłam wyniosło 150 zł, gdzie zawodnicy, klub, który uprawia tę sama dyscyplinę 

sportową dostali po 800 zł stypendium. Widać tutaj definitywna dyskryminację zawodnika.” 

 

Pan Tomasz Sokalski: „Dyskutujemy aktualnie nad składem komisji, która – zaznaczę –  

ma tylko opiniować  i podać panu prezydentowi swoją opinię. Natomiast zgodnie z ustawą  

to pan prezydent decyduje o tym, komu przyzna to stypendium. I tutaj myślę – drogi Rafale – 

nie będzie żadnej stronniczości pani radnej Gletkier.” 

 

Pan Bronisław Brylski: „Ja chciałem potwierdzić jakby tok rozumowania i dyskusji, którą 

przed chwilą przekazał pan Tomasz Sokalski i jednocześnie powiedzieć, że pani Gletkier się 

jednoznacznie w tej sprawie wypowiedziała. Ta dyskusja jest w tym momencie i w tej 

sprawie bezprzedmiotowa.” 

 

Pan Rafał Czajka: „Zamykając swoją wypowiedź w tym temacie chciałbym powiedzieć,  

że ostateczna decyzja należy do Katarzyny i jakakolwiek by ona nie była ja ją po prostu 

przyjmę choć życzę jej, żeby to jej działanie nie budziło w stosunku do niej i do nas 

wszystkich żadnych kontrowersji.” 

 

Pan Jan Dziemdziora – powiedział, że warto w tej chwili przywołać dokument pn. „Kodeks 

Etyczny Radnego”.  

 

Pani Urszula Czubała – zgłosiła kandydaturę pana radnego Ludomira Penciny. 

 

Pan Ludomir Pencina - wyraził zgodę na kandydowanie. 
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Wobec braku innych zgłoszeń w tym punkcie Przewodniczący Rady Miasta zarządził 

głosowanie nad projektem uchwały. Każdy z radnych ma po 3 głosy, które rozdysponowuje 

na 3 spośród 4 kandydatów. Troje z kandydatów z największą liczbą oddanych głosów 

delegowanych będzie przez Radę Miasta do Komisji Stypendialnej. 

 

Za kandydaturą pani Urszuli Czubały oddano 14 głosów. 

 

Za kandydaturą pana Sebastiana Żerka  oddano 14 głosów. 

 

Za kandydatura pani Katarzyny Gletkier oddano  13 głosów. 

 

Za kandydaturą pani Jadwigi Wójcik oddano 9 głosów. 

 

Do Komisji Stypendialnej Rada Miasta postanowiła oddelegować radnych: Urszulę Czubałę, 

Sebastiana Żerka oraz Katarzynę Gletkier. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miasta podjęła Uchwałę  

Nr III/37/10 w sprawie wyboru radnych do Komisji Stypendialnej  

powoływanej przez Prezydenta Miasta do kwalifikowania wniosków o przyznanie 

stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem 

kultury, opieką nad zabytkami oraz artystycznie uzdolnionym dzieciom i młodzieży. 

 

 

Punkt 5 

 

Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2009-2010. 

 

Pan Jan Dziemdziora – poinformował, że z materiałem tym zapoznała się Komisja Oświaty, 

Nauki, Kultury i Kultury Fizycznej, która „przyjęła sprawozdanie bez akceptującej 

wiadomości.” 

 

Punkt 6 

 

Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym. 

 

Pan Jan Dziemdziora  - zapytał, czy są jakieś pytania do przedstawionej informacji 

dostarczonej radnym w materiałach sesyjnych? 

 

Pan Marek Konieczko: „Chciałbym podziękować panu prezydentowi Chojniakowi w imieniu 

dzieci będących w szpitalu, które otrzymały zabawki i bardzo się z tego powodu cieszyły. 

Brak informacji w sprawozdaniu to chyba po prostu zwykłe przeoczenie.” 

 

Punkt 7 

 

Informacja Przewodniczącego Rady Miasta dotycząca interpelacji, które wpłynęły 

między sesjami. 

 

Pan Jan Dziemdziora – poinformował, że minionym okresie międzysesyjnym nie zgłoszono 

żadnej interpelacji. 
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Punkt 8 

Odpowiedzi na zapytania radnych. 

 

Pan Jan Dziemdziora – przekazał prowadzenie obrad pani Ewie Ziółkowskiej. 

 

Pani Magdalena Kwiecińska – poprosiła o 10 minut przerwy w obradach. 

 

Pani Ewa Ziółkowska – ogłosiła 10 minut przerwy. 

 

Po wznowieniu obrad pani Ewa Ziółkowska poprosiła o odpowiedź na pytanie dotyczące 

budynku biurowego po dawnej PIOMIE. 

 

Pani Agnieszka Kosela: „Nieruchomość przy ulicy Dmowskiego była przedmiotem dwóch 

przetargów nieograniczonych na zbycie tej nieruchomości. Obydwa zakończyły się wynikiem 

negatywnym. Aktualnie wpłynął wniosek o wydzierżawienie tej nieruchomości bez 

wskazania okresu dzierżawy i wniosek ten jest obecnie przedmiotem rozpatrywania.” 

 

Pani Ewa Ziółkowska: „Czy mogę uzyskać bliższe informacje o tym, kto jest zainteresowany 

wydzierżawieniem tego obiektu?” 

 

Pani Agnieszka Kosela: „Nie pamiętam ani nazwiska wnioskodawcy ani nazwy firmy, którą 

reprezentuje. Mogę powiedzieć jedynie, że wniosek złożyła osoba fizyczna.” 

 

Pani Ewa Ziółkowska poprosiła o odpowiedź w sprawie analizy finansów i przymiarki 

dotyczącej dodatkowych środków dla nauczycieli pracujących w szkołach z oddziałami 

specjalnymi. 

 

Pani Iwona Komolibus: „Jest to problem, nad którym obiecaliśmy pochylić się z pełna uwagą. 

Niemniej nie mając w chwili obecnej świadomości środków finansowych jakimi będziemy 

dysponowali w roku przyszłym, trudno coś w tej sprawie jednoznacznie przesądzać.  

Nie mamy jeszcze uchwalonego budżetu miasta na rok 2011, do końca stycznia wraz  

z dyrektorami szkół będziemy rozliczać wynagrodzenia nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego i jeśli nie osiągną oni ustawowej wysokości, będziemy 

zobowiązani wypłacić dla wszystkich nauczycieli dodatki wyrównawcze dla nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu. W związku z powyższym jest to problem nad którym 

obiecaliśmy się pochylić i to zrobimy, ale możemy to zrobić w pełni odpowiedzialnie dopiero 

mając świadomość tego, jakimi środkami finansowymi będziemy dysponować. 

 

Pani Ewa Ziółkowska – poprosiła o odpowiedź na pytanie dotyczącej wiaty przystankowej 

przy cmentarzu. 

 

Pani Agata Wypych: „Sprawa wiaty przystankowej była już przedmiotem dyskusji podczas 

obrad Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Niestety komisja ta wypowiedziała się na 

ten temat negatywnie. Nie jest możliwe w tej chwili przy tych parametrach ulicy i chodnika 

ustawienia tam wiaty przystankowej. W okolicach przystanku przy ulicy Cmentarnej 

całkowita szerokość chodnika wynosi ok. 4 metrów. Rzeczywista szerokość chodnika po 

którym odbywa się ruch pieszych wynosi 1,5 m – pozostała część wykorzystana jest jako  pas 

zieleni z nasadzeniami drzew – są to duże kasztanowce o obwodzie ok. 150 cm. Jeżeli 
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postawić by jeszcze tam wiatę przystankową, której standardowa szerokość wynosi ok 1,5 m, 

wtedy jest zablokowany ruch pieszych i jest to również niezgodne z ustawą, która określa 

odległości, w jakich może być usytuowana wiata w pasie drogowym. Jedyną możliwością, 

aby tam stanęła wiata byłoby przesunięcie tego ogrodzenia, które jest wzdłuż chodnika – ale 

jest to już teren parafii. Należałoby w tej sprawie przeprowadzić rozmowy z księdzem w tym 

zakresie, wejść w teren prywatny – co wymagałoby również dużych nakładów finansowych 

(na tym terenie prywatnym, za ogrodzeniem rosną już dość wysokie tuje, które w tym 

przypadku, gdyby chcieć tam ustawić wiatę – musiałyby być wycięte).” 

 

Pani Ewa Ziółkowska: „Pytam o to ponownie ponieważ właśnie taką deklarację – rozmów  

z właścicielami terenów (księdzem, który zawiaduje tym terenem za ogrodzeniem) – 

uzyskałam na jednej z ostatnich sesji w minionej kadencji Rady Miasta. Dlatego wracam do 

tego pytania, bo chciałabym wiedzieć, czy coś w tym kierunku już zostało zrobione, czy 

mamy jakąś informację od księdza.” 

 

Pani Agata Wypych – powiedziała, że deklaracji księdza w tej sprawie jeszcze nie ma. Do tej 

pory prowadzone były jedynie obserwacje tego miejsca – wynika z nich, że osoby oczekujące 

na autobus komunikacji miejskiej oczekują w dogodnych warunkach atmosferycznych – 

mieszkańcy na cmentarz wybierają się wówczas, kiedy warunki pogodowe na to pozwalają. 

Trzeba również dokonać kalkulacji przeprowadzenia tej inwestycji – nawet w wypadku, 

gdyby parafia wyraziła zgodę na ustawienie wiaty na jej terenie. 

 

Pani Ewa Ziółkowska: „Radnych o interwencję prosili właśnie mieszkańcy – ludzie, którzy  

na ten cmentarz uczęszczają. Prosili o zrobienie czegoś, aby ta wiata tam się znalazła. Myślę,  

że jednak dobrze byłoby, aby do tego problemu jeszcze wrócić.” 

 

Pani Ewa Ziółkowska – poprosiła o odpowiedź na uwagę pana Piotra Masiarka w sprawie 

śliskiej nawierzchni Rynku Trybunalskiego podczas mrozów. 

 

Pani Agata Wypych powiedziała, że o godzinie 10  - co było osobiście sprawdzone przez 

służby MZDiK – Rynek wysypany był piaskiem i na pewno nie było ślisko. 

 

Pan Adam Karzewnik: „Oczywiście te uwagi są zasadne i słuszne – my na podstawie uwag 

zgłaszanych przez mieszkańców również interweniujemy w podobnych sprawach. Akurat 

Rynek znajduje się w strefie „O” utrzymania czystości i porządku i on jest pod szczególną 

opieką. Ta strefa to jednak nie tylko Rynek i nie da się wszystkiego zrobić jednocześnie – 

akurat się stało tak, że już o godzinie 10 firma, która ma podpisaną umowę z MZDiK usunęła 

tę śliskość w Rynku (nawet nie tyle w związku z interwencją co w wyniku swoich 

rutynowych działań).” 

 

Pani Ewa Ziółkowska – poprosiła o odpowiedź na pytanie pana Adama Gaika dotyczące 

zasad parkowania na parkingu przed urzędem. 

 

Pan Bogdan Munik: „Chciałbym poinformować, że parking przed Urzędem Miasta jest 

parkingiem ogólnodostępnym.” 

 

Pan Adam Gaik: „Czy można byłoby wyseparować jakieś miejsce dla inwalidów – chociażby 

dla gości urzędu. Widziałem wczoraj jak ktoś się w kółko kręcił – może inwestor, może gość 

Prezydenta Miasta, może interesant – ale kompletnie wszystko tu jest zastawione wokoło 

autami, które stoją cały dzień. Proszę o zwrócenie na tę sytuację uwagi.” 
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Pan Bogdan Munik: „Miejsca dla niepełnosprawnych w ilości 4 sztuk po jednej i po drugiej 

stronie są wydzielone. Jeżeli gość awizuje wcześniejszy przyjazd jest specjalnie wydzielone 

miejsce na określoną godzinę. Pragnę – tym, którzy nie pamiętają: osiem lat temu był  

to parking tylko dla pracowników Urzędu Miasta i z uwagi na interwencje mieszkańców 

wtedy została podjęta decyzja o likwidacji znaku „zakaz wjazdu” i uczynieniu z tego terenu 

parkingu ogólnodostępnego. W tym zakresie nie przewidujemy na dzień dzisiejszy żadnych 

zmian. Ogólnodostępne miejsca parkingowe znajdują sie również przy Hali Targowej oraz  

na ulicy naprzeciw budynku urzędu.” 

 

Pani Ewa Ziółkowska – poprosiła o odpowiedź na pytanie dot. losów projektu uchwały  

w sprawie opłat parkingowych. 

 

Pani Anna Tłustwa: „Każdy projekt uchwały, który trafia pod obrady Rady Miasta musi 

spełniać określone wymagania formalne. Jednym z takich wymogów jest podpis radcy 

prawnego, który stwierdza, że dany projekt jest zgodny z prawem. Ponieważ na ręce 

Przewodniczącego Rady Miasta trafił projekt uchwały przygotowany przez grupę radnych  

z uzasadnieniem – ale nie było na nim podpisu radcy prawnego – został skierowany do 

Zespołu Radców Prawnych celem sprawdzenia jego zgodności z prawem. Ponieważ ten 

pierwotny tekst uchwały o opłatach parkingowych, która obowiązuje przygotowywał MZDiK 

Zespół Radców Prawnych przekazał tamten projekt uchwały z prośbą o określenie skutków 

finansowych jakie to zmniejszenie opłaty spowoduje oraz z prośbą o określenie jakie skutki 

spowoduje zmiana umowy, jaka obowiązuje do 2012 r. Nie wpłynął jeszcze z MZDiK ten 

projekt. W momencie, kiedy go otrzymamy – zgodnie z procedurą – nastąpi przekazanie  

go do zaopiniowania Prezydentowi Miasta. Dopiero po zaopiniowaniu przez Prezydenta 

Miasta projekt uchwały będzie mógł trafić pod obrady Rady Miasta.” 

 

Pani Ewa Ziółkowska poprosiła o odpowiedź na pytanie dotyczące działania systemu 

informacji publicznej. 

 

Pani Aldona Przybylska: „Przypadek o którym mówił pan przewodniczący jest przypadkiem 

jednostkowym spowodowanym przez awarię techniczną, która nie pozwoliła na umieszczenie 

informacji w Biuletynie Informacji Publicznej w stosownym czasie. Niemniej zgodnie  

z przepisami to obwieszczenie było umieszczone na stronie Pracowni Planowania 

Przestrzennego, w budynku urzędu na ul. Szkolnej, w budynku urzędu przy ulicy Pasaż 

Rudowskiego 10 oraz w prasie. Jest to naprawdę jednostkowa rzecz i przepraszamy –  

na pewno więcej takie sytuacje nie będą miały miejsca.” 

 

Pani Ewa Ziółkowska poprosiła o odpowiedź na pytanie dotyczące ul. Górniczej i garaży tam 

zlokalizowanych. 

 

Pan Adam Karzewnik: „Jeśli chodzi o zimowe utrzymanie ulicy – mówiłem już o tym  

na komisjach – są wyznaczone priorytety. W momencie opadów śniegu w pierwszej 

kolejności odśnieżamy drogi krajowe, potem wojewódzkie, powiatowe itd. Ulica Górnicza nie 

jest drogą ani krajową ani wojewódzką i w związku z tym może się zdarzyć tak, że ona jest 

odśnieżona w dalszej kolejności (podobnie dotyczy to placu na którym zlokalizowane są już 

prywatne garaże). Ulica Górnicza nie jest w najlepszym stanie technicznym – podobnie jak 

wiele ulic w Piotrkowie. W poprzedniej kadencji położyliśmy duży nacisk na wykonanie dróg 

i ulic w naszym mieście. Rezultaty są już widoczne ale niestety wieloletnie zapóźnienia  

w tym względzie powodują to, że jeszcze kilkanaście kilometrów ulic wymaga 
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natychmiastowego remontu. Ta ulica wymaga w zasadzie inwestycji – chcąc położyć tam 

nawierzchnię asfaltową trzeba wpierw wyposażyć ją w odprowadzenie wód deszczowych, 

wybudować chodnik i oświetlenie – wtedy będzie można mówić o naprawie tej ulicy.  Mimo 

wszystko będziemy po okresie zimowym dokonywać napraw cząstkowych, tak aby drożność 

tej ulicy była w miarę sprawna. W najbliższych latach ta ulica powinna zostać poddana 

gruntownemu remontowi – a w zasadzie modernizacji. Jeśli chodzi o garaże – nie jest  

to odosobniony przypadek, ale w latach poprzednich sprzedawano bądź uwłaszczano garaże 

na gruntach Skarbu Państwa. Te nieruchomości nie należą do tych, których utrzymanie należy 

do gminy. W najbliższym czasie przedstawimy propozycje rozwiązania tego terenu i być 

może, że jakaś służebność (odpłatna) dojazdu będzie mogła wchodzić w grę.” 

 

Pan Jan Dziemdziora: „Mam nadzieję panie prezydencie, że był pan tam na miejscu. Obrazy, 

które tam są uwłaczają wszystkim standardom postępowania w takich sytuacjach. Wychodzi 

mi na to, że w przyszłym roku zaczniemy uprawiać demokrację bezpośrednią – ja dzisiaj 

odwiodłem ludzi od tego, żeby oni dziś tutaj przyszli. Jakby przyszło dziesiątki lub setki 

użytkowników tych garaży... A chyba nie o to chodzi, lecz o to, żeby strumień wody, który 

wpływa w teren usytuowania pięciuset garaży skierować w inną stronę. Ja bym to panie 

prezydencie zrobił przy użyciu szpadla.” 

 

Pan Adam Karzewnik: „Rzeczywiście jest to problem, który będziemy się starali w możliwie 

najkrótszym czasie rozwiązać. Problem ten próbowały rozwiązać firmy, które zajmują się 

wodociągami i kanalizacją. Nie wiadomo z jakiej przyczyny ta woda tamtędy płynie. Być 

może występuje tam jakiś niezewidencjonowany wodociąg, który na pewno nie jest 

wodociągiem miejskim – a który może jest uszkodzony. Zaraz po ustąpieniu zimy będziemy 

próbowali zlokalizować źródło tej wody.” 

 

Pani Ewa Ziółkowska – oddała prowadzeniu obrad panu Janowi Dziemdziorze. 

 

Punkt 9 

Sprawy różne 

 

Pan Jan Dziemdziora poinformował o tym, że wpłynęło do Biura Rady Miasta pismo 

Stowarzyszenia „Rodzina Katyńska Ziemi Piotrkowskiej” – pismo w załączeniu  

do niniejszego protokołu. Tekst listu podczas sesji odczytała pani Anna Tłustwa, Kierownik 

Biura Rady Miasta. 

 

Pan Jan Dziemdziora poinformował, że w Biurze Rady Miasta dostępne są dla wszystkich 

radnych gratulacje i życzenia świąteczne oraz noworoczne, które wpłynęły na ręce 

Przewodniczącego Rady Miasta. 

 

Pan Jan Dziemdziora poprosił o zabranie głosu przez Komendanta Miejskiego Policji, pana 

Inspektora Gabriela Olejnika. 

 

Pan Gabriel Olejnik: „W imieniu swoim oraz wszystkich funkcjonariuszy Komendy Miejskiej 

w Piotrkowie chciałem podziękować za przychylną uchwałę, która pomoże nam realizować 

poziom zabezpieczenia miasta na dotychczasowym. Korzystając z okazji chciałbym 

wszystkim państwu złożyć również najserdeczniejsze życzenia noworoczne.” 

 

Pan Krzysztof Chojniak: „W związku z nieprzyjęciem przez Radę Miasta w dniu dzisiejszym 

ważnej uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2010 – jak ważne te zmiany  
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są zwłaszcza dla jednostek podległych miastu tłumaczyliśmy – jestem zmuszony  

i zobligowany do tego, aby złożyć na ręce pana przewodniczącego wniosek o następującej 

treści: 

 „Zgodnie z art. 20 ust. 3 Ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

wnioskuję o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady miasta w dniu 29 grudnia 2010 r. o godzinie 

13.00 z następującym porządkiem obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 r. wraz  

z autopoprawka Prezydenta Miasta z dnia 27 grudnia 2010 r. 

W uzasadnieniu napisałem, że podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 

2010 wraz z autopoprawką z dnia 27 grudnia 2010 r. w dniu dzisiejszym jest niezbędne m.in. 

z następujących powodów: wprowadzeniu dochodów uzyskiwanych przez jednostki 

budżetowe miasta i wydatków przeznaczonych na działalność bieżącą tych jednostek – 

szczególnie na wyżywienie; wprowadzenie otrzymanych środków dla pracodawców  

na pokrycie kosztów praktycznej nauki zawodu dla młodocianych pracowników – brak 

zmiany budżetu spowoduje konieczność zwrotu środków i wydłuży okres oczekiwania 

przedsiębiorców. Taka sytuacja miała już miejsce w poprzedniej kadencji i po interwencji 

m.in. mediów zostało to wreszcie uruchomione, ale chcę powiedzieć też, że to nie  

są przedsiębiorcy, którzy oczekują na te pieniądze, którzy należą do potentatów finansowych 

– to są rzemieślnicy, którzy kształcili przez 3 lata uczniów i maja prawo do otrzymania tych 

pieniędzy. Jak dowiedziałem się od pani dyrektor Cechu Rzemiosł Różnych to jest mniej 

więcej kwota 8 tys. zł za wyszkolenie ucznia. Mają prawo do otrzymania tych pieniędzy  

w odpowiednim czasie. I są to środki, które bardzo często decydują o funkcjonowaniu 

zakładu rzemieślniczego. Koniecznym jest również wprowadzenie środków UE na zadania: 

rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Dołach Brzeskich, piotrkowska platforma 

e-lerningowa (brak wprowadzenia dotacji UE może spowodować niemożność rozliczenia 

dotacji w wysokości ok. 1 mln zł), zmiana przeznaczenia pomocy dla powodzian (umożliwi  

to rozliczenie tej pomocy w wysokości 100 tys. zł), wprowadzenie zadani inwestycyjnego dot. 

centrali wentylacyjnej w sali gimnastycznej II LO (jest to niezbędne dla umożliwienia 

korzystania z tejże sali), zmiana w wydatkach z dotacji otrzymanej z WFOŚiGW w związku 

ze zmianą harmonogramu do tego zadania, zmiany w jednostkach budżetowych polegające  

na przeniesieniu środków finansowych pomiędzy działami umożliwiające pełną realizację 

zadań, wypłata wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe za miesiąc grudzień 2010 r.  

dla nauczycieli (brak tej zmiany może spowodować nie osiągnięcie wymaganych ustawowo 

wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu zawodowego nauczycieli a tym samym 

wypłatę w następnym roku dodatków wyrównawczych), zmniejszenie środków własnych  

w MOPR (co może mieć wpływ na wysokość dotacji z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.” 

 

Pani Magdalena Kwiecińska: „Jesteśmy w sprawach różnych więc  po wysłuchaniu tych 

wszystkich argumentów – zarówno wcześniej przedstawionych za nim procedowaliśmy 

wszyscy uchwałę dot. zmian w budżecie miasta Piotrkowa Trybunalskiego wraz  

z autopoprawką pana prezydenta jak również dodatkowych wyjaśnień – muszę powiedzieć to, 

co leży mi na sercu. Jest nas tutaj 22 radnych obecnych na tej sali. Siedmiu radnych 

głosowało za przyjęciu tej zmiany uchwały budżetowej, jedenastu radnych było przeciwnych 

a czterech radnych wstrzymało się od głosu. Wiemy doskonale – z imienia i nazwiska – 

którzy radni i jak głosowali. To jest kolejny ciąg zdarzeń – w moim osobistym odczuciu – 

wynikający z niepogodzenia się z porażką w wyborach do Rady Miasta a w szczególności  

na Prezydenta Miasta. Państwo radni, którzy są cały czas contra panu prezydentowi –  

nie mówiąc już o największym klubie radnych w tej radzie tj. klubie radnych z komitetu 

wyborczego pana prezydenta – i postępujecie proszę państwa jak dzieci w piaskownicy.  
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Nie chcę używać bardziej dosadnych słów. Jestem zbulwersowana postawą niektórych 

radnych: pana kuratora, państwa nauczycieli, pani prezes ZNP o/w Piotrkowie 

Trybunalskim... Ta uchwała jest najdalej idącą i najważniejszą uchwałą, którą powinniśmy 

podjąć w dniu dzisiejszym na tym posiedzeniu Rady Miasta. Bo pociąga za sobą –  

jak usłyszeliście ważne konsekwencje. Powinniście usłyszeć te wszystkie argumenty  

i zadawać pytania podczas pracy komisji – póki co z tego co pamiętam komisja budżetu oraz 

komisja oświaty pozytywnie zaopiniowały wspomniany projekt zmian budżetu miasta.  

Nie usłyszałam z państwa strony żadnego argumentu przeciwnego argumentom 

przedstawianym przez pana prezydenta i przez panią skarbnik Nie usłyszałam żadnych porad, 

sugestii, wniosków o zmiany – tak po prostu – państwo zadecydowaliście: nie bo nie.” 

 

Pan Jan Dziemdziora: „Wchodząc w słowo pani radnej Kwiecińskiej można byłoby spytać 

się: gdzie organ uchwałodawczy był 10 grudnia? Ogłaszam przerwę w obradach do godziny 

12
45 

. 

 

Po wznowieniu obrad Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że Prezes HDK przekazał 

informację o tym, że jeden z członków zespołu „Fakiry” potrzebuje pomocy w postaci krwi. 

Jeśli ktoś z państwa ma taką możliwość, to proszę to uwzględnić w swoim działaniu.” 

 

Pan Jan Dziemdziora zapytał, czy są jeszcze jakieś zgłoszenia w punkcie „Sprawy różne”? 

Z uwagi na brak zgłoszeń Przewodniczący Rady Miasta przeszedł do procedowania kolejnego 

punktu porządku obrad.
 

Punkt 10 

Zamknięcie obrad III Sesji Rady Miasta 

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad III Sesji Rady Miasta  Piotrkowa Trybunalskiego 

pan Jan Dziemdziora stwierdził, że uważa Sesję za zamkniętą. 

Pan Jan Dziemdziora poinformował, że decyzja o terminie wnioskowanej przez Prezydenta 

Miasta Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta zapadnie w ciągu najbliższych 30 minut. 

Jednocześnie Przewodniczący Rady Miasta zaprosił do swojego gabinetu Prezydenta Miasta, 

wiceprzewodniczących Rady Miasta, szefów klubów radnych – celem ustalenia terminu 

nadzwyczajnej sesji Rady Miasta. 

 

   

 Przewodniczący Rady Miasta 

 

 

  Jan Dziemdziora 

 

 
Protokół na podstawie dźwiękowego 

zapisu przebiegu obrad sporządził: 

 

 

Jan Winiarski 


