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PROTOKÓŁ NR V/2011 

 

z V  Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, 

która odbyła się w siedzibie Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim, 

ul. Pasaż Karola Rudowskiego 10  

w dniu 31 stycznia 2011 roku 

w godz. 9
00

-14
30

 

 

Punkt 1 

 

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad 

 

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

że w Sesji uczestniczy 23 radnych co wobec ustawowej liczby  

23 radnych stanowi quorum, przy którym Rada Miasta może obradować i podejmować 

prawomocne uchwały. 

 

Radni obecni na V Sesji Rady Miasta: 

 

 Marian Błaszczyński 

 Bronisław Brylski 

 Rafał Czajka 

 Urszula Czubała 

 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 

 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 przedstawił zebranym porządek posiedzenia: 
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1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.  

2. Ustalenie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu z II i IV Sesji Rady Miasta.  

4. Interpelacje oraz zapytania i wnioski radnych.  

5. Podjęcie uchwał w sprawie:  

1) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2029 wraz                       

z autopoprawką Prezydenta Miasta z dnia 4 stycznia 2011 r.  

2) uchwalenia budżetu miasta na 2011 rok wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta          

z dnia 4 stycznia 2011 r.  

3) sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, lokalu mieszkalnego nr 17 w budynku  

położonym w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. B. Chrobrego 5, stanowiącego  

własność Gminy Piotrków Trybunalski łącznie z udziałem w prawie użytkowania  

wieczystego gruntu;  

4) sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, lokalu mieszkalnego nr 33 w budynku  

położonym w Piotrkowie Trybunalskim, przy ul. B. Chrobrego 5, stanowiącego  

własność Gminy Piotrków Trybunalski łącznie z udziałem w prawie użytkowania  

wieczystego gruntu;  

5) sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości oznaczonej jako działka            

nr 99/2 o pow. 276 m² położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. 

Sulejowskiej. 

6) udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu prawa trwałego zarządu  

nieruchomości położonych przy ul. Kasztanowej 31 i Dworskiej, dla Miejskiego  

Zarządu Dróg i Komunikacji w Piotrkowie Trybunalskim;  

7) przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury  

telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego    

w rejonie ulic: Łódzkiej, Całej, Turystycznej i Drogi Krajowej Nr 8 w Piotrkowie  

Trybunalskim zatwierdzonym Uchwałą Nr XXIV/420/08 Rady Miasta Piotrkowa  

Trybunalskiego z dnia 25 czerwca 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia          

31 lipca 2008 r. Nr 257, poz. 2304);  

8) przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury 

telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 

terenów w rejonie ulic: Polskiego Czerwonego Krzyża, Fabianiego i Promiennej    

w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIII/563/09 Rady 

Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 21 stycznia 2009 r. (Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego z dnia 5 marca 2009 r. Nr 41, poz. 441).   

9) przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury 

telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 

rejonie ulic: Rakowskiej, Tomaszowskiej, Michałowskiej i Drogi Krajowej Nr 8      

(ul. Trybunalskiej) w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą             

Nr XXXIII/565/09  Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 21 stycznia 

2009 r (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 5 marca 2009 r. Nr 41, poz. 442).   

10) przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury 

telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego         

w rejonie ulic: Wierzejskiej i Broniewskiego w Piotrkowie Trybunalskim, 

zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXVII/644/09  Rady Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego  z dnia 26 maja 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 4 lipca 

2009  Nr 189, poz. 1737).   

11) przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury 

telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego       

w rejonie ulic: Prostej, Piaskowej, Krętej i Spacerowej w Piotrkowie 
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Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXVIII/690/09 Rady Miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 24 czerwca 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego        

z dnia 11 sierpnia 2009 r. Nr 234, poz. 2106).           

12) przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury 

telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego       

w rejonie Al. Armii Krajowej, ulic Słowackiego i Narutowicza oraz terenów PKP       

w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XL/721/09 Rady Miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 września 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego         

z dnia 17 listopada 2009 r. Nr 337, poz. 2786).   

13) przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury 

telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego       

w rejonie ulic: Wierzejskiej i Obwodnicy Miejskiej oraz Jeziora Bugaj                   

w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XL/723/09 Rady Miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 września 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego    

z dnia  17 listopada 2009 r. Nr 337, poz. 2787 ze zmianą Dz. Urz. Woj. Łódzkiego 

z dnia  22 stycznia 2010 r. Nr 18, poz. 124).  

14) przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury 

telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego       

w rejonie ulic: Wierzejskiej i Obwodnicy Miejskiej  w Piotrkowie Trybunalskim, 

zatwierdzonym Uchwałą Nr LI/834/10 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego         

z dnia 26 maja 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 26 maja 2010 r. Nr 192       

poz. 1553).   

15) przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury 

telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego        

w Piotrkowie Trybunalskim obejmującym obszar ulic: „Wronia-Żelazna”, 

zatwierdzonym Uchwałą Nr XXIV/418/08 Rady Miasta Piotrkowa trybunalskiego 

z dnia 25 czerwca 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 31 lipca 2008 r.          

Nr 255, poz. 2297);   

16) przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury 

telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego       

w rejonie ulic: Jerozolimskiej, Poleśnej, Rakowskiej, Wolborskiej i Geodezyjnej        

w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXII/367/08 Rady 

Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 kwietnia 2008 r. (Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego z dnia 11 czerwca 2008 r. Nr 191, poz. 1791);  

17) przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury 

telekomunikacyjnej w zmianie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego  w rejonie ulic: Słowackiego, Armii Krajowej, Wojska Polskiego, 

Staszica i terenów PKP w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr 

XVI/275/07 z dnia 28 listopada 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 15 

stycznia 2008 r. Nr 12,  poz. 165), zmienionej Uchwałą Nr XLVIII/795/10 Rady 

Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 stycznia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego z dnia 12 marca 2010 r. Nr 70, poz. 549);  

18) przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury 

telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego        

w rejonie ulic: Wierzejskiej, Jeziornej i Zawiłej w Piotrkowie Trybunalskim, 

zatwierdzonym Uchwałą Nr XVI/276/07 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego    

z dnia 28 listopada 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 7 stycznia 2008 r.          

Nr 5, poz. 69);  

19) przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury 

telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
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terenów    w rejonie ulic: Sulejowskiej, Dalekiej i Wierzeje w Piotrkowie 

Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XIV/217/07 z dnia 19 września 2007 r. 

(Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 30 października 2007 r. Nr 336, poz. 3022);  

20) przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury 

telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego        

w rejonie ulic: Krakowskie Przedmieście, Krótkiej, Zalesickiej i Grabskiej             

w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XII/197/07 Rady Miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 sierpnia 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego       

z dnia 16 października 2007 r. Nr 321, poz. 2894);  

21) przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury 

telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego        

w rejonie ulic: Wolborskiej i Wierzejskiej w Piotrkowie Trybunalskim, 

zatwierdzonym Uchwałą Nr XII/198/07 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego    

z dnia 29 sierpnia 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 16 października 2007 r. 

Nr 321, poz. 2895);  

22) przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury 

telekomunikacyjnej w zmianie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego   osiedla „Jeziorna I” w Piotrkowie Trybunalskim, w jednostkach 

urbanistycznych 6MN, 20KX, 15 KD i w części 26MN, zatwierdzonej Uchwałą    

Nr LII/883/06 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 31 maja 2006 r. 

(Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 17 lipca 2006 r. Nr 252, poz. 1944);  

23) przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury 

telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego        

w rejonie ulic: autostrady A-1, Al. gen. Wł. Sikorskiego, granicą działek o nr ew. 

99/33, 99/43, 99/29, 99/30, 99/17, 99/9 w obrębie nr 29, ul. Belzacką oraz 

fragment działki o nr ew. 201, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLIV/771/05 Rady 

Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 grudnia 2005 r. (Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego z dnia 9 marca 2006 r., Nr 73, poz. 635);  

24) przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury 

telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego        

w Piotrkowie Trybunalskim obejmującym obszar zawarty pomiędzy: ulicą 

Świerczowską od nr 1 do nr 63, ul. Zalesicką od nr 2 do nr 66, ulicą Przedborską – 

nieruchomości o nr 27, 34 i 36, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLIV/770/05 Rady 

Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 grudnia  2005 r. (Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego z dnia 10 marca 2006 r. Nr 76, poz. 649);  

25) przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury 

telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego        

w Piotrkowie Trybunalskim obejmującym obszar zawarty pomiędzy ulicami: 

Wojska Polskiego, Zawodzie, Twardosławicką i granicą nieruchomości przy ul. 

Twardosławickiej 35 – ul Wojska Polskiego 200,  zatwierdzonym Uchwałą         

Nr XLIV/769/05 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 grudnia     

2005 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 9 marca 2006 r. Nr 75, poz. 634);  

26) przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury 

telekomunikacyjnej w zmianie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim, obejmującej obszar ograniczony: od 

zachodu: ul.  Żwirki, od północy granicą z działką nr 133 – teren kolejki 

wąskotorowej, od wschodu ul. Parkową, od południa granicą z działką nr 409 – 

ujęcie wody „Żwirki”  zatwierdzonej Uchwałą Nr XLII/737/05 Rady Miasta           

w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 9 listopada 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego     

z dnia 23 grudnia 2005 r. Nr 380, poz. 3963);  
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27) przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury 

telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego       

w Piotrkowie Trybunalskim obejmującym obszar zawarty pomiędzy ulicami: 

Wolborską, Podleśną, Wierzejską oraz projektowaną Z1/2 określoną miejscowym 

planem zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego,   

zatwierdzonym Uchwałą Nr XLII/736/05 Rady Miasta w Piotrkowie 

Trybunalskim  z dnia 9 listopada 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia              

3 stycznia 2006 r. Nr 2, poz. 9);  

28) przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury 

telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego         

w Piotrkowie Trybunalskim obejmującym obszar zawarty pomiędzy ulicami: 

Słowackiego, Projektowaną 2, Sikorskiego i Zawodzie, zatwierdzonym Uchwałą    

Nr XX/310/04 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 maja 2004 r. 

(Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 7 sierpnia 2004 r. Nr 224, poz. 2013);  

29) przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury 

telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego        

w Piotrkowie Trybunalskim obejmującym obszar zawarty pomiędzy ulicą: 

Pawłowską, nieruchomością przy ul. Pawłowskiej 52, terenem ogrodów 

działkowych „Malwa”, ulicą Wojska Polskiego Nr 189a, 189 i 191, 

zatwierdzonym Uchwałą Nr XIX/297/04 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim 

z dnia 28 kwietnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 5 czerwca 2004 r.       

Nr 153, poz. 1404);  

30) przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury 

telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego        

w Piotrkowie Trybunalskim obejmującym obszar ograniczony: od północy: 

terenem ogrodów działkowych „Oaza” i linią regulacyjną ulicy Projektowanej 1 od 

wschodu: ulicą łódzką, od południa: ul. Pawłowską i południową granicą terenu 

ujęcia wody „Szczekanica”, od zachodu: ul. 25 Pułku Piechoty oraz jej 

przedłużeniem do ul. Pawłowskiej oraz ul. Pawłowską zatwierdzonym Uchwałą 

Nr XVI/239/04 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 stycznia 2004 

r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 8 marca 2004 r. Nr 48, poz. 457);  

31) przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury 

telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego     

obszaru zawartego pomiędzy ulicą  Żeglarską, południową granicą osiedla     

„Jeziorna II”, wschodnią granicą miasta oraz północną granicą osiedla „Wierzeje”      

w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XIII/191/2003 Rady 

Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 listopada 2003  r. (Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego  z dnia 27 grudnia 2003 r. Nr 357, poz. 3650);  

32) przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury 

telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego         

w Piotrkowie Trybunalskim obejmującym obszar zawarty między liniami 

regulacyjnymi ulic: od północy: al. gen. Wł. Sikorskiego, od wschodu: 

Projektowaną 2, od południa: ulicą projektowaną Z1/2 wraz z częścią terenu po 

południowej stronie ulicy projektowanej Z1/2, stanowiącą rezerwę dla rozwiązań 

komunikacyjnych połączenia ulic projektowanych GP i Z, określonych                 

w miejscowym ogólnym planie zagospodarowania przestrzennego m. Piotrkowa 

Trybunalskiego i ul. Belzacką oraz od zachodu: granicą działek o nr ew. 99/33, 

99/43, 99/29, 99/30, 99/17, 99/9, w obrębie  nr 29, zatwierdzonym Uchwałą         

Nr IX/123/2003 Rady Miasta  w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 czerwca 2003 

r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 22 sierpnia 2003 r. Nr 232, poz. 2172);  
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33) przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury 

telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego     

obszaru zawartego pomiędzy ul.  Żwirki, terenem kolejki wąskotorowej, ulicą 

Parkową oraz terenem ujęcia wody „Żwirki” w Piotrkowie Trybunalskim, 

zatwierdzonym Uchwałą Nr III/30/2002 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim    

z dnia 30 grudnia 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 30 stycznia 2003 r.     

Nr 17, poz. 194);  

34) przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury 

telekomunikacyjnej w zmianie  miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego osiedla budownictwa jednorodzinnego w Piotrkowie Trybunalskim    

w rejonie ulic Wodnej, Sulejowskiej, Dziewiarskiej zatwierdzonej Uchwałą              

Nr XXXI/521/2000 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim  z dnia 29 grudnia 

2000 roku (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 9 lutego 2001 r. Nr 13, poz. 112);  

35) przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury 

telekomunikacyjnej w zmianie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego osiedla budownictwa jednorodzinnego „Pawłowska” (C3MN)       

w Piotrkowie Trybunalskim zatwierdzonej Uchwałą Nr XXVIII/476/2000 Rady 

Miasta w Piotrkowie Trybunalskim  z dnia 25 października 2000 roku (Dz. Urz. 

Woj. Łódzkiego z dnia 5 grudnia 2000 r. Nr 141, poz. 829);  

36) przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury 

telekomunikacyjnej w zmianie  miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego osiedla budownictwa jednorodzinnego „Pawłowska” (C8U)                  

w Piotrkowie Trybunalskim zatwierdzonej Uchwałą Nr XV/267/99 Rady Miasta         

w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 20 października 1999 r. (Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego z dnia 25 listopada 1999 r. Nr 137, poz. 1502);  

37) przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury 

telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 

osiedla budownictwa jednorodzinnego „Pawłowska”) w Piotrkowie Trybunalskim 

zatwierdzonym Uchwałą Nr XLII/484/97 Rady Miasta w Piotrkowie 

Trybunalskim z dnia 24 września 1997 r. (Dz. Urz. Woj. Piotrkowskiego Nr 36, 

poz. 116);  

38) przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury 

telekomunikacyjnej i technicznej w zmianie fragmentów miejscowego ogólnego 

planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego,            

w jednostce urbanistycznej 8.16.E3.R, zatwierdzonej Uchwałą Nr LII/615/98 Rady 

Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 10 czerwca 1998 r. (Dz. U. Woj. 

Piotrkowskiego z dnia 18 września 1998 r. Nr 16, poz. 223); 5.41.  nadania statutu 

Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Piotrkowie Trybunalskim;  

39) ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego,  

40) określenia wysokości stawek i sposobu ich pobierania;  

41) zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego;  

42) zmian składów osobowych komisji stałych Rady Miasta;  

43) zmian składów osobowych komisji stałych Rady Miasta;  

44) powołania doraźnej Komisji Statutowo-Regulaminowej Rady Miasta Piotrkowa  

45) Trybunalskiego, ustalenia jej składu osobowego oraz zakresu i przedmiotu 

działania;  

6. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Piotrkowie  

Trybunalskim za 2010 rok.  
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7. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych przez Radę Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego w okresie od 1 01.2010 r. do 23.06.2010 r.(Materiał do wglądu           

w Biurze Rady Miasta).  

8. Informacja o działalności Prezydenta Miasta miedzy sesjami.  

9. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta dotycząca interpelacji, które wpłynęły  

między sesjami.  

10. Odpowiedzi na zapytania radnych.  

11. Sprawy różne.  

12. Zamknięcie obrad V Sesji.   

 

Pan Jan Dziemdziora – poinformował, że do zaproponowanego porządku obrad wprowadza 

następujące autopoprawki: 

1) Punkt 5.1 – Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej na lata 2011-2029 wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta z dnia              

4 stycznia 2011 r.  i autopoprawką Prezydenta Miasta z dnia 24 stycznia 2011 r. 

2) Punkt 5.2 - Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta z dnia 4 stycznia 2011 r.          

i autopoprawką Prezydenta Miasta z dnia 24 stycznia 2011 r. 

3) Punkt 5.3 - Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLIX/811/10 Rady 

Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie zaciągnięcia 

zobowiązania przez miasto Piotrków Trybunalski – jednostkę budżetową Miejski 

Zarząd Dróg i Komunikacji w Piotrkowie Trybunalskim na sfinansowanie umowy na 

prowadzenie akcji „Zima” w ciągach dróg na terenie miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego na okres przekraczający rok budżetowy. 

4) Zdjęcie z porządku obrad punktu 5.43 oraz punkt 5.44 które dotyczyły zmian 

osobowych w komisjach stałych Rady Miasta. 

5) Punkt 5.44 – 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 krajowym 

współzawodnictwie sportowym oraz osobom wyróżniającym się osiągnięciami           

w działalności sportowej. 

6) Punkt 5.45 - 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 krajowym współzawodnictwie sportowym.  

 

Porządek obrad po wprowadzonych zmianach został przyjęty ( 21 głosów za, bez głosów 

przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących) w następującej formie: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.  

2. Ustalenie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu z II i IV Sesji Rady Miasta.  

4. Interpelacje oraz zapytania i wnioski radnych.  

5. Podjęcie uchwał w sprawie:  
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1) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2029 wraz                    

z autopoprawką Prezydenta Miasta z dnia 4 stycznia 2011 r.  i autopoprawką 

Prezydenta Miasta z dnia 24 stycznia 2011 r. 

2) uchwalenia budżetu miasta Piotrkowa Trybunalskiego wraz z autopoprawką 

Prezydenta Miasta z dnia 4 stycznia 2011 r.  i autopoprawką Prezydenta Miasta       

z dnia 24 stycznia 2011 r.  

3) uchylenia Uchwały Nr XLIX/811/10 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego         

z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania przez miasto 

Piotrków Trybunalski – jednostkę budżetową Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji 

w Piotrkowie Trybunalskim na sfinansowanie umowy na prowadzenie akcji 

„Zima” w ciągach dróg na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego na okres 

przekraczający rok budżetowy. 

4) sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, lokalu mieszkalnego nr 17 w budynku 

położonym w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. B. Chrobrego 5, stanowiącego 

własność Gminy Piotrków Trybunalski łącznie z udziałem w prawie użytkowania 

wieczystego gruntu;  

5) sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, lokalu mieszkalnego nr 33 w budynku 

położonym w Piotrkowie Trybunalskim, przy ul. B. Chrobrego 5, stanowiącego 

własność Gminy Piotrków Trybunalski łącznie z udziałem w prawie użytkowania 

wieczystego gruntu;  

6) sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości oznaczonej jako działka           

nr 99/2 o pow. 276 m˛ położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. 

Sulejowskiej. 

7) udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu prawa trwałego zarządu 

nieruchomości położonych przy ul. Kasztanowej 31 i Dworskiej, dla Miejskiego 

Zarządu Dróg i Komunikacji w Piotrkowie Trybunalskim;  

8) przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury 

telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego        

w rejonie ulic: Łódzkiej, Całej, Turystycznej i Drogi Krajowej Nr 8 w Piotrkowie 

Trybunalskim zatwierdzonym Uchwałą Nr XXIV/420/08 Rady Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego z dnia 25 czerwca 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia         

31 lipca 2008 r. Nr 257, poz. 2304);  

9) przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury 

telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 

terenów w rejonie ulic: Polskiego Czerwonego Krzyża, Fabianiego i Promiennej 

w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIII/563/09 Rady 

Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 21 stycznia 2009 r. (Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego z dnia 5 marca 2009 r. Nr 41, poz. 441).   

10) przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury 

telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 

rejonie ulic: Rakowskiej, Tomaszowskiej, Michałowskiej i Drogi Krajowej Nr 8     

(ul. Trybunalskiej) w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą            

Nr XXXIII/565/09  Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 21 stycznia 

2009 r (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 5 marca 2009 r. Nr 41, poz. 442).   

11) przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury 

telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego       

w rejonie ulic: Wierzejskiej i Broniewskiego w Piotrkowie Trybunalskim, 

zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXVII/644/09  Rady Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego  z dnia 26 maja 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 4 lipca 

2009  Nr 189, poz. 1737).   
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12) przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury 

telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego       

w rejonie ulic: Prostej, Piaskowej, Krętej i Spacerowej w Piotrkowie 

Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXVIII/690/09 Rady Miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 24 czerwca 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego     

z dnia 11 sierpnia 2009 r. Nr 234, poz. 2106).   

13) przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury 

telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego       

w rejonie Al. Armii Krajowej, ulic Słowackiego i Narutowicza oraz terenów PKP       

w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XL/721/09 Rady Miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 września 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego         

z dnia 17 listopada 2009 r. Nr 337, poz. 2786).   

14) przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury 

telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego       

w rejonie ulic: Wierzejskiej i Obwodnicy Miejskiej oraz Jeziora Bugaj                  

w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XL/723/09 Rady Miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 września 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego   

z dnia  17 listopada 2009 r. Nr 337, poz. 2787 ze zmianą Dz. Urz. Woj. Łódzkiego 

z dnia  22 stycznia 2010 r. Nr 18, poz. 124).  

15) przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury 

telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego       

w rejonie ulic: Wierzejskiej i Obwodnicy Miejskiej  w Piotrkowie Trybunalskim, 

zatwierdzonym Uchwałą Nr LI/834/10 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego         

z dnia 26 maja 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 26 maja 2010 r. Nr 192       

poz. 1553).   

16) przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury 

telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego       

w Piotrkowie Trybunalskim obejmującym obszar ulic: „Wronia-Żelazna”, 

zatwierdzonym Uchwałą Nr XXIV/418/08 Rady Miasta Piotrkowa trybunalskiego 

z dnia 25 czerwca 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 31 lipca 2008 r.         

Nr 255, poz. 2297);   

17) przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury 

telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego       

w rejonie ulic: Jerozolimskiej, Poleśnej, Rakowskiej, Wolborskiej i Geodezyjnej        

w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXII/367/08 Rady 

Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 kwietnia 2008 r. (Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego z dnia 11 czerwca 2008 r. Nr 191, poz. 1791);  

18) przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury 

telekomunikacyjnej w zmianie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego  w rejonie ulic: Słowackiego, Armii Krajowej, Wojska Polskiego, 

Staszica i terenów PKP w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą    

Nr XVI/275/07 z dnia 28 listopada 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia        

15 stycznia 2008 r. Nr 12,  poz. 165), zmienionej Uchwałą Nr XLVIII/795/10 

Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 stycznia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego z dnia 12 marca 2010 r. Nr 70, poz. 549);  

19) przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury 

telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego        

w rejonie ulic: Wierzejskiej, Jeziornej i Zawiłej w Piotrkowie Trybunalskim, 

zatwierdzonym Uchwałą Nr XVI/276/07 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego    
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z dnia 28 listopada 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 7 stycznia 2008 r.          

Nr 5, poz. 69);  

20) przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury 

telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 

terenów    w rejonie ulic: Sulejowskiej, Dalekiej i Wierzeje w Piotrkowie 

Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XIV/217/07 z dnia 19 września 2007 

r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 30 października 2007 r. Nr 336, poz. 3022);  

21) przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury 

telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego        

w rejonie ulic: Krakowskie Przedmieście, Krótkiej, Zalesickiej i Grabskiej            

w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XII/197/07 Rady Miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 sierpnia 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego      

z dnia 16 października 2007 r. Nr 321, poz. 2894);  

22) przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury 

telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego        

w rejonie ulic: Wolborskiej i Wierzejskiej w Piotrkowie Trybunalskim, 

zatwierdzonym Uchwałą Nr XII/198/07 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego    

z dnia 29 sierpnia 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 16 października     

2007 r. Nr 321, poz. 2895);  

23) przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury 

telekomunikacyjnej w zmianie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego   osiedla „Jeziorna I” w Piotrkowie Trybunalskim, w jednostkach 

urbanistycznych 6MN, 20KX, 15 KD i w części 26MN, zatwierdzonej Uchwałą 

Nr LII/883/06 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 31 maja 2006 r. 

(Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 17 lipca 2006 r. Nr 252, poz. 1944);  

24) przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury 

telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego       

w rejonie ulic: autostrady A-1, Al. gen. Wł. Sikorskiego, granicą działek o nr ew. 

99/33, 99/43, 99/29, 99/30, 99/17, 99/9 w obrębie nr 29, ul. Belzacką oraz 

fragment działki o nr ew. 201, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLIV/771/05 Rady 

Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 grudnia 2005 r. (Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego z dnia 9 marca 2006 r., Nr 73, poz. 635);  

25) przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury 

telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego       

w Piotrkowie Trybunalskim obejmującym obszar zawarty pomiędzy: ulicą 

Świerczowską od nr 1 do nr 63, ul. Zalesicką od nr 2 do nr 66, ulicą Przedborską 

– nieruchomości o nr 27, 34 i 36, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLIV/770/05 Rady 

Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 grudnia  2005 r. (Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego z dnia 10 marca 2006 r. Nr 76, poz. 649);  

26) przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury 

telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego        

w Piotrkowie Trybunalskim obejmującym obszar zawarty pomiędzy ulicami: 

Wojska Polskiego, Zawodzie, Twardosławicką i granicą nieruchomości przy        

ul. Twardosławickiej 35 – ul Wojska Polskiego 200,  zatwierdzonym Uchwałą    

Nr XLIV/769/05 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 grudnia 2005 

r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 9 marca 2006 r. Nr 75, poz. 634);  

27) przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury 

telekomunikacyjnej w zmianie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim, obejmującej obszar ograniczony: od 

zachodu: ul.  Żwirki, od północy granicą z działką nr 133 – teren kolejki 
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wąskotorowej, od wschodu ul. Parkową, od południa granicą z działką nr 409 – 

ujęcie wody „Żwirki”  zatwierdzonej Uchwałą Nr XLII/737/05 Rady Miasta         

w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 9 listopada 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego     

z dnia 23 grudnia 2005 r. Nr 380, poz. 3963);  

28) przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury 

telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego        

w Piotrkowie Trybunalskim obejmującym obszar zawarty pomiędzy ulicami: 

Wolborską, Podleśną, Wierzejską oraz projektowaną Z1/2 określoną miejscowym 

planem zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego,   

zatwierdzonym Uchwałą Nr XLII/736/05 Rady Miasta w Piotrkowie 

Trybunalskim  z dnia 9 listopada 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia             

3 stycznia 2006 r. Nr 2, poz. 9);  

29) przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury 

telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego       

w Piotrkowie Trybunalskim obejmującym obszar zawarty pomiędzy ulicami: 

Słowackiego, Projektowaną 2, Sikorskiego i Zawodzie, zatwierdzonym Uchwałą    

Nr XX/310/04 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 maja 2004 r. 

(Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 7 sierpnia 2004 r. Nr 224, poz. 2013);  

30) przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury 

telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego        

w Piotrkowie Trybunalskim obejmującym obszar zawarty pomiędzy ulicą: 

Pawłowską, nieruchomością przy ul. Pawłowskiej 52, terenem ogrodów 

działkowych „Malwa”, ulicą Wojska Polskiego Nr 189a, 189 i 191, 

zatwierdzonym Uchwałą Nr XIX/297/04 Rady Miasta w Piotrkowie 

Trybunalskim z dnia 28 kwietnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia             

5 czerwca 2004 r. Nr 153, poz. 1404);  

31) przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury 

telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego        

w Piotrkowie Trybunalskim obejmującym obszar ograniczony: od północy: 

terenem ogrodów działkowych „Oaza” i linią regulacyjną ulicy Projektowanej 1 

od wschodu: ulicą łódzką, od południa: ul. Pawłowską i południową granicą 

terenu ujęcia wody „Szczekanica”, od zachodu: ul. 25 Pułku Piechoty oraz jej 

przedłużeniem do ul. Pawłowskiej oraz ul. Pawłowską zatwierdzonym Uchwałą 

Nr XVI/239/04 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 stycznia    

2004 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 8 marca 2004 r. Nr 48, poz. 457);  

32) przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury 

telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego     

obszaru zawartego pomiędzy ulicą  Żeglarską, południową granicą osiedla     

„Jeziorna II”, wschodnią granicą miasta oraz północną granicą osiedla „Wierzeje”      

w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XIII/191/2003 Rady 

Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 listopada 2003  r. (Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego  z dnia 27 grudnia 2003 r. Nr 357, poz. 3650);  

33) przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury 

telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego       

w Piotrkowie Trybunalskim obejmującym obszar zawarty między liniami 

regulacyjnymi ulic: od północy: al. gen. Wł. Sikorskiego, od wschodu: 

Projektowaną 2, od południa: ulicą projektowaną Z1/2 wraz z częścią terenu po 

południowej stronie ulicy projektowanej Z1/2, stanowiącą rezerwę dla rozwiązań 

komunikacyjnych połączenia ulic projektowanych GP i Z, określonych                 

w miejscowym ogólnym planie zagospodarowania przestrzennego m. Piotrkowa 
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Trybunalskiego i ul. Belzacką oraz od zachodu: granicą działek o nr ew. 99/33, 

99/43, 99/29, 99/30, 99/17, 99/9, w obrębie  nr 29, zatwierdzonym Uchwałą        

Nr IX/123/2003 Rady Miasta  w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 czerwca 

2003 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 22 sierpnia 2003 r. Nr 232, poz. 2172);  

34) przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury 

telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego     

obszaru zawartego pomiędzy ul.  Żwirki, terenem kolejki wąskotorowej, ulicą 

Parkową oraz terenem ujęcia wody „Żwirki” w Piotrkowie Trybunalskim, 

zatwierdzonym Uchwałą Nr III/30/2002 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim    

z dnia 30 grudnia 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 30 stycznia 2003 r.     

Nr 17, poz. 194);  

35) przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury 

telekomunikacyjnej w zmianie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego osiedla budownictwa jednorodzinnego w Piotrkowie 

Trybunalskim w rejonie ulic Wodnej, Sulejowskiej, Dziewiarskiej zatwierdzonej 

Uchwałą  Nr XXXI/521/2000 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim  z dnia 29 

grudnia 2000 roku (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 9 lutego 2001 r. Nr 13,      

poz. 112);  

36) przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury 

telekomunikacyjnej w zmianie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego osiedla budownictwa jednorodzinnego „Pawłowska” (C3MN)      

w Piotrkowie Trybunalskim zatwierdzonej Uchwałą Nr XXVIII/476/2000 Rady 

Miasta w Piotrkowie Trybunalskim  z dnia 25 października 2000 roku (Dz. Urz. 

Woj. Łódzkiego z dnia 5 grudnia 2000 r. Nr 141, poz. 829);  

37) przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury 

telekomunikacyjnej w zmianie  miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego osiedla budownictwa jednorodzinnego „Pawłowska” (C8U)                  

w Piotrkowie Trybunalskim zatwierdzonej Uchwałą Nr XV/267/99 Rady Miasta         

w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 20 października 1999 r. (Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego z dnia 25 listopada 1999 r. Nr 137, poz. 1502);  

38) przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury 

telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 

osiedla budownictwa jednorodzinnego „Pawłowska”) w Piotrkowie Trybunalskim 

zatwierdzonym Uchwałą Nr XLII/484/97 Rady Miasta w Piotrkowie 

Trybunalskim z dnia 24 września 1997 r. (Dz. Urz. Woj. Piotrkowskiego Nr 36, 

poz. 116);  

39) przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury 

telekomunikacyjnej i technicznej w zmianie fragmentów miejscowego ogólnego 

planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego,          

w jednostce urbanistycznej 8.16.E3.R, zatwierdzonej Uchwałą Nr LII/615/98 

Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 10 czerwca 1998 r. (Dz. U. 

Woj. Piotrkowskiego z dnia 18 września 1998 r. Nr 16, poz. 223); 5.41.  nadania 

statutu Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Piotrkowie Trybunalskim;  

40) ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego,  

41) określenia wysokości stawek i sposobu ich pobierania;  

42) zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego;  

43) powołania doraźnej Komisji Statutowo-Regulaminowej Rady Miasta Piotrkowa  

Trybunalskiego, ustalenia jej składu osobowego oraz zakresu i przedmiotu 

działania;  
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44) 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 krajowym współzawodnictwie sportowym oraz osobom 

wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej. 

45) określenia warunków i trybu przyznawania oraz wysokości nagród Prezydenta 

Miasta Piotrkowa Trybunalskiego dla zawodników osiągających wysokie wyniki 

sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub krajowym 

współzawodnictwie sportowym.  

 

6. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Piotrkowie  

Trybunalskim za 2010 rok.  

7. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych przez Radę Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego w okresie od 1 01.2010 r. do 23.06.2010 r.(Materiał do wglądu w 

Biurze Rady Miasta).  

8. Informacja o działalności Prezydenta Miasta miedzy sesjami.  

9. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta dotycząca interpelacji, które wpłynęły  

między sesjami.  

10. Odpowiedzi na zapytania radnych.  

11. Sprawy różne.  

12. Zamknięcie obrad V Sesji.   

 

Punkt 3 

Przyjęcie protokołu z II i IV Sesji Rady Miasta.  

 

Pan Jan Dziemdziora – poinformował, że protokoły wyłożone były w Biurze Rady Miasta 

oraz przed rozpoczęciem sesji. Przewodniczący Rady Miasta zapytał, czy są jakieś uwagi 

do przedłożonych protokołów. Wobec braku zgłoszeń w tym punkcie zarządził głosowanie 

nad przyjęciem protokołu z II Sesji Rady Miasta. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (23-0-0) Rada Miasta przyjęła protokół z II 

Sesji Rady Miasta 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (23-0-0) Rada Miasta przyjęła protokół z IV 

Sesji Rady Miasta 

 

 

Punkt 4 

 

Interpelacje oraz zapytania i wnioski radnych.  

 

Pan Jan Dziemdziora: „Na ulicy Słowackiego 55 w pobliżu ulicy Przyszłej od kilku 

tygodni po prześwietleniu drzew leży ułożona pryzma gałęzi – fakt ten był kilkakrotnie 

zgłaszany do straży miejskiej. Z uwagi na brak reakcji służb porządkowych pytanie: 

dlaczego tak to długo trwa i kiedy to zostanie uprzątnięte?” 

 

Pan Adam Gaik: „Czy są jakieś szanse na złożenie jakiegoś wniosku dot. modernizacji 

ulicy Roosevelta. Być może w rozbiciu na dwa etapy (od szpitala do torów oraz od torów 
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do ulicy Granicznej) dałoby się uwzględnić tę ulicę w ramach projektów 

modernizacyjnych, na które można byłoby pozyskać jakieś dofinansowanie zewnętrzne?” 

 

Pan Marek Konieczko: „Czy jest możliwość zrobienia ulicy Macierzanki? – jest to ostania 

ulica na osiedlu Jeziorna I, która została do kompleksowego wykonania.” 

 

Pan Marek Konieczko: „Czy istnieje możliwość zorganizowania opieki i przenoszenia 

pacjentów ze szpitali przez opiekę – zwłaszcza bezdomnych – ponieważ stanowi to 

olbrzymi problem przy przenoszeniu? Piotrków nie posiada oddziału dla przewlekle 

chorych a czasami pacjenci potrzebują, aby jakoś ten problem unormować.” 

 

Pan Ludomir Pencina: „Jaka jest szansa, aby w najbliższej przyszłości zakończyć 

modernizację ulicy Zalesickiej?” 

 

 

Punkt 5 

 

Podjęcie uchwał w sprawie:  

 

Punkt 5.1 

 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 

2011-2029 wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta z dnia 4 stycznia 2011 r.               

i autopoprawką Prezydenta Miasta z dnia 24 stycznia 2011 r. 

 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi wydała w tej kwestii (Nr 2/30/2011 z dnia          

17 stycznia 2011 r.) opinię pozytywną. 

 

Opinie komisji: 

 Komisja Oświaty, Nauki, Kultury i Kultury Fizycznej – opinia pozytywna. 

 Komisja Polityki Gospodarczej – opinia pozytywna. 

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

opinia pozytywna. 

 Komisja Administracji i Bezpieczeństwa Publicznego – opinia pozytywna. 

 Komisja Inwentaryzacji Mienia Komunalnego i Spraw Mieszkaniowych – opinia 

negatywna. 

 Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna. 

 

Pani Wiesława Łuczak: „Wieloletnia Prognoza Finansowa będzie uchwalana po raz 

pierwszy ponieważ dotyczy prognozy długu i wykazu przedsięwzięć, który zgodnie z nową 

ustawą o finansach publicznych został wydzielony z projektu budżetu. Dotychczas takie 

dane – z podobnym celem – znajdowały się w projekcie budżetu a następnie w budżecie 

miasta. Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana w oparciu o analizę 

historycznych danych z wykonania długu, wykonania deficytu, wykonania dochodów, 

wydatków (zwłaszcza dochodów bieżących i wydatków bieżących) za lata 2007-2009 oraz 

na podstawie planów na rok 2010.  Dokonano ekstrapolacji wskaźników, które wynikają     

z analizowanej przeszłości i założono, że dochody bieżące i wydatki bieżące będą 

wzrastały na zakładanym poziomie – wydatki bieżące będą o 1 punkt procentowy niższe 

od dochodów bieżących (jest to z resztą zgodne z wykonaniem poprzednich lat pomimo 

kryzysu finansowego). Najważniejszy cel Wieloletniej Prognozy Długu to wykazanie, że 
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miasto mieści się we wskaźnikach zadłużenia limitowanych ustawą o finansach 

publicznych. Do roku 2013 obowiązują zasady limitowania wynikające ze starej ustawy – 

ograniczenie poziomu długo na poziomie 60% przy obciążeniu dochodów obsługą długu -

15%. Tak wyliczone wskaźniki zgodnie z ustawą o finansach publicznych wskazują, ze 

miasto mieści się w tych wskaźnikach i na przyszły rok obciążenie miasta obsługą długu 

wynosi 6,23% natomiast poziom zadłużenia wyniesie 39,1%. W latach 2012-2013 również 

miasto mieści się w limitach ograniczonych tymi wskaźnikami o których mówiłam. Na lata 

następne – od roku 2014 nie obowiązuje juz wskaźnik poziomu zadłużenia – obowiązuje 

natomiast wskaźnik limitu obsługi długu  - i te wskaźniki również zostały zachowane o 

czym świadczy pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej. Drugim elementem 

Wieloletniej Prognozy Finansowej jest wykaz przedsięwzięć, który obejmuje zadania 

realizowane w taki sposób, że płatności wykraczają poza rok 2011. Są to zadania różne – 

takie których realizacja została rozpoczęta i umowa przed rokiem 2011 ale płatności będą 

realizowane w roku 2011 i w latach następnych oraz takie, które zawierane będą w roku 

2011 a zobowiązania z nich wynikające będą realizowane w roku 2011 i w latach 

następnych. Wykaz przedsięwzięć obejmuje te umowy, które będą realizowane i jest 

podstawą do zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków dla zadań wieloletnich. Tak 

więc obejmuje wykaz limitów wydatków w takim okresie w jakim będzie umowa 

realizowana oraz łączny limit zobowiązań jaki może z tej umowy wynikać. Wykaz 

przedsięwzięć w tej chwili jest opracowany do roku 2020 ponieważ najdłuższa umowa 

będzie właśnie w tym okresie realizowana. Prognoza długu została opracowana do roku 

2029 co wynika z terminu spłaty pożyczki, która będziemy zaciągać na modernizację 

oczyszczalni ścieków – na udział własny z WFOŚiGW. 

 

Pan Marek Konieczko: „Czy zachodzą jakieś istotne zmiany w projekcie uchwały 

pomiędzy 17 a 24 stycznia – takie, które mogłyby w jakiś sposób ważyć o innej decyzji 

Regionalnej Izby Obrachunkowej?” 

 

Pani Wiesława Łuczak: „Jedyna zmiana w Wieloletniej Prognozie Finansowej to kwota  

(w dużej tabeli) w punkcie 2e: wydatki bieżące objęte limitem z art. 226 ust 4. Ustawy  

o Finansach Publicznych – wartość ta mówi o kwocie ujętej w wykazie przedsięwzięć 

dotyczących wydatków bieżących. Dodano w tym wykazie 500 tys. zł dla MZDiK na rok 

2011 a zmniejszono o 500 tys. z roku 2013 kosztem rezerwy bieżącej – nie uległy zmianie 

kwoty wydatków bieżących ani wydatków majątkowych ani ogółem. Również  

w dochodach zostały zachowane kwoty na poziomie z wersji z dnia 4 stycznia 2011 r. Nie 

wydaje się, żeby zaistniała jakakolwiek przesłanka, która mogłaby zmienić w tym zakresie 

opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej.” 

 

Pan Marek Konieczko: „Dochody ogółem – co pewnie również znajdzie oparcie                

w budżecie – historycznie ujmując nie przekraczały 300 mln zł. W zeszłym roku 

planowaliśmy wstępnie ponad 300 mln a rzeczywiście jest 291,350 mln zł. Nagle mamy 

zaplanowane dochody 335 mln zł. Czy to jest realne czy również w tym zakresie zajdą 

jakieś zmiany w ciągu roku? Do kiedy tak naprawdę musimy ustalić prognozę finansową – 

czy dzisiaj mija ostateczny termin czy jest jeszcze jakiś czas, żeby ułożyć jakiś tekst 

jednolity bez autopoprawek, tak aby można było to spokojnie przeczytać. Nie wiem, czy te 

objaśnienia, które otrzymaliśmy do Wieloletniej Prognozy Finansowej są wciąż 

obowiązujące i aktualne.” 

 

Pani Wiesława Łuczak: „Kwota wysokiego poziomu dochodów wynika z poziom 

wydatków – zwłaszcza na oczyszczalnię ścieków. Będzie to wszystko zależało od 
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realizacji harmonogramu projektu unijnego. Jeśli będą wydatki na takim poziomie jaki 

aktualnie zakładamy to spodziewamy się, ze i dochody będą na takim poziomie.                

W przypadku, kiedy harmonogram nie byłby realizowany to stałoby się to zarówno po 

stronie wydatków jak też po stronie dochodów. Jeśli chodzi o termin uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej – zgodnie z ustawą o finansach publicznych – musi być 

ona obligatoryjnie uchwalona przed budżetem miasta. Myśmy przekazywali jednolity tekst 

Wieloletnie Prognozy Finansowej na ostatniej komisji.” 

 

Pan Paweł Szcześniak: „Powiedziała pani, że wydatki równoważą wpływy. Czy może to 

pani dokładniej wytłumaczyć bo nie zawsze to tak jest na świecie, że jak się ma większe 

wydatki to ma się więcej pieniędzy.” 

 

Pani Wiesława Łuczak: „Tak się dzieje, jeśli wykorzystuje się środki z dotacji. To 

zadłużenie w znacznym stopniu rośnie z tytułu pożyczki, którą będziemy zaciągać na 

udział własny oraz z tego tytułu, że część płatności dotacji (m.in. na projekt oczyszczalni) 

planujemy, że będzie z poślizgiem – czyli że otrzymamy go w przyszłym roku. Nie 

planujemy w 100% kwoty dotacji, która jest źródłem finansowania inwestycji że 

otrzymamy w tym roku. Ale oczywiście część zadań będzie realizowana wtedy – to nie jest 

tak, że jest to w pełni zbilansowane środkami zewnętrznymi bezzwrotnymi.” 

 

Pan Paweł Szcześniak: „Tak naprawdę spłata zadłużenia powinna zawierać moim zdaniem 

jakiś plan – plan dochodów, plan spłat. Takiego planu właściwie nie ma – jest wielokrotnie 

nowelizowany Wieloletni Plan Inwestycyjny, z którego tak naprawdę niewiele wynika.” 

 

Pani Wiesława Łuczak: „Ta duża tabela to jest właśnie Wieloletnia Prognoza Długu, która 

pokazuje właśnie kwoty dochodów, wydatków, kwoty deficytu, kwotę zaciąganych 

kredytów, spłacanych i w którym momencie schodzimy do zera z zadłużeniem – to jest rok 

2029. Ta prognoza – jak już mówiłam na komisjach – to jest nasz najbardziej strategiczny 

dokument. Do niego powinny być dostosowywane wszystkie inne wieloletnie programy, 

strategie, plany rozwoju – ponieważ on wyznacza limity. Oczywiście on może podlegać 

aktualizacji i z pewnością będzie aktualizowany. Państwo będziecie mieć znaczący wpływ 

na to, jakie kwoty, jakie limity tu się znajdą, Jest to więc nasz podstawowy dokument, 

który wyznacza kierunki i zasady naszego rozwoju.” 

 

Pan Paweł Szcześniak: „W tych działach do 2029 roku nie  ma czytelnego określenia 

wydatków – szczególnie wydatków na utrzymanie administracji, utrzymanie zarządu dróg 

i komunikacji, utrzymania Pracowni Planowania Przestrzennego oraz MZK, wzrost dotacji 

dla niepublicznych szkół korzystających z majątków gminy. Osobnego potraktowania 

wymaga według mnie §20 w sprawie ustalenia limitów zobowiązań na pokrycie 

przejściowego deficytu w wysokości 17 mln zł oraz finansowanie planowanego deficytu i 

spłatę wcześniejszych zobowiązań w wysokości 60 mln zł – tym bardziej, że planowany 

deficyt ma wynosić 47 mln zł.” 

 

Pani Wiesława Łuczak: „Jeśli chodzi o rozbudowanie tego dokumentu – ja myślę, że on 

jest już i tak bardzo rozbudowany jeśli chodzi o tak rozległy czas. Oprócz tego każda 

komórka merytoryczna również ma swoją wizję rozwoju. Łącznie jednak wszyscy razem – 

wszystkie jednostki organizacyjne wszystkie komórki organizacyjne – musimy się 

bilansować w takich kwotach aby miasto zachowało zdolność kredytową i płynność 

finansową. Tak więc oczywiście będzie to podlegało bieżącemu sterowaniu. Jeśli chodzi      

o limity – te limity to są kwoty zaciąganych kredytów wraz z obsługą (odsetkami). Na 
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przyszły rok mamy zaplanowany (zgodnie z umową z Bankiem Gospodarki 

Żywnościowej, którą zawarliśmy prawie 4 lata temu na obsługę budżetu miasta) kredyt      

w rachunku bieżącym miasta na poziomie 16 mln zł. My korzystamy z tej kwoty tylko  

i wyłącznie wtedy, kiedy miasto potrzebuje płynności finansowej i kiedy jest problem z jej 

utrzymaniem. Ten drugi limit to jest kwota długu z tytułu zaciągniętej pożyczki, z tytułu 

zaciąganego kredytu plus obsługa tegoż zadłużenia również.” 

 

Pan Paweł Szcześniak: „Jest to jednak prognoza, które nie zakłada zmiennego czynnika 

koniunktury gospodarczej czy też ekonomicznej. Zakładanie wzrostu dochodów miasta 

powyżej 300 mln zł nie ma tak naprawdę oparcia w rzeczywistości,” 

 

Pani Wiesława Łuczak: „No właśnie jest oparte – mówiłam przy Wieloletniej Prognozie 

Finansowej, że jest to oparcie ponieważ wskaźnik wzrostu dochodów bieżących jest 

wykazany na poziomie średnim z lat ubiegłych. Oprócz tych dochodów bieżących – tych 

powtarzalnych i standartowych – dodano wpływy ze zwrotu Vat-u w związku                       

z realizowaną inwestycją (tu juz jest zwrot bezpośredni) co daje na rok 2011 około 13 mln 

zł. Ponadto są zaplanowane dochody majątkowe z tytułu dotacji w związku                         

z realizowanymi projektami unijnymi. Kwotę tę można dokładnie wyliczyć i nie ma tu 

absolutnie żadnego przeszacowania. 

 

Pan Krzysztof Kozłowski: „Pani skarbnik mówiła przed chwila o tych tanich kredytach. Ja 

zauważyłem, ze w roku 2015 przychodów już nie planujemy aż do końca 2029 r. Wydaje 

mi się, że jest to związane z tym, że w roku 2015 zadłużenie miasta wynosi już 55% więc 

w raku tym kredytów zaciągać juz nie możemy bo przekroczylibyśmy dopuszczalny 60% 

poziom zadłużenia. Widać to od razu w inwestycjach – w pozycji 10 (wydatki majątkowe) 

w roku 2015 mamy kwotę 44,995 mln zł a juz w roku 2016 tylko 9 mln zł na inwestycje. 

Jeżeli od roku 2015 nie będziemy mieli możliwości korzystania z kredytów i pożyczek to 

w roku 2016, 2017, 2018 i 2019 nakłady na inwestycje są bardzo znikome. Wygląda na to, 

że jeszcze tylko ta kadencja która trwa będzie jeszcze jako tako ciągnęła na kredytach 

natomiast juz następna kadencja pozbawiona będzie możliwości rozwojowej miasta.” 

 

Pani Wiesława Łuczak: „Jak juz mówiłam na komisji pokazaliśmy państwu zgodnie           

zresztą z wymogami ustawy, że prognozę długu robi się na okres spłat kredytów                 

i pożyczek zaciągniętych przed rokiem planowanym lub planowanych do zaciągnięcia 

(czyli planowanych w tym przypadku na  rok 2011. W związku z tym byliśmy 

zobowiązani sporządzić taka prognozę do roku 2029. Mówiłam również, że pokazujemy 

państwu, że do roku 2015 będziemy zaciągać pożyczkę z WFOŚiGW. Po tym roku 

możemy zaciągać (ale nie musimy) i w tej chwili pokazujemy państwu, że pomimo nie 

zaciągania juz kredytów od 2015 roku to mamy określone kwoty do dyspozycji na 

inwestycje. Jeżeli w przyszłej kadencji władze miasta będą widziały taką potrzebę to będą 

zaciągać te kredyty i pożyczki po to, żeby zwiększyć sobie potencjał inwestycyjny. My 

pokazaliśmy tylko ile zostanie – że nie będzie na minusie, że jakaś kwota będzie jeszcze do 

dyspozycji. Oczywiście wymaga to dyscypliny w zachowaniu poziomu wydatków 

bieżących, w utrzymaniu w tych wydatkach bieżących reżimu i ciągłą pracą nad 

zwiększaniem dochodów bieżących – bo jest to bardzo ważny element, aby ta prognoza 

była rzeczywiście realna.” 

 

Pan Tomasz Sokalski: „Patrząc na rok 2015 i 2016 r.  – wydatki majątkowe pomniejszają 

nam się o 35 mln zł. Jeżeli byśmy chcieli te wydatki majątkowe podwyższyć (wziąć 

kredyt), aby jakąś inwestycje realizować to na ile jesteśmy zdolni wziąć jeszcze kredyt, 
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żeby nie zadłużyć miasta powyżej 60%. Jak wiemy przy tych wyliczeniach miasto w 2016 

roku będzie zadłużone na poziomie 52,92%.” 

 

Pani Wiesława Łuczak: „Jeszcze raz przypomnę: od roku 2014 nie ma limitu poziomu 

zadłużenia – to 60% przestaje obowiązywać. Jedyny limit jaki jest to jest limit środków na 

obsługę. Ten zaś limit będzie uzależniony od wykonania trzech lat poprzedzających dany 

rok budżetowy. Tak więc to nie jest taki automat, że tak jak kiedyś było 5 % nam zostaje 

do górnego progu to możemy sobie tyle i tyle zaciągnąć kredytu. W tej chwili już tak nie 

będzie. Jeżeli te wzory się nie zmienią – bo jak wiemy są kontrowersyjne – to tak 

naprawdę wygląda na to, że te wskaźniki będą lepsze.” 

 

Pan Marek Konieczko: „Pani skarbnik powiedziała, że dochodem jest Vat. Czy to jest 

dochód wpływający, czy wpierw ten Vat trzeba wpłacić a później jest on dopiero 

zwracany?” 

 

Pani Wiesława Łuczak: „Vat trzeba wpierw odprowadzić w taki oto sposób, że trzeba 

zapłacić wykonawcy. Wykonawcy płacimy kwotę brutto. Tak też są planowane kwoty        

w budżecie. Natomiast co do zasady, kiedy nie mamy tak wielkich inwestycji zwrot tego 

Vat-u następuje poprzez potrącenie należnego z Vat-u poniesionego. W momencie, kiedy 

juz ta kwota Vat-u wykracza poza kwotę Vat-u należnego wówczas następuje zwrot 

bezpośredni – występujemy do urzędu skarbowego i taki zwrot wpływa na rachunek – jest 

to dochód bieżący miasta  - niepowtarzalny i nietypowy bo otrzymany w związku                   

z przeprowadzoną inwestycją.” 

 

Pan Marek Konieczko: „Czyli najpierw musimy te pieniądze fizycznie zapłacić a później 

te pieniądze wracają.?” 

 

Pani Wiesława Łuczak: „Tak – te pieniądze wracają po wystąpieniu z wnioskiem o zwrot 

nadpłaconego Vat-u.” 

 

Wobec braku dalszych pytań w tym punkcie Przewodniczący Rady Miasta zarządził 

głosowanie nad przedmiotowym projektem uchwały. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (12-3-8) Rada Miasta podjęła uchwałę  

Nr V/39/11 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-

2029 wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta z dnia 4 stycznia 2011 oraz z dnia  

24 stycznia 2011 r. 

 

Pan Jan Dziemdziora przekazał przewodniczenie obradom panu Pawłowi 

Szcześniakowi. 

 

Punkt 5.2 

 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta z dnia 4 stycznia 2011 r.  i autopoprawką 

Prezydenta Miasta z dnia 24 stycznia 2011 r.  

 

Opinie komisji: 

Komisja Oświaty, Nauki, Kultury i Kultury Fizycznej – opinia pozytywna, 

Komisja Polityki Gospodarczej – opinia pozytywna, (w dziale 700 – negatywna), 
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Komisja ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Społecznych i Osób Niepełnosprawnych – opinia 

pozytywna, 

Komisja Oświaty, Nauki, Kultury i Kultury Fizycznej – opinia pozytywna, 

Komisja Administracji i Bezpieczeństwa Publicznego – opinia pozytywna, (opinia 

negatywna opinia w dziale dot. planu wydatków jednostek pomocniczych), 

Komisja Inwentaryzacji Mienia Komunalnego i Spraw Mieszkaniowych – opinia 

negatywna w dziale 700, brak stanowiska w dziale 900, 

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna. 

 

Regionalna Izba Obrachunkowa Uchwałą Nr II/28/2011 z dnia 17 stycznia 2011 r. dot. 

opinii do projektu budżetu miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2011 r. pozytywnie 

zaopiniowała budżet miasta Piotrkowa Trybunalskiego na rok 2011. 

 

Pan Krzysztof Chojniak: „Projekt budżetu na rok 2011, który zgodnie z ustawą złożyłem 

do dnia 15 listopada, następnie stosowne autopoprawki się pojawiły – w tym 

autopoprawka związana z wnioskiem radnych dotyczącym uwzględnienie większych 

wydatków jeżeli chodzi o jednostki pomocnicze.  Trzeba podkreślić, że realizowane  

są zadania zarówno inwestycyjne jak i  bieżące pomimo niełatwej sytuacji, która ma 

miejsce nie tylko w Piotrkowie ale też w całej Polsce i Europie – jeśli chodzi o trwający 

kryzys gospodarczy. Z całą stanowczością chcę podkreślić, że miasto nie ma problemów  

z utrzymaniem płynności finansowej. Co do dochodów – o których była tu mowa  

m.in. podczas omawiania poprzedniego punktu – staraliśmy się oszacować dochody   

na takim poziomie, którego realizacja jest najbardziej prawdopodobna a wydatki  

w kwotach niezbędnych (przy bardzo rozsądnym i efektywnym gospodarowaniu). 

Zarówno cele długoterminowe jak i  krótkoterminowe mają swoje odzwierciedlenie – 

znajdują się zarówno w projekcie budżetu na rok 2011. Zadania i cele – zarówno te, które 

są potrzebne teraz, dziś, w tym roku, ale również te, które z punktu widzenia 

perspektywicznej oceny planowania powinny się znaleźć – znajdują swoje miejsce  

w tymże projekcie. Jest to projekt racjonalny, dobry (na miarę możliwości i aktualnej 

sytuacji): jest tu obecna zasada zrównoważonego rozwoju (dochody finansują w pełni 

wydatki bieżące i pozostaje nadwyżka operacyjna w wysokości 70 mln zł. Nadwyżka 

dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wynosi blisko 21 mln zł. Z całą 

stanowczością należy stwierdzić, że ten budżet jest budżetem prorozwojowym. Budżetowe 

nakłady inwestycyjne są na poziomie wyższym od planowanych na 2010 rok – jest to 62,2 

mln zł czyli o 55,3 mln zł i wynoszą ponad 117 mln zł – co stanowi ponad 30% wydatków 

ogółem (z tego ponad 68% - ponad 80 mln zł – to wydatki na ekologiczną gospodarkę 

komunalną). Mamy też dwie inne ważne kwoty: inwestycje drogowe (ponad 13 mln zł) i 

ok 13 mln zł – kontynuacja wieloletniej inwestycji pn. „Trakt Wielu Kultur”. Biorąc pod 

uwagę efekt mnożnikowy dla nakładów inwestycyjnych, który wynosi 2,1 należy 

stwierdzić, że jest to budżet zaliczający się do budżetów efektywnych. Ponieważ tenże 

projekt łączy w sposób racjonalny rozliczne potrzeby mieszkańców, jednostek miast 

realizujących gminy – z ograniczonymi zasobami finansowymi miasta – z całą 

stanowczością stwierdzam, że ten projekt budżetu jest projektem optymalnym. Biorąc pod 

uwagę poziom zadłużenia planowanego na koniec 2011 r., który limitowany jest ustawą o 

finansach publicznych na poziomie 60% (w Piotrkowie wynosi to 39%) oraz wskaźnik 

15% czyli poziom obciążenia dochodów obsługą długu (w Piotrkowie wynosi on ponad 

6%) – należy stwierdzić, że ten projekt budżetu jest projektem bezpiecznym (biorąc pod 

uwagę uwarunkowania wynikające z ustawy o finansach publicznych). Biorąc w końcu 

założenia do budżetu państwa (które również nas obowiązują) Wieloletnia Prognoza 

Finansowa – zarówno w zakresie wykazu wieloletnich przedsięwzięć jak też Wieloletnia 
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Prognoza Długu – te wszystkie elementy są uwzględnione co czyni tenże projekt budżetu 

projektem spójnym. Z cech, które przedstawiłem wnoszę do rady Miasta o przyjęcie tegoż 

budżetu na rok 2011.” 

Wobec braku zgłoszeń w tym punkcie przewodniczący obradom zarządził głosowanie nad 

projektem przedmiotowej uchwały. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (12-3-8) Rada Miasta podjęła uchwałę  

Nr V/40/11 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Piotrkowa Trybunalskiego wraz             

z autopoprawką Prezydenta Miasta z dnia 4 stycznia 2011 r.  i autopoprawką 

Prezydenta Miasta z dnia 24 stycznia 2011 r. 

 

Pan Marian Błaszczyński – zgłosił wniosek o 15 min. przerwy w obradach. 

 

Pan Jan Dziemdziora – zarządził przerwę do godz. 10
15 

 

 

Punkt 5.3 

 

Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLIX/811/10 Rady Miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie zaciągnięcia 

zobowiązania przez miasto Piotrków Trybunalski – jednostkę budżetową Miejski 

Zarząd Dróg i Komunikacji w Piotrkowie Trybunalskim na sfinansowanie umowy na 

prowadzenie akcji „Zima” w ciągach dróg na terenie miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego na okres przekraczający rok budżetowy. 

 

Opinie Komisji: 

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

 

Pan Adam Karzewnik: „Jest to uchwała porządkująca, ponieważ wszystkie 

przedsięwzięcia, które wykraczają poza rok budżetowy są ujęte w wykazie przedsięwzięć 

realizowanych w latach 2011-2020 dlatego nie chcemy powielać tej uchwały –                   

w przypadku jakichkolwiek zmian wszelkie uchwały powinny być zmieniane łącznie z tym 

wykazem przedsięwzięć. W tej chwili nie ma zaś potrzeby, aby odrębna uchwała istniała           

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na prowadzenie Akcji Zima.” 

 

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

Nr V/41/11 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLIX/811/10 Rady Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania przez 

miasto Piotrków Trybunalski – jednostkę budżetową Miejski Zarząd Dróg                    

i Komunikacji w Piotrkowie Trybunalskim na sfinansowanie umowy na prowadzenie 

akcji „Zima” w ciągach dróg na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego na okres 

przekraczający rok budżetowy 

 

Punkt 5.4 

 

Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, lokalu 

mieszkalnego nr 17 w budynku położonym w Piotrkowie Trybunalskim przy  

ul. B. Chrobrego 5, stanowiącego własność Gminy Piotrków Trybunalski łącznie  

z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu  
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Opinie Komisji: 

Komisja Polityki Gospodarczej – opinia pozytywna, 

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna. 

Pan Andrzej Kacperek: „Jest to projekt uchwały dotyczący zbycia w trybie 

bezprzetargowym lokalu w budynku przy ulicy Chrobrego 5 – jest to budynek, w którym 

mamy jeszcze niewielką liczbę lokali (są to lokale, które gmina przejęła w wyniku wejścia 

w życie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego (PKP)).” 

 

 

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

Nr V/42/11 w sprawie sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, lokalu mieszkalnego       

nr 17 w budynku położonym w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. B. Chrobrego 5, 

stanowiącego własność Gminy Piotrków Trybunalski łącznie z udziałem w prawie 

użytkowania wieczystego gruntu 

 

Punkt 5.5 

 

Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, lokalu 

mieszkalnego nr 33 w budynku położonym w Piotrkowie Trybunalskim, przy ul. B. 

Chrobrego 5, stanowiącego własność Gminy Piotrków Trybunalski łącznie z udziałem 

w prawie użytkowania wieczystego gruntu;  

 

Opinie Komisji: 

Komisja Polityki Gospodarczej – opinia pozytywna, 

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna. 

 

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

Nr V/43/11  w sprawie sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, lokalu mieszkalnego       

nr 33 w budynku położonym w Piotrkowie Trybunalskim, przy ul. B. Chrobrego 5, 

stanowiącego własność Gminy Piotrków Trybunalski łącznie z udziałem w prawie 

użytkowania wieczystego gruntu 

 

Punkt 5.6 

 

Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości 

oznaczonej jako działka nr 99/2 o pow. 276 m² położonej w Piotrkowie Trybunalskim 

przy ul. Sulejowskiej 

 

Opinie Komisji: 

Komisja Polityki Gospodarczej – opinia pozytywna, 

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna. 

 

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

Nr V/44/11 w sprawie sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości 

oznaczonej jako działka nr 99/2 o pow. 276 m² położonej w Piotrkowie Trybunalskim 

przy ul. Sulejowskiej 
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Punkt 5.7 

 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu prawa 

trwałego zarządu nieruchomości położonych przy ul. Kasztanowej 31 i Dworskiej, dla 

Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Piotrkowie Trybunalskim;  

 

Opinie Komisji: 

Komisja Polityki Gospodarczej – opinia pozytywna, 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (19-0-0) Rada Miasta podjęła uchwałę  

Nr V/45/11 w sprawie udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu prawa 

trwałego zarządu nieruchomości położonych przy ul. Kasztanowej 31 i Dworskiej, dla 

Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Piotrkowie Trybunalskim 

 

Punkt 5.8 

 

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń 

dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego   w rejonie ulic: Łódzkiej, Całej, Turystycznej            

i Drogi Krajowej Nr 8 w Piotrkowie Trybunalskim zatwierdzonym Uchwałą            

Nr XXIV/420/08 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 czerwca 2008 r. 

(Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 31 lipca 2008 r. Nr 257, poz. 2304);  

 

Opinie Komisji: 

Komisja Polityki Gospodarczej – opinia pozytywna, 

Komisja Administracji i Bezpieczeństwa Publicznego – opinia pozytywna. 

 

Pan Paweł Czajka: „Zgodnie z ustawą o telekomunikacji powstaje obowiązek wygaszenia 

wszelkich zakazów umieszczania zapisu, że nie można stosować masztów antenowych czy 

innych zapisów wykluczających urządzenia telekomunikacyjne w danym planie 

miejscowym. Ponieważ każdy jeden plan taki może być zgodnie z tą ustawa zaskarżony do 

NSA przez prezesa urzędu telekomunikacji bądź wojewodę – w całym kraju rozpoczęła się 

akcja porządkowania zapisów w planach. Jest to zmiana porządkowa. W ostatniej uchwale 

jest zapisane dodatkowo, że chodzi o urządzenia telekomunikacyjne i infrastruktury 

technicznej (tu chodzi o tereny położone na północ od oczyszczalni ścieków, gdzie na 

dzisiaj w tym planie jest zakaz wydawania pozwoleń na budowę a chcemy tam 

wprowadzić dopuszczenie  wydawania pozwoleń dla sieci infrastrukturalnej oprócz sieci 

telekomunikacyjnej.” 

 

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

Nr V/46/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń dotyczących 

infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego   w rejonie ulic: Łódzkiej, Całej, Turystycznej i Drogi Krajowej Nr 8 

w Piotrkowie Trybunalskim zatwierdzonym Uchwałą Nr XXIV/420/08 Rady Miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 czerwca 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 

31 lipca 2008 r. Nr 257, poz. 2304) 
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Punkt 5.9 

 

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń 

dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Polskiego Czerwonego 

Krzyża, Fabianiego i Promiennej w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym 

Uchwałą Nr XXXIII/563/09 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 21 

stycznia 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 5 marca 2009 r. Nr 41, poz. 441).   

 

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

Nr V/47/11 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 rok wraz z autopoprawką 

Prezydenta Miasta z dnia 27 grudnia 2010 r. 

 

Punkt 5.10 

 

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń 

dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego rejonie ulic: Rakowskiej, Tomaszowskiej, 

Michałowskiej i Drogi Krajowej Nr 8 (ul. Trybunalskiej) w Piotrkowie 

Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą  Nr XXXIII/565/09  Rady Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego z dnia 21 stycznia 2009 r (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 5 marca 

2009 r. Nr 41, poz. 442).   

 

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

Nr V/48/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń dotyczących 

infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego rejonie ulic: Rakowskiej, Tomaszowskiej, Michałowskiej i Drogi 

Krajowej Nr 8  (ul. Trybunalskiej) w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym 

Uchwałą  Nr XXXIII/565/09  Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia               

21 stycznia 2009 r (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 5 marca 2009 r. Nr 41, poz. 442).   

 

Punkt 5.11 

 

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń 

dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego   w rejonie ulic: Wierzejskiej i Broniewskiego w 

Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXVII/644/09  Rady Miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego  z dnia 26 maja 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 4 

lipca 2009  Nr 189, poz. 1737).   

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (9-4-2) Rada Miasta podjęła uchwałę  

Nr V/49/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń dotyczących 

infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego   w rejonie ulic: Wierzejskiej i Broniewskiego w Piotrkowie 

Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXVII/644/09  Rady Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego  z dnia 26 maja 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 4 lipca 2009  

Nr 189, poz. 1737).   

 

 

 



24 

 

Punkt 5.12 

 

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń 

dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego       w rejonie ulic: Prostej, Piaskowej, Krętej           

i Spacerowej w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą                           

Nr XXXVIII/690/09 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 24 czerwca 2009 

r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 11 sierpnia 2009 r. Nr 234, poz. 2106).  

 

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

Nr V/50/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń dotyczących 

infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego  w rejonie ulic: Prostej, Piaskowej, Krętej i Spacerowej w Piotrkowie 

Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXVIII/690/09 Rady Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego z dnia 24 czerwca 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 11 sierpnia 

2009 r. Nr 234, poz. 2106).  

  

Punkt 5.13 

 

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń 

dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego w rejonie Al. Armii Krajowej, ulic Słowackiego       

i Narutowicza oraz terenów PKP  w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym 

Uchwałą Nr XL/721/09 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 września 

2009 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 17 listopada 2009 r. Nr 337, poz. 2786).   

 

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

Nr V/51/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń dotyczących 

infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego w rejonie Al. Armii Krajowej, ulic Słowackiego i Narutowicza oraz 

terenów PKP  w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XL/721/09 

Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 września 2009 r. (Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego z dnia 17 listopada 2009 r. Nr 337, poz. 2786). 

 

Punkt 5.14 

 

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń 

dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wierzejskiej i Obwodnicy Miejskiej 

oraz Jeziora Bugaj w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą                  

Nr XL/723/09 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 września 2009 r. (Dz. 

Urz. Woj. Łódzkiego z dnia  17 listopada 2009 r. Nr 337, poz. 2787 ze zmianą Dz. Urz. 

Woj. Łódzkiego z dnia  22 stycznia 2010 r. Nr 18, poz. 124).  

 

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

Nr V/52/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń dotyczących 

infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego w rejonie ulic: Wierzejskiej i Obwodnicy Miejskiej oraz Jeziora 

Bugaj w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XL/723/09 Rady 

Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 września 2009 r. (Dz. Urz. Woj. 
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Łódzkiego z dnia  17 listopada 2009 r. Nr 337, poz. 2787 ze zmianą Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego z dnia  22 stycznia 2010 r. Nr 18, poz. 124).  

 

Punkt 5.15 

 

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń 

dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wierzejskiej i Obwodnicy Miejskiej  

w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr LI/834/10 Rady Miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego  z dnia 26 maja 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 26 

maja 2010 r. Nr 192 poz. 1553). 

 

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

Nr V/53/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń dotyczących 

infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego w rejonie ulic: Wierzejskiej i Obwodnicy Miejskiej  w Piotrkowie 

Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr LI/834/10 Rady Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego  z dnia 26 maja 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 26 maja     

2010 r. Nr 192 poz. 1553). 

 

Punkt 5.16 

   

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń 

dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim obejmującym obszar 

ulic: „Wronia-Żelazna”, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXIV/418/08 Rady Miasta 

Piotrkowa trybunalskiego z dnia 25 czerwca 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 

31 lipca 2008 r. Nr 255, poz. 2297);   

 

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

Nr V/54/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń dotyczących 

infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim obejmującym obszar ulic: „Wronia-

Żelazna”, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXIV/418/08 Rady Miasta Piotrkowa 

trybunalskiego z dnia 25 czerwca 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 31 lipca 

2008 r. Nr 255, poz. 2297) 

 

Punkt 5.17 

 

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń 

dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Jerozolimskiej, Poleśnej, 

Rakowskiej, Wolborskiej i Geodezyjnej  w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym 

Uchwałą Nr XXII/367/08 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 kwietnia 

2008 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 11 czerwca 2008 r. Nr 191, poz. 1791);  

 

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

Nr V/55/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń dotyczących 

infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego w rejonie ulic: Jerozolimskiej, Poleśnej, Rakowskiej, Wolborskiej         
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i Geodezyjnej  w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXII/367/08 

Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 kwietnia 2008 r. (Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego z dnia 11 czerwca 2008 r. Nr 191, poz. 1791) 

 

Punkt 5.18 

 

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń 

dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w zmianie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego  w rejonie ulic: Słowackiego, Armii Krajowej, 

Wojska Polskiego, Staszica i terenów PKP w Piotrkowie Trybunalskim, 

zatwierdzonym Uchwałą Nr XVI/275/07 z dnia 28 listopada 2007 r. (Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego z dnia 15 stycznia 2008 r. Nr 12,  poz. 165), zmienionej Uchwałą                

Nr XLVIII/795/10 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 stycznia 2010 r. 

(Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 12 marca 2010 r. Nr 70, poz. 549);  

 

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

Nr V/56/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń dotyczących 

infrastruktury telekomunikacyjnej w zmianie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego  w rejonie ulic: Słowackiego, Armii Krajowej, Wojska Polskiego, 

Staszica i terenów PKP w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą           

Nr XVI/275/07 z dnia 28 listopada 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia                 

15 stycznia 2008 r. Nr 12,  poz. 165), zmienionej Uchwałą Nr XLVIII/795/10 Rady 

Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 stycznia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego z dnia 12 marca 2010 r. Nr 70, poz. 549) 

 

Punkt 5.19 

 

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń 

dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wierzejskiej, Jeziornej i Zawiłej     

w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XVI/276/07 Rady Miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 listopada 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego           

z dnia 7 stycznia 2008 r.  Nr 5, poz. 69);  

 

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

Nr V/57/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń dotyczących 

infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego w rejonie ulic: Wierzejskiej, Jeziornej i Zawiłej w Piotrkowie 

Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XVI/276/07 Rady Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego z dnia 28 listopada 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia                  

7 stycznia 2008 r. Nr 5, poz. 69) 

 

Punkt 5.20 

 

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń 

dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego terenów    w rejonie ulic: Sulejowskiej, Dalekiej        

i Wierzeje w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XIV/217/07         

z dnia 19 września 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 30 października 2007 r. 

Nr 336, poz. 3022);  
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W wyniku przeprowadzonego głosowania (20-0-0) Rada Miasta podjęła uchwałę  

Nr V/58/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń dotyczących 

infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego terenów w rejonie ulic: Sulejowskiej, Dalekiej i Wierzeje                      

w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XIV/217/07 z dnia              

19 września 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 30 października 2007 r. Nr 336, 

poz. 3022) 

 

Punkt 5.21 

 

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń 

dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego  w rejonie ulic: Krakowskie Przedmieście, 

Krótkiej, Zalesickiej i Grabskiej w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym 

Uchwałą Nr XII/197/07 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 sierpnia 

2007 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 16 października 2007 r. Nr 321, poz. 2894);  

 

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

Nr V/59/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń dotyczących 

infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego  w rejonie ulic: Krakowskie Przedmieście, Krótkiej, Zalesickiej                

i Grabskiej w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XII/197/07 

Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 sierpnia 2007 r. (Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego z dnia 16 października 2007 r. Nr 321, poz. 2894) 

 

Punkt 5.22 

 

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń 

dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wolborskiej i Wierzejskiej              

w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XII/198/07 Rady Miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 sierpnia 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 

16 października 2007 r. Nr 321, poz. 2895);  

 

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

Nr V/60/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń dotyczących 

infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego w rejonie ulic: Wolborskiej i Wierzejskiej w Piotrkowie 

Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XII/198/07 Rady Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego z dnia 29 sierpnia 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia                 

16 października 2007 r. Nr 321, poz. 2895) 

 

Punkt 5.23 

 

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń 

dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w zmianie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego osiedla „Jeziorna I” w Piotrkowie Trybunalskim, 

w jednostkach urbanistycznych 6MN, 20KX, 15 KD i w części 26MN, zatwierdzonej 
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Uchwałą Nr LII/883/06 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 31 maja 2006 

r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 17 lipca 2006 r. Nr 252, poz. 1944);  

 

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

Nr V/61/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń dotyczących 

infrastruktury telekomunikacyjnej w zmianie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego osiedla „Jeziorna I” w Piotrkowie Trybunalskim, w jednostkach 

urbanistycznych 6MN, 20KX, 15 KD i w części 26MN, zatwierdzonej Uchwałą          

Nr LII/883/06 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 31 maja 2006 r. (Dz. 

Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 17 lipca 2006 r. Nr 252, poz. 1944) 

 

Punkt 5.24 

 

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń 

dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego  w rejonie ulic: autostrady A-1, Al. gen. Wł. 

Sikorskiego, granicą działek o nr ew. 99/33, 99/43, 99/29, 99/30, 99/17, 99/9 w obrębie 

nr 29, ul. Belzacką oraz fragment działki o nr ew. 201, zatwierdzonym Uchwałą         

Nr XLIV/771/05 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 grudnia 2005 r. 

(Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 9 marca 2006 r., Nr 73, poz. 635);  

 

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

Nr V/62/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń dotyczących 

infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego  w rejonie ulic: autostrady A-1, Al. gen. Wł. Sikorskiego, granicą 

działek o nr ew. 99/33, 99/43, 99/29, 99/30, 99/17, 99/9 w obrębie nr 29, ul. Belzacką 

oraz fragment działki o nr ew. 201, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLIV/771/05 Rady 

Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 grudnia 2005 r. (Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego z dnia 9 marca 2006 r., Nr 73, poz. 635) 

 

Punkt 5.25 

 

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń 

dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim obejmującym obszar 

zawarty pomiędzy: ulicą Świerczowską od nr 1 do nr 63, ul. Zalesicką od nr 2 do        

nr 66, ulicą Przedborską – nieruchomości o nr 27, 34 i 36, zatwierdzonym Uchwałą 

Nr XLIV/770/05 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 grudnia  2005 r. 

(Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 10 marca 2006 r. Nr 76, poz. 649); 

 

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

Nr V/63/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń dotyczących 

infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim obejmującym obszar zawarty pomiędzy: 

ulicą Świerczowską od nr 1 do nr 63, ul. Zalesicką od nr 2 do nr 66, ulicą 

Przedborską – nieruchomości o nr 27, 34 i 36, zatwierdzonym Uchwałą                     

Nr XLIV/770/05 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 grudnia  2005 r. 

(Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 10 marca 2006 r. Nr 76, poz. 649); 
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Punkt 5.26 

 

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń 

dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego    w Piotrkowie Trybunalskim obejmującym 

obszar zawarty pomiędzy ulicami: Wojska Polskiego, Zawodzie, Twardosławicką        

i granicą nieruchomości przy ul. Twardosławickiej 35 – ul Wojska Polskiego 200,  

zatwierdzonym Uchwałą  Nr XLIV/769/05 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim 

z dnia 21 grudnia 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 9 marca 2006 r. Nr 75,   

poz. 634);  

 

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

Nr V/64/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń dotyczących 

infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego    w Piotrkowie Trybunalskim obejmującym obszar zawarty 

pomiędzy ulicami: Wojska Polskiego, Zawodzie, Twardosławicką i granicą 

nieruchomości przy ul. Twardosławickiej 35 – ul Wojska Polskiego 200,  

zatwierdzonym Uchwałą  Nr XLIV/769/05 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim 

z dnia 21 grudnia 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 9 marca 2006 r. Nr 75,   

poz. 634) 

 

Punkt 5.27 

 

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń 

dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w zmianie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim, obejmującej obszar 

ograniczony: od zachodu: ul.  Żwirki, od północy granicą z działką nr 133 – teren 

kolejki wąskotorowej, od wschodu ul. Parkową, od południa granicą z działką nr 409 

– ujęcie wody „Żwirki”  zatwierdzonej Uchwałą Nr XLII/737/05 Rady Miasta             

w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 9 listopada 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego          

z dnia 23 grudnia 2005 r. Nr 380, poz. 3963);  

 

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

Nr V/65/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń dotyczących 

infrastruktury telekomunikacyjnej w zmianie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim, obejmującej obszar ograniczony: od 

zachodu: ul.  Żwirki, od północy granicą z działką nr 133 – teren kolejki 

wąskotorowej, od wschodu ul. Parkową, od południa granicą z działką nr 409 – ujęcie 

wody „Żwirki”  zatwierdzonej Uchwałą Nr XLII/737/05 Rady Miasta w Piotrkowie 

Trybunalskim z dnia 9 listopada 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 23 grudnia 

2005 r. Nr 380, poz. 3963) 

 

Punkt 5.28 

 

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń 

dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim obejmującym obszar 

zawarty pomiędzy ulicami: Wolborską, Podleśną, Wierzejską oraz projektowaną 

Z1/2 określoną miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego,   zatwierdzonym Uchwałą Nr XLII/736/05 Rady Miasta   
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w Piotrkowie Trybunalskim  z dnia 9 listopada 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego         

z dnia 3 stycznia 2006 r. Nr 2, poz. 9);  

 

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

Nr V/66/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń dotyczących 

infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim obejmującym obszar zawarty pomiędzy 

ulicami: Wolborską, Podleśną, Wierzejską oraz projektowaną Z1/2 określoną 

miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLII/736/05 Rady Miasta                        

w Piotrkowie Trybunalskim  z dnia 9 listopada 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego         

z dnia 3 stycznia 2006 r. Nr 2, poz. 9) 

 

Punkt 5.29 

 

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń 

dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego   w Piotrkowie Trybunalskim obejmującym obszar 

zawarty pomiędzy ulicami: Słowackiego, Projektowaną 2, Sikorskiego i Zawodzie, 

zatwierdzonym Uchwałą    Nr XX/310/04 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim     

z         dnia 26 maja 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 7 sierpnia 2004 r. Nr 224, 

poz. 2013);  

 

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

Nr V/67/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń dotyczących 

infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego   w Piotrkowie Trybunalskim obejmującym obszar zawarty pomiędzy 

ulicami: Słowackiego, Projektowaną 2, Sikorskiego i Zawodzie, zatwierdzonym 

Uchwałą    Nr XX/310/04 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 maja 

2004 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 7 sierpnia 2004 r. Nr 224, poz. 2013) 

 

Punkt 5.30 

 

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń 

dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego  w Piotrkowie Trybunalskim obejmującym obszar 

zawarty pomiędzy ulicą: Pawłowską, nieruchomością przy ul. Pawłowskiej 52, 

terenem ogrodów działkowych „Malwa”, ulicą Wojska Polskiego Nr 189a, 189 i 191, 

zatwierdzonym Uchwałą Nr XIX/297/04 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim       

z dnia 28 kwietnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 5 czerwca 2004 r. Nr 153, 

poz. 1404);  

 

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

Nr V/68/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń dotyczących 

infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego  w Piotrkowie Trybunalskim obejmującym obszar zawarty pomiędzy 

ulicą: Pawłowską, nieruchomością przy ul. Pawłowskiej 52, terenem ogrodów 

działkowych „Malwa”, ulicą Wojska Polskiego Nr 189a, 189 i 191, zatwierdzonym 

Uchwałą Nr XIX/297/04 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 kwietnia 

2004 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 5 czerwca 2004 r. Nr 153, poz. 1404) 
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Punkt 5.31 

 

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń 

dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim obejmującym obszar 

ograniczony: od północy: terenem ogrodów działkowych „Oaza” i linią regulacyjną 

ulicy Projektowanej 1 od wschodu: ulicą łódzką, od południa: ul. Pawłowską                

i południową granicą terenu ujęcia wody „Szczekanica”, od zachodu: ul. 25 Pułku 

Piechoty oraz jej przedłużeniem do ul. Pawłowskiej oraz ul. Pawłowską 

zatwierdzonym Uchwałą Nr XVI/239/04 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim       

z dnia 28 stycznia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 8 marca 2004 r. Nr 48,   

poz. 457);  

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (19-0-0) Rada Miasta podjęła uchwałę  

Nr V/69/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń dotyczących 

infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim obejmującym obszar ograniczony: od 

północy: terenem ogrodów działkowych „Oaza” i linią regulacyjną ulicy 

Projektowanej 1 od wschodu: ulicą łódzką, od południa: ul. Pawłowską i południową 

granicą terenu ujęcia wody „Szczekanica”, od zachodu: ul. 25 Pułku Piechoty oraz jej 

przedłużeniem do ul. Pawłowskiej oraz ul. Pawłowską zatwierdzonym Uchwałą         

Nr XVI/239/04 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 stycznia 2004 r. 

(Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 8 marca 2004 r. Nr 48, poz. 457) 

 

Punkt 5.32 

 

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń 

dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego obszaru zawartego pomiędzy ulicą  Żeglarską, 

południową granicą osiedla     „Jeziorna II”, wschodnią granicą miasta oraz północną 

granicą osiedla „Wierzeje” w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą     

Nr XIII/191/2003 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 listopada       

2003  r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego  z dnia 27 grudnia 2003 r. Nr 357, poz. 3650);  

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (19-0-0) Rada Miasta podjęła uchwałę  

Nr V/70/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń dotyczących 

infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego obszaru zawartego pomiędzy ulicą  Żeglarską, południową granicą 

osiedla „Jeziorna II”, wschodnią granicą miasta oraz północną granicą osiedla 

„Wierzeje” w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XIII/191/2003 

Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 listopada 2003  r. (Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego  z dnia 27 grudnia 2003 r. Nr 357, poz. 3650) 

 

Punkt 5.33 

 

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń 

dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego  w Piotrkowie Trybunalskim obejmującym obszar 

zawarty między liniami regulacyjnymi ulic: od północy: al. gen. Wł. Sikorskiego, od 
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wschodu: Projektowaną 2, od południa: ulicą projektowaną Z1/2 wraz z częścią 

terenu po południowej stronie ulicy projektowanej Z1/2, stanowiącą rezerwę dla 

rozwiązań komunikacyjnych połączenia ulic projektowanych GP i Z, określonych       

w miejscowym ogólnym planie zagospodarowania przestrzennego m. Piotrkowa 

Trybunalskiego i ul. Belzacką oraz od zachodu: granicą działek o nr ew. 99/33, 99/43, 

99/29, 99/30, 99/17, 99/9, w obrębie  nr 29, zatwierdzonym Uchwałą Nr IX/123/2003 

Rady Miasta  w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 czerwca 2003 r. (Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego z dnia 22 sierpnia 2003 r. Nr 232, poz. 2172);  

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (19-0-0) Rada Miasta podjęła uchwałę  

Nr V/71/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń dotyczących 

infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego  w Piotrkowie Trybunalskim obejmującym obszar zawarty między 

liniami regulacyjnymi ulic: od północy: al. gen. Wł. Sikorskiego, od wschodu: 

Projektowaną 2, od południa: ulicą projektowaną Z1/2 wraz z częścią terenu po 

południowej stronie ulicy projektowanej Z1/2, stanowiącą rezerwę dla rozwiązań 

komunikacyjnych połączenia ulic projektowanych GP i Z, określonych                    w 

miejscowym ogólnym planie zagospodarowania przestrzennego m. Piotrkowa 

Trybunalskiego i ul. Belzacką oraz od zachodu: granicą działek o nr ew. 99/33, 99/43, 

99/29, 99/30, 99/17, 99/9, w obrębie  nr 29, zatwierdzonym Uchwałą Nr IX/123/2003 

Rady Miasta  w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 czerwca 2003 r. (Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego z dnia 22 sierpnia 2003 r. Nr 232, poz. 2172) 

 

Punkt 5.34 

 

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń 

dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego obszaru zawartego pomiędzy ul.  Żwirki, terenem 

kolejki wąskotorowej, ulicą Parkową oraz terenem ujęcia wody „Żwirki”                    

w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr III/30/2002 Rady Miasta      

w Piotrkowie Trybunalskim    z dnia 30 grudnia 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego       

z dnia 30 stycznia 2003 r. Nr 17, poz. 194); 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (19-0-0) Rada Miasta podjęła uchwałę  

Nr V/72/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń dotyczących 

infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego obszaru zawartego pomiędzy ul. Żwirki, terenem kolejki 

wąskotorowej, ulicą Parkową oraz terenem ujęcia wody „Żwirki” w Piotrkowie 

Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr III/30/2002 Rady Miasta w Piotrkowie 

Trybunalskim z dnia 30 grudnia 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 30 stycznia 

2003 r. Nr 17, poz. 194) 

 

Punkt 5.35 

 

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń 

dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w zmianie  miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego osiedla budownictwa jednorodzinnego                   

w Piotrkowie Trybunalskim  w rejonie ulic Wodnej, Sulejowskiej, Dziewiarskiej 

zatwierdzonej Uchwałą Nr XXXI/521/2000 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim  
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z dnia 29 grudnia 2000 roku (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 9 lutego 2001 r. Nr 13, 

poz. 112);  

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (19-0-0) Rada Miasta podjęła uchwałę  

Nr V/73/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń dotyczących 

infrastruktury telekomunikacyjnej w zmianie  miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego osiedla budownictwa jednorodzinnego w Piotrkowie Trybunalskim         

w rejonie ulic Wodnej, Sulejowskiej, Dziewiarskiej zatwierdzonej Uchwałą                

Nr XXXI/521/2000 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim  z dnia 29 grudnia    

2000 roku (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 9 lutego 2001 r. Nr 13, poz. 112) 

 

Punkt 5.36 

 

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń 

dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w zmianie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego osiedla budownictwa jednorodzinnego 

„Pawłowska” (C3MN) w Piotrkowie Trybunalskim zatwierdzonej Uchwałą               

Nr XXVIII/476/2000 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim  z dnia                        

25 października 2000 roku (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 5 grudnia 2000 r. Nr 141, 

poz. 829);  

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (19-0-0) Rada Miasta podjęła uchwałę  

Nr V/74/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń dotyczących 

infrastruktury telekomunikacyjnej w zmianie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego osiedla budownictwa jednorodzinnego „Pawłowska” (C3MN)  

w Piotrkowie Trybunalskim zatwierdzonej Uchwałą Nr XXVIII/476/2000 Rady 

Miasta w Piotrkowie Trybunalskim  z dnia 25 października 2000 roku (Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego z dnia 5 grudnia 2000 r. Nr 141, poz. 829) 

 

Punkt 5.37 

 

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń 

dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w zmianie  miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego osiedla budownictwa jednorodzinnego 

„Pawłowska” (C8U) w Piotrkowie Trybunalskim zatwierdzonej Uchwałą                   

Nr XV/267/99 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 20 października 1999 

r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 25 listopada 1999 r. Nr 137, poz. 1502);  

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (19-0-0) Rada Miasta podjęła uchwałę  

Nr V/75/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń dotyczących 

infrastruktury telekomunikacyjnej w zmianie  miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego osiedla budownictwa jednorodzinnego „Pawłowska” (C8U)                 

w Piotrkowie Trybunalskim zatwierdzonej Uchwałą Nr XV/267/99 Rady Miasta         

w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 20 października 1999 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego 

z dnia 25 listopada 1999 r. Nr 137, poz. 1502) 

 

Punkt 5.38 

 

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń 

dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie 
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zagospodarowania przestrzennego osiedla budownictwa jednorodzinnego 

„Pawłowska”) w Piotrkowie Trybunalskim zatwierdzonym Uchwałą Nr XLII/484/97 

Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 24 września 1997 r. (Dz. Urz. Woj. 

Piotrkowskiego Nr 36, poz. 116); 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (19-0-0) Rada Miasta podjęła uchwałę  

Nr V/76/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń dotyczących 

infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego osiedla budownictwa jednorodzinnego „Pawłowska”) w Piotrkowie 

Trybunalskim zatwierdzonym Uchwałą Nr XLII/484/97 Rady Miasta w Piotrkowie 

Trybunalskim z dnia 24 września 1997 r. (Dz. Urz. Woj. Piotrkowskiego Nr 36,      

poz. 116) 

 

Punkt 5.39 

 

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń 

dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej i technicznej w zmianie fragmentów 

miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego,   w jednostce urbanistycznej 8.16.E3.R, zatwierdzonej Uchwałą       

Nr LII/615/98 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 10 czerwca 1998 r. 

(Dz. U. Woj. Piotrkowskiego z dnia 18 września 1998 r. Nr 16, poz. 223); 5.41.  

nadania statutu Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Piotrkowie Trybunalskim;  

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (19-0-0) Rada Miasta podjęła uchwałę  

Nr V/77/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń dotyczących 

infrastruktury telekomunikacyjnej i technicznej w zmianie fragmentów miejscowego 

ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego,   

w jednostce urbanistycznej 8.16.E3.R, zatwierdzonej Uchwałą Nr LII/615/98 Rady 

Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 10 czerwca 1998 r. (Dz. U. Woj. 

Piotrkowskiego z dnia 18 września 1998 r. Nr 16, poz. 223); 5.41.  nadania statutu 

Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Piotrkowie Trybunalskim. 

 

Pan Jan Dziemdziora – zarządził przerwę w obradach do godziny 11. 

 

Po wznowieniu obrad na Sali znajdowało się 19 radnych. Pan Jan Dziemdziora przekazał 

prowadzenie obrad panu Pawłowi Szcześniakowi. 

 

Punkt 5.40 

 

Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego         

w Piotrkowie Trybunalskim. 

 

Opinie komisji: 

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

pozytywna (6-0-0) 
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W wyniku przeprowadzonego głosowania (18-0-0) Rada Miasta podjęła uchwałę  

Nr V/78/11 w sprawie nadania statutu Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego  

w Piotrkowie Trybunalskim. 

 

Punkt 5.41 

 

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego,  określenia wysokości stawek i sposobu ich pobierania. 

 

Opinie komisji: 

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna (3-3-1), 

Komisja Polityki Gospodarczej – opinia pozytywna (4-3-3), 

Komisja Administracji i Bezpieczeństwa Publicznego – opinia negatywna (3-4-1). 

 

Pan Bronisław Brylski: „Pamiętacie państwo wszyscy, że uchwała dotycząca strefy 

płatnego parkowania i kwot budziła wiele emocji w poprzedniej kadencji. Wówczas to 

głosowaliśmy przeciwko tej uchwale, przeciwko strefie i przeciwko kwotom. Myślę, że 

byłem jednym z wyrazicieli propozycji nowej uchwały. Uważamy, że ta uchwała powinna 

być zmodyfikowana. Propozycja radnych – pod którą się podpisałem również i ja – szła     

w kierunku obniżenia kwoty za parkowanie za 1 godzinę z 3 zł do 2 zł jak również 

sugerowała pewne zmiany. Z uwagą wsłuchiwałem się podczas posiedzenie Komisji 

Polityki Gospodarczej w wyjaśnienia pana dyrektora Byczyńskiego oraz pana mecenasa 

Króla i dyskusja nad sensem tej uchwały (dokonanie korekty obszaru strefy, stawek opłat) 

zmierzała ku konsensusowi, ale w kontekście wypowiedzi pana mecenasa i pana dyrektora 

Byczyńskiego jak również przywoływanych zapisów umowy z firmą z Poznania, która 

obsługuje te parkometry przyjąłem argumenty stawiane w wypowiedziach wspomnianych 

mówców. Cieszę się, że jednocześnie padły słowa, że władze miasta widzą potrzebę 

korekty, zmiany tej uchwały. Ponieważ umowa jest zawarta do końca 2012 roku chciałbym 

szczególnie zwrócić uwagę na to, że dyskutowaliśmy podczas komisji o podjęciu prac 

celem przygotowania nowej umowy, czy też założeń do nowej umowy jak również 

dokonania pewnej korekty w cenach, kwotach za parkowanie oraz obszaru strefy płatnego 

parkowania. Wydaje mi się, że wychodząc na przeciw uwago, które padły na tej sali – ta 

uchwała jest do zmiany – nie mniej wątpliwości podawane przez dyrektora Byczyńskiego      

i pana mecenasa Króla wydają się być słuszne. Chciałbym z tego miejsca zaapelować do 

pana prezydenta, by miał na uwadze, że przyjdzie czas żeby do tego tematu wrócić i o to, 

aby służby pana prezydenta miały w polu widzenia podjęcie stosownych działań celem 

przygotowania nowej uchwały, która zawierałaby propozycje i wskazania radnych w tym 

zakresie.” 

 

Pan Krzysztof Byczyński: „Chciałbym państwu zobrazować, jakie konsekwencje 

finansowe mogłyby nas dotknąć z tego tytułu, bo są to kwoty rzędu 800 tys. zł (sumując to 

co wynika z ewentualnych roszczeń firmy oraz strat dotyczących wpływów do budżetu 

miasta. Są to takie wielkości  za które można byłoby zrobić spory odcinek naprawy dróg. 

W roku ubiegłym prawie 800 tys. zł, zrobiliśmy remont na Al. Kopernika na odcinku od 3-

go Maja do Krakowskiego Przedmieścia (jest to droga trzyjezdniowa a remontem objęto 

wówczas 3600 m2 powierzchni). Za tę wartość wyremontowano takie ulice jak: 

Okulickiego, Uprawnej, Anny, Tęczowej, Lipowej i Mazowieckiej na odcinku od 

Krakowskiego Przedmieście do granic miasta. Posługuję się tymi liczbami, po to, żeby 

państwu zobrazować co można za te pieniądze zrobić w latach następnych.” 
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Pan Piotr Masiarek: „Chciałbym powiedzieć, ze radni Prawa i Sprawiedliwości nie byli 

inicjatorami tej uchwały nie mniej jednak ten problem leżał nam na sercu podczas 

kampanii wyborczej. Chciałbym też przypomnieć, że w poprzedniej kadencji 

głosowaliśmy za podwyższeniem cen za parkowanie. Nie mniej jednak ówczesne 

uzasadnienia były zupełnie inne niż na dzień dzisiejszy. Chodziło o to, że – jak 

wspominałem na komisji – była próba zmiany organizacji ruchu, organizacji komunikacji 

miejskiej. Te podwyższone opłaty miały doprowadzić do tego, że część mieszkańców z 

samochodów miała się przesiąść do komunikacji miejskiej. Po takiej głębokiej refleksji 

stwierdzamy jednak, że te opłaty są za wysokie i w żaden sposób nie pokrywają cen czy 

kosztu przygotowania tych miejsc. Chociażby na ulicy P.O.W. jest wystawiony parkometr, 

jest chodni usytuowany bardzo wysoko i tam samochody maja wjeżdżać. Poza tym są też      

i inne miejsca, gdzie te parkometry stoją i są również nie wykorzystane. Dlatego też 

prezentowane wcześniej argumenty nas po prostu nie przekonują i radni PiS będą 

głosować za obniżeniem cen w strefie płatnego parkowania.” 

 

Pan Bronisław Brylski: „Inicjatorzy tej uchwały nadal uważają, że strefa płatnego 

parkowania powinna ulec zmianie – tak samo jak kwota opłaty parkingowej. Natomiast         

w świetle wyjaśnień prawnych mecenasa Króla jak też po analizie umowy oraz pewnych 

zmian budżetowych przyjmujemy te wyjaśnienia z uwagą, że do tego tematu trzeba bardzo 

szybko wrócić i zmodyfikować strefę i obniżyć koszty – ale nie w tej chwili.” 

 

Pan Krzysztof Chojniak: „Jesteśmy wszyscy bogatsi o pewne spostrzeżenia, obserwacje 

związane ze strefą płatnego parkowania i dziś można powiedzieć, że gdyby dziś przyszło 

jeszcze raz podejmować tę uchwalę, to ona byłaby zmodyfikowana. Uważam, że słowa w 

pewnym zakresie dotrzymałem mówiąc o tym, kiedy wprowadzaliśmy te wyższe stawki za 

parkowanie, że pieniądze z tychże opłat będą skierowane przede wszystkim na remont 

dróg i parkingów. Tak się rzeczywiście stało. Proszę zwrócić uwagę, że m.in. parking 

„Starówka”  i miejsca parkingowe wzdłuż ulicy Batorego (w bezpośrednim sąsiedztwie 

centrum Starego Miasta) są miejscami bezpłatnymi. Stoi tam dużo samochodów, ale nigdy 

nie jest tak, żeby nie było kilku wolnych miejsc, tak żeby było można tam bez problemu 

zaparkować i jest to kwestia przejścia kilkudziesięciu czy kilkuset metrów, żeby spokojnie 

załatwić różne sprawy a auto można pozostawić na długi czas – nawet na cały dzień – za 

darmo. Tam, gdzie są miejsca płatne (np. ul. Słowackiego, rejon tzw. Krzywdy, plac 

Czarnieckiego, ul. Garncarska, ul. Starowarszwska, ul. Zamkowa i Krakowskie 

Przedmieście) opłaty na dzisiejszym poziomie powinny pozostać z tego względu,  

że wymienione przeze mnie miejsca są miejscami, gdzie bez problemu można zaparkować 

i kilkadziesiąt, kilkaset metrów przejść do różnych punktów, żeby załatwić sprawy  

w urzędzie, banku, w sklepie czy też zakładzie usługowym. Te opłaty  - dość wysokie  

– powodują, że tam występuje rotacja aut (chociaż jak państwo zwrócicie uwagę  

to w godzinach szczytu i tak nie dostatecznie duża) i bywa tak, że wszystkie miejsca 

parkingowe w rejonie ulicy Słowackiego bywają zajęte pomimo wysokich opłat.  

Są miejsca parkingowe wzdłuż ulicy Wojska Polskiego gdzie trzeba postawić duży znak 

zapytanie – czy w ogóle na przyszłość (ale już po okresie obowiązywania obecnej umowy) 

utrzymać te miejsca czy też pozostawić opłatę na poziomie minimalnym. Ale juz np. ulica 

Toruńska z tym małym parkingiem przy ulicy Wojska Polskiego (z uwagi na obecność 

kancelarii adwokackich, sklepów i zakładów usługowych) – tam jest zawsze obłożenie         

i tam – uważam – opłaty dotychczasowe powinny bezwzględnie pozostać. Taką analizę już 

MZDiK częściowo wykonał, ten czas który przed nami wykorzystamy na to, aby 

kompleksowo to przeanalizować i dokonać takich zmian, które będą służyły mieszkańcom 

– tak jak w przypadku ul. Wojska Polskiego (choć można wskazać oczywiście i inne 
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podobne punkty) gdzie te miejsca płatne albo w ogóle nie powinny być pobierane albo 

powinny być zdecydowanie zmniejszone – często są to miejsca, gdzie handel i usługi są na 

wymarciu. Ze względu na prawo zamówień publicznych, ze względu na straty, które by       

z tego tytułu wynikały ten czas, którym miasto jest związane umową powinien juz 

pozostać nie zmieniony. Natomiast po tym okresie zdecydowanie te zmiany są potrzebne, 

konieczne – będziemy na ten temat dyskutować.” 

 

Pan Krzysztof Kozłowski: „Jestem zadowolony, że prezydent się bardzo troszczy                    

o remonty dróg i ulic w mieście. Ja nie byłem w poprzedniej kadencji radnym, ale wydaje 

mi się, że tak jest w wielu gminach, że jak się chce ratować budżet i finanse to się zagląda 

do kieszeni mieszkańców. A to, że pan opowiada, że to na remonty będzie przeznaczone – 

to są tylko słowa. W gruncie rzeczy to jest obciążenie mieszkańców i teraz została zawarta 

umowa z firmą zewnętrzną z Poznania – przecież taka firma nie ma litości – ona chce 

zarobić. Wynegocjowaliście państwo stawkę 3 zł, żeby mieli oni odpowiedni zysk. My 

zgłaszaliśmy ten projekt i my ten projekt poprzemy między innymi dlatego, że nie 

zgadzamy się z tym, aby wszelkie koszty braków środków w budżecie uzyskiwać tylko       

z kieszeni mieszkańców – to jest nie do przyjęcia. Natomiast jak pan opowiada takie 

rzeczy, ze pan będzie przeznaczał te środki na remonty dróg i  ulic to chciałem 

przypomnieć o tym, że dziś jest 31 stycznia a państwo naruszyliście statut MZDiK, bo do 

10 grudnia powinien być przedłożony Przewodniczącemu Rady Miasta plan remontów ulic 

na rok 2011. Pytam się: Gdzie jest ten plan? Kto go widział? Znowu będziemy mieli 

wykonywane remonty ulic według uznania – który radny podnosi rączkę i gdzie mieszka?” 

 

Pan Marek Konieczko: „Cieszę się, ze już sam projekt uchwały powoduje to, że 

pochylamy się nad tym co zostało uchwalone – wtedy było tak- teraz jest inna potrzeba... 

Natomiast chciałbym doprecyzować dwie rzeczy: jedna to taka, że pan prezydent 

zadeklarował, że po skończonej umowie – czyli o ile dobrze pamiętam po roku 2012 (za 

dwa lata) – i do tej pory pozostałoby wszystko bez zmian o ile dobrze zrozumiałem. 

Drugie pytanie mam do pana dyrektora, bo chyba się przejęzyczył i podał kwotę remontu 

drogi od 3-go Maja do Krakowskiego Przedmieścia. Jaka to była suma?” 

 

Pan Krzysztof Byczyński: „To była kwota 790,4 tys. zł” 

 

Pan Marek Konieczko: „Chyba mówimy o prawej stronie trzy pasmówki i chyba nie do 

samego Krakowskiego Przedmieścia, bo nie dalej jak kilka dni temu była tam olbrzymia 

naprawa, utrudnienia w ruchu, wylewany dywanik – na wcześniej naprawioną drogę?” 

 

Pan Krzysztof Byczyński: „Ten zakres, który zacytowałem w swojej wartości obejmował 

remont nawierzchni bitumicznej jezdni, frezowanie i wyrównanie jezdni oraz wykonanie 

warstwy ścieralnej grubości 5 cm z mieszanki bitumicznej SMA. Taki zakres kosztował 

tyle pieniędzy.” 

 

Pan Ludomir Pencina: „W imieniu radnych Platformy Obywatelskiej chciałbym 

powiedzieć, że generalnie zgadzam się z wieloma uwagami radnego Brylskiego i pana 

radnego z PiS-u. Te opłaty są za wysokie, ale z przyczyn prawnych – na chwilę obecną – 

nie jest możliwe, aby zmienić te opłaty. Dlatego też postuluję również, aby jak najszybciej 

zreorganizować te strefy i by można było wrócić do tego tematu w jak najszybszym 

terminie.” 

 

Pan Paweł Szcześniak: „Czy umowa obejmuje również cały rok 2012? 
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W dopowiedzi poinformowano, że umowa obowiązuje do końca 2012 r. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (5-11-6) Rada Miasta nie podjęła uchwały  

w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego,  określenia wysokości stawek i sposobu ich pobierania. 

 

Punkt 5.42 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego 

 

Pan Paweł Szcześniak – poinformował, że proponowane plany zostały przyjęte przez 

wszystkie komisje stałe Rady Miasta. 

 

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

Nr V/79/11 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego. 

 

Punkt 5.43 

 

Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowo-Regulaminowej 

Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, ustalenia jej składu osobowego oraz zakresu  

i przedmiotu działania 

 

Pan Rafał Czajka: „Chciałem zapytać ilu członków może liczyć ta komisja?” 

 

Pan Jan Dziemdziora – zaproponował, aby ta komisja liczyła pięć osób. Chodzi o to, żeby 

w tej komisji znaleźli się przedstawiciele każdego ugrupowania. 

 

Pan Rafał Czajka: „Kiedy będziemy głosować nad składem tej komisji?” 

 

Pani Anna Tłustwa powiedziała, że najpierw trzeba ustalić skład, gdyż uchwała mówi          

w swej treści również o składzie komisji. 

 

Pan Marian Błaszczyński – poprosił przewodniczącego, aby przy ustalaniu składu komisji 

uwzględniono również liczebność poszczególnych ugrupowań i by można było z Klubu 

radnych „Razem dla Piotrkowa” zgłosić co najmniej 2 osoby. 

 

Pan Paweł Szcześniak – powiedział, że liczba 5 członków komisji nie jest liczbą wiążącą        

i nie ma problemu, żeby największy klub miał np. 2 członków komisji. 

 

Pan Marian Błaszczyński – zgłosił kandydatury pani Moniki Tery i pana Mariusza Staszka. 

 

Pani Ewa Ziółkowska – zgłosiła kandydaturę pana Jana Dziemdziory. 

 

Pani Katarzyna Gletkier – zgłosiła kandydaturę Rafała Czajki. 

 

Pan Krzysztof Kozłowski – zgłosił kandydaturę pana Piotra Masiarka. 
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Pani Urszula Czubała – zgłosiła kandydaturę pana Ludomira Penciny. 

 

Pan Rafał Czajka – zgłosił kandydaturę pani Katarzyny Gletkier. 

 

Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. 

 

Pan Marek Konieczko – zgłosił wniosek formalny o przegłosowanie do składu komisji 

wszystkich zgłoszonych kandydatów. 

 

Pan Paweł Szcześniak – poddał wniosek formalny pana Marka Konieczki pod głosowanie 

Rady Miasta. 

 

W wyniku głosowania (19 -0 -0) wniosek formalny pana Marka Konieczki uzyskał 

aprobatę Rady Miasta. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania 22-0-0) Rada Miasta podjęła uchwałę  

Nr V/80/11 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowo-Regulaminowej Rady 

Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, ustalenia jej składu osobowego oraz zakresu  

i przedmiotu działania 

 

Punkt 5.44 

 

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 krajowym współzawodnictwie 

sportowym oraz osobom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej. 

 

Pani Katarzyna Gletkier: „Czy wszystkie kluby piotrkowskie mają szansę otrzymać to 

wyjątkowe wyróżnienie od Prezydenta Miasta, czy tylko kluby które do tej pory otrzymały 

stypendia sportowe? 

 

Pan Andrzej Kacperek: „Chciałbym wyjaśnić, że w tej chwili Rada Miasta pracuje nad 

dwoma projektami uchwał – jedna dotyczy nagród i wyróżnień dla trenerów oraz osób 

fizycznych osiągających wysokie wyniki w współzawodnictwie sportowym 

międzynarodowym a druga – podejmowana w drodze odrębnej uchwały – dotyczy innych 

trenerów, ale nie tych których podopieczni osiągają w wyniku ich pracy wysokie wyniki 

we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym oraz inne osoby (inni działacze) 

klubów sportowych działających na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego. 

Nie ma tutaj ograniczeń i żadnego związku pomiędzy uchwałą i realizacją uchwały dot. 

przyznawania stypendiów sportowych a przyznawaniem nagród i wyróżnień na gruncie 

dwóch projektów uchwał, o których w tym momencie Rada Miasta debatuje.” 

 

Pan Paweł Szcześniak: „Pytanie było proste: czy inni zawodnicy, drużyny  mogą również 

te pieniądze dostawać? Tak lub nie. 

 

Pan Andrzej Kacperek: „Każdy może dostać.” 

 

Pan Andrzej Kacperek: „Chciałbym państwa poinformować, iż na gruncie uchwał 

podejmowanych w tym trybie pojawiło się ostatnio pierwsze rozstrzygnięcia nadzorcze 
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wojewodów i m.in. mieliśmy możliwość dotarcia do uchwały Rady Gminy Lubin oraz 

rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Dolnośląskiego w tym zakresie i po analizie 

zarówno uchwały jak i przesłanek, którymi kierował się Wojewoda Dolnośląski 

stwierdzając nieważność uchwały muszę powiedzieć, ze istnieje pewne ryzyko, iż 

wprowadzony zapis dotyczący powołania tego zespołu opiniującego może stanowić istotne 

naruszenie prawa. Trudno jest nam w tym momencie oceniać jakie stanowisko zajmie 

Wojewoda Łódzki. Tym nie mniej gdyby w proponowanym przez państwa kształcie ta 

uchwała została podjęta to wojewoda może nie wnieść uwag – natomiast jeżeli dojdzie do 

takich sytuacji, że wojewoda będzie miał wątpliwości to nie jest wykluczone, że na 

następnej sesji będziemy musieli podjąć działania sanacyjne, które w razie czego dostosują 

projekt do wymogów prawa.” 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (16-0-3) Rada Miasta podjęła uchwałę  

Nr V/81/11 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 krajowym współzawodnictwie sportowym oraz 

osobom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej. 

 

Punkt 5.45 

 

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 krajowym współzawodnictwie sportowym.  

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (16-0-4) Rada Miasta podjęła uchwałę  

Nr V/82/11 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 

krajowym współzawodnictwie sportowym.  

 

Punkt 6 

 

Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Piotrkowie 

Trybunalskim za 2010 rok.  

 

Pan Paweł Szcześniak – poinformował, że ze sprawozdaniem zapoznała się Komisja 

Administracji i Bezpieczeństwa Publicznego, która przyjęła je do wiadomości. 

 

Rada Miasta przyjęła sprawozdanie do wiadomości. 

 

Punkt 7 

 

Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych przez Radę Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

w okresie od 1 01.2010 r. do 23.06.2010 r.  

 

Pan Paweł Szcześniak – poinformował, że przedmiotowy materiał był wyłożony w Biurze 

Rady Miasta oraz rozesłany był do radnych drogą mailową. Komisja Budżetu, Finansów i 

Planowania przyjęła sprawozdanie do wiadomości. 
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Rada Miasta przyjęła sprawozdanie do wiadomości. 

 

Punkt 8 

 

Informacja o działalności Prezydenta Miasta miedzy sesjami.  

 

Pan Paweł Szcześniak – poinformował, że informację w tym zakresie radni otrzymali         

w materiałach na V Sesję Rady Miasta. 

 

Rada Miasta przyjęła informację do wiadomości. 

 

Punkt 9 

 

Informacja Przewodniczącego Rady Miasta dotycząca interpelacji, które wpłynęły między 

sesjami.  

 

Pan Paweł Szcześniak – poinformował, że złożono następujące interpelacje: 

 

 3 stycznia 2011 – Interpelacja Jana Dziemdziory dot. utrudnień przejazdu ul. 

Pawłowską. 4 stycznia przekazano interpelację do Prezydenta Miasta. 

 

Pan Paweł Szcześniak – przekazał prowadzenie obrad panu Janowi Dziemdziorze. 

 

Pan Jan Dziemdziora przekazał prowadzenie obrad pani Ewie Ziółkowskiej. 

 

Punkt 10 

 

Odpowiedzi na zapytania radnych.  

 

Pani Ewa Ziółkowska – poprosiła o udzielenie odpowiedzi na pytanie zadanie przez pana 

Jana Dziemdziorę. 

 

Pan Jacek Hoffman: „Sprawa jest w zasadzie prosta, chwilę trwało ustalanie pomiotu, 

który tej wycinki dokonywał. Okazało się, że prace te wykonywał Zakład Energetyczny 

poprzez podwykonawcę. Dziś lub jutro te gałęzie zostaną usunięte. 

 

Pani Ewa Ziółkowska poprosiła o odpowiedź na pytanie zadane przez pana Adama Gaika. 

 

Pani Małgorzata Majczyna: „Na razie priorytetem jest wykonanie w tej ulicy kanalizacji, 

która jest elementem dużego projektu dot. oczyszczalni ścieków. W drugiej kolejności 

rzeczywiście należałoby zająć się drogą i jej odwodnieniem W tej chwili są wyczerpane 

środki z Regionalnego Programu Operacyjnego dotyczącego działania „Drogi” natomiast 

mamy informację sprzed kilku dni, że Marszalek  dostał dodatkowe 30 mln euro i czekamy 

na jego decyzję o podziale tych środków. Gdyby działanie dotyczące dróg powiatowych 

zostało wzmocnione dodatkowymi środkami to na pewno będziemy startować w takim 

konkursie.” 

 

Pan Adam Gaik: „Bardziej wyobrażam sobie modernizację tej ulicy poprzez 

wprowadzenie jej do WPI nawet na rok 2013 lub 2014 i zrobienie tego remontu                 
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w zakresie, w jakim wykonywana była ulica Łódzka – kompleksowym, pełnym, 

docelowym.” 

 

Pani Małgorzata Majczyna: „Na pewno remont w tym zakresie będzie kosztował parę 

milionów złotych – pewnie 8 lub 9 mln zł – tak jak w przypadku ulicy Łódzkiej. Na taką 

kwotę nie możemy sobie dzisiaj pozwolić ze względu na sytuację w budżecie. Myślę, że 

do czasu, kiedy rozstrzygnie się duży przetarg dotyczący realizacji modernizacji samej 

oczyszczalni chyba takiej decyzji szybko nie podejmiemy – bo to jednak nie tylko 

pieniądze zewnętrzne ale także własny wkład trzeba zabezpieczyć Sądzę, że można myśleć 

o tym w przyszłym roku.  

 

Pani Ewa Ziółkowska – poprosiła o udzielenie odpowiedzi na pytania zadane przez pana 

radnego Marka Konieczkę. 

 

Pan Adam Karzewnik: „Jeśli chodzi o ulicę Macierzanki – oprócz ulicy również jest 

konieczne położenie tam infrastruktury w postaci kanalizacji sanitarnej. W tej chwili nie 

mamy pieniędzy – będziemy rozważać tę kwestię, kiedy pojawia się środki w trakcie roku. 

Ulica ta nie jest długa i dlatego rozważymy budowę kanalizacji sanitarnej w pierwszej 

kolejności – jak tylko pojawia się jakieś środki w budżecie.” 

 

Pan Marek Krawczyński: „Niewątpliwie błędem była kiedyś likwidacja oddziału 

paliatywnego chociaż nikt z tu obecnych nie miał na to wpływu. Po prostu była to decyzja 

NFZ – jest to suwerenna instytucja. Obecny budynek noclegowni nie jest tymczasem          

w ogóle przystosowany jeżeli chodzi o jakikolwiek bariery, nie ma też żadnej opieki 

zdrowotnej za wyjątkiem tego, że każdy z pensjonariuszy tej noclegowni jest pacjentem 

lekarza rodzinnego – w tym przypadku pani Magdaleny Kwiecińskiej. Nam nie wolno 

prowadzić tego typu oddziałów. Jedyna możliwością jest kierować takie osoby  

do DPS -ów, przy czym spełnione muszą być określone wymagania (takie warunki być 

może będą w nowej noclegowni – jeśli takowa powstanie). Aktualnie nie widzę 

możliwości rozwiązania tego problemu.” 

 

Pan Marek Konieczko: „Abstrahując od tego, ze na pewne rzeczy nie mamy wpływu to 

sądzę, że dwa tygodnie to jest wystarczający okres czasu na znalezienie w najbliższej 

okolicy miejsca na położenie pacjenta, który naprawdę wymaga opieki paliatywnej i nie 

może przebywać w DPS -ie bo wymaga w tym momencie przewlekłego leczenia. Ma on tę 

specyficzną sytuację, że jest bezdomny i obojętne, że to będzie noclegownia czynna całą 

dobę czy w dobrych czy też złych warunkach – chodziło mi o poruszenie problemu 

kompleksowego, żeby z kimś zawrzeć umowę, żeby przyjmował takie osoby. Ja wiem, że 

to nie stanie się natychmiast – natomiast dobrze, żeby cos takiego było.” 

 

Pan Marek Krawczyński: „My nie mamy możliwości prowadzenia jakichkolwiek 

oddziałów i zawierać kontraktów w tym temacie. Ja myślę, że nie jest w porządku że 

pogotowie – wiedząc o tym, że noclegownia to nie jest miejsce, gdzie jest jakakolwiek 

opieka – przewozi pacjenta prosto ze szpitala mimo, że wymagał on jeszcze przewlekłego 

leczenia. My – żeby skierować takiego człowieka, który ma 62 lata do DPS -u powinniśmy 

dysponować orzeczeniem o jego niepełnosprawności. To samo zgłoszenie i zebranie całej 

dokumentacji trwa minimum 2 tygodnie. W przypadku tego pana jesteśmy w trakcie 

załatwiania sprawy i w końcu uda się go umieścić w DPS -ie, gdzie znajdzie pełno dobową 

opiekę.” 
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Pan Marek Konieczko: „Zanim pan wygłosi opinię, że to nie jest w porządku, że 

pogotowie zrobiło to co zrobiło to proszę się zainteresować tym, że odpowiednio 

wcześniej szpital zainteresował opiekę społeczną i dwa tygodnie szpital trzymał pacjenta 

na ostrym oddziale.” 

 

Pani Magdalena Kwiecińska: „Nie wiem jakie były ustalenia między szpitalem a MOPR, 

ale pan Konieczko jest doskonale zorientowany, że oddział dla przewlekle chorych 

znajduje się w Bełchatowie. Nie wiem, czy były prowadzone rozmowy, ale tego pacjenta – 

na czas przeprowadzenia tych administracyjnych, proceduralnych czynności, które wcale 

nie są ani proste ani krótkie – umieścić w Bełchatowie. Potem całe odium spada na mnie, 

bo ja jako lekarz pierwszego kontaktu (a podjęła się tego, bo moja przychodnia jest 

najbliżej noclegowni) zajmuję się tymi pacjentami i dziwiłam się, ze ten pacjent 

wymagający opieki długoterminowej został przywieziony karetka do noclegowni.” 

 

Pan Marek Krawczyński: „Na razie nie mamy nawet wypełnionego wniosku Powiatowej 

Komisji Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności. Szpital w zasadzie odmówił nam 

wypełnienia tego wniosku, bo podobno lekarz wziął dokumentację.” 

 

Pan Marek Konieczko: „Myślę, że stosowne pismo wyślę do Prezydenta Miasta, z prośbą      

o pomoc w rozwiązaniu problemu opieki nad osobami bezdomnymi.” 

 

Pan Adam Karzewnik – odpowiadając na pytanie pana Ludomira Penciny powiedział: 

„Odpowiedź jest analogiczna jak w sprawie modernizacji ul. Roosevelta. Musimy w tym 

wypadku poczekać na możliwości dofinansowania do modernizacji czy remontu tych ulic. 

Nie ma możliwości, by miasto pokryło całość nakładów  na te inwestycje. Nie tracimy  

w każdym razie z pola widzenia tych ulic – również ulicy Zalesickiej.” 

 

Pan Ludomir Pencina: „Apeluję do pana prezydenta i do pani dyrektor Majczyny, żeby 

podzielić II etap modernizacji na dwa podetapy, bo ten pierwszy odcinek (do ulicy Anny) 

jest krótszy i mniej będzie kosztował (a ten odcinek jest pilniejszy do wykonania) 

natomiast dalszą część ulicy będzie można wykonać w terminie późniejszym – np.            

w momencie gdy pojawi się szansa na środki unijne na to zadanie. Bardzo proszę o zajęcie 

się tą pierwszą częścią ulicy jak najszybciej.” 

 

Pani Ewa Ziółkowska oddała prowadzenie obrad Przewodniczącemu Rady Miasta, panu 

Janowi Dziemdziorze. 

 

Punkt 11 

 

Sprawy różne.  

 

Pan Krzysztof Kozłowski: „Jestem pracownikiem spółki MZGK Sp. z o.o. Przed chwilą 

słyszałem tu dyskusję nad losem pewnego bezdomnego człowieka i zauważyłem, że 

dyskusja dość zdecydowana; wymiana poglądów kto powinien się nim zająć, gdzie on 

powinien być. W spółce MZGK – to jest spółka prywatna można powiedzieć, z udziałem 

pracowniczym i największym udziałowcem jakim jest gmina pracuje nie jedna osoba a 150 

osób. To, co się dzieje od dłuższego czasu w spółce MZGK, a szczególnie na dzień 

dzisiejszy – z całą odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że jest paraliż organizacyjno-

prawny. O tym zostały powiadomione – przeze mnie (nie ukrywam) – organy ścigania. I 

wierzę, że sprawa nie zakończy się na zasadzie umorzenia. Bo nieprawidłowości, które 
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opisałem są poważne, ale prokuratura będzie je oceniać i świadkowie, których podam. 

Ponieważ – jak podkreśliłem – jest to bałagan, do którego doprowadzono przez pewne 

działania i przez  pewne decyzje. One się nasilają, nakładają i dzisiaj można powiedzieć, 

po ostatniej sobocie, kiedy odbywało się kolejne nadzwyczajne zgromadzenie wspólników 

– ten chaos organizacyjno-prawny jest w dalszym ciągu. Chciałem zaapelować do 

wszystkich państwa radnych – bo my jesteśmy odpowiedzialni za majątek komunalny 

gminy szeroko pojęty. Wiemy o tym, że są już dwie spółki: jedna wodociągowo-

kanalizacyjna, druga ciepłownicza – i do tej pory nie było żadnej dyskusji, debaty jak 

wyglądają te spółki ekonomicznie, prawnie, organizacyjnie, jakie są plany, zamiary 

rozwojowe, inwestycyjne. I o tym powinniśmy porozmawiać. Dlatego – panie 

przewodniczący – chciałem do pana zaapelować i  - mam nadzieję, że państwo radni mnie 

poprzecie – żeby przeprowadzić szeroka debatę, zwołać nadzwyczajną sesję (bo sprawa 

jest naprawdę nadzwyczajna) i porozmawiać o tym co się dzieje w spółce komunalnej 

MZGK Sp. z o.o. Korzystając jeszcze z głosu i wiedząc, że tu z tyłu siedzi za mną pełniący 

obowiązki –czy może nie pełniący – będący prezesem (bo takiej pieczątki pan Marek 

Krawczyński używa) chciałem zadać tutaj pytanie: Czy pan Marek Krawczyński jest 

zatrudniony w MZGK czy w Urzędzie Miasta? Czy może pracuje na dwóch etatach? Jaką 

pobiera pensje? Proszę bardzo o odpowiedź. A jeszcze raz – panie przewodniczący – 

proszę o troskę nad tym zakładem, abyśmy kiedyś nie byli radnymi w tej kadencji, którzy 

dołożą się do likwidacji tej spółki.” 

 

Pan Adam Karzewnik: „MZGK Sp. z o.o. jest samodzielnym podmiotem prawnym, 

założonym przez wspólników, którzy wnieśli udziały. Jednym ze wspólników jest gmina, 

która posiada tylko 33% udziałów w spółce. Spółka rządzi się prawami określonymi          

w Kodeksie Spółek Handlowych. W związku z tym, że kadencja prezesa zakończyła się 

(prezes Andrzej Pol nie został odwołany a po prostu zakończyła się jego kadencja)             

i zgodnie z regulaminem rada nadzorcza może delegować swojego przedstawiciela do 

pełnienia funkcji członka zarządu i do czasu wybrania nowego prezesa rolę tę pełni pan 

Marek Krawczyński. Drugim członkiem zarządu jest pan dr Karwat, który był również       

w składzie poprzednio. Tak więc skład zarządu jest odpowiedni, zarząd może podejmować 

prawomocne decyzje, ale oczywiście dyskusja  - nie na temat spółki – ale na temat 

gospodarki cieplnej w mieście Piotrkowie Trybunalskim jest potrzeba. Ja nawet 

nawoływałem do takiej dyskusji w poprzedniej kadencji i bardzo chętnie taką dyskusję 

podejmiemy. W sobotę na nadzwyczajnym zgromadzeniu wspólników został uzupełniony 

skład rady nadzorczej o dwóch przedstawicieli pracowników. W tej chwili rada nadzorcza 

dokona wyboru prezesa zarządu tej spółki.” 

 

Pan Krzysztof Kozłowski: „Panie prezydencie – nie pan będzie oceniał czy oddelegowanie 

pana Krawczyńskiego jest zgodne z prawem. Odpowiednie organy to ocenią. Natomiast 

nie odpowiedział pan na pytanie- uciekał pan, widać pan ma problem. Zadałem wyraźne 

pytanie: Czy pan Krawczyński pracuje na dwóch etatach? Czy bierze jedną pensję czy 

dwie? Czy złożył tutaj wniosek o urlop bezpłatny czy nie złożył? Tego się chciałem 

dowiedzieć – myślę, że radnych to interesuje. A jeżeli jestem już przy głosie to panie 

przewodniczący chciałbym – choć to punkt dot. spraw różnych – zgłosić wniosek 

formalny, prosić państwa radnych – żebyście państwo przegłosowali taki wniosek                

o zwołanie sesji nadzwyczajnej i żeby to była szeroka debata na temat funkcjonowania 

Piotrkowskich Wodociągów i Kanalizacji i sytuacji, jaka jest obecnie w MZGK.” 

 

Pan Marek Krawczyński: „Chciałem zwrócić na jedną rzecz uwagę: ta spółka ma umowę, 

która została podjęta w drodze uchwały przez zgromadzenie wspólników w obecności 
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notariusza, jest zarejestrowana w KRS. Jest w niej 312 (o ile mnie pamięć nie myli) 

udziałowców. W tej umowie wszyscy udziałowcy stwierdzili, że żaden ze wszystkich 

współwłaścicieli nie ma funkcji kontrolnej i nie może kontrolować firmy. Jedynymi 

organami, które maja prawo decydować na temat tej spółki jest zgromadzenie wspólników 

i rada nadzorcza, której regulamin został również uchwalony przez zgromadzenie 

wspólników. Natomiast jeżeli chodzi o moje wynagrodzenie – ja jestem na urlopie              

w urzędzie. To jest sprawa tego typu, że jeżeli pan radny chce wiedzieć to tak. Panie radny, 

ja składam co roku oświadczenie majątkowe, proszę się zgłosić to pan się tam wszystkiego 

dowie. Co do umowy to pan sekretarz jest jasno i precyzyjnie odpowiedział. Natomiast wie 

pan – ja nie będę z panem rozmawiał o swoich dochodach, bo to nie jest pańska rola. 

Chciałem tu zakończyć swoją wypowiedź pytaniem konkretnym skierowanym do radnych, 

na które nie oczekuję odpowiedzi: co robi pracodawca bądź właściciel firmy jeżeli jego 

pracownik podważa wiarygodność firmy? Nie chcę odpowiedzi. Proszę sobie – ci, którzy 

prowadzą jakąkolwiek działalność, bądź są szefami firm –odpowiedzieć na to pytanie.” 

 

Pan Krzysztof Kozłowski: „Przepraszam bardzo bo to jest żałosna wypowiedź i sobie tego 

nie życzę.” 

 

Pan Jan Dziemdziora – zaproponował, aby po wypowiedzi pana prezydenta Kacperka 

zakończyć tę rozmowę w tym punkcie, gdyż są inne procedury.” 

 

Pan Andrzej Kacperek: „Ja jedynie podkreślam, że w dniach od 1 stycznia do 31 stycznia 

bieżącego roku pan Marek Krawczyński przebywa na urlopie wypoczynkowym.” 

 

Pan Jan Dziemdziora: „Chciałem poinformować państwa radnych, że sesje nadzwyczajne 

zgodnie z § 6 Regulaminu Rady Miasta zwołuje Przewodniczący Rady Miasta na pisemny 

wniosek Prezydenta Miasta lub co najmniej ¼ ustawowego składu Rady Miasta. Wniosek 

o zwołanie sesji nadzwyczajnej musi zawierać uzasadnienie jak również należy do niego 

dołączyć porządek obrad oraz projekty uchwał. Czy w sprawach różnych są jeszcze inne 

tematy? Jeśli nie to chciałem poinformować państwa radnych, że internetowa strona miasta 

mieszkańcy miasta przeglądają i nie znajdują tam w odniesieniu do wszystkich radnych 

informacji, w jaki sposób można się nami kontaktować. Niektórzy pełnią dyżury                 

w określonych godzinach i dniach, inni podali numer telefonu kontaktowego (gdzie 

pracownicy Biura Rady Miasta mogą podawać) – a jest kilku radnych, którzy nie dali 

sygnału, jak to robić mimo że art. 23 Ustawy o Samorządzie Gminnym obliguje nas do 

utrzymywania kontaktów ze społeczeństwem i jego umożliwiania. 

 

Punkt 12 

 

Zamknięcie obrad V Sesji.   

 

Wobec wyczerpania porządku Przewodniczący Rady Miasta, pan Jan Dziemdziora 

zamknął posiedzenie V Sesji Rady miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

 

Protokół na podstawie dźwiękowego                           Przewodniczący Rady Miasta 

zapisu przebiegu obrad sporządził: 

 

Jan Dziemdziora 

 

Jan Winiarski                                                                       


