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PROTOKÓŁ NR VI/2011 

 

z VI  Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, 

która odbyła się w siedzibie Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim, 

ul. Pasaż Karola Rudowskiego 10  

w dniu 23 lutego 2011 roku 

w godz. 13
00

-16
30

 

 

Punkt 1 

 

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad 

 

Pan Jan Dziemdziora – otworzył VI 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 VI 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. 

 



2 

 

Porządek posiedzenia VI Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w dniu  

23 lutego 2011 r. 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Ustalenie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z III Sesji Rady Miasta. 

4. Interpelacje oraz zapytania i wnioski radnych. 

5. Podjęcie uchwał w sprawie: 

5.1. zmian w budżecie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2011 rok; 

5.2. wyrażenia zgody na przyznanie w ramach należnego odszkodowania z tytułu 

utraconego prawa własności do działki położonej w Piotrkowie Trybunalskim, 

oznaczonej numerem 85/32 o powierzchni 0.0114 ha w obrębie 18, która przeszła        

z  mocy prawa na własność Gminy Piotrków Trybunalski z przeznaczeniem pod 

projektowany układ komunikacyjny, nieruchomości zamiennej położonej                   

w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Świtezianki oznaczonej nr działki 85/33              

o powierzchni 0,0094 ha; 

5.3. wyrażenia zgody na zawarcie umowy użytkowania nieruchomości położonych           

w Piotrkowie Trybunalskim przy Placu Zamkowym 4, ul. Zamkowej  

i ul. Jerozolimskiej; 

5.4. sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, nieruchomości 

położonej    w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Lelewela 26. 

5.5. zbycia w trybie bezprzetargowym, nieruchomości oznaczonej jako działka nr 33/3      

o powierzchni 50 m² położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Niskiej;  

5.6. wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wygaśnięcie trwałego zarządu; 

5.7. zmiany Uchwały Nr XXXVII/652/09 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego  

z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/427/08 Rady Miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 czerwca 2008 r. zmieniającej uchwałę  

w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Miejski Zarząd Dróg  

i Komunikacji”; 

5.8. wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego; 

5.9. skargi Pana Henryka Alamy na Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego;  

5.10. skargi Pana Henryka Alamy na Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego; 

5.11. zmiany uchwały w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa              

i Porządku realizującej zadania Starosty. 

6. Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego w 2010 r. 

7. Informacja z działalności Komendy Miejskiej PSP w Piotrkowie Trybunalskim  

za       rok 2010 Miasto Piotrków Trybunalski. 

8. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim za 2010 

rok. 

9. Informacja o działalności Prezydenta Miasta miedzy sesjami. 

10. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta dotycząca interpelacji, które wpłynęły 

między sesjami. 

11. Odpowiedzi na zapytania radnych. 

12. Sprawy różne. 

13. Zamknięcie obrad VI Sesji. 
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Pan Jan Dziemdziora w formie autopoprawki wprowadził do porządku obrad następujące 

punkty: 

 Punkt 5.7: Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 95% 

bonifikaty od pierwszej opłaty z tytułu oddania niezabudowanych gruntów  

w użytkowanie wieczyste – położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy  

ul. Doroszewskiego ozn. numerami działek 392/12, 392/13, 392/14, 392/10, 392/19, 

392/20, 392/22, 392/23, 392/24 i 392/14 w obrębie 24 na rzecz Spółdzielni 

Mieszkaniowej im. Juliusza Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim w związku z 

ustanowieniem na rzecz członków spółdzielni odrębnej własności lokali. 

 Punkt 5.8: Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i podziału środków PFRON 

z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2011 r. 

 Punkt 5.13: Podjęcie uchwały w sprawie skarg Pani Barbary Pisialskiej na Prezydenta 

Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

Pan Jan Dziemdziora – zapytał, czy do przedstawionego porządku obrad są jakieś uwagi 

lub propozycje. 

Pan Marian Błaszczyński: „Chciałem złożyć formalny wniosek o poszerzenie dzisiejszego 

porządku obrad o następujące punkty: 

1. Zgodnie z  § 17 ust. 3 pkt. 9 Regulaminu Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

zgłaszam wniosek o zmianę zaproponowanego porządku obrad polegającego  

na wprowadzeniu po punkcie 3 – Przyjęcie protokołu z III Sesji Rady Miasta – jako 

punkt 4 – Odwołanie Przewodniczącego Rady Miasta – z następującymi 

podpunktami: 

a. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej. 

b. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu Odwołania Radnego  

z Funkcji Przewodniczącego Rady Miasta, 

c. Przeprowadzenie głosowania tajnego. 

d. Podjęcie uchwały stwierdzającej odwołanie Przewodniczącego Rady Miasta. 

2. Jako punkt 5: Wybór Przewodniczącego Rady Miasta: 

a. Zgłaszanie kandydatur na funkcję Przewodniczącego Rady Miasta. 

b. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej. 

c. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu głosowania w wyborach  

na Przewodniczącego Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

d. Przeprowadzenie głosowania tajnego. 
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e. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta.  

3. Jako punkt 6: Odwołanie Wiceprzewodniczących Rady Miasta. 

a. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej. 

b. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu odwołania radnego  

z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miasta. 

c. Przeprowadzenie głosowania tajnego. 

d. Podjęcie uchwały stwierdzającej odwołanie Wiceprzewodniczących Rady 

Miasta. 

4. Punkt 7: Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miasta: 

a. Zgłaszanie kandydatów na Wiceprzewodniczących Rady Miasta. 

b. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej. 

c. Przyjęcie Regulaminu wyborów na funkcje Wiceprzewodniczących Rady 

Miasta. 

d. Przeprowadzenie głosowania tajnego. 

e. Podjęcie uchwał stwierdzających wybór Wiceprzewodniczących.” 

Pan Marian Błaszczyński – zaznaczył, że powyższym punkcie wniosek nie dotyczy 

odwołania z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miasta pana Konrada Czyżyńskiego. 

5. Punkt 8: Podjęcie uchwały w sprawie powołania składów osobowych komisji stałych 

Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

6. Punkt 9: Podjęcie uchwały w sprawie odwołania przewodniczących komisji stałych 

Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

7. Punkt 10: Podjęcie uchwały w sprawie powołania przewodniczących komisji stałych 

Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

8. Punkt 11: Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady 

Miasta do wystawiania poleceń wyjazdu służbowego Przewodniczącemu Rady 

Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

Pan Marian Błaszczyński – powiedział, że w związku z wprowadzeniem proponowanych 

punktów dotychczasowy punkt 4 porządku obrad oraz następne uległyby przesunięciu. 

Pan Jan Dziemdziora – zapytał, czy wniosek o odwołanie Przewodniczącego Rady Miasta 

oraz o powołanie Przewodniczącego Rady Miasta poparty jest wymaganą liczbą podpisów 

radnych? 
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Pan Marian Błaszczyński: „Wniosek jest podpisany przez wymaganą liczbę radnych, 

zgodnie z dokumentami stanowiącymi o władzy w Piotrkowie Trybunalskim.” 

Pan Jan Dziemdziora poprosił o przedłożenie podpisanego wniosku do stołu 

prezydialnego. 

Pan Marian Błaszczyński: „Najpierw prosiłbym o przegłosowanie zmian w porządku. Jeśli 

zostaną one przegłosowane wówczas wniosek niezwłocznie dołączymy.” 

Pan Jan Dziemdziora: „Rozumiem, że wniosek jest jeszcze nie gotowy, tak?” 

Pan Marian Błaszczyński: „Wniosek jest gotowy, panie przewodniczący.” 

Pan Jan Dziemdziora: „To co stanowi tajemnicę?” 

Pan Marian Błaszczyński: „Nie, nie ma tajemnicy. Chcemy przegłosować porządek...” 

Pan Jan Dziemdziora – zwrócił się o pomoc radców prawnych w rozstrzygnięciu tej 

kwestii: „Czy nie mając oficjalnego, formalnego wniosku jesteśmy w stanie zmieniać 

proponowany porządek obrad. 

Pani Anna Karlińska: „Jest to jedynie zmiana porządku obrad. Jeżeli po prostu nie będą 

udokumentowane spełnienie warunków to ten wniosek po prostu upadnie, jako niezgodny 

z ustawą. Ten punkt dotyczy czysto formalnej kwestii czyli ustalenia porządku obrad 

dzisiejszej sesji.” 

Pan Jan Dziemdziora – zapytał, czy są jeszcze jakieś uwagi i propozycje do porządku 

obrad. Wobec braku zgłoszeń w tym punkcie Przewodniczący Rady Miasta zarządził 

głosowanie nad poszerzeniem porządku obrad o zaproponowane przez pana Mariana 

Błaszczyńskiego punkty. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (13-6-4) Rada Miasta zaakceptowała wniosek  

o zmianę porządku obrad zgłoszoną wnioskiem formalnym przez pana Mariana 

Błaszczyńskiego. 

Pan Jan Dziemdziora poddał pod głosowanie porządek obrad wraz z autopoprawką 

Przewodniczącego Rady Miasta oraz wnioskiem pana Mariana Błaszczyńskiego. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (13-5-5) Rada Miasta przyjęła porządek VI Sesji 

Rady Miasta w następującej wersji: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Ustalenie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z III Sesji Rady Miasta. 

4. Odwołanie Przewodniczącego Rady Miasta – z następującymi podpunktami: 

a. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej. 

b. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu Odwołania Radnego  

z Funkcji Przewodniczącego Rady Miasta, 
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c. Przeprowadzenie głosowania tajnego. 

d. Podjęcie uchwały stwierdzającej odwołanie Przewodniczącego Rady Miasta. 

5. Wybór Przewodniczącego Rady Miasta: 

1. Zgłaszanie kandydatur na funkcję Przewodniczącego Rady Miasta. 

2. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu głosowania w wyborach  

na Przewodniczącego Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

4. Przeprowadzenie głosowania tajnego. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta. 

6. Odwołanie Wiceprzewodniczących Rady Miasta. 

1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej. 

2. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu odwołania radnego  

z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miasta. 

3. Przeprowadzenie głosowania tajnego. 

4. Podjęcie uchwały stwierdzającej odwołanie Wiceprzewodniczących Rady 

Miasta. 

7. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miasta: 

1. Zgłaszanie kandydatów na Wiceprzewodniczących Rady Miasta. 

2. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej. 

3. Przyjęcie Regulaminu wyborów na funkcje Wiceprzewodniczących Rady 

Miasta. 

4. Przeprowadzenie głosowania tajnego. 

5. Podjęcie uchwał stwierdzających wybór Wiceprzewodniczących. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składów osobowych komisji stałych Rady Miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania przewodniczących komisji stałych Rady Miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania przewodniczących komisji stałych Rady 

Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 
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11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Miasta do 

wystawiania poleceń wyjazdu służbowego Przewodniczącemu Rady Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego. 

12. Interpelacje oraz zapytania i wnioski radnych. 

13. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1. zmian w budżecie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2011 rok; 

2. wyrażenia zgody na przyznanie w ramach należnego odszkodowania z tytułu 

utraconego prawa własności do działki położonej w Piotrkowie Trybunalskim, 

oznaczonej numerem 85/32 o powierzchni 0.0114 ha w obrębie 18, która 

przeszła z mocy prawa na własność Gminy Piotrków Trybunalski  

z przeznaczeniem pod projektowany układ komunikacyjny, nieruchomości 

zamiennej położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Świtezianki 

oznaczonej nr działki 85/33 o powierzchni 0,0094 ha; 

3. wyrażenia zgody na zawarcie umowy użytkowania nieruchomości położonych           

w Piotrkowie Trybunalskim przy Placu Zamkowym 4, ul. Zamkowej  

i ul. Jerozolimskiej; 

4. sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, nieruchomości 

położonej    w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Lelewela 26. 

5. zbycia w trybie bezprzetargowym, nieruchomości oznaczonej jako działka  

nr 33/3      o powierzchni 50 m² położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy  

ul. Niskiej;  

6. wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wygaśnięcie trwałego zarządu; 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 95% bonifikaty  

od pierwszej opłaty z tytułu oddania niezabudowanych gruntów w 

użytkowanie wieczyste – położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. 

Doroszewskiego ozn. numerami działek 392/12, 392/13, 392/14, 392/10, 

392/19, 392/20, 392/22, 392/23, 392/24 i 392/14 w obrębie 24 na rzecz 

Spółdzielni Mieszkaniowej im. Juliusza Słowackiego w Piotrkowie 

Trybunalskim w związku z ustanowieniem na rzecz członków spółdzielni 

odrębnej własności lokali. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i podziału środków PFRON  

z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych  

na 2011 r. 

9. zmiany Uchwały Nr XXXVII/652/09 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego  

z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/427/08 Rady 

Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 czerwca 2008 r. zmieniającej 

uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Miejski 

Zarząd Dróg i Komunikacji”; 

10. wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego; 

11. skargi Pana Henryka Alamy na Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego;  

12. skargi Pana Henryka Alamy na Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego; 

13. Podjęcie uchwały w sprawie skarg Pani Barbary Pisialskiej na Prezydenta 

Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

14. zmiany uchwały w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa              

i Porządku realizującej zadania Starosty. 

14. Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego w 2010 r. 
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15. Informacja z działalności Komendy Miejskiej PSP w Piotrkowie Trybunalskim  

za       rok 2010 Miasto Piotrków Trybunalski. 

16. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim za 2010 rok. 

17. Informacja o działalności Prezydenta Miasta miedzy sesjami. 

18. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta dotycząca interpelacji, które wpłynęły 

między sesjami. 

19. Odpowiedzi na zapytania radnych. 

20. Sprawy różne. 

21. Zamknięcie obrad VI Sesji. 

 

Punkt 3 

Przyjęcie protokołu z III Sesji Rady Miasta.  

 

Pan Konrad Czyżyński – poinformował, że protokół wyłożone był w Biurze Rady Miasta 

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

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

głosowanie nad przyjęciem protokołu z III Sesji Rady Miasta. 

 

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

z III Sesji Rady Miasta 

 

Punkt 4 

Odwołanie Przewodniczącego Rady Miasta. 

 

Pan Konrad Czyżyński poinformował, że wniosek formalny o odwołanie 

Przewodniczącego Rady Miasta spełnia wymogi formalne, jest podpisany przez co 

najmniej ¼ ustawowego składu Rady Miasta w związku z czym można przystąpić do 

procedury związanej z odwołaniem. 

 

Punkt 4.1 
 

Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej. 

Pan Konrad Czyżyński – poprosił o zgłoszenia kandydatów do 3-osobowej Komisji 

Skrutacyjnej. 

Pan Marian Błaszczyński – zgłosił kandydatury pani Jadwigi Wójcik i pani Magdaleny 

Kwiecińskiej. 

Pani Jadwiga Wójcik – wyraziła zgodę na kandydowanie. 

Pani Magdalena Kwiecińska – wyraziła zgodę na kandydowanie. 

Pan Marian Błaszczyński – zgłosił kandydaturę pana Krzysztofa Kozłowskiego. 

Pan Krzysztof Kozłowski – nie wyraził zgody na kandydowanie. 

Pan Ludomir Pencina – zgłosił kandydaturę pani Urszuli Czubały. 
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Pani Urszula Czubała – wyraziła zgodę na kandydowanie. 

Wobec braku dalszych zgłoszeń pan Konrad Czyżyński zaproponował, aby przegłosować 

skład Komisji Skrutacyjnej w składzie: Jadwiga Wójcik, Magdalena Kwiecińska, Urszula 

Czubała. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (13-0-6) Rada Miasta podjęła Uchwalę Nr 

VI/83/11 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania  

w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miasta.  

Pan Konrad Czyżyński – ogłosił 2-minutową przerwę na ukonstytuowanie się Komisji 

Skrutacyjnej. 

Punkt 4.2 

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu głosowania odwołania radnego  

z funkcji Przewodniczącego Rady Miasta. 

Po wznowieniu obrad pan Konrad Czyżyński poprosił Przewodniczącą Komisji 

Skrutacyjnej o przedstawienie Regulaminu dot. głosowania nad odwołaniem radnego  

z funkcji Przewodniczącego Rady Miasta. 

Pani Magdalena Kwiecińska – przedstawiła treść Regulaminu (w załączeniu do niniejszego 

protokołu). 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (13-0-3) Rada Miasta podjęła Uchwalę  

Nr VI/84/11 w sprawie ustalenia Regulaminu głosowania w sprawie odwołania 

Przewodniczącego Rady Miasta.  

Punkt 4.3 

Przeprowadzenie głosowania tajnego. 

Pan Konrad Czyżyński – poprosił Komisję Skrutacyjną o rozdanie kart do głosowania  

i przeprowadzenia procedury głosowania. Każdy z radnych podchodził po uprzednim 

wyczytaniu do Przewodniczącej Komisji Skrutacyjnej, otrzymywał kartę do głosowania. 

Po przeprowadzeniu głosowania (w głosowaniu wzięło udział 23 radnych) prowadzący 

obrady, pan Konrad Czyżyński zarządził 10 min. przerwy w obradach. 

Punkt 4.4 

Podjęcie uchwały stwierdzającej odwołanie Przewodniczącego Rady Miasta. 

Po wznowieniu obrad pan Konrad Czyżyński poprosił Przewodniczącą Komisji 

Skrutacyjnej o odczytanie protokołu z przeprowadzonego głosowania. 

 

Pani Magdalena Kwiecińska – odczytała protokół z przeprowadzenia głosowania nad 

odwołaniem Przewodniczącego Rady Miasta (w załączeniu do niniejszego protokołu). 
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W wyniku przeprowadzonego głosowania (13-10-0) wniosek dot. odwołania radnego  

z funkcji Przewodniczącego Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego uzyskał 

wymagane poparcie Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

 

Pan Konrad Czyżyński – zarządził głosowanie nad projektem uchwały stwierdzającej 

odwołanie pana Jana Dziemdziory z funkcji Przewodniczącego Rady Miasta. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (13-4-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę  

Nr VI/85/11 w sprawie odwołania radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego  

 

Punkt 5 

Wybór Przewodniczącego Rady Miasta. 

Punkt 5.1 

Zgłaszanie kandydatur na funkcję Przewodniczącego Rady Miasta. 

Pan Mariusz Staszek – zgłosił kandydaturę pana Marian Błaszczyńskiego na funkcję 

Przewodniczącego Rady Miasta. 

Pan Marian Błaszczyński – wyraził zgodę na kandydowanie. 

Wobec braku dalszych zgłoszeń w tym punkcie prowadzący obrady zamknął listę 

kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Miasta. 

Punkt 5.2 

Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej. 

Pan Konrad Czyżyński – poprosił o zgłaszanie kandydatur do 3-osobowej Komisji 

Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Rady Miasta. 

Pan Mariusz Staszek – zaproponowała, aby skład Komisji Skrutacyjnej był taki sam, jak  

w przypadku poprzedniego głosowania: J. Wójcik, M. Kwiecińska oraz U. Czubała. 

Pani Anna Tłustwa – powiedziała, że kandydaci na członków Komisji musza być  

za każdym razem zgłaszani, musza wyrazić zgodę, musi też być przeprowadzenie 

głosowania w sprawie wyboru tychże radnych do Komisji Skrutacyjnej. 

Pan Mariusz Staszek – zgłosił kandydatury: pani J. Wójcik, pani M. Kwiecińskie oraz pani 

U. Czubały do Komisji Skrutacyjnej. 

Pani Jadwiga Wójcik – wyraziła zgodę na kandydowanie. 

Pani Magdalena Kwiecińska – wyraziła zgodę na kandydowanie. 

Pani Urszula Czubała – wyraziła zgodę na kandydowanie. 
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Wobec braku dalszych zgłoszeń prowadzący obrady zarządził przegłosowanie 

zaproponowanego składu Komisji Skrutacyjnej. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (13-0-3) Rada Miasta Uchwałą Nr VI/86/11 

powołała Komisję Skrutacyjną do przeprowadzenia wyborów na funkcję 

Przewodniczącego Rady Miasta. 

Prowadzący obrady, pan Konrad Czyżyński – zarządził 5 min. przerwy w obradach. 

Punkt 5.3 

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu głosowania w wyborach  

na Przewodniczącego Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

Po wznowieniu obrad pan Konrad Czyżyński poprosił Przewodniczącą Komisji 

Skrutacyjnej o przedstawienie projektu Regulaminu głosowania. 

Pani Magdalena Kwiecińska – odczytała zgromadzonym treść projektu Regulaminu 

głosowania w wyborach na Przewodniczącego Rady Miasta (w załączeniu do niniejszego 

protokołu). 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (14-0-4) Rada Miasta podjęła Uchwalę  

Nr VI/87/11 w sprawie ustalenia Regulaminu głosowania w sprawie wyboru 

Przewodniczącego Rady Miasta.  

Punkt 5.4 

Przeprowadzenie głosowania tajnego. 

Pan Konrad Czyżyński poprosił Przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej o przeprowadzenie 

głosowania tajnego. W głosowaniu wzięło udział 23 radnych. 

Po zakończeniu głosowania prowadzący obrady, pan Konrad Czyżyński ogłosił 10 min. 

przerwy w posiedzeniu. 

Po wznowieniu obrad pani Magdalena Kwiecińska – Przewodnicząca Komisji 

Skrutacyjnej odczytała protokół z przeprowadzonego głosowania dot. wyboru 

Przewodniczącego Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (14-9-0) Rada Miasta wybrała 

Przewodniczącego Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, pana Mariana 

Błaszczyńskiego. 

 

Protokół z przeprowadzonego głosowania jest integralną częścią niniejszego protokołu. 

 

Pan Konrad Czyżyński: „Ponieważ państwo radni pytali, dlaczego po przeprowadzeniu 

głosowania tajnego Rada Miasta musi jeszcze podjąć uchwałę stwierdzającą np. odwołanie 

radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Miasta – dlatego proszę radców prawnych  

o wyjaśnienie tej kwestii.” 
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Pani Anna Karlińska: „Ta uchwała jest elementem formalnym i proceduralnym –

dopełniającym cały akt wyboru od momentu zgłoszenia kandydatów poprzez powołanie 

Komisji Skrutacyjnej, przeprowadzenie wyborów i odczytanie protokołu. Celem tej 

uchwały jest potwierdzenie prawidłowości tych wszystkich czynności. Głosowanie w tej 

uchwale wcale nie obliguje radnych do głosowania w taki sam sposób jak to miało miejsce 

podczas głosowania tajnego.” 

 

Punkt 5.5 

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta. 

Pan Konrad Czyżyński – zarządził głosowanie nad projektem uchwały stwierdzającej 

powołanie pan Mariana Błaszczyńskiego Przewodniczącego Rady Miasta. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (12-0-4) Rada Miasta podjęła Uchwałę  

Nr VI/88/11 w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego  

 

Pan Marian Błaszczyński: „Bardzo chciałem podziękować Wysokiej Radzie za wybór. 

Jednocześnie – w sposób wyjątkowo ciepły – chciałem podziękować dotychczasowemu 

Przewodniczącemu Rady Miasta, panu Janowi Dziemdziorze.” 

 

Punkt 6 

Odwołanie Wiceprzewodniczących Rady Miasta. 

Pan Konrad Czyżyński – przekazał prowadzenie obrad Przewodniczącemu Rady Miasta, 

panu Marianowi Błaszczyńskiemu. 

Pani Ewa Ziółkowska: „Ponieważ atmosfera jest rzeczywiście miła, niemal rodzina – 

pozwólcie, że i ja wpiszę się w tę atmosferę. W związku z tym, że niektórzy radni prosili, 

aby oszczędzać nasz czas pozwolę sobie na krótką refleksję zakończona pointą.  

Od pewnego czasu siedząc za tym stołem prezydialnym miałam wrażenie, że siedzę tyłem 

do kierunku jazdy, a ponieważ sytuacja taka zawsze, permanentnie wywołuje u mnie 

objawy choroby lokomocyjnej w związku z powyższym doszłam do wniosku, że jest  

to najlepszy moment na to, żebym złożyła swój wniosek o rezygnację z funkcji 

Wiceprzewodniczącej Rady Miasta – i oszczędzić tym samym państwu czasu potrzebnego 

na przeprowadzenie całej procedury tajnego głosowania. Na ręce pana przewodniczącego 

składam rezygnację z funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego.” 

Pani Anna Tłustwa – powiedziała, że z uwagi na fakt, że złożony przez panią Ewę 

Ziółkowską wniosek jest wnioskiem o zmianę w porządku obrad, konieczne jest 

przegłosowanie zmian w porządku obrad polegających na wprowadzeniu punktu dot. 

przyjęcia rezygnacji pani Ewy Ziółkowskiej z funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Miasta 

(jako np. punkt 6a) a dopiero potem kolejno realizować kolejne punkty porządku obrad. 

Pan Marian Błaszczyński – poprosił Radę Miasta o przegłosowanie zmiany do porządku 

obrad i wprowadzenie punktu dot. rezygnacji pani Ewy Ziółkowskiej z funkcji 

Wiceprzewodniczącej Rady Miasta. 
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W wyniku przeprowadzonego głosowania (21-0-0) Rada Miasta przyjęła zmianę  

w porządku obrad VI Sesji Rady Miasta. 

Punkt 6.1 

Przyjęcie rezygnacji pani Ewy Ziółkowskiej z funkcji Wiceprzewodniczącej Rady 

Miasta. 

Pan Marian Błaszczyński – zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia rezygnacji pani Ewy 

Ziółkowskiej z funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Miasta. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (18-0-4) Rada Miasta podjęła Uchwałę  

Nr VI/89/11 w sprawie przyjęcia rezygnacji pani Ewy Ziółkowskiej z funkcji 

Wiceprzewodniczącej Rady Miasta 

Punkt 6.2 

Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej. 

Pan Marian Błaszczyński – poprosił o zgłaszanie kandydatów do pracy w Komisji 

Skrutacyjnej. 

Pan Mariusz Staszek – zgłosił kandydatury pani J. Wójcik, M. Kwiecińskiej oraz  

U. Czubały. 

Pani Jadwiga Wójcik – wyraziła zgodę na kandydowanie. 

Pani Magdalena Kwiecińska – wyraziła zgodę na kandydowanie. 

Pani Urszula Czubała – wyraziła zgodę na kandydowanie. 

Wobec braku innych zgłoszeń w tym punkcie Przewodniczący rady Miasta zarządził 

głosowanie nad przyjęciem składu Komisji Skrutacyjnej. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (13-0-3) Rada Miasta podjęła Uchwałę  

Nr VI/90/11 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia 

odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miasta. 

Pan Marian Błaszczyński – ogłosił 7 min. przerwy w obradach. 

Punkt 6.3 

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu odwołania radnego z funkcji 

Wiceprzewodniczącego Rady Miasta. 

Po wznowieniu obrad pan Marian Błaszczyński poprosił Przewodniczącą Komisji 

Skrutacyjnej o przedstawienie projektu Regulaminu głosowania. 
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Pani Magdalena Kwiecińska – odczytała zgromadzonym treść projektu Regulaminu 

odwołania radnego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miasta (w załączeniu  

do niniejszego protokołu). 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (13-0-3) Rada Miasta podjęła Uchwalę  

Nr VI/91/11 w sprawie ustalenia Regulaminu odwołania radnego z funkcji 

Wiceprzewodniczącego Rady Miasta.  

Punkt 6.4 

Przeprowadzenie głosowania tajnego. 

Pan Marian Błaszczyński poprosił Przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej  

o przeprowadzenie głosowania tajnego. W głosowaniu wzięło udział 23 radnych. 

Po zakończeniu głosowania prowadzący obrady, pan Marian Błaszczyński ogłosił 7 min. 

przerwy w posiedzeniu. 

Po wznowieniu obrad pani Magdalena Kwiecińska – Przewodnicząca Komisji 

Skrutacyjnej odczytała protokół z przeprowadzonego głosowania dot. wyboru 

Przewodniczącego Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (16-7-0) Rada Miasta odwołała pana Pawła 

Szcześniaka z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego. 

 

Protokół z przeprowadzonego głosowania jest integralną częścią niniejszego protokołu. 

 

Punkt 6.5 

Podjęcie uchwały stwierdzającej odwołanie Wiceprzewodniczących Rady Miasta. 

 

Pan Marian Błaszczyński – zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały 

stwierdzającej odwołanie pana radnego Pawła Szcześniaka z funkcji 

Wiceprzewodniczącego Rady Miasta. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (11-0-4) Rada Miasta podjęła Uchwałę  

Nr VI/92/11 w sprawie odwołania pana Pawła Szcześniaka z funkcji 

Wiceprzewodniczącego Rady Miasta 

Punkt 7 

Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miasta 

Punkt 7.1 

Zgłaszanie kandydatów na Wiceprzewodniczących Rady Miasta. 

Pan Marian Błaszczyński – poprosił o zgłaszanie kandydatur. 



15 

 

Pan Sławomir Dajcz – zgłosił kandydaturę pana Mariusza Staszka. 

Pan Mariusz Staszek – wyrazi zgodę na kandydowanie. 

Pan Mariusz Staszek – zgłosił kandydaturę pana Sławomira Dajcza. 

Pan Sławomir Dajcz – wyraził zgodę na kandydowanie.  

Punkt 7.2 

Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej. 

Pan Marian Błaszczyński – poprosił o zgłaszanie kandydatur do komisji skrutacyjnej. 

Pan Mariusz Staszek – zgłosił do komisji skrutacyjnej panią M. Kwiecińską, panią  

U. Czubałę oraz panią J. Wójcik. 

Pani Magdalena Kwiecińska – wyraziła zgodę na kandydowanie. 

Pani Urszula Czubała – wyraziła zgodę na kandydowanie. 

Pani Jadwiga Wójcik – wyraziła zgodę na kandydowanie. 

Wobec braku innych zgłoszeń w tym punkcie pan Marian Błaszczyński zamknął listę 

kandydatów i poddał pod głosowanie skład Komisji Skrutacyjnej w składzie:  

M. Kwiecińska, U. Czubała i J. Wójcik. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (13-0-1) Rada Miasta podjęła Uchwałę  

Nr VI/93/11 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia 

wyborów wiceprzewodniczących Rady Miasta. 

Pan Marian Błaszczyński – ogłosił 7 min. przerwy w obradach. 

Po wznowieniu obrad pan Marian Błaszczyński udzielił głosu Przewodniczącej Komisji 

Skrutacyjnej. 

Punkt 7.3 

Przyjęcie Regulaminu wyborów na funkcje Wiceprzewodniczących Rady Miasta. 

Pani Magdalena Kwiecińska– odczytała zgromadzonym treść projektu Regulaminu 

wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta (w załączeniu do niniejszego protokołu). 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (14-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwalę  

Nr VI/94/11 w sprawie ustalenia Regulaminu wyboru Wiceprzewodniczącego Rady 

Miasta.  
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Punkt 7.4 

Przeprowadzenie głosowania tajnego. 

Pan Marian Błaszczyński poprosił Przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej  

o przeprowadzenie głosowania tajnego. W głosowaniu wzięło udział 22 radnych.  

W głosowaniu nie uczestniczył pan Paweł Szcześniak. 

Po zakończeniu głosowania prowadzący obrady, pan Konrad Czyżyński ogłosił 7 min. 

przerwy w posiedzeniu. 

Po wznowieniu obrad pani Magdalena Kwiecińska – Przewodnicząca Komisji 

Skrutacyjnej odczytała protokół z przeprowadzonego głosowania dot. wyboru 

Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (13-8-0) Rada Miasta wybrała pana 

Mariusza Staszka na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (16-6-0) Rada Miasta wybrała pana 

Mariusza Staszka na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego. 

 

Protokół z przeprowadzonego głosowania jest integralną częścią niniejszego protokołu. 

 

Punkt 7.5 

Podjęcie uchwał stwierdzających wybór Wiceprzewodniczących. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (13-0-1) Rada Miasta podjęła Uchwalę  

Nr VI/95/11 w sprawie wyboru pana Mariusza Staszka na Wiceprzewodniczącego 

Rady Miasta.  

W wyniku przeprowadzonego głosowania (14-0-2) Rada Miasta podjęła Uchwalę  

Nr VI/96/11 w sprawie wyboru pana Sławomira Dajcza Wiceprzewodniczącego Rady 

Miasta.  

Punkt 8 

Podjęcie uchwały w sprawie powołania składów osobowych komisji stałych Rady 

Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

Pan Marian Błaszczyński – poinformował, ze wszyscy radni otrzymali projekt uchwały  

w tej sprawie. Poprosił o zgłaszanie uwag do przedstawionego projektu. 

 

Pan Krzysztof Kozłowski: „Kto był autorem projektowanych składów komisji 

merytorycznych Rady Miasta? Nie mogę się zgodzić z takim akurat usytuowaniem mnie w 

tych komisjach, dlatego że akurat w tych komisjach w których jestem tu wymieniony czuję 

się najsłabiej. Natomiast w komisjach, w których pracowałam – np. komisji budżetu gdzie 
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mam nawet w tej dziedzinie wykształcenie kierunkowe – zostałem usunięty. Zwracam  

się do państwa radnych z apelem o nie uniemożliwianie radnym pracy w tych komisjach, 

w których chcą pracować. Pamiętam, ze poprzedni Przewodniczący Rady Miasta brał pod 

uwagę głosy radnych w sprawie przydzielania ich do odpowiadających im komisji.” 

 

Pan Jan Dziemdziora: „Chciałem poinformować, że do ustalenia składów osobowych 

merytorycznych komisji dochodziliśmy stopniowo – m.in. w wyniku zarządzonych 

konsultacji. Sprowadzało się to do tego, że każdy z nas miał możliwość określić swoje 

potrzeby w zakresie przynależności do danej komisji poprzez własną deklarację. Jeżeli 

dobrze pamiętam – a nie było to dawno bo 10 grudnia 2010  - w 98% przypadków udało 

się deklaracje państwa radnych przyporządkować do merytorycznych komisji. Wydaje mi 

się, że w tym momencie ten element, który podniósł pan radny Kozłowski powinniśmy 

uwzględnić – z punktu widzenia merytorycznego i praktycznego deklaracje i postulaty 

pana Kozłowskiego są ze wszech miar słuszne.” 

 

Pani Jadwiga Wójcik: „To ja znalazłam się właśnie w tych 2%, gdyż nie umieszczono 

mnie w składzie żadnej z komisji, do której chciałam należeć.” 

 

Pan Tomasz Sokalski: „Chciałbym, aby pan przewodniczący odpowiedział na pytanie 

dotyczące autora tego załącznika.” 

 

Pan Marian Błaszczyński: „Tak samo jak w przypadku poprzednim była to praca 

zespołowa.” 

 

Pan Tomasz Sokalski: „Chciałbym złożyć wniosek o wykreślenie mnie z projektowanego 

składu komisji oświaty i przeniesienie do komisji budżetu oraz wykreślenie mnie ze składu 

komisji ds. rodziny i wpisanie mnie do projektowanego składu komisji polityki 

gospodarczej.” 

 

Pan Marian Błaszczyński: „Takie zmiany w dniu dzisiejszym będą bardzo trudne  

do przeprowadzenia. Wzorem poprzednich wyborów składu komisji będzie można 

wnioskować w tej sprawie i wszystko będzie możliwe do rozpatrzenia natomiast w dniu 

dzisiejszym jest to niemożliwe.” 

 

Pan Tomasz Sokalski: „To zależy który wzór bierzemy pod uwagę -  bo na pewno nie ten z 

grudnia 2010 r. Poza tym złożyłem wniosek i jest to wniosek formalny.” 

 

Pan Marian Błaszczyński: „O tym, że wniosek ma charakter wniosku formalnego pan 

radny nic nie wspomniał.” 

 

Pani Anna Tłustwa: „W związku z tym, że jest to poprawka do projektu uchwały  

to powinna być ona zgłoszona na piśmie.” 

 

Pan Marian Błaszczyński: „Konsultacje, o których wspomniał pan Dziemdziora 

oczywiście miały miejsce, dlatego iż to ułożenie składów komisji przy poprzednim 

rozdaniu było wyrażeniem woli państwa – bardzo oczywistym i jasnym – jeżeli chodzi  

o zasiadanie w komisji. Tam gdzie to było tylko możliwe zostało to uwzględnione.” 

 

Pan Krzysztof Kozłowski: „Ubolewam, ale nie zadawala pan odpowiedzą pana radnego 

Sokalskiego – tym bardzie mnie. Ja wyraziłem swoją opinię i nie widzę, aby jakaś 
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satysfakcja mogła mnie w tym względzie dzisiaj spotkać. Pominięto mnie w składach tych 

komisji, do których należeć chciałem i w których – jak uważam – wykorzystać mogłem 

swoją wiedzę. Chciałem wszystkim radnym przypomnieć, że my mamy pracować dla 

Rady Miasta a tym samym dla mieszkańców. Chciałbym, aby ta służba każdego z nas była 

właściwa, merytoryczna i każdy z nas powinien się określić (i mieć możliwość określenia) 

,aby pracować w takich komisjach, w których swoją wiedzę wykorzysta jak najlepiej. 

Jeżeli państwo podniesiecie dzisiaj ręce za takimi składami komisji  - na pewno z panem 

Sokalskim złożymy jakiś pisemny wniosek do Rady Miasta, do pana przewodniczącego. 

Jeżeli to coś da – to dobrze – jeżeli nic nie da – no to trudno. Będziemy wówczas starali się 

tę sprawę przekazać mediom w inny sposób. Chciałem sie jeszcze na koniec zapytać, bo 

dziś był wybór pana przewodniczącego... Od razu pojawiły się dokumenty, projekty 

uchwał Rady Miasta: w sprawie powołania składów komisji, w sprawie wyboru 

wiceprzewodniczących. Nie wiem, kiedy pan zdarzył te wszystkie projekty uchwał 

podpisać. Chciałbym się też zapytać, czy ta pieczątka to została dzisiaj w ciągu 5 minut 

wyrobiona – „Przewodniczący Rady Miasta” czy może jest to pieczątka z poprzedniej 

kadencji. Jeśli jest to pieczątka z poprzedniej kadencji to nie chciałbym być złym 

prorokiem, ale to źle panu wróży.” 

 

Pan Marian Błaszczyński: „Dziękuję bardzo za tę bardzo miła dla mnie wypowiedź” 

 

Pan Bronisław Brylski – poprosił o 5 minut przerwy w obradach. 

 

Pan Marian Błaszczyński – zarządził przerwę do godz. 16:45. 

 

Po wznowieniu obrad pan Marian Błaszczyński poinformował o wpłynięciu dwóch 

wniosków formalnych: 

 Wniosek pana Tomasza Sokalskiego: „Wnoszę o zmianę w projekcie uchwały dot. 

powołania składów komisji stałych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego  

i wykreślenie mnie ze składu Komisji Oświaty i Kultury oraz Komisji ds. Rodziny, 

Zdrowia, Spraw Społecznych i Osób Niepełnosprawnych a także wpisanie mnie  

do składu Komisji Budżetu, Finansów i Planowania oraz Komisji Polityki 

Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych.” 

 Wniosek pana Krzysztofa Kozłowskiego: „Wnoszę o zmianę w projekcie uchwały dot. 

powołania składów komisji stałych Rady miasta Piotrkowa Trybunalskiego, w treści 

załącznika nr 1 i wykreślenie mnie ze składu Komisji Oświaty i Kultury oraz Komisji 

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

mnie do składu Komisji 

 

Pan Marian Błaszczyński poddał pod głosowanie Rady Miasta wniosek formalny pana 

Tomasza Sokalskiego. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (7-13-0) Rada Miasta odrzuciła wniosek 

formalny pana Tomasza Sokalskiego. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (9-12-0) Rada Miasta odrzuciła wniosek 

formalny pana Krzysztofa Kozłowskiego. 

 

Pan Marian Błaszczyński – powiedział, że wynik głosowania nie zmienia faktu, że do tego 

tematu wrócimy w późniejszym terminie – nad wszystkimi problemami na pewno się 

pochylimy. 
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Pan Tomasz Sokalski – zapytał, kto brał udział w pracach zespołu przygotowującego 

projekt uchwały? 

 

Pan Marian Błaszczyński: „Ja myślę, że cała rada. Opieraliśmy się w sposób wnikliwy nad 

składami komisji z poprzedniej i to było bazą, punktem wyjścia do ustalenia składów 

obecnych komisji.” 

 

Pan Tomasz Sokalski: „Chciałbym poznać skład tego zespołu.” 

 

Pan Marian Błaszczyński: „W pewnym sensie była to cała rada.” 

 

Pan Tomasz Sokalski: „Rozmawiałem z kilkoma radnymi przed chwilą i oni w pracach 

zespołu nie uczestniczyli. Dlatego pan tutaj błądzi mówiąc, że w skład zespołu wchodziła 

cała rada. Tam nie ma podpisów pod projektem uchwały – jest tylko podpis 

Przewodniczącego Rady Miasta, Mariana Błaszczyńskiego.” 

 

Pan Marian Błaszczyński: „W projekcie uchwały w sprawie odwołania przewodniczących 

komisji stałych podpisały się te same osoby.” 

 

Pan Jan Dziemdziora: „Jakie racjonalne przesłanki decydowały o nowym usytuowaniu 

merytorycznym poszczególnych komisji – np. Komisji Polityki Gospodarczej i Spraw 

Mieszkaniowych? Tworzymy – moim zdaniem – komisję, która ogromem i zakresem 

tematycznym będzie komisją, która będzie obradować w nieskończoność, dlatego  

że tematyka polityki gospodarczej i spraw mieszkaniowych to jest ogrom spraw.  

W związku z tym wydaje mi się, że idziemy tutaj nie w tym kierunku.” 

 

Pan Marian Błaszczyński: „Chciałbym przypomnieć, że to do decyzji rady będzie należało 

czy w takim składzie powstanie skład komisji, natomiast również macie państwo projekt 

uchwały w sprawie powołania tych komisji... Wieloletnie doświadczenie oraz prace obu 

komisji wydają się w moim przekonaniu dawać asumpt ku temu, iż będzie to komisja 

działająca sprawnie i wcale nie za długo. Pracowałem zarówno w jednej jak i w drugiej 

komisji i  - w moim przekonaniu – będzie to praca sprawna i z korzyścią dla miasta.” 

 

Pan Tomasz Sokalski: „Nie znalazłem tych podpisów – tak jak tutaj słyszę wypowiedzi 

pani radnej Wójcik – dotyczących powołania składów komisji. Jest tylko jeden podpis.  

Są podpisy rzeczywiście przy odwołaniu komisji stałych, ale to jest zupełnie inna sprawa. 

Tutaj zmieniamy całkowicie składy komisji stałych. Dlatego ponawiam pytanie:  

Kto uczestniczył w pracach tego zespołu – z imienia i nazwiska?” 

 

Pan Marian Błaszczyński: „Ja powiedziałem już panu w ten sposób, że były to te same 

osoby, które podpisały się pod projektem uchwały w sprawie odwołania przewodniczących 

komisji stałych.” 

 

Pan Tomasz Sokalski: „Biorąc pod uwagę cały skład rady (23 radnych) – widzę tam  

9 nazwisk. Te dziewięć nazwisk (nawet nie quorum rady) decyduje o tym, jaki będzie 

skład komisji stałych.” 

 

Pan Jan Dziemdziora złożył wniosek formalny następującej treści: „Z racji tego,  

że ten projekt uchwały w sprawie powołania składów komisji stałych Rady Miasta 
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Piotrkowa Trybunalskiego i składów osobowych wywołuje tutaj kontrowersje – wnioski  

o zmianę treści uchwały zostały odrzucone a nie zostały wyjaśnione zgłaszane tutaj 

wątpliwości – zalatuje mi tu ta sytuacja pewnym tokiem arbitralnego postępowania.  

W związku z tym składam wniosek formalny w oparciu o §17 ust. 3 pkt 10 – wnoszę  

o przyjęcie wniosku formalnego zmierzającego do odesłania projektu uchwały  

do projektodawcy w celu opracowania nowej wersji – z uwzględnieniem doświadczeń  

z początkowych dni grudnia 2010 r. , kiedy to w sposób ucywilizowany dochodziliśmy  

do składów osobowych tychże komisji.” 

 

Pani Jadwiga Wójcik: „Ja nie chcę z panem Janem polemizować, ale ja nie miałam szansy 

pracować w tych komisjach w których chciałam mimo że o zmianę prosiłam.” 

 

Pan Marian Błaszczyński poddał pod głosowanie Rady Miasta wniosek formalny złożony 

przez pana Jana Dziemdziorę. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (7-13-0) Rada Miasta odrzuciła wniosek 

formalny pana Jana Dziemdziory 

 

Pan Marian Błaszczyński – poddał pod głosowanie projekt przedmiotowej uchwały. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (13-5-2) Rada Miasta podjęła Uchwałę  

Nr VI/97/11 w sprawie powołania składów komisji stałych Rady Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego. 

 

Punkt 9 

Podjęcie uchwały w sprawie odwołania przewodniczących komisji stałych Rady 

Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

 

Pan Marian Błaszczyński – poinformował, że w tym punkcie przeprowadzane będzie 

osobne głosowanie dla odwołania każdego z przewodniczących komisji stałych Rady 

Miasta. 

 

Za odwołaniem pana Krzysztofa Kozłowskiego z funkcji Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej: 13-6-0. Pan Krzysztof Kozłowski został odwołany z funkcji 

przewodniczącego komisji. 

 

Za odwołaniem pana Adama Gaika z funkcji Przewodniczącego Komisji Budżetu, 

Finansów i Planowania: 13-6-0. Pan Adam Gaik został odwołany z funkcji 

przewodniczącego komisji. 

 

Za odwołaniem pana Konrada Czyżyńskiego z funkcji Przewodniczącego Komisji 

Oświaty, Nauki, Kultury i Kultury Fizycznej: 11-1-2. Pan Konrad Czyżyński został 

odwołany z funkcji przewodniczącego komisji. 

 

Za odwołaniem pana Tomasza Sokalskiego z funkcji Przewodniczącego Komisji Polityki 

Gospodarczej: 13-5-0. Pan Tomasz Sokalski został odwołany z funkcji przewodniczącego 

komisji. 
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Za odwołaniem pani Katarzyny Gletkier z funkcji Przewodniczącego Komisji ds. Rodziny, 

Zdrowia, Spraw Społecznych i Osób Niepełnosprawnych: 11-1-2. Pani Katarzyna Gletkier 

został odwołany z funkcji przewodniczącego komisji. 

 

Za odwołaniem pana Marka Konieczki z funkcji Przewodniczącego Komisji Administracji 

i Bezpieczeństwa Publicznego: 10-2-2. Pan Marek Konieczko został odwołany z funkcji 

przewodniczącego komisji. 

 

Za odwołaniem pana Bronisława Brylskiego z funkcji Przewodniczącego Komisji 

Inwentaryzacji Mienia Komunalnego i Spraw Mieszkaniowych: 13-3-0. Pan Bronisław 

Brylski został odwołany z funkcji przewodniczącego komisji. 

 

Rada Miasta podjęła Uchwałę Nr VI/98/11 w sprawie odwołania przewodniczących 

komisji stałych Rady Miasta 

 

Pan Adam Gaik – poprosił prawników o doprecyzowanie momentu odwołania. Czy chodzi 

o moment głosowania czy też dzień odwołania. 

 

Pani Anna Tłustwa: „W projekcie uchwały jest zapis, że uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. W momencie, kiedy zostanie podjęta ta uchwała – przewodniczący komisji tracą 

uprawnienia przewodniczących komisji stałych Rady Miasta.” 

 

Pan Adam Gaik: „Powołaliśmy nowe składy komisji. W nowym składzie Komisji 

Rewizyjnej nie ma pana Krzysztofa Kozłowskiego. Dopiero później odwołaliśmy  

go z funkcji przewodniczącego komisji, w której on juz nie jest. Czy można to jakoś 

wyjaśnić?” 

 

Pani Anna Tłustwa: „W uchwale, która została podjęta przed momentem jest zapis, że traci 

moc uchwała o powołaniu tych wcześniejszych składów. Czyli, że zostały powołane  

w to miejsce zupełnie nowe składy komisji. A tutaj odwołuje się przewodniczących 

komisji – powołanych również przez Radę Miasta odrębną uchwałą.” 

 

Pan Adam Gaik: „Powiedziała pani, że „z chwila głosowania.” Ja chcę tylko formalnie 

doprecyzować. Jeżeli powołaliśmy składy nowych komisji i w tej komisji nie ma pana 

Krzysztofa w ogóle to jak możemy go odwołać z funkcji przewodniczącego komisji,  

w której go już w tym momencie nie ma.” 

 

Pani Anna Tłustwa: „Proszę na to spojrzeć w inny sposób. Tamta uchwała – o powołaniu 

składów – obowiązuje od momentu również jej podjęcia. I nie ma tutaj żadnej sprzeczności 

z tym, że odwołuje się przewodniczących. Proszę zauważyć, że ta uchwała zmieniła pewne 

nazwy komisji. Tworzy się jakby zupełnie nowy układ jeżeli chodzi o komisje stałe Rady 

Miasta.” 

 

Pan Adam Gaik: „Pozwolę się nie zgodzić. Sama pani powiedziała, że „z chwilą 

głosowania skutkuje podjęcie uchwały”. Specjalnie na początku dopytałem. Skoro tak,  

to punkt wcześniej powołaliśmy komisję, w której pana Krzysztofa Kozłowskiego nie ma. 

Więc nie mogliśmy go – logicznie rzecz ujmując – odwołać z komisji, w której go nie ma. 

To się nadaje w tym momencie do zaskarżenia.” 
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Pani Anna Tłustwa: „W dalszym ciągu obowiązuje uchwała o powołaniu 

przewodniczących komisji stałych Rady Miasta. Przewodniczący komisji byli powoływani 

również wcześniej odrębną uchwałą. I ta uchwała – do momentu uchwalenia tej, która 

teraz będzie podjęta – obowiązuje.” 

 

Pani Anna Karlińska: „Jestem tego samego zdania, co pani Kierownik Biura Rady Miasta.” 

 

Punkt 10 

Podjęcie uchwały w sprawie powołania przewodniczących komisji stałych Rady 

Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

Pan Marian Błaszczyński: „Pewną tradycją było, iż piastował funkcję Przewodniczącego 

Komisji Rewizyjnej zawsze ktoś z opozycji, dlatego też pragnę zgłosić kandydaturę pana 

radnego Marka Konieczki na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Czy mają państwo 

inne kandydatury? Nie widzę. Czy pan Marek Konieczko wyraża zgodę na kandydowanie? 

Pan Marek Konieczko – wyraził zgodę na kandydowanie. 

Pan Marian Błaszczyński poddał pod głosowanie kandydaturę pana Marka Konieczki  

na funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (14-0-0) Rada Miasta poparła kandydaturę 

pana Marka Konieczki na funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

Pan Marian Błaszczyński – poprosił o zgłaszanie kandydatur na funkcję Przewodniczącego 

Komisji Budżetu, Finansów i Planowania. 

Pan Ludomir Pencina – zgłosił kandydaturę pani Urszuli Czubały. 

Pani Urszula Czubała Wyraziła zgodę na kandydowanie.  

Wobec braku innych zgłoszeń Przewodniczący Rady Miasta zarządził głosowanie. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (13-0-0) Rada Miasta poparła kandydaturę 

pani Urszuli Czubały na funkcję Przewodniczącej Komisji Budżetu, Finansów  

i Planowania. 

Pan Marian Błaszczyński – poprosił o zgłaszanie kandydatów na funkcję 

Przewodniczącego Komisji Oświaty i Nauki. 

Zgłoszono kandydaturę pana Rafała Czajki. 

Pan Rafał Czajka – wyraził zgodę na kandydowanie. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (13-0-0) Rada Miasta poparła kandydaturę 

pana Rafała Czajki na funkcję Przewodniczącego Komisji Oświaty i Nauki. 

Pan Marian Błaszczyński – poprosił o zgłaszanie kandydatów na funkcję 

Przewodniczącego Komisji Kultury i Kultury Fizycznej. 
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Pan Sebastian Żerek – zgłosił kandydaturę pani Katarzyny Gletkier 

Pani Katarzyna Gletkier – wyrazi la zgodę na kandydowanie.  

W wyniku przeprowadzonego głosowania (12-0-0) Rada Miasta poparła kandydaturę 

pani Katarzyny Gletkier na funkcję Przewodniczącej Komisji Kultury i Kultury 

Fizycznej. 

Pan Marian Błaszczyński – poprosił o zgłaszanie kandydatur na funkcje Przewodniczącego 

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

Zgłoszono kandydaturę pani Magdaleny Kwiecińskiej. Innych kandydatur nie zgłoszono. 

Pani Magdalena Kwiecińska – wyraziła zgodę na kandydowanie. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (13-0-0) Rada Miasta poparła kandydaturę 

pani Magdaleny Kwiecińskiej na funkcję Przewodniczącej Komisji ds. Rodziny, 

Zdrowia, Spraw Społecznych i Osób Niepełnosprawnych. 

Pan Marian Błaszczyński – poprosił o zgłaszanie kandydatur na funkcję Przewodniczącego 

Komisji Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia 

Komunalnego. 

Pani Jadwiga Wójcik– zgłosiła kandydaturę pani Moniki Tery. 

Pani Monika Tera – wyraziła zgodę na kandydowanie. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (13-0-0) Rada Miasta poparła kandydaturę 

pani Moniki Tery na funkcję Przewodniczącego Komisji Administracji, 

Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego. 

Pan marian Błaszczyński – poprosił o zgłaszanie kandydatur na funkcję Przewodniczącego 

Komisji Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych. 

Pani Monika Tera – zgłosiła kandydaturę pani Jadwigi Wójcik. 

Pani Jadwiga Wójcik – wyraziła zgodę na kandydowanie. 

Innych kandydatur nie zgłoszono. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (14-0-0) Rada Miasta poparła kandydaturę 

pani Jadwigi Wójcik na funkcję Przewodniczącego Komisji Polityki Gospodarczej  

i Spraw Mieszkaniowych. 

Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że Uchwała Nr VI/99/11 w sprawie wyboru 

przewodniczących komisji stałych Rady Miasta została podjęta.  
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Punkt 11 

Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Miasta  

do wystawiania poleceń wyjazdu służbowego Przewodniczącemu Rady Miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego. 

Pan Marian Błaszczyński – zaproponowała, aby wiceprzewodniczącym upoważnionym  

do wystawianie poleceń wyjazdu służbowego Przewodniczącemu Rady Miasta był pan 

Mariusz Staszek. Piastowałby on również jednocześnie funkcję pierwszego zastępcy 

Przewodniczącego Rady Miasta. 

Wobec braku innych zgłoszeń Przewodniczący Rady Miasta zarządził głosowanie w tej 

sprawie. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (13-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę  

Nr VI/100/11 w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Miasta  - 

Mariusza Staszka - do wystawiania poleceń wyjazdu służbowego Przewodniczącemu 

Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

Pan Marian Błaszczyński – przekazał przewodniczenie obradom panu Mariuszowi 

Staszkowi. 

Punkt 12 

Interpelacje oraz zapytania i wnioski radnych. 

 

Pan Szymon Miazek: „Chciałbym zapytać, jak miasto widzi przebieg trasy S12 przez 

Piotrków Trybunalski? Czy planowane są działania w zakresie budowy kanalizacji 

sanitarnej i deszczowej na ulicy Roosevelta od ulicy Wroniej do ulicy Granicznej? Byłby 

to krótki odcinek, gdyż kanał ściekowy został juz dawno doprowadzony do ulicy Wroniej.” 

 

Pan Szymon Miazek: „Zgłosił się do mnie mieszkaniec wyrażając niepokój o realizację 

zadania pn. „Modernizacja ulicy Roosevelta od ul. Próchnika do granic miasta”. 

Posługując się dokumentami wskazał, że to przedsięwzięcie znalazło się na liście zadań 

rezerwowych w WPI na lata 2007-2011. Ponadto stwierdził, że głównym problemem jest 

odcinek pomiędzy ulicą Wronią a ul. Roosevelta – ponieważ nie ma na nim chodnika  

i poboczy, a także występują często niezwykle głębokie koleiny. Przedstawione 

niedoskonałości stanowią bardzo poważne zagrożenie zarówno dla ruchu kołowego jak taż 

pieszego. Pragnę zapytać, na jakim etapie organizatorsko-decyzyjnym znajduje się zadanie 

dot. modernizacji ul. Roosevelta? Kiedy zostaną podjęta działania w celu rozwiązania 

powyższych problemów?” 

 

Pani Magdalena Kwiecińska: „Kto był pomysłodawcą i autorem organizacji ruchu na ulicy 

Włókienniczej? Od pewnego czasu są tam ustawione znaki dotyczące zmiany 

pierwszeństwa w ruchu. Ta ulica jest ulicą główną – przecinającą kilka uliczek 

międzyosiedlowych, które do niej dochodzą a które mają teraz pierwszeństwo. Jazda ulica 

Włókiennicza stała się tym samym bardzo niebezpieczna. Niezadowoleni z tego faktu 

mieszkańcy proszą o odpowiedź.” 
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Pan Tomasz Sokalski: „Ile pieniędzy zostało wyrzuconych w błoto do dnia dzisiejszego  

na łatanie dziur? Poproszę o odpowiedź na sesji – tak bym mógł ją później odsłuchać – 

oraz o odpowiedź na piśmie.” 

 

Punkt 13 

 

Podjęcie uchwał. 

 

Punkt 13.1 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego  

na 2011 rok 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (11-0-1) Rada Miasta podjęła uchwałę  

Nr VI/101/11 w sprawie zmian w budżecie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2011 

rok 

 

Punkt 13.2 

 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie w ramach należnego 

odszkodowania z tytułu utraconego prawa własności do działki położonej  

w Piotrkowie Trybunalskim, oznaczonej numerem 85/32 o powierzchni 0.0114 ha  

w obrębie 18, która przeszła z mocy prawa na własność Gminy Piotrków Trybunalski 

z przeznaczeniem pod projektowany układ komunikacyjny, nieruchomości zamiennej 

położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Świtezianki oznaczonej nr działki 

85/33 o powierzchni 0,0094 ha 

 

Opinie komisji: 

Komisja Polityki Gospodarczej – opinia pozytywna,  

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna. 

 

Wobec braku zgłoszeń w tym punkcie przewodniczący obradom zarządził głosowanie nad 

projektem przedmiotowej uchwały. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (14-0-1) Rada Miasta podjęła uchwałę  

Nr VI/102/11 w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie w ramach należnego 

odszkodowania z tytułu utraconego prawa własności do działki położonej  

w Piotrkowie Trybunalskim, oznaczonej numerem 85/32 o powierzchni 0.0114 ha  

w obrębie 18, która przeszła z mocy prawa na własność Gminy Piotrków Trybunalski 

z przeznaczeniem pod projektowany układ komunikacyjny, nieruchomości zamiennej 

położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Świtezianki oznaczonej nr działki 

85/33 o powierzchni 0,0094 ha 
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Punkt 13.3 

 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użytkowania 

nieruchomości położonych  w Piotrkowie Trybunalskim przy Placu Zamkowym 4,  

ul. Zamkowej i ul. Jerozolimskiej. 

 

Opinie Komisji: 

Komisja Polityki Gospodarczej – opinia pozytywna,  

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (15-0-2) Rada Miasta podjęła uchwałę  

Nr VI/103/11 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użytkowania 

nieruchomości położonych  w Piotrkowie Trybunalskim przy Placu Zamkowym 4,  

ul. Zamkowej i ul. Jerozolimskiej 

 

Punkt 13.4 

 

Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, 

nieruchomości położonej    w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Lelewela 26 

 

Opinie komisji: 

Komisja Polityki Gospodarczej – opinia pozytywna,  

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (16-0-2) Rada Miasta podjęła uchwałę  

Nr VI/104/11 w sprawie sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, 

nieruchomości położonej    w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Lelewela 26 

 

Punkt 13.5 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym, nieruchomości 

oznaczonej jako działka nr 33/3 o powierzchni 50 m² położonej w Piotrkowie 

Trybunalskim przy ul. Niskiej;  

 

Opinie komisji: 

Komisja Polityki Gospodarczej – opinia pozytywna,  

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (16-0-2) Rada Miasta podjęła uchwałę  

Nr VI/105/11  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 
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Punkt 13.6 

 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wygaśnięcie 

trwałego zarządu 

 

Opinie komisji: 

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

 

Pan Ludomir Pencina – powiedział, że nie będzie brał udziału w tym głosowaniu jako że 

pośrednio ta sprawa dotyczy go dotyczy jako sąsiada. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (14-0-3) Rada Miasta podjęła uchwałę  

Nr VI/106/11 w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wygaśnięcie trwałego 

zarządu 

 

Punkt 13.7 

 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 95% bonifikaty  

od pierwszej opłaty z tytułu oddania niezabudowanych gruntów w użytkowanie 

wieczyste – położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Doroszewskiego ozn. 

numerami działek 392/12, 392/13, 392/14, 392/10, 392/19, 392/20, 392/22, 392/23, 

392/24 i 392/14 w obrębie 24 na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej im. Juliusza 

Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim w związku z ustanowieniem na rzecz 

członków spółdzielni odrębnej własności lokali 

 

Opinie komisji: 

Komisja Polityki Gospodarczej – opinia pozytywna,  

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (13-0-5) Rada Miasta podjęła uchwałę  

Nr VI/107/11 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 95% bonifikaty od pierwszej 

opłaty z tytułu oddania niezabudowanych gruntów w użytkowanie wieczyste – 

położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Doroszewskiego ozn. numerami 

działek 392/12, 392/13, 392/14, 392/10, 392/19, 392/20, 392/22, 392/23, 392/24 i 392/14 

w obrębie 24 na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej im. Juliusza Słowackiego w 

Piotrkowie Trybunalskim w związku z ustanowieniem na rzecz członków spółdzielni 

odrębnej własności lokali 

 

Punkt 13.8 

 

Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i podziału środków PFRON z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2011 r.  

 

Opinie komisji: 

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

pozytywna. 

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna. 
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W wyniku przeprowadzonego głosowania (14-0-4) Rada Miasta podjęła uchwałę  

Nr VI/108/11 w sprawie określenia zadań i podziału środków PFRON z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2011 r.  

 

Punkt 13.9 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/652/09 Rady Miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały  

Nr XXIV/427/08 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 czerwca 2008 r. 

zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą 

„Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji”   

 

 

Opinie komisji: 

Komisja Polityki Gospodarczej – opinia pozytywna,  

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (16-0-2) Rada Miasta podjęła uchwałę  

Nr VI/109/11 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/652/09 Rady Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/427/08 

Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 czerwca 2008 r. zmieniającej 

uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Miejski Zarząd 

Dróg i Komunikacji”   

 

Punkt 13.10 

 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego 

 

Opinie komisji: 

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

Komisja Administracji i Bezpieczeństwa Publicznego – opinia pozytywna,  

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (17-0-0) Rada Miasta podjęła uchwałę  

Nr VI/110/11 w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego 

 

Punkt 13.11 

 

Podjęcie uchwały w sprawie skargi Pana Henryka Alamy na Prezydenta Miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego 

 

Opinie komisji: 

Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 15 lutego 2011 r. uznała, że skarga pana 

Henryka Alamy jest bezzasadna i takie stanowisko zarekomendowała Radzie Miasta. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (13-1-2) Rada Miasta podjęła uchwałę  

Nr VI/111/11 w sprawie skargi Pana Henryka Alamy na Prezydenta Miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego   
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Punkt 13.12 

 

Podjęcie uchwały w sprawie skargi Pana Henryka Alamy na Prezydenta Miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego.  

 

Opinie komisji: 

Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 15 lutego 2011 r. uznała, że skarga pana 

Henryka Alamy jest bezzasadna i takie stanowisko zarekomendowała Radzie Miasta. 

 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (13-1-2) Rada Miasta podjęła uchwałę  

Nr VI/112/11 w sprawie skargi Pana Henryka Alamy na Prezydenta Miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego 

  

Punkt 13.13 

 

Podjęcie uchwały w sprawie skarg Pani Barbary Pisialskiej na Prezydenta Miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego 

 

Opinie komisji: 

Komisja Polityki Gospodarczej na posiedzeniu w dniu 17 lutego 2011 r. uznała, że skarga 

pani Barbary Pisialskiej jest bezzasadna i takie stanowisko zarekomendowała Radzie 

Miasta. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (15-0-1) Rada Miasta podjęła uchwałę  

Nr VI/113/11 w sprawie skarg Pani Barbary Pisialskiej na Prezydenta Miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego 

 

Punkt 13.14 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie delegowania radnych  

do Komisji Bezpieczeństwa  i Porządku realizującej zadania Starosty 

 

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

Nr VI/114/11 w sprawie zmiany uchwały w sprawie delegowania radnych do Komisji 

Bezpieczeństwa  i Porządku realizującej zadania Starosty 

 

Punkt 14 

 

Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego w 2010 r. 

 

Z przedmiotową oceną zapoznała się Komisja Administracji i Bezpieczeństwa 

Publicznego przyjmując ja do wiadomości. 
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Punkt 15 

 

Informacja z działalności Komendy Miejskiej PSP w Piotrkowie Trybunalskim  

za       rok 2010 Miasto Piotrków Trybunalski 

 

Z przedmiotową informacją zapoznała się Komisja Administracji i Bezpieczeństwa 

Publicznego przyjmując ja do wiadomości. 

 

Rada Miasta przyjęła informację do wiadomości. 

 

Punkt 16 

 

Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim za 2010 

rok 

 

Z przedmiotową informację zapoznała się Komisja Administracji i Bezpieczeństwa 

Publicznego przyjmując ja do wiadomości. 

 

Rada Miasta przyjęła sprawozdanie do wiadomości. 

 

 

Punkt 17 

 

Informacja o działalności Prezydenta Miasta miedzy sesjami. 

 

W tym punkcie nie odnotowano żadnych zgłoszeń. 

 

Punkt 18 

 

Informacja Przewodniczącego rady Miasta dotycząca interpelacji, które wpłynęły  

w okresie międzysesyjnym 

 

 

Pan Mariusz Staszek poinformował że złożono następujące interpelacje: 

 

 21 lutego 2011 – Interpelacja Mariusza Staszka dot. modernizacji ul. Rolniczej od 

przejazdu kolejowego do ul. Spacerowej oraz wykupu gruntów pod wymienioną 

inwestycję.22 lutego przekazano interpelację do Prezydenta Miasta. 

 21 lutego 2011 – Interpelacja Mariusza Staszka dot. zainstalowania oświetlenia 

ulicznego na ulicy Sokolej w Piotrkowie Trybunalskim. 22 lutego przekazano 

interpelację do Prezydenta Miasta. 
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Punkt 19 

 

Odpowiedzi na zapytania radnych.  

 

Pan Adam Karzewnik – odpowiadając na pytanie pana Szymona Miazka powiedział: „Jak 

państwo wiecie przedstawiono nam do rozważenia 3 warianty przebiegu  drogi S12 w 

rejonie Piotrkowa. Wszystkie warianty mają swój początek w rejonie Kargał-Las, od 

autostrady A1 w kierunku wschodnim. Jeden wariant – bardzo zbliżony do wariantu, który 

mieliśmy w 2005 r. w określonym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Drugi wariant całkowicie wychodził 

poza teren miasta. We wtorek odbyło się spotkanie z udziałem przedstawicieli różnych 

jednostek, referatów miasta i wszyscy orzekli, że najbardziej korzystny jest wariant 

pośredni – określony kolorami: różowy – zielony – niebieski. Ten wariant pozwala na 

wykonanie obwodnicy poprzez przedłużenie drogi Miast Partnerskich i wykonanie 

obwodnicy Piotrkowa – wyprowadzenie ruchu ciężkiego z terenu Piotrkowa poprzez 

włączenie przedłużonej od ronda na Bugaju do drogi w rejonie oczyszczalni ścieków. I taki 

wariant będziemy rekomendować. Jest to wariant najkorzystniejszy również z tego 

powodu, że poza terenem Piotrkowa jest większość przebiegu, mija tereny przemysłowe  

i występuje najmniej kolizji jeśli chodzi o nieruchomości, tereny przemysłowe, lotnisko  

i tereny mieszkaniowe.” 

 

Pan Adam Karzewnik – odpowiadając na pytanie pana Szymona Miazka dot. budowy 

kanalizacji sanitarnej i deszczowej powiedział: „Kanalizację sanitarną w ulicy Granicznej  

i Roosevelta do ulicy Wroniej będziemy budowali w ramach tego programu modernizacji  

i rozbudowy oczyszczalni ścieków. Rozmawialiśmy z mieszkańcami ulicy Granicznej  

i większość tych mieszkańców wyraziła chęć przyłączenia się do tej kanalizacji – w 

związku z tym rozpoczynamy procedury związane z ogłaszaniem przetargu i budowaniem 

tej kanalizacji sanitarnej. W tym roku będzie ten temat zakończony. Kanalizacja 

deszczowa w ramach tego projektu nie jest przewidziana – będzie można wykonać 

ewentualnie kanalizację deszczową łącznie z modernizacją ulicy Roosevelta, która w tym 

roku nie jest przewidziana do realizacji z uwagi na ograniczoną ilość środków 

finansowych.” 

 

Pan Krzysztof Byczyński – odpowiadając na pytanie pani Magdaleny Kwiecińskiej 

powiedział: „Sprawdzę jak wygląda ruch pojazdów po przeprowadzonej zmianie 

oznakowania ulicy Włókienniczej – po sprawdzeniu udzielę pani radnej odpowiedzi na 

piśmie.” 

 

Pan Ludomir Pencina – powiedział, że mieszkańcy osiedla również postulują przywrócenie 

stanu poprzedniej organizacji ruchu w ulicy Włókienniczej. 

 

Pan Mariusz Staszek – zaproponował, aby tą sprawą ponownie zajęła się również Komisja 

Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. 

 

Pan Krzysztof Byczyński – odpowiadając na pytanie pana Tomasza Sokalskiego 

powiedział: „Ja mogę złożyć podobną deklarację, że złożę stosowną odpowiedź na piśmie. 

Ja nie pamiętam w tej chwili cyfr a poza tym nie wszystkie prace zostały skosztorysowane 

i  ja nie mam takiej wiedzy. Jeśli pan radny raczył mnie uprzedzić, że zamierza na sesji 

zadać takie pytanie...” 
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Punkt 20 

 

Sprawy różne.  

 

Pan Krzysztof Kozłowski – zaapelował, aby na skrzyżowaniu ulic Litewskiej i Wiejskiej 

ponownie sprawdzić oznakowanie – do tej pory to ulica Wiejska była chyba drogą  

z pierwszeństwem przejazdu. Teraz dochodzi tam często do zdarzeń niebezpiecznych. 

Należałoby postawić na ulicy Litewskiej postawić znak „ustąp pierwszeństwa przejazdu”. 

 

Pan Andrzej Kacperek: „Nie ma możliwości, aby wszystkie skrzyżowania były 

oznakowane znakami pionowymi. Jeżeli nie ma oznakowania pionowego to obowiązują 

przepisy prawa o ruchu drogowym. Takie zasady trzeba na tym skrzyżowaniu stosować.” 

 

Pan Krzysztof Kozłowski: „Ten znak chyba się tam znajdował przed remontem.” 

 

Pan Andrzej Kacperek: „Na pewno tego znaku nie było. Jeżeli tam byłyby znaki  

to również znaki pionowe musiałyby się pojawić z każdej strony na ulicy Wiejskiej. 

Tymczasem, o ile pamiętam, od 30 lat nie było żadnego oznakowania pionowego na ulicy 

Wiejskiej. 

 

Pan Mariusz Staszek – poinformował, że do dnia 30 kwietnia 2011 r. radni mają 

obowiązek złożyć po dwa egzemplarze oświadczenia majątkowego oraz po dwie 

kserokopie PIT-u złożonego do Urzędu Skarbowego. 

 

Pan Mariusz Staszek – poinformował, że do Biura Rady Miasta wpłynęło pismo Klubu 

Radnych Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego: „Zgodnie z § 60  

pkt 2 Regulaminu Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego stanowiącego załącznik  

do Statutu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informujemy, że został utworzony Klub 

Radnych Platforma Obywatelska Rzeczpospolitej Polskiej i Polskie Stronnictwo Ludowe 

w skład którego wchodzą następujący radni: Konrad Czyżyński (Przewodniczący Klubu), 

Urszula Czubała, Ludomir Pencina, Katarzyna Gletkier i Sebastian Żerek.” Wpłynęły 

również informacje o rezygnacji z członkowstwa w dotychczasowych klubach od pani 

Gletkier i pana Żerka. 

 

Punkt 21 

 

Zamknięcie obrad VI Sesji.   

Wobec wyczerpania porządku Wiceprzewodniczący Rady Miasta, pan Mariusz Staszek 

zamknął posiedzenie VI Sesji Rady miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta 

 

    Marian Błaszczyński 

 
Protokół na podstawie dźwiękowego                            

zapisu przebiegu obrad sporządził: 

 

Jan Winiarski                                                                       


