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PROTOKÓŁ VIII/2011 

 

z VIII Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego,  

która odbyła się w siedzibie Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim,  

ul. Pasaż Rudowskiego 10 w dniu 27 kwietnia 2011 roku  

w godz. 9.00- 13.00 

 

Punkt 1 

 

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Pan Marian Błaszczyński – otworzył VIII Sesję Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

Stwierdził, że w Sesji uczestniczy 17 radnych co wobec ustawowej liczby  

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

prawomocne uchwały. 

 

Radni obecni na VIII Sesji Rady Miasta: 

 

 Marian Błaszczyński 

 Bronisław Brylski 

 Rafał Czajka 

 Urszula Czubała 

 Konrad Czyżyński 

 Sławomir Dajcz 

 Jan Dziemdziora 

 Adam Gaik 

 Katarzyna Gletkier 

 Krzysztof Kozłowski 

 Magdalena Kwiecińska 

 Piotr Masiarek 

 Szymon Miazek 

 Ludomir Pencina 

 Tomasz Sokalski 

 Mariusz Staszek 

 Monika Tera 

 Przemysław Winiarski 

 Jadwiga Wójcik 

 Ewa Ziółkowska 

 Sebastian Żerek 

Pan Marian Błaszczyński – poinformował, że nieobecność na VIII Sesji Rady Miasta 

usprawiedliwili radni: 

 Marek Konieczko, 

 spóźni się Radny Paweł Szcześniak 

Pan Marian Błaszczyński – powitał zgromadzonych na sali obrad radnych, prezydentów i inne 

osoby zaproszone i uczestniczące w Sesji. 
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Ponadto w obradach sesji uczestniczyli: Prezydent Miasta Krzysztof Chojniak, Zastępca 

Prezydenta Miasta Pan Adam Karzewnik, Zastępca Prezydenta Miasta Pan Andrzej Kacperek, 

Skarbnik Miasta Pani Wiesława Łuczak, Dyrektor Biura Inwestycji i Remontów Pani 

Małgorzata Majczyna, Prezes Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. Pani Elżbieta 

Sapińska, Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji Pan Krzysztof Byczyński, 

Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Zdrowia i Pomocy Społecznej Pan Marek Krawczyński, Kierownik Biura 

Planowania Rozwoju Miasta Pani Katarzyna Szokalska, Kierownik Referatu Gospodarki 

Nieruchomościami Pani Agnieszka Kosela, Kierownik Biura Partnerstwa i Funduszy Pani 

Jolanta Kopeć, Kierownik Referatu Kultury, Sportu i Promocji Miasta Pani Aldona 

Przybylska, Kierownik referatu Edukacji Pani Iwona Komolibus, Komendant Straży 

Miejskiej Pan Jacek Hofman, Kierownik Biura Rady Miasta Pani Anna Tłustwa, oraz osoby 

według listy osób zaproszonych (w załączeniu do protokołu). 

Proponowany porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad: 

2. Przyjęcie zmian do porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady Miasta. 

4. Podjęcie uchwał w sprawie: 

4.1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2029; 

4.2. zmiany budżetu Miasta na 2011 rok; 

4.3. przyjęcia od FOCUS PARK PIOTRKÓW TRYBUNALSKI Sp. z o.o. z siedzibą 

w Warszawie na rzecz Gminy Piotrków Trybunalski darowizny nieruchomości 

tj. własności działki nr 411/8 o pow. 23 m² położonej w Piotrkowie Trybunalskim 

w obr. 24 przy ul. Zamenhofa; 

4.4. sprzedaży, w drodze ustnego przetargu ograniczonego nieruchomości położonej 

w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kasztanowej oznaczonej w ewidencji gruntów, jako 

działka nr 194/16 o powierzchni 48 m² w obrębie geodezyjnym 29; 

4.5. udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Piotrkowskiego; 

4.6. nadania Statutu Miejskiemu Żłobkowi Dziennemu w Piotrkowie Trybunalskim; 

4.7. ustalenia opłaty, opłaty dodatkowej, maksymalnej opłaty za wyżywienie oraz warunków 

częściowego zwolnienia od ponoszonych opłat za pobyt dziecka w Miejskim Żłobku 

Dziennym w Piotrkowie Trybunalskim 

4.8. uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie dla Miasta Piotrków Trybunalski na lata 2011-2013. (Materiał do 

wglądu w Biurze Rady Miasta); 

4.9. trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego 

do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego 

funkcjonowania; 

4.10. zaopiniowania projektu Uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie 

ograniczenia działalności Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum 

Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi; 

4.11. stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenów przy ulicy Witosa w Piotrkowie Trybunalskim z ustaleniami obowiązującego 

„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego”; 

4.12. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przy ul. Witosa 

w Piotrkowie Trybunalskim; 
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4.13. wyboru przedstawicieli Rady Miasta do składu komisji opiniującej wnioski o przyznanie 

nagród dla trenerów, zawodników oraz osób wyróżniających się w działalności sportowej; 

4.14. wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

(dla organizatorów biegu sztafetowego); 

4.15. wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego (dla PCK 

w Piotrkowie Trybunalskim); 

4.16. dotycząca zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego. 

5. Interpelacje oraz zapytania i wnioski radnych. 

6. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie 

Trybunalskim w 2010 roku. (Materiał do wglądu w Biurze Rady Miasta) 

7. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2010 r.(Materiał do wglądu 

w Biurze Rady Miasta) 

8. Sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego za 2010 r.(Materiał do wglądu w Biurze Rady Miasta) 

9. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych przez Radę Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

w okresie od 25 sierpnia 2010 roku do 31 grudnia 2010 r. (materiał do wglądu w Biurze 

Rady Miasta) 

10. Informacja o działalności Prezydenta Miasta miedzy sesjami. 

11. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta dotycząca interpelacji, które wpłynęły między 

sesjami. 

12. Odpowiedzi na zapytania radnych. 

13. Sprawy różne. 

14. Zamknięcie obrad VIII Sesji. 

 

Punkt 2 

 

Przyjęcie zmian do porządku obrad. 

 

Pan Marian Błaszczyński z porządku posiedzenia wycofał: 

 punkt 4.11 podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego terenów przy ulicy Witosa w Piotrkowie 

Trybunalskim z ustaleniami obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego; 

 punkt 4.12. podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenów przy ul. Witosa w Piotrkowie Trybunalskim 

 

Pan Marian Błaszczyński – poinformował, że do zaproponowanego porządku obrad 

wprowadza następujące autopoprawki: 

1) Punkt 4.1. - podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

na lata 2011-2029 wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta z dnia 26 kwietnia 2011 r. 

2) Punkt 4.2. - podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2011 rok wraz 

z autopoprawką Prezydenta Miasta z dnia 26 kwietnia 2011 r. 

3) Punkt 4.11. - podjęcie uchwały w sprawie zmiany nadania nazwy dla ronda 

w Piotrkowie Trybunalskim. 

Następnie Przewodniczący zapytał, czy są uwagi do przedstawionego porządku obrad? 

Radny Tomasz Sokalski - zapytał, czy są jakieś informacje od Związku Represjonowanych 

Górników w sprawie nadania nazwy ronda, Komisja Administracji wnioskowała żeby 
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uszczegółowić, lub zmieniać nazwę z dłuższej, na krótszą jeśli było by to możliwe. Radny 

zapytał czy nazwa na pewno powinna dotyczyć samego związku? 

Przewodniczący Rady Miasta powiedział, że osobiście rozmawiał z Prezesem, 

przedstawicielami Związku - będzie można wprowadzić poprawki tak jak sugerował Radny 

Tomasz Sokalski.  

Radny Tomasz Sokalski powiedział, że z wypowiedzi Pana Wiceprezydenta Andrzeja 

Kacperka, Związek wnioskował zdecydowanie o nazwę taką jak mówi powyższy projekt 

uchwały, radny zapytał czy nie powinniśmy mieć jakiegoś potwierdzenia, ze strony związku 

„że jakby zmieniają koncepcję nazwy”. 

Przewodniczący Rady Miasta powiedział, iż rozmawiał osobiście na powyższy temat - „myśli 

że można zaufać Prezesowi”. 

Radny Jan Dziemdziora - zapytał, Przewodniczącego o porządek obecnej i następnych sesji, 

w zakresie interpelacji i wniosków radnych, aby w przyszłości przesunąć punkt na początek 

obrad sesji. 

Pan Marian Błaszczyński - powiedział iż pozostaniemy przy obecnym układzie. W związku 

z brakiem pytań porządek obrad po wprowadzonych zmianach został przyjęty ( 17 głosów za, 

bez głosów przeciwnych i  głosach wstrzymujących) w następującej formie: 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad: 

2. Przyjęcie zmian do porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady Miasta. 

4. Podjęcie uchwał w sprawie: 

4.1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2029 wraz z autopoprawką 

Prezydenta Miasta z dnia 26 kwietnia 2011 r.; 

4.2. zmiany budżetu Miasta na 2011 rok wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta z dnia 26 

kwietnia 2011 r.; 

4.3. przyjęcia od FOCUS PARK PIOTRKÓW TRYBUNALSKI Sp. z o.o. z siedzibą 

w Warszawie na rzecz Gminy Piotrków Trybunalski darowizny nieruchomości 

tj. własności działki nr 411/8 o pow. 23 m² położonej w Piotrkowie Trybunalskim 

w obr. 24 przy ul. Zamenhofa; 

4.4. sprzedaży, w drodze ustnego przetargu ograniczonego nieruchomości położonej 

w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kasztanowej oznaczonej w ewidencji gruntów, jako 

działka nr 194/16 o powierzchni 48 m² w obrębie geodezyjnym 29; 

4.5. udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Piotrkowskiego; 

4.6. nadania Statutu Miejskiemu Żłobkowi Dziennemu w Piotrkowie Trybunalskim; 

4.7. ustalenia opłaty, opłaty dodatkowej, maksymalnej opłaty za wyżywienie oraz warunków 

częściowego zwolnienia od ponoszonych opłat za pobyt dziecka w Miejskim Żłobku 

Dziennym w Piotrkowie Trybunalskim 

4.8. uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie dla Miasta Piotrków Trybunalski na lata 2011-2013. (Materiał do 

wglądu w Biurze Rady Miasta); 

4.9. trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego 

do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego 

funkcjonowania; 

4.10. zaopiniowania projektu Uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie 

ograniczenia działalności Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum 

Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi; 

4.11. nadania nazwy dla ronda w Piotrkowie Trybunalskim; 

4.12.wyboru przedstawicieli Rady Miasta do składu komisji opiniującej wnioski o przyznanie 

nagród dla trenerów, zawodników oraz osób wyróżniających się w działalności sportowej; 



5 

 

4.13. wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

(dla organizatorów biegu sztafetowego); 

4.14. wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego (dla PCK 

w Piotrkowie Trybunalskim); 

4.15. dotycząca zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego. 

5. Interpelacje oraz zapytania i wnioski radnych. 

6. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie 

Trybunalskim w 2010 roku. (Materiał do wglądu w Biurze Rady Miasta) 

7. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2010 r.(Materiał do wglądu 

w Biurze Rady Miasta) 

8. Sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego za 2010 r.(Materiał do wglądu w Biurze Rady Miasta) 

9. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych przez Radę Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

w okresie od 25 sierpnia 2010 roku do 31 grudnia 2010 r. (materiał do wglądu w Biurze 

Rady Miasta) 

10. Informacja o działalności Prezydenta Miasta miedzy sesjami. 

11. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta dotycząca interpelacji, które wpłynęły między 

sesjami. 

12. Odpowiedzi na zapytania radnych. 

13. Sprawy różne. 

14. Zamknięcie obrad VIII Sesji. 

  

Punkt 3 

 

Przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady Miasta. 

 

Wobec braku uwag do protokołu Przewodniczący Rady Miasta zarządził głosowanie  

w sprawie przyjęcia Protokołu z VI Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

Bez głosów przeciwnych i wstrzymujących a 18 głosach za protokół z VI Sesji Rady 

Miasta został przyjęty. 

 

Podjęcie uchwał: 

 

Punkt 4.1 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata               

2011-2029 wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta z dnia 26 kwietnia 2011 r. 

 

Pan Marian Błaszczyński powiedział, że Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw 

Mieszkaniowych wydała opinię  pozytywną przy 5 głosów za, bez głosów przeciw przy           

2 wstrzymujących. Komisja Budżetu, Finansów i Planowania wydała opinię pozytywną przy 

5 głosach za bez głosów przeciw przy 1 wstrzymującym. 

 

W wyniku głosowania, przy 14 głosach za, bez głosów przeciwnych, przy 4 głosach 

wstrzymujących Rada Miasta podjęła Uchwałę Nr VIII/141/11 w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011- 2029 wraz z autopoprawką Prezydenta 

Miasta z dnia 26 kwietnia 2011 r. 
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Punkt 4.2. 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2011 rok wraz z autopoprawką 

Prezydenta Miasta z dnia 26 kwietnia 2011 r. 
Pan Marian Błaszczyński powiedział, że Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw 

Mieszkaniowych wydała opinię  pozytywną przy 5 głosów za, bez głosów przeciw przy          

2 wstrzymujących. Komisja Budżetu, Finansów i Planowania wydała opinię pozytywną przy 

3 głosach za, bez głosów przeciw przy 3  wstrzymujących. 

 

Radny Jan Dziemdziora powiedział, że w okresie międzysesyjnym stawiał pytania w formie 

interpelacji dot. strategii i polityki ciepłowniczej w mieście, w odpowiedzi min. jest zawarte 

stwierdzenie „w miesiącu  kwietniu przedstawimy Radzie Miasta propozycje zmian 

w budżecie na 2011 rok wprowadzając zadanie wykonania analiz technicznych 

i ekonomicznych możliwości modernizacji i systemu ciepłowniczego w Piotrkowie 

Trybunalskim”. W projekcie zmian w budżecie - wyjaśnienia Prezydenta, ale i w treści 

projektu uchwały takiego zapisu radny nie może znaleźć, w związku z powyższym radny 

poprosił o wyjaśnienia w powyższej kwestii. 

 

Pan Wiceprezydent Adam Karzewnik powiedział, że określenie polityki ciepłowniczej, 

polityki prowadzenia usług, produkcji dostawy ciepła dla Miasta Piotrkowa jest sprawą 

bardzo istotną, w obecnej chwili po Sesji Rady Miasta, Zarządzeniem Prezydenta zostaną 

przesunięte środki na wykonanie analizy dot.  dalszych posunięć co do systemu prowadzenia 

działalności ciepłowniczej i polityki ciepłowniczej w Mieście Piotrkowie Trybunalskim. 

Władze Miasta doszły do wniosku, że środki na powyższy cel wystarczy przesunąć 

Zarządzeniem Prezydenta Miasta. 

 

Pan Radny Tomasz Sokalski  zapytał,  „ kontynuowanie Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł 

na czym to ma polegać 9 tys.? , montaż instalacji kolektorów słonecznych na budynku krytej 

pływalni zwiększamy o 22 tys. skąd ta zmiana? Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu 

i Rekreacji 10 tys. na jaki cel, w ramach wyjaśnień Prezydenta Miasta punkt 3.12  dot. 

zwiększenia, wydatków budżetu w dziale 900 rozdział 995 o kwotę 763,778 zł., - budowa 

suszarni osadów ściekowych 400 tys.” Radny  z doniesień Piotrkowskich mediów dowiedział 

się, że będzie budowana jedna suszarnia, w związku z powyższym zapytał, w ramach jakiego 

zadania będzie budowana, czy będzie to zadanie rozszerzone, ile będzie kosztowało i co 

spowodowało, (mimo zapewnień Prezydenta Miasta) o braku konieczności kupowania 

suszarni, „ 40 tys. zł zwiększa się dotację Miejskiemu Ośrodkowi Kultury na zadania 

statutowe” Radny poprosił o szerszą informację. 

 

Wiceprezydent Adam Karzewnik powiedział, że jeśli chodzi o suszarnię osadów, nigdy nie 

było takiej umowy, że miasto rezygnuje z suszarni. W 2004 roku była pierwsza aplikacja 

o pieniądze z funduszu (suszarni faktycznie nie było), w 2007 roku nastąpiła ponowna 

weryfikacja studium wykonalności ( suszarnia została umieszczona w dokumentacji). 

W związku z tym, że został zgłoszony przetarg na modernizację oczyszczalni ścieków w 2008 

roku  z ofert, które napłynęły na wykonanie powyższego zadania wynikało, że kwota została 

przekroczona ponad 2 krotnie kwotę, która była przeznaczona w budżecie, ( modernizacja 

oczyszczalni ścieków była określona przez oferentów od 145 ml do 189 ml.), przy wartości 

szacunkowej, która była na modernizację oczyszczalnie ścieków łącznie z suszarnią 72 ml. 

W związku tym, że powyższa kwota była nie do przyjęcia przez miasto, władze miasta 

prowadziły rozmowy z instytucjami tj. Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska 

i Ministerstwem Środowiska w sprawie możliwości dofinansowania przez budżet państwa do 
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powyższego zadania. Okazało się że takich możliwości nie ma, w związku z tym miasto 

przystąpiło do weryfikacji studium wykonalności i z tego studium wykonalności została 

wykreślona oczyszczalnia osadów która kosztowała od 15 do 20 ml. Na naszą prośbę 

skierowaną do Inspektoratu Ochrony Środowiska o przysłanie składowisk nieczystości 

stałych (w rejonie łódzkim), które w ostatnim czasie są zamykane, okazało się, że w wykazie 

powyższych składowisk jest ponad 40, ponadto bez suszarni osadów, oczyszczalnia może 

funkcjonować, może odprowadzać ścieki. W planach był zamiar zrobić zagospodarowanie 

osadów na rekultywację składowisk jak również i składowisko w rejonie Kamieńska, 

ewentualnie osady te tak jak znaczna część oczyszczalni w Polsce prowadzi tą gospodarkę 

osadową wykorzystać rolniczo - parametry osadu muszą spełniać odpowiednie normy.           

W związku z tym, że do dnia obecnego na projekcie są oszczędności netto ok. 23 ml zł, 

zostały podjęte rozmowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i z Ministerstwem 

Środowiska w sprawie możliwości wykorzystania oszczędności na włączenie suszarni do 

modernizacji oczyszczalni ścieków, okazało się, że powyższych oszczędności „tak wprost” 

wykorzystać nie można, ale w miesiącach letnich będzie ogłoszony konkurs                             

z prawdopodobieństwem 80%, będzie można aplikować o możliwość pozyskania środków na 

budowę suszarni osadu i dlatego władze miasta postanowiły poprosić radę o włączenie 

powyższego zadania do budżetu. Wiceprezydent nie wie, jak się powyższy projekt skończy, 

władze miasta będą aplikować, chcą się przygotować dobrze do wystąpienia i do konkursu, 

który będzie ogłoszony przez Ministerstwo Środowiska - być może uda się uzyskać 

dofinansowanie do budowy suszarni osadu wówczas będzie można zrealizować zadanie        

w całości. Pan Adam Karzewnik powiedział że,  nigdy nie było mowy, że suszarni wcześniej 

lub później nie powinno być, na rok 2008 po rozstrzygnięciu przetargu innej możliwości nie 

było. 

Radny Tomasz Sokalski zapytał, czy zadanie jest w ramach tego samego zadania, czy jest to 

odrębne zadanie? 

Wiceprezydent Adam Karzewnik powiedział, że wykorzystać wprost tego nie można, będzie 

to odrębne zadanie. 

Radny Tomasz Sokalski zapytał, czy nie będzie to dzielenie zamówienia publicznego? 

Wiceprezydent Adam Karzewnik powiedział, że nie będzie, ponieważ będzie to zupełnie 

nowe zadanie, nie będzie to dzielenia zamówienia, mimo wszystko, będzie to duży przetarg 

15-20 ml  który trzeba będzie ogłosić. Każdy przetarg, który w ramach modernizacji 

oczyszczalni ścieków jest robiony, budowa kilkudziesięciu metrów kanalizacji, jako odrębne 

zadanie musi procedować jako duży przetarg. 

Pani Skarbnik Miasta Wiesława Łuczak powiedziała, „ kwota 22 tys., będzie to zwiększenie 

środków na krytą pływalnię przy ulicy Próchnika, wprowadza się 22 tys. środków własnych      

i 265.200 dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, jest to nowe zadanie 

wnioskowane o możliwość uzyskania dotacji na kolektory słoneczne. Zakupy dla OSiR -u    

10 tys., są w ramach środków i Programu Profilaktyki Alkoholowej na kampanie zachowaj 

trzeźwy umysł, oraz na zakup zjeżdżalni wodnej na kąpielisko letnie Słoneczko, łączna kwota 

763.778,64 o którą pytał radny, składa się 400 tys. na dokumentację suszarni osadów, 

kultywacja składowiska odpadów. Dotacja dla MOK 40 tys. dot. zwiększenia na zadania 

statutowe - na funkcjonowanie jednostki i uzasadniona jest potrzeba zwiększenia  funduszu 

płac. 

Radny Tomasz Sokalski zapytał, czy w ramach powyższego budżetu który MOK dostał 

2 miesiące temu w ramach uchwalonego budżetu to „nie mieścimy się”?. 

Pani Skarbnik powiedziała, że MOK otrzymał obniżone środki w stosunku do roku ubiegłego, 

tak były skalkulowane możliwości 96% - wykonanie roku ubiegłego, obecnie wzrost 

doprowadził do porównywalnego stanu z rokiem ubiegłym. 
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Radny Tomasz Sokalski zapytał, o punkt 3.3 „ zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 750 

zakup samochodu 95 tys. w związku z dużą awaryjnością posiadanych samochodów”. Radny 

zapytał, które samochody są awaryjne? 

Sekretarz Miasta Bogdan Munik powiedział, że sprawa dotyczy wymiany samochodu marki 

Ford, który ma już okres użytkowania w Urzędzie Miasta 9 lat, w związku z powyższym, jak 

każda rzecz, która ulega naturalnemu zużyciu należało by wymienić. Przedmiotowy 

samochód być może zostanie przekazany którejś z jednostek, która „ jeszcze” jeździ 

polonezem dla użytku wewnętrznego po mieście. 

 

W wyniku głosowania, przy 13 głosach za, 1 głosie przeciwnym i 6 głosach 

wstrzymujących Rada Miasta podjęła Uchwałę Nr VIII/142/11 w sprawie zmiany 

budżetu Miasta na 2011 rok wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta z dnia 26 kwietnia 

2011 r. 

 

Punkt 4.3. 

 

Podjęcie uchwały w  sprawie przyjęcia od FOCUS PARK PIOTRKÓW 

TRYBUNALSKI Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na rzecz Gminy Piotrków 

Trybunalski darowizny nieruchomości tj. własności działki nr 411/8 o pow. 23 m² 

położonej w Piotrkowie Trybunalskim w obr. 24 przy ul. Zamenhofa. 

 

Pan Marian Błaszczyński powiedział że, Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw 

Mieszkaniowych wydała opinię pozytywną, 7 głosów za, bez głosów przeciwnych 

i wstrzymujących. Komisja Budżetu Finansów i Planowania wydała opinię pozytywna 6 

głosów za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących. 

 

W wyniku głosowania przy 20 głosach za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących 

Rada Miasta podjęła Uchwałę Nr VIII/143/11 w sprawie przyjęcia od FOCUS PARK 

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na rzecz Gminy 

Piotrków Trybunalski darowizny nieruchomości tj. własności działki nr 411/8 o pow. 23 

m² położonej w Piotrkowie Trybunalskim w obr. 24 przy ul. Zamenhofa. 

Punkt 4.4. 

Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży, w drodze ustnego przetargu ograniczonego 

nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kasztanowej oznaczonej 

w ewidencji gruntów, jako działka nr 194/16 o powierzchni 48 m² w obrębie 

geodezyjnym 29. 

Pan Marian Błaszczyński powiedział, że Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw 

Mieszkaniowych wydała opinię pozytywną przy 6 głosach za, bez głosów przeciwnych 

i wstrzymujących. Komisja Budżetu Finansów i Planowania wydała opinię pozytywną przy 5 

głosach za, bez głosów przeciwnych przy 1 wstrzymującym. 

W wyniku głosowania przy 20 głosach za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących 

Rada Miasta podjęła Uchwałę Nr VIII/144/11 w sprawie sprzedaży, w drodze ustnego 

przetargu ograniczonego nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy 
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ul. Kasztanowej oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka nr 194/16  

o powierzchni 48 m² w obrębie geodezyjnym 29. 

 

Punkt 4.5. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu 

Piotrkowskiego. 

 

Pan Marian Błaszczyński powiedział że Komisja ds. Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych 

wydała opinię pozytywną przy 6 głosach za , bez głosów przeciwnych i wstrzymujących. 

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania wydała opinię pozytywną przy 6 głosach za , bez 

głosów przeciwnych i wstrzymujących. 

 

W wyniku głosowania przy 20 głosach za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących 

Rada Miasta podjęła Uchwałę Nr VIII/145/11 w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

na rzecz Powiatu Piotrkowskiego. 

 

Punkt 4.6. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Żłobkowi Dziennemu               

w Piotrkowie Trybunalskim. 

 

Pan Marian Błaszczyński powiedział, że Komisja ds. Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych 

wydała opinię pozytywną przy 6 głosach za , bez głosów przeciwnych i wstrzymujących. 

Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia opinię 

pozytywną przy 9 głosach za , bez głosów przeciwnych przy 1 głosie  wstrzymującym. 

 

W wyniku głosowania przy 20 głosach za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących 

Rada Miasta podjęła Uchwałę Nr VIII/146/11 w sprawie nadania Statutu Miejskiemu 

Żłobkowi Dziennemu w Piotrkowie Trybunalskim. 

 

Punkt 4.7. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty, opłaty dodatkowej, maksymalnej opłaty 

za wyżywienie oraz warunków częściowego zwolnienia od ponoszonych opłat za pobyt 

dziecka w Miejskim Żłobku Dziennym w Piotrkowie Trybunalskim. 

 

Pan Marian Błaszczyński powiedział, że Komisja ds. Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych 

wydała opinię pozytywną przy 6 głosach za , bez głosów przeciwnych i wstrzymujących. 

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania wydała opinię pozytywną przy 3 głosach za , bez 

głosów przeciwnych przy 3 głosach wstrzymujących. 

 

W wyniku głosowania przy 19 głosach za, bez głosów przeciwnych przy 1 głosie 

wstrzymującym Rada Miasta podjęła Uchwałę Nr VIII/147/11 w sprawie ustalenia 

opłaty, opłaty dodatkowej, maksymalnej opłaty za wyżywienie oraz warunków 

częściowego zwolnienia od ponoszonych opłat za pobyt dziecka w Miejskim Żłobku 

Dziennym w Piotrkowie Trybunalskim. 
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Punkt 4.8. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Piotrków Trybunalski 

na lata 2011-2013. 

 

Pan Marian Błaszczyński powiedział, że Komisja ds. Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych 

wydała opinię pozytywną przy 6 głosach za , bez głosów przeciwnych i wstrzymujących. 

Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia opinię 

pozytywną przy 8 głosach za , bez głosów przeciwnych przy 2 głosach  wstrzymujących. 

 

W wyniku głosowania przy 19 głosach za, bez głosów przeciwnych przy 1 głosie 

wstrzymującym Rada Miasta podjęła Uchwałę Nr VIII/148/11 w uchwalenia Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla 

Miasta Piotrków Trybunalski na lata 2011-2013. 

 

Punkt 4.9. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania  

i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 

 

Pan Marian Błaszczyński powiedział, że Komisja ds. Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych 

wydała opinię pozytywną przy 6 głosach za , bez głosów przeciwnych i wstrzymujących. 

Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia opinię 

pozytywną przy 7 głosach za , bez głosów przeciwnych przy 1 głosie  wstrzymującym. 

 

 

W wyniku głosowania przy 20 głosach za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących 

Rada Miasta podjęła Uchwałę Nr VIII/149/11 w sprawie trybu i sposobu powoływania 

i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 

 

Punkt 4.10. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Sejmiku Województwa 

Łódzkiego w sprawie ograniczenia działalności Wojewódzkiego Zespołu Zakładów 

Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi. 

 

Pan Marian Błaszczyński powiedział, że Komisja ds. Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych 

wydała opinię pozytywną przy 6 głosach za , bez głosów przeciwnych i wstrzymujących.  

 

W wyniku głosowania przy 16 głosach za, bez głosów przeciwnych przy 4 głosach 

wstrzymujących Rada Miasta podjęła Uchwałę Nr VIII/150/11 w sprawie zaopiniowania 

projektu Uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie ograniczenia 
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działalności Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia 

Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi. 

 

Punkt 4.11. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy dla ronda w Piotrkowie Trybunalskim. 

 

Pan Marian Błaszczyński powiedział, że Komisja Oświaty Nauki wydała opinię pozytywną 

przy 11 głosach za bez głosów przeciwnych i wstrzymujących. Komisja Administracji, 

Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia wystąpiła z wnioskiem do Prezydenta 

Miasta o zdjęcie projektu z porządku obrad, w celu uzyskania stanowiska zarządowi 

Okręgowego Związku Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników, co do możliwości 

zmiany proponowanej nazwy ronda na nazwę Rondo Represjonowanych Politycznie. 

 

Przewodniczący powiedział, że rozmawiał z Prezesem Związku, z rozmowy nie wynikało, 

aby upierano się przy obecności segmentu słowa „Związek”, natomiast Represjonowanych 

Politycznie było by to zbyt dlatego idące, z tego względu, że inicjatorami tego są 

Represjonowani Politycznie Żołnierze Górnicy. W związku z powyższym przychylając się do 

stanowiska Komisji Administracji, należało by taką propozycję przyjąć - Rondo 

Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników.  

 

Radny Tomasz Sokalski powiedział, że  „zdecydowany sposób zmieniamy jakby osoby 

honorowane tą nazwą, w momencie kiedy zgodnie z projektem uchwały będziemy 

procedować,  to nazwę nadajemy związkowi, ale honorujemy sam związek, jeżeli 

zrezygnujemy z tej nazwy będziemy honorować Represjonowanych Polityczne Żołnierzy 

Górników. W ocenie radnego był by to sens, natomiast w bazie danych jest  zdecydowanie 

inna nazwa, w sposób formalny związek wnioskował o inną nazwę, czy w sposób formalny 

możemy to zrobić, czy nie lepiej było by zdając powyższy punkt z porządku obrad wstrzymać 

się miesiąc, w sposób formalny zmienić to tak, żeby miało to sens. W obecnej chwili 

gdybyśmy mieli zmieniać to projektodawca w ocenie radnego musiał by zmienić swoją 

prośbę 

 

Prezydent Miasta Krzysztof Chojniak powiedział, że są to kompetencje Rady Miasta, żeby 

podjąć uchwałę, o nadanie określonej nazwy, gdyby powyższa zmiana proponowana 

w sposób zasadniczy ograniczała intencje wnioskodawców wówczas Prezydent sądzi, 

że należało by pójść zgodnie z sugestią Pana Radnego Sokalskiego, w kierunku konsultacji 

pisemnej wyrażenia zgody na zmiany. Dla Prezydenta było, by wątpliwym podejmować 

uchwalę gdzie jedno z rond miało by nosić nazwę Związku, dlatego że trzeba pamiętać, 

że Żołnierze Górnicy, którzy byli z określonych powodów wcielani do kopalń, min. Kopalni 

Uranu, gdzie pracowali w ciężkich warunkach, tracili zdrowie i życie to wtedy jeszcze nie 

było związku, należy przede wszystkim oddać cześć tym ludziom, którzy byli prześladowani 

w tamtych czasach a więc Żołnierzom Górnikom a nie Związkowcom, dlatego jest to 

kompetencja Rady Miasta zgodna z oczekiwaniami wnioskodawców, Prezydent myśli, że 

rozwiązanie jest właściwe. 

 

Radny Rafał Czajka, odniósł się do wypowiedzi Prezydenta Miasta dodając że w 2007 roku 

w styczniu Rada Miasta zajmowała się projektem nazwy ronda u zbiegu ulic Kostromska - 

Belzacka, wówczas wbrew projektowi wnioskodawców Rada Miasta zajmowała się zupełnie 

inną nazwą dla powyższego ronda „ tam był chyba pomysł Księdza Tischnera, który odbiegał 
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od wnioskowanego projektu” w związku z powyższym Radny, nie uważa za uzasadnione 

słowa Radnego Tomasza Sokalskiego że, Rada Miasta nie może zająć się powyższym 

projektem, który koresponduje w tym przypadku z intencją  wnioskodawców. Radny Rafał 

Czajka dodał, że bank nazw do którego odnosił się Radny Tomasz Sokalski nie jest 

obligatoryjny dla Rady Miasta, - rada może czerpać nazwy z Banku Nazw lub rada może się 

na nich wzorować, stąd radny słowa Pana Prezydenta uważa za słuszne, że chodzi o główną 

intencje przy nadaniu nazwy dla powyższego ronda, dlatego przy wykreśleniu słowa związek, 

które to wykreślenie radny uważa za uzasadnione, cały projekt jest godny poparcia. 

 

Radny Tomasz Sokalski „cieszę się że zarówno Pan Prezydent jak i Pan Rafał Czajka 

potwierdza moje zdanie, słusznym by było, ażeby nazwa ronda była bez słowa Związek, 

natomiast Radny mówi, o formalnej części można rzeczywiście analizować sobie w różny 

sposób, czy możemy, czy też nie, czy kompetencje ma tylko rada miasta, radny chciał by być 

w porządku w stosunku do związku, który złożył do rady miasta taki wniosek. 

 

Prezydent Miasta Krzysztof Chojniak poprosił, aby Pan Prezydent Adam Karzewnik odczytał 

w formie autopoprawki zmienioną nazwę  ronda. 

 

Wiceprezydent Adam Karzewnik „ w drodze autopoprawki proponuje następujący zapis §1: 

Rondu znajdującemu się w Piotrkowie Trybunalskim u zbiegu ulic Przedborskiej - Zalesickiej 

- Świerczowskiej nadaje się nazwę Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników. Ta 

sama poprawka w uzasadnieniu do projektu uchwały w ostatnim akapicie, obecnie proponuje 

się nadać nazwę Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników dla nowo 

wybudowanego ronda u zbiegu ulic Przedborskiej - Zalesickiej i Świerczowskiej 

w Piotrkowie Trybunalskim. 

 

Radny Jan Dziemdziora powiedział, „stawiam wniosek aby przy głosowaniu nie drżała mi 

ręka, by Przewodniczący był uprzejmy na okoliczność konsultacji z wnioskodawcami 

sporządzić 3 zdaniową notatkę włączyć do materiałów sesji i wtedy będzie czarne na białym”. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Marian Błaszczyński zapytał kto jest za przyjęciem nazwy 

Ronda Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników. W wyniku głosowania przy 

20 głosach za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących Rada Miasta podjęła Uchwałę 

Nr VIII/151/11 w sprawie nadania nazwy dla ronda w Piotrkowie Trybunalskim. 

 

Punkt 4.12. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Miasta do składu komisji 

opiniującej wnioski o przyznanie nagród dla trenerów, zawodników oraz osób 

wyróżniających się w działalności sportowej. 

Pan Marian Błaszczyński powiedział że Komisja Kultury i Kultury Fizycznej wydała opinię 

pozytywną przy 6 głosach za , bez głosów przeciwnych i wstrzymujących. Przewidziane jest 

że komisja będzie składała się z trzech osób Przewodniczący poprosił o składanie propozycji. 

 

Pani Radna Monika Tera zgłosiła Radna Jadwigę Wójcik 

 

Przewodniczący Rady Miasta zapytał, czy pani Radna Jadwiga Wójcik wyraża zgodę?. 
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Radna Jadwiga Wójcik powiedziała że, tak wyraża zgodę? 

 

Pani Radna Urszula Czubała zgłosiła Pana Radnego Ludomira Pencinę. 

 

Przewodniczący Rady Miasta zapytał, czy Radny wyraża zgodę? 

 

Radny Ludomir Pencina wyraził zgodę. 

 

Pani Radna Ewa Ziółkowska powiedziała, że w imieniu Klubu Radnych Sojuszu Lewicy 

Demokratycznej zgłasza Kandydaturę  Radnego Bronisława Brylskiego. 

 

Przewodniczący Rady Miasta powiedział, że jest problem z uwagi na brak obecności 

Radnego. Radny musi wyrazić zgodę. 

 

Radna powiedziała, że konsultowała kandydaturę telefoniczne z Panem Bronisławem 

Brylskim, który wyraził zgodę. 

 

Radny Adam Gaik zgłosił kandydaturę Radnego Krzysztofa Kozłowskiego. 

 

Przewodniczący Rady Miasta zapytał, czy Radny wyraża zgodę? 

 

Radny Krzysztof Kozłowski wyraził zgodę. 

 

Pan Marian Błaszczyński powiedział, że pospieszył się z interpretacją odnośnie zgody 

Radnego Bronisława Brylskiego. 

 

Pani Radca Prawna powiedziała, że nie ma takiego wymogu formalnego  żeby nie można było 

przegłosować uchwały zgodnie z propozycją z sali w związku z powyższym Radca uważa, że 

dla zachowania czystości sprawy można przyjąć zgodę zastępczą,  jeżeli radny zgłoszony nie 

zgadzał by się z propozycją, wówczas radni mogli by później stosowną uchwałą poprawiającą 

skorygować zapis. Nie będzie uchybieniem proceduralnym przegłosowanie projektu bez 

zgody kandydata. 

 

Radny Adam Gaik „chciałem doprecyzować czy należy to rozumieć, że każde podobne 

głosowanie nie wymaga wyrażenia zgody?,  jakiej rangi głosowanie wymaga wyrażenia 

zgody”? 

 

Radca Prawny powiedziała że,  „nie ma  podobnych głosowań,  dot. to rangi organu, 

do którego dokonywany jest wybór, jeżeli podstawą wyboru jest ustawa i dotyczy to np.  

wyboru komisji rady, o których mówi ustawa wówczas zgoda musi być, ponieważ jest jedną 

z przesłanek formalnych.  

 

Radny Adam Gaik poprosił aby opinie zapisać do protokołu. 

 

Przewodniczący powiedział, że rozumie o co chodzi radnemu, ale protokołowana jest cała 

sesja i ten zapis na pewno znajdzie się w protokole. 

 

Pan Sebastian Żerek zgłosił kandydaturę Radnej Katarzyny Gletkier. 

 

Przewodniczący Rady Miasta zapytał Czy Radna wyraża zgodę?. 
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Radna Katarzyna Gletkier powiedziała, że tak wyraża zgodę. 

 

Radna Jadwiga Wójcik poprosiła o 10 min przerwy. 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta przychylił się do wniosku, ogłosił przerwę. 

 

/15 min. przerwa/ 

 

Po przerwie 

 

Przewodniczący postawił zapytanie, jako iż stawił się radny Bronisław Brylski, czy wyraża 

zgodę na kandydowanie do komisji, która będzie powoływana? 

 

Radny Bronisław Brylski  zgodził się i podziękował Radnej Ewie Ziółkowskiej za zgłoszenie 

i Państwu Radnym że chcieli poczekać. 

  

Radna Katarzyna Gletkier wycofała swoją kandydaturę 

 

Przewodniczący Rady miasta powiedział w związku z tym że mamy 4 kandydatury: 

1. Radna Jadwiga Wójcik  

2. Radny Ludomir Pencina 

3. Radny Krzysztof Kozłowski 

4. Radny Bronisław Brylski 

 

Radny Tomasz Sokalski zapytał „skoro mamy tylko 4 kandydatów to nie możemy wybrać 4”? 

 

Przewodniczący powiedział, że w projekcie uchwały mamy wybrać 3 i 3 wybieramy, 

wyjaśnił, że każdy Radny może głosować pozytywnie na  trzech przedstawicieli i w związku 

z  tym Pan Marian Błaszczyński zapytał: 

 kto jest za przyjęciem kandydatury pani Jadwigi Wójcik?, 

 kto jest za przyjęciem kandydatury pana Radnego Ludomira Penciny?, 

 kto jest za przyjęciem kandydatury pana Radnego Krzysztofa Kozłowskiego? 

 kto jest za przyjęciem kandydatury pana Radnego Bronisława Brylskiego?. 

 

W wyniku głosowania:  

Pani Radna Wójcik 15 głosów, 

Pan Radny Ludomir Pencina 18 głosów, 

Pan Radny Krzysztof Kozłowski 5 głosów, 

Pan Radny Bronisław Brylski 17 głosów 

W związku z powyższym Pan Marian Błaszczyński poinformował iż: Członkami Komisji 

zostali: Ranna Jadwiga Wójcik, Radny Ludomir Pencina, Radny Bronisław Brylski. 

 

 

Rada Miasta podjęła Uchwałę Nr VIII/152/11 w sprawie wyboru przedstawicieli Rady 

Miasta do składu komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagród dla trenerów, 

zawodników oraz osób wyróżniających się w działalności sportowej. 
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Punkt 4.13. 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego (Wojciech Drząszcz bieg sztafetowy z okazji urodzin miasta) 

 

Pan Marian Błaszczyński powiedział że Komisja Kultury i Kultury Fizycznej wydała opinię 

pozytywną przy 7 głosach za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących. Komisja 

Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia opinię pozytywną przy 7 

głosach za , bez głosów przeciwnych przy 2 głosach  wstrzymujących. 

 

W wyniku głosowania przy 21 głosach za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących 

Rada Miasta podjęła Uchwałę Nr VIII/153/11 w sprawie wyrażenia zgody na 

wykorzystanie herbu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

 

Punkt 4.14. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego ( dla Polskiego Czerwonego Krzyża). 

 

Pan Marian Błaszczyński powiedział że Komisja Kultury i Kultury Fizycznej wydała opinię 

pozytywną przy 7 głosach za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących. Komisja 

Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia opinię pozytywną przy 9 

głosach za , bez głosów przeciwnych przy 1 głosie wstrzymującym. 

 

 

W wyniku głosowania przy 21 głosach za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących 

Rada Miasta podjęła Uchwałę Nr Uchwała Nr VIII/154/11 w sprawie wyrażenia zgody 

na wykorzystanie herbu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

  

Punkt 4.15. 

 

Przyjęcie uchwały dotyczącej zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego. 

 

Pan Marian Błaszczyński powiedział że projekt wypracowany jest przez Komisję Statutowo 

Regulaminową i przyjęty przez nią 4 głosami za, bez głosów przeciwnych przy 2 głosach 

wstrzymujących. 

 

Radny Jan Dziemdziora powiedział, że na temat pracy komisji statutowo regulaminowej 

publicznie do tej pory się nie wypowiadał, dlatego że brał udział w jej pracach, po zatem 

na użytek komisji Pan Jan Dziemdziora postawił wnioski, o wprowadzenie zmian w statucie. 

Wnioski Radnego sprowadzały się do wzmocnienia pozycji Rad Osiedli, do prowadzenia 

instytucji tzw. wysłuchania obywatelskiego i do wprowadzenia możliwości inicjatywy 

ustawodawczej przez mieszkańców miasta. Radny powiedział, że na pierwszym posiedzeniu 

komisji statutowo regulaminowej spotkał się z niechęcią. Przeciwko projektom Jana 

Dziemdziory stanął zastęp urzędników, którym dowodził Sekretarz Miasta, część radnych 

podchodziła do projektów z pewną niechęcią, „a nawet niektórzy kreowali się na omnibusów 

stwierdzając, iż to my radni wiemy najlepiej co mieszkańcom jest potrzebne, w którym 
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miejscu i w jakim czasie”. Radnego stanowisko można wyczytać w projekcie uchwały zmian 

statutowych, które dla radnego są tylko zmianami kosmetycznymi, natomiast co do meritum      

wnioski poległy przy zjawisku niechęci i odmowy podjęcia tematu.  W projekcie są podpisy 5 

radnych, którzy wnoszą o zmiany kosmetyczne, natomiast  nie ma podpisu min. Radnego 

Jana Dziemdziory i jak dobrze radny pamięta nie ma podpisu Radnego Piotra Masiarka, w 

związku z powyższym, nastawienie radnego do przedmiotowego projektu uchwały jest 

negatywne „fakt jest faktem, że w toku dyskusji min. Sekretarz Miasta informował, że 

kancelaria Prezydenta Państwa pracuje nad projektem o wzmocnieniu udziału mieszkańców 

w samorządzie terytorialnym współdziałaniu gmin powiatów, województw o zmianie 

niektórych ustaw” Radny przyjął powyższą informację do wiadomości, zapoznał się                 

z projektem, który faktycznie idzie w kierunku demokratyzacji życia społecznego w naszym 

kraju „nie mniej nigdzie nie jest napisane kiedy ten projekt ustawy ujrzy światło dzienne tym 

bardziej, kiedy wchodzimy w fazę przedwyborczą jeśli chodzi o wybory do sejmu i senatu. 

Nie wiem skąd się brały obawy niektórych radnych i urzędników w 100%, że przyjęcie 

powyższych zmian proponowanych przez Jana Dziemdziorę nie ma racji bytu z powodu tego, 

iż może służby prawne wojewody uchylą taki projekt uchwały a tak nie jest dlatego, że           

w dniu 11 lutego 2010 roku projekt uchwały zmieniającej statut podjęła Rada Miejska            

w Bełchatowie wprowadzając m.in. instytucje inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców           

i jakoś wtedy służby prawne wojewody tej uchwały nie uchyliły ani nie stwierdziły jej 

sprzeczności z obowiązującym prawem”. 

 

Radny Rafał Czajka powiedział, „ słuchając wypowiedzi Radnego Jana Dziemdziory  

odnoszę wrażenie, że spotkaliśmy się 1 raz, nagle wszyscy na Pana Jana napadli i wszyscy od 

razu byli na nie. Tymczasem należy się wypowiadać na ten temat precyzyjnie, posiedzenia 

były 4 trwające na przestrzeni około 3 miesięcy i postulaty oraz wnioski Radnego Jana 

Dziemdziory wcale nie spotykały się z niechęcią „sztabu” urzędników reprezentowanych 

przez Pana Sekretarza, Radcę Prawnego, czyli tych urzędników było 2 i  Pani Kierownik 

Biura Rady Miasta. Każdy wniosek był wnikliwie analizowany i przedstawiony państwu 

projekt uchwały zmian w Statucie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego jest starannie 

wypracowany. Nie jest to coś co powstało nagle i powstało z niechęci do Pana Radnego, czy 

też konkretnie Jana Dziemdziory pomysłów, mogę powiedzieć zupełnie coś innego, że 

Radnego osoba spotykała się z bardzo dużą przyjaźnią w pracach komisji jak zawsze zresztą       

i taka nieprecyzyjna wypowiedź z Pana strony sugerująca zupełnie coś innego stawia prace 

Komisji Statutowo-Regulaminowej w mylnym świetle. 

 

Radny Jan Dziemdziora odniósł się do wypowiedzi Radnego Rafała Czajki „stwierdził iż 

delikatnie mówiąc mija się z prawdą, a kto wątpi w stwierdzenie Radnego może zapoznać się 

z protokołami posiedzeń tej komisji, na pewno nie znajdzie tam potwierdzenia tego co 

powiedział Radny Rafał Czajka w 100%. 

 

W wyniku głosowania przy 13 głosach za, 1 głosie przeciwnym i 7 wstrzymujących Rada 

Miasta podjęła Uchwałę Nr Uchwała Nr VIII/155/11 w sprawie dotycząca zmiany 

uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

 

Punkt 5. 

 

Interpelacje oraz zapytania i wnioski radnych.  
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Pan Rafał Czajka złożył serdeczne podziękowania dla Pana Prezydenta Miasta i Pana 

Dyrektora OSiR-u w imieniu młodzieży zamieszkujących okolice skate parku, którzy słyszeli 

w mediach i ze strony Urzędu Miasta o planach modernizacji w/w parku. 

 Radny zapytał, o system ostrzegania mieszkańców przed niebezpieczeństwami?, czy odbyła 

się próba nowo zakupionych syren obrony cywilnej, Radny jak i mieszkańcy zachodniej 

części miasta rejonu kortów tenisowych ulicy Belzackiej nie słyszeli syren, w związku            

z powyższym Radny zapytał czy była przeprowadzana próba syren (która miała odbyć się            

w rocznicę katastrofy lotniczej)?, czy próba nie była przeprowadzana?, Radny zapytał ile na 

terenie miasta jest syren alarmowych? -, jeśli syreny nie są słyszalne w zachodniej części 

miasta  i czy da się coś z tym zrobić?. 

 

Pan Adam Gaik dołączył się do głosu Pana Rafała Czajki, zapytał, o rejon ulicy Roosvelta       

i róg Żelaznej- syreny były trudno usłyszeć, czy w rejonie ulicy Wroniej jest jakaś 

sygnalizacja dźwiękowa w razie jakiś nieprzewidzianych zdarzeń? 

 

Pani Ewa Ziółkowska „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Prezydencie, Szanowni 

Państwo, ponieważ nie mogłam uczestniczyć w posiedzeniu ostatniej Sesji Rady Miasta, dziś 

wracam do artykułu, który ukazał się 31 marca w Tygodniu Trybunalskim. Artykuł traktował 

o oświacie, w mieście i regionie. Jako Radna pozwoliłam tam sobie wyrazić pogląd, iż w 

mojej ocenie w Piotrkowie nie ma, jak by tego nie nazwał polityki, strategii, koncepcji 

rozwoju oświaty w mieście. Wyraziłam swój pogląd i liczyłam się z tym, że w artykule mogą 

znaleźć się wypowiedzi nie zgadzające się z moim punktem widzenia, nie spodziewałam się 

jednak takiego nadużycia. Rzecznik Pana Prezydenta Miasta Pani Elżbieta Jarszak dwukrotnie 

w artykule tym zarzuciła mi mijanie się z prawdą - to taka bardzo zgrabna figura stylistyczna 

która teoretycznie nie zarzuca kłamstwa. 

Cyt. „Niemal rok temu 28 kwietnia 2010 roku Radni Rady Miasta przyjęli uchwałę dokument 

strategiczny określający podstawowe kierunki rozwoju jednostek oświatowych miasta pod 

nazwą Strategia Rozwoju Edukacji w Piotrkowie Trybunalskim na lata 2010-2015, dokument 

ten zawiera analizie dotychczasowej sytuacji piotrkowskiej oświaty w sferze materialnej, 

edukacyjnej, w oparciu o analizę swot - analiza możliwości, zagrożeń silnych i słabych stron 

strategia precyzyjnie określa główne cele rozwoju piotrkowskiej oświaty z uwzględnieniem 

trwających cały czas zmian w zakresie prawa oświatowego. Dla przyzwoitości i prawdy 

historycznej należało by i to powinna zrobić Pani rzecznik Pana Prezydenta dodać że Radna 

Ziółkowska nie uznała tego dokumentu za strategię i dała temu wyraz w swoich 

wypowiedziach na sesji i nie głosowała za przyjęciem tego dokumentu. Pani Ewa Ziółkowska 

odesłała Panią rzecznik i wszystkich państwa zainteresowanych do protokołu z tejże sesji, 

gdzie kilkakrotnie w sprawie tego dokumentu się wypowiadałam a rada wcale nie 

jednomyślnie przyjęła ten dokument.  

Cyt 2 „Strategia rozwoju została opracowana przy współpracy zespołu konsultacyjnego 

Prezydenta Miasta do spraw Oświaty i Wychowaniu w skład tego zespołu wchodzi 16 osób      

w tym Pani Ewa Ziółkowska kończy Elżbieta Jarszak. Radna odsyłała zainteresowanych do 

protokołu z 28 kwietnia minionego roku ale również do kilku innych, z których wynika że do 

zespołu została zaproszona w sprawie jakiegoś pomysłu na piotrkowską oświatę ale jako 

przedstawiciel związku zawodowego, a wszyscy wiedzą jaka jest rola związków 

zawodowych, - precyzyjnie zapisana w ustawie o związkach zawodowych. Pani Ewa 

Ziółkowska powiedziała, że miała już okazję wyrażać swoją opinię o pracy tego zespołu           

i swej w nim roli kilkakrotnie min. na tej sali. Urzędnikowi nie wolno manipulować faktami     

a już sugerowanie czytelnikom, ze radna mówi co innego i robi co innego a tym samym jest 

niewiarygodna to proceder karygodny, radna liczy na interwencję Pana Prezydenta                   
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i zwrócenie uwagi urzędnikom, że maja prawo bronić interesów swojego pracodawcy ale 

maja  to robić zgodnie z prawdą i liczyć się ze słowami. 

 

Radna Monika Tera złożyła interpelacje – w załączeniu do protokołu. Radna poprosiła o ustną 

odpowiedź Pana Prezydenta „ od 2007 roku Rada Osiedla Armii Krajowej bardzo czynnie 

interesuje się losem obiektu sportowego na terenie prywatnym centrum handlowe Ptak przy 

ulicy Dmowskiego. Do chwili obecnej jak jest to widoczne że na terenie nic się nie zadziało?, 

co mogło by wskazywać na powstanie takiego obiektu, Czy panu Prezydentowi wiadomo co       

i kiedy zacznie budować prywatny właściciel tego terenu? Czy jednostki podległe Panu 

Prezydentowi wydały jakiekolwiek decyzję dot. potencjalnego obiektu sportowego przy ulicy 

Dmowskiego? Jakie działania zostaną podjęte przez Pana Prezydenta celem egzekwowania 

realizacji zawartej umowy, przy sprzedaży powyższych terenów? 

 

Radny Tomasz Sokalski zadał 3 pytania dot.  boiska - Orlik 2012. Radny zapytał, Prezydenta 

Miasta jakie są plany odnośnie budowy boisk typu Orlik w Piotrkowie Trybunalskim (do 

końca możliwości składania aplikacji o dofinansowanie),  Radny zapytał o plany na 

przyszłość, jakie lokalizacje są brane pod uwagę? Drugie pytanie dot. ulicy Witosa. Radny 

zapytał jaki wpływ mogą mieć na drogę wykonaną technologią tzw. emulsyjno grysowej –

(technologia umożliwia przemieszczanie się aut o małym tonażu), obecnie pojawiły się tam 

samochody ciężkie powyżej 30 t., jaki wpływ mogą mieć ciężkie auta?  

Radny zapytał czy Pan Prezydent wie coś na powyższy temat, czy prowadzona jest tam jakaś 

inwestycja? czy też powstała jakąś kopalnia piachu? czy nie obawiamy się że ta ulica             

w krótkim czasie zostanie zdewastowana? Radny odniósł się do interpelacji z poprzedniej 

sesji, jako iż dostał nie pełną odpowiedz, która miała dot. wydatków na remonty dróg, Pan 

Tomasz Sokalski, prosił o sumę wydatkowania dotyczącą całego roku, do dnia 21 lutego.  

Mówca zapytał w jaki sposób, jest zapewniona gwarancja na łatanie dziur? poprosił                 

o kserokopie umowy. 

 

Radny Jan Dziemdziora zapytał o nieruchomość przy ul. Sieradzkiej 8, powyższy temat był 

poruszany przez ostatnie kilka miesięcy min. na forum merytorycznych komisji.  Radny 

nawiązał do wyjazdowego posiedzenia w Komendzie Miejskiej Policji rozważania szły           

w kierunku ożywiać, nie ożywiać stare miasto, radny uważa że powinno być ożywiane pod 

względem kulturalnym ale należy uwzględniać min. interes mieszkańców tam mieszkających 

od 10- leci. Przedmiotem rozważań min. była sytuacja nieruchomości przy  ul. Sieradzkiej 8, 

jej stan techniczny różne sytuacje wynikające m.in. z odwiedzin uczestników biesiad               

w pubach,- były tam m.in. zarzuty formułowane pod adresem jednego z pubów 

funkcjonujących przy ulicy Rycerskiej, właściciel robił co mógł i robi co należy żeby 

ograniczyć uciążliwości z funkcjonowania powyższego pubu, niemniej mieszkańcy tejże 

nieruchomości, na swój sposób odbierają te uciążliwości i denerwują się tą sytuacją. Radny 

zapytał o nieruchomość, dlatego, że w końcowym etapie rozmów na powyższy temat padały 

deklaracje w odniesieniu do nieruchomości, iż  zostaną podjęte działania techniczne,                

w postaci wymiany drzwi, zainstalowania domofonu. Radny zapytał na jakim etapie te 

działania się znajdują? 

 

Radny Rafał Czajka zapytał o budowę Orlika przy Gimnazjum Nr 2. Czy prace na w/w 

boisku zostały zaniechania w okresie zimowym? Radny zapytał również o przyczyny, które 

spowodowały rezygnacje z Orlika na terenie Uniwersytetu Humanistyczno Przyrodniczego. 

 

Radny Przemysław Winiarski zapytał czy zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami 

prowadzone były analizy na temat możliwości zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic 
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Kostromskiej - Wojska Polskiego. Radny proponował żeby jazda na wprost odbywała się 

jednocześnie ze skrętem w lewo i dot. to jednocześnie ulicy Kostromskiej i ul. Wojska 

Pilskiego. Radny powiedział że podobne rozwiązanie funkcjonuje na skrzyżowaniu przy       

ul. Kostromskiej – Słowackiego. Radny rozumie że jest mniej miejsca ale właśnie obietnica 

ze strony władz miasta polegała na przyjrzeniu się, czy jest to wykonalne i jest to zgodne           

z przepisami ruchu drogowego.   

Radny zapytał, czy władze miasta zastanawiają się w jakikolwiek sposób nad zmianą 

organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Polnej i Armii Krajowej. Często tam dochodzi do 

zdarzeń potencjalnie zagrażających życiu i zdrowiu kierujących 

 

Radny Krzysztof Kozłowski zapytał, czy w najbliższym czasie przewiduje się likwidację 

przedszkola Samorządowego Nr 1 i przeznaczenie budynku na inne cele, czy Przedszkole 

samorządowe Nr 1 zostanie w tym samym miejscu czyli w obecnej siedzibie? Radny zapytał 

również czy łatanie dziur, które odbywało się w okresie zimy, w okresach odwilży odbywało 

się ze środków przeznaczonych na akcję zima, czy odbywało się to ze środków, które zostały 

wyłonione na ten cel w ramach przetargu, jeżeli były to środki przeznaczane ze środków na 

akcję Zima radny zapytał czy było to zgodne z prawem. 

 

Radny Adam Gaik zapytał o ulicę Roosvelta, czy są  prowadzone prace w kwestii 

dokumentacji ewentualnie czy przygotowywany jest wniosek w ramach tzw. „ schetynówek” 

w zakresie modernizacji tej ulicy np. tak jak wykonana została ul. Łódzka, lub może są inne 

pomysły jeśli chodzi o ulicę Roosvelta. Radny zapytał o rozstrzygnięcie przetargów dot. 

kompleksu, który znajduje się przy Strawie i Starowarszawskiej, kilku połączonych działek 

które były przedmiotem sprzedaży czy są jakieś dalsze rozstrzygnięcia z kompleksem tych 

nieruchomości. 

 

Radny Piotr Masiarek dopytał o możliwości przeniesienia przestanku MZK na ul. 

Słowackiego przy Kościele po drugiej stronie. Rozmowy na powyższy temat trwają już dość 

długo obijają się tutaj o pewne decyzje urzędnicze niemniej jednak ten problem cały czas 

narasta, czy jest możliwość przesunięcia przystanku?  

 

Punkt 6 

 

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie 

Trybunalskim w 2010 roku. 

 

Przewodniczący powiedział że ze sprawozdaniem zapoznały się komisje: Komisja ds. 

Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Komisja Budżetu Finansów i Planowania. 

Sprawozdanie zostało przyjęte do wiadomości. 

 

Punkt 7 

 

Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2010 r. 

 

Przewodniczący powiedział że ze sprawozdaniem zapoznały się komisje: Komisja ds. 

Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Komisja Administracji, Bezpieczeństwa 

Publicznego i Inwentaryzacji Mienia. Sprawozdanie zostało przyjęte do wiadomości. 

 

Punkt 8 
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Sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego za 2010 r.  

 

Przewodniczący powiedział że ze sprawozdaniem zapoznały się komisje: Komisja ds. 

Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Komisja Administracji, Bezpieczeństwa 

Publicznego i Inwentaryzacji Mienia. Sprawozdanie zostało przyjęte do wiadomości. 

 

Punkt 9 

 

Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych przez Radę Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego w okresie od 25 sierpnia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. 

 

 

Przewodniczący powiedział że sprawozdanie było przedmiotem analizy Komisji ds. Rodziny, 

Zdrowia i Spraw Społecznych i Osób Niepełnosprawnych, Komisji Administracji, 

Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego, Komisji Polityki 

Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych, Komisja Budżetu, Finansów i Planowania. które 

przyjęły sprawozdanie do wiadomości. 

 

Punkt 10 

 

Informacja o działalności Prezydenta Miasta Między sesjami. 

 

Radny Rafał Czajka  zapytał, o spotkanie w dniu 7 kwietnia 2011 r. o spotkanie Pana 

Wiceprezydenta Adama Karzewnika w sprawie budowy elektrociepłowni gazowej. 

 

Wiceprezydent Adam Karzewnik odpowiedział „to jest kolejna firma, która proponuje 

rozwiązanie problemu produkcji dostawy ciepła w mieście Piotrkowie Trybunalskim               

w sposób  podobny jak prezentowała firma ETC Tanie Ciepło,  którego przedstawicielem był 

Pan Prezydent Waldemar Matusewicz. Dokładnie takie same warunki, firma sama chce 

wybudować ciepłownie gazową, podjęcie decyzji czy Miasto zgadza się na ten sposób 

realizacji dostawy ciepła w mieście czy też w inny, będzie możliwe po wykonaniu analiz, 

które będą zlecone instytucjom, które się na tym dobrze znają. Wiceprezydent powiedział, że 

przestrzegł spółdzielnie, administracje budynków, by zbyt pochopnie nie podpisywały 

długoletnich umów na dostawy ciepła proponowane przez różne firmy, jest to dość spora 

konkurencja w tej dziedzinie, trzeba wziąć jednak pod uwagę każdą firmę, być może 

doprowadzi to do tego że ciepło w Piotrkowie Trybunalskim nie będzie drożało a być może, 

stanieje tak jak proponowała firma ETC Tanie Ciepło. W prasie ukazały się informacje dot. 

rozmów w Opocznie, Piotrkowie Trybunalskim - zamierzenia firm, które działają jak gdyby 

pod presją czasu, ponieważ zmiana prawa ochrony środowiska wymusza zmniejszenie emisji 

gazów cieplarnianych. Pan Adam Karzewnik powiedział, że należy przeanalizować wszystkie 

propozycje firm które poruszają się na polskim rynku, dopiero wtedy będzie można podjąć 

dobrą decyzję”. 

 

Radny Tomasz Sokalski zapytał, o elektrociepłownię gazową - czy w momencie 

wybudowania przez prywatną firmę ciepłowni, elektrociepłowni radni muszą wyrażać na to 

zgodę, czy Radni muszą w jakiś sposób podpisywać umowę, czy też na zasadzie zdrowej 

konkurencji firma przychodzi, buduje, zaprasza do współpracy a Miasto nie ma innego 

wyjścia i musi w sieć posiadaną przez miasto tego kontrahenta wpuścić”. 
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Wiceprezydent Adam Karzewnik odpowiedział, że firmy posługują się straszakiem, że 

wybudują ciepłownię i miasto będzie musiało ją wpuścić do miejskiej sieci, jeśli chodzi           

o sieci ciepłownicze to nie jest to taka prosta sprawa, należy spełnić wiele warunków 

technicznych i ekonomicznych żeby można udostępnić miejską sieć. Zasada TPA w sieciach 

ciepłowniczych nie funkcjonuje tak jak w sieciach elektrycznych, to nie do końca jest tak że 

ktoś sobie bez zgody właściciela sieci wybuduje i ma możliwość włączenia się do tej sieci. 

Jest wiele warunków które musi spełnić 

 

Radny Tomasz Sokalski powiedział, że bierzemy pod uwagę że ktoś je spełni, skoro jest 

zainteresowany inwestycją. 

 

Wiceprezydent Adam Karzewnik powiedział, że jeśli to będzie tańsze dla odbiorcy, to miasto 

udostępni sieć, nie może wpływać niekorzystnie pod względem ekonomicznym, kosztowym 

na innych  odbiorców, albo wszyscy, albo wyodrębnić sieć ponieważ ta sieć jest promieniowa 

a nie pierścieniowa. Pan Adam Karzewnik powiedział, że jest to bardzo trudna sprawa i jak na 

razie nie chce wchodzić w szczegóły techniczne. Wiceprezydent powiedział że Miasto nie 

będzie się wzbraniało jeśli ktoś faktycznie spełni warunki, które na dodatek będą korzystne 

dla odbiorcy końcowego, 

 

Radny Tomasz Sokalski zapytał, czy miasto ma jakiś wpływ na to czy też nie. 

 

Wiceprezydent powiedział że mamy wpływ na udostępnienie sieci. 

 

Radny Tomasz Sokalski zapytał, o spotkanie w dniu 31 marca Wiceprezydenta Adama 

Karzewnika z projektantami i wykonawcą schroniska dla bezdomnych zwierząt. Tematem 

spotkania była sprawa usunięcia usterek w obiekcie. Radny poprosił o rozszerzenie tematu. 

6 kwietnia wiceprezydent Adam Karzewnik spotkał się z przedstawicielami firmy w sprawie 

budownictwa mieszkaniowego, Radny poprosił o rozszerzenie powyższego punktu. 

 

Wiceprezydent Adam Karzewnik powiedział że po zimie Pani Prezes Towarzystwa Opieki 

Nad Zwierzętami zgłaszała pewne problemy eksploatacyjne schroniska dla zwierząt. 

Wiceprezydent poprosił wykonawcę schroniska, projektantów jak również Panią Prezes i były 

omawiane problemy które dot. funkcjonowania kanalizacji, stanu posadzki w boksach, oraz 

wentylacji w kuchni. Na tym spotkaniu były podjęte odpowiednie decyzje czyli już się 

realizuje wymianę posadzek w boksach, które zostały wykonane niestaranne, wykonawca  

poprawia to na swój koszt, natomiast projektanci analizują sprawę wentylacji                                   

i funkcjonowania kanalizacji. 

Spotkanie z firmą Abart w sprawie budownictwa mieszkaniowego, zgłosił się Prezes tej 

firmy, z propozycją budowy mieszkań komunalnych w mieście Piotrkowie Trybunalskim, 

przedstawił jakie to mają być budynki, również powiedział, że taki system jest zastosowany      

w Pabianicach i do końca miesiąca kwietnia obiecano że przedstawią propozycję ewentualnej 

umowy, ta umowa byłaby umową dot. Partnerstwa Publiczno Prywatnego w realizacji 

budownictwa mieszkaniowego w Piotrkowie. 

 

Radny Tomasz Sokalski zapytał czy  posiadamy więcej informacji oprócz projektu 

zrealizowanego w Pabianicach. 
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Wiceprezydent powiedział, „ że jest sygnał ,że w Pabianicach, ale oczywiście wybierzemy się 

do Pabianic zobaczymy jak to wygląda od strony technicznej, chociaż tam to nie była formuła 

partnerstwa publiczno prywatnego tylko inny system budowy. 

 

Radny Sokalski Tomasz zapytał, czy gdzieś w Polsce jest realizowane takie przedsięwzięcie 

w Ramach Partnerstwa Publiczno Prywatnego, czy to już komuś wyszło. 

 

Pani Katarzyna Szokalska powiedziała, że są zbierane informację z całej Polski odnośnie 

Partnerstwa Publiczno Prywatnego, jest to nowa dziedzina, która po zmianie ustawy zaczęła 

bardzo prężnie działać, w partnerstwie są inwestycje, na które jest ogłoszony wybór partnera 

publicznego. Ustawa funkcjonuje około 1,5 roku natomiast wszystkie firmy doradcze                

z którymi były prowadzone rozmowy twierdzą że pełen proces przeprowadzenia wszelkich 

analiz finansowo - ekonomiczno - technicznych łącznie z wyborem firmy która będzie 

zainteresowana realizacją to jest proces około 2 letni, teraz wchodzimy w ten okres gdzie 

pierwsze umowy mogą być podpisywane. 

 

Radny Tomasz Sokalski powiedział, że doczytał że w ramach partnerstwa Publiczno 

prywatnego jest wybudowany parking obok Wawelu w Krakowie więc jakaś  inwestycja, 

która została zrealizowana w ten sposób jest, radny powiedział że wie iż pan Prezydent 

Majchrowski zrobił takie spotkanie w marcu tego roku na temat rozszerzenia PPP                   

w Krakowie i m.in. o budownictwo w Krakowie, natomiast to co powiedziała Pani 

Kierownik, to rzeczywiście PPP powinno dot. inwestycji kilkudziesięciomilionowych z tego 

powodu, że przygotowanie analizy, które powinien zrobić partner, to są olbrzymie koszty 

procentowe nawet w stosunku do całej inwestycji, dlatego jest to dla radnego novum i 

zastanawia się w jakiś sposób, moglibyśmy wybudować mieszkania komunalne na zasadzie 

PPP, nie jest to przecież inwestycja kilkudziesięciomilionowa, radny myśli że jest to dużo 

mniejsza inwestycja, i na ile będzie to opłacalne biorąc pod uwagę  pierwsze koszty, czyli 

uzgodnienia i firmy doradcze.  

 

Sekretarz Miasta Bogdan Munik odniósł się do wypowiedzi radnego Tomasza Sokalskiego, 

który to powiedział iż pytanie zmierzało do tego czy w formule PPP są realizowane budynki 

komunalne? Sekretarz Miasta powiedział, że jest to prawda, wchodzą one w fazę ogłaszania 

wyborów Partnera Prywatnego, czy to w trybie przetargu nieograniczonego, czy w trybie 

koncesji na roboty budowlane, czy w trybie powołania spółki celowej. Jeżeli chodzi o inne 

inwestycje już funkcjonujące, to prawdą jest że w tym zakresie parking w Krakowie również 

wybudowany jest w tej formule, ale według pierwszych założeń ustawy  o Partnerstwie 

Publiczno Prawnym, który już funkcjonuje około 6 lat temu wybudowane było w Sopocie 

Centrum Hafnera, które było utworzone w układzie spółki celowej, do której to miasto 

wniosło grunty a partner prywatny wniósł środki finansowe na realizację całego kompleksu 

inwestycji i na dzień dzisiejszy miasto Sopot odsprzedało swoje udziały po zrealizowanie celu 

jakim było wybudowanie centrum Hafnera, również w tej formule jest wybudowana Hala 

widowiskowo sportowa, oraz innego rodzaju inwestycje związane z infrastrukturą gdzie 

partner prywatny buduje infrastrukturę i potem zbiera z tego tytułu pożytki. Sekretarz Miasta 

powiedział że, jeśli Pan radny będzie miał chwilę czasu to zaprasza, jesteśmy po wstępnych 

analizach i symulacjach i będzie mógł zobaczyć jak rozkładają się koszty związane                  

z udziałem miasta przy realizacji tego cyklu, jakie prezydent Miasta sobie założył                   

w programie, którego celem jest wybudowanie w Piotrkowie, rozpoczęcie procesu 

inwestycyjnego związanego z wybudowaniem 310 mieszkań komunalnych na już 

przygotowanych praktycznie terenach. Powyższe symulacje, jaki  będzie udział miasta, jakie 

będzie rozłożenie kosztów, są wstępnie przygotowane. 
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Radny Tomasz Sokalski powiedział, że z chęcią się spotka. 

 

Radny Jan Dziemdziora zapytał, o kilka szczegółów dot. konferencji na temat projektu nowej 

ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. 

 

Wiceprezydent Adam Karzewnik powiedział, że już od wielu lat dyskutuje się nad 

wprowadzeniem nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, powyższa 

ustawa niesie za sobą dość poważne konsekwencje dla gminy. Według tej ustawy, 

właścicielem wszystkich odpadów z terenów miasta staje się gmina, która gospodaruje od 

początku do końca czyli zawiera umowy z mieszkańcami, jak również organizuje przetargi na 

wywóz tych nieczystości od mieszkańców, miasto powyżej 10 tys. mieszkańców powinno być 

podzielone na sektory ( na każdy sektor powinien być ogłoszony przetarg, z wyłonieniem 

dostawcy), Konferencja odbyła się z udziałem przedstawiciela Ministerstwa Środowiska, 

tematem spotkania, były sprawy związane z budową regionalnych zakładów 

zagospodarowania  odpadów- województwo jest podzielone na regiony i w kilku tych 

regionach jest wyznaczona lokalizacja zakładów zagospodarowania odpadami. Miasto 

Piotrków Trybunalski, jest przypisane do miejscowości Różanna (jest to w okolicach 

Opoczna) Wiceprezydent powiedział, że posiada informacje, iż w miejscowości Różannej 

zaczyna się budowę zakładu zagospodarowania odpadów, który nie uwzględnia ilości 

odpadów z Piotrkowa Trybunalskiego. Miasto interweniowało w Urzędzie Marszałkowskim, 

gdzie okazało się że Wojewódzki Plan Zagospodarowania Odpadów nie jest prawem 

miejscowym. Pan Adam Karzewnik zwrócił się z zapytaniem czy problem „ramy 

instytucjonalne” zostanie rozwiązany, (trzeba kogoś wyznaczyć na prowadzącego, wyznaczyć 

partycypację w kosztach), nie spotkało to się to ze zrozumieniem ze strony Przedstawiciela 

Ministerstwa Środowiska, w związku  z powyższym w planach jest doprowadzenie do 

rozmowy z eko - regionem w Bełchatowie, jest to profesjonalna firma w zagospodarowaniu 

odpadów. Prowadzone są rozmowy w Urzędzie Marszałkowskim w Wydziale Ochrony 

Środowiska, Wiceprezydent ma nadzieję, że miasto zostanie przeniesione do innego rejonu, 

który bardziej jest otwarty na współpracę choć również w planach jest alternatywa na 

zagospodarowanie odpadów stałych poprzez  ich termiczną utylizację. 

 

Punkt 11 

 

Informacja Przewodniczącego dotycząca interpelacji, które wpłynęły między sesjami. 

 

W okresie miedzy sesjami zostały zgłoszone przez Radnych i przekazane do Prezydenta 

Miasta następujące interpelacje: 

 

1. W dniu 5 kwietnia 2011 roku Radny Pan Jan Dziemdziora złożył interpelację 

w sprawie problemu zaopatrzenia mieszkańców w ciepło. Przekazano do Prezydenta 

Miasta w dniu 5 kwietnia 2011 roku. 

2. W dniu 6 kwietnia 2011 roku Radny Pan Mariusz Staszek złożył wniosek w sprawie 

ustawienia znaku „Zakaz wyprowadzania psów” w pobliżu pomnika Jana Pawła II. 

Przekazano do Prezydenta Miasta w dniu 7 kwietnia 2011 roku. 

3. W dniu 26 kwietnia 2011 roku Radny Pan Jan Dziemdziora złożył wniosek 

w sprawie utrudnień na skrzyżowaniu ulicy Słowackiego i Reja. Przekazano do 

Prezydenta Miasta w dniu 26 kwietnia 2011 roku. 
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Punkt 12 

 

Odpowiedzi na zapytania Radnych. 

 

Pan Marek Domański odpowiedział, na pytania Pana Rafała Czajki i Pana Adama Gaika - 

powiedział, że system ostrzegania, alarmowania w Piotrkowie działał bez zarzutów. Pan 

Domański powiedział że była przeprowadzona analiza z zapytaniem dlaczego system nie 

zadziałał w dniu 10 kwietnia. „Na podstawie odczytu historii z centrali ustalono, że 

dwukrotnie w tym dniu został wysłany  sygnał radiowy włączenia alarmu we wszystkich 

syrenach, codziennie na centrali sprawdzany jest system, który pokazuje które syreny 

działają, które mają jakąś usterkę, w tym dniu nie działały syreny 11 i 18 – syreny, które były 

zakładane w miesiącu kwietniu ( na budynku Urzędu Miasta i na ul. Rakowskiej). „Sygnał 

dotarł do centrali wojewódzkiej i został zapisany w pamięci, z powyższego wynika ze w dniu 

10 kwietnia o godzinie 18.00 powstały silne zakłócenia w kanale radiowym, które 

uniemożliwiły odbiór sygnału radiowego na terenie całego miasta, system ostrzegania składa 

się z 22 syren, które są rozłożone i słyszalne na całym mieście - niesłyszalne mogą być na 

terenie Wierzej, - jeśli byłoby konieczne użycie syren wówczas na teren Wierzej wysyłany 

jest wóz Straży Pożarnej, który przekazuje powyższy sygnał. Dwie nowe syreny nowej 

generacji zostały założone na Urzędzie Miasta, ulicy Rakowskiej i na Chrobrym. Są to 

nowoczesne syreny z głosem, który informuje jakie jest zagrożenie. Syreny założone są na ul. 

Roosvelta (na młynie), ul. Wronia (areszt- syrena połączona z systemem więziennictwa). 

 

Radny Rafał Czajka powiedział, że pytał o rejon ulicy Belzackiej, zachodniej części miasta 

przy pętli MZK, w którym to 10 kwietnia syreny nie były słyszalne. 

 

Marek Domański powiedział, że przed chwilą przeczytał analizę, która mówi że sygnał 

poszedł, zakłócenia radiowe uniemożliwiły włączenie syreny. 

 

Pan Rafał Czajka zapytał o syrenę na budynku Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego. 

 

Pan Marek Domański powiedział że na ulicy Słowackiego są umieszczone syreny na bloku 

178, 178/51, 57. 

 

Pan Rafał Czajka zapytał, czy miasto może się zabezpieczyć przez tego typu sytuacjami, by 

takie zakłócenia jeszcze raz się nie powtórzyły. 

 

Pan Marek Domański powiedział, że nowe syreny, które zostały zamontowane jest trudniej 

zakłócić. 

 

Radny Tomasz Sokalski powiedział, że odpowiedź Pana kierownika jest niejasna, skoro 

sygnał doszedł, czyli nie został zakłócony, to czemu ta syrena nie zadziałała. 

 

Pan Marek Domański powiedział, że z oświadczenia firmy KROKUS (czytane wcześniej) 

wynika, że silne zakłócenia uniemożliwiły uruchomienie sygnału syren. Kierownik 

powiedział, że gdyby coś się działo to syreny nie są jedynym systemem ostrzegania miasta. 

 

Pani Dyrektor Małgorzata Majczyna odpowiedziała na pytanie Pana Rafała Czajki w sprawie 

Orlika, wyjaśniła, że  wraz z Prezydentem Adamem Karzewnikiem prowadziła rozmowy         

z Panem Rektorem Grzelczakiem dotyczące dzierżawienia terenu pod przyszłe boisko na 

minimum 11 lat. Propozycja dzierżawy została przygotowana na 11 lat, wówczas sprawą  
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zajął się Referat Gospodarki Nieruchomościami, aby tę umowę precyzyjnie przygotować          

i rozstrzygnąć kwestię przyszłych nakładów i ewentualnego, zwrotu nakładów wówczas 

termin powinien ulec wydłużeniu do lat 20 i  na tym terminie „zacięło się” Uczelnia nie 

chciała zaakceptować 20 lat obstawała przy 11 latach, co miastu nie gwarantowało zwrotu 

poniesionych nakładów i dlatego w powyższej kwestii „trzeba było się rozstać”. Jeśli chodzi      

o Orlika przy G2, - zostały wznowione prace, po kilku spotkaniach u Pana Prezydenta 

okazało się, że firma źle wyceniła pracę, szczególnie zaplecze boiska, firma już na starcie 

zaliczyła straty w wysokości 290 tys. zł. Firma przyznała się, że powyższa oferta została 

błędnie sporządzona wówczas pozostały im dwa wyjścia- zejść z budowy i zapłacić kary         

w wysokości 10 % (tak sobie to wyobrażali). Miasto uzmysłowiło firmie, że oprócz kar 

będzie trzeba zapłacić Miastu dodatkowe odszkodowanie z tytułu utraconych dotacji. Pani 

Dyrektor powiedziała że firma najwidoczniej przekalkulowała sobie, że te straty będą zbyt 

duże i po prostu wzięła się do pracy, z miesięczną gwarancją zakończenia prac. Dyrektor 

powiedziała, że ostatni nabór do budowy Orlika będzie w miesiącu sierpniu 2011 roku, co 

oznacza, że na 2012 rok planowana jest ostatnia edycja i w związku ze zmianami jakie miały 

miejsce w budżecie,  zostało zostawione 50 tys. zł – kwota ta wystarczy na przygotowanie 

projektu wybranej przez miasto lokalizacji, będzie to już ostatnia lokalizacja z tego programu. 

Do dyspozycji jest kilka terenów, których gospodarzem jest miasto Piotrków. 

 

Radny Rafał Czajka dopytał, o kwestie własności ziemi, na której miał powstać Orlik przy 

Uniwersytecie?, zapytał czy początkowo ziemia należała do miasta Piotrków Trybunalski a 

później ziemia została przekazana uczelni? 

 

Pani Dyrektor powiedziała, że początkowo plac należał do Szkoły Podstawowej Nr 7. Jeśli 

dobrze pamięta, była przekazana darowizną. 

 

Radny Tomasz Sokalski zapytał, o lokalizacje jakie są brane pod uwagę i na jakim etapie 

przygotowania jesteśmy? 

 

Pani Małgorzata Majczyna odpowiedziała, że były analizowane tereny, których właścicielem 

jest gmina Piotrków, do dyspozycji wchodzi SP 12 tereny przy ulicy Żwirki – stadion 

Concordia, - nie każde miejsce dysponuje dużą powierzchnią i nie przy każdej szkole Orlika 

można zrealizować. 

 

Pan Tomasz Sokalski zapytał, o szanse że miasto złoży aplikacje? 

 

Pani Małgorzata Majczyna powiedziała, że na pewno będziemy się starać, na obecną chwilę, 

nie potrafi powiedzieć ,w którym konkretnie miejscu. 

 

Pan Adam Karzewnik odpowiedział, na pytanie Pana Adama Gaika, powiedział że w ulicy 

Roosvelta będzie budowana kanalizacja sanitarna od ulicy Granicznej do ulicy Wroniej, jeśli 

chodzi o drogę w obecnej chwili nie ma planów. 

 

Pan Adam Gaik zapytał, czy również nie ma w planach dokumentacji przygotowywania pod 

ewentualne wyjście pod „schetynówkę”. 

 

Pan Adam Karzewnik powiedział, że obecne dokumentacje, które są do wykonania to ul. 

Dmowskiego, Polna natomiast ul. Roosvelta nie była w obecnym momencie brana pod 

uwagę. 
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 Pani Maria Niepsuj powiedziała że przetarg na nieruchomość w rejonie ul. Strawy odbył się 

18 kwietnia 2011 roku, przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, nikt nie przystąpił do 

przetargu, natomiast w chwili obecnej po procedurze przetargowej nieruchomości w rejonie 

podzamcza będą wystawione do kolejnych przetargów.  

 

Adam Gaik zapytał, czy gdyby się okazało, że kolejny przetarg również zakończy się 

negatywnie to czy są jakieś inne pomysły, plany Władz Miasta na ten obszar? 

 

Pani Maria Niepsuj powiedziała, że co do planów przeznaczenia nieruchomości, 

zadecydowało prawo miejscowe, czyli plan zagospodarowania przestrzennego, na tym terenie 

usytuowane są usługi śródmiejskie, zabudowa mieszkaniowa z usługami, kwestia czy 

znajdzie się inwestor, kontrahent na nabycie tych nieruchomości trudno przewidzieć. Ostatnie 

przetargi, które były na przestrzeni 2 lat – pokazały, że nieruchomości nie sprzedają się. 

 

Radny Adam Gaik zapytał, czy rozważana była kiedy nie dojdzie do sprzedaży, możliwość 

np. budowania mieszkań na tym terenie 

 

Adam Karzewnik powiedział, że w najbliższym czasie mają być podjęte rozmowy                      

z konserwatorem zabytków, jest tam miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, jeśli 

chodzi o ilość i wielkość kondygnacji (jest określona) w związku z powyższym zostaną 

podjęte próby rozmowy z konserwatorem zabytków o wyrażenie zgody na zmianę  

wymogów, tak żeby budowa budynku była ekonomicznie uzasadniona, kondygnacje na 

powyższym terenie są bardzo wysokie, takich w obecnej chwili się nie stosuje w związku        

z powyższym Ci deweloperzy mogli by ewentualnie coś wybudować i mieć  godziwy zwrot 

poniesionych nakładów, dlatego  pewnie nie przystępują do przetargów, ponieważ występują 

tam ograniczenia. Ponadto jest zastój jeśli chodzi o sprzedaż nieruchomości. Zostaną podjęte 

próby jeśli konserwator zabytków wyrazi zgodę na pewne odstępstwa.  

 

Wiceprezydent Miasta odpowiedział, na zapytanie radnej Moniki Tery powiedział, że nie jest  

w stanie odpowiedzieć na zapytanie, w związku z powyższym poprosił o odpowiedź Panią 

Annę Dulas. Wiceprezydent powiedział, że boisko w kompleksie PTAK -a jest przewidziane, 

wcześniej było pisane pismo o zrealizowanie boiska na wniosek Rad Osiedla, nie spotkało się 

to ze zrozumieniem ze strony właściciela. 

 

Zastępca Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego Pani Anna Dulas powiedziała, że 

dla powyższego terenu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, więc 

realizacja każdej inwestycji na powyższym terenie odbywa się zgodnie z zapisami planu.  

Teren jest  przeznaczony pod usługi min. sportu, zieleni. Pani Dyrektor powiedziała, że nie 

może odpowiedzieć kiedy będzie coś realizowanie, bo nie wydaje się decyzji o warunkach 

zabudowy w przypadku gdy obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania na bazie  ustaleń 

planu inwestor, właściciel opracowuje dokumentacje i przedkłada wniosek o pozwolenie na 

budowę. 

 

Radna Monika Tera powiedziała, że z tego co wie, to w umowie miała być podana konkretna 

data kiedy miało być budowane boisko, radna  zapytała o szczegóły? 

 

Pani Anna Dulas powiedziała, że niestety jako Pracownia Planowania Przestrzennego nie 

były prowadzone rozmowy z właścicielem w związku z powyższym nie potrafi odpowiedzieć 

na pytanie. 
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Wiceprezydent   Adam Karzewnik powiedział, że odpowiedź zostanie Radnej udzielona na 

piśmie. 

 

Dyrektor MZDiK Krzysztof Byczyński odpowiedział na pytania Pana Tomasza Sokalskiego 

powiedział, że jeśli chodzi ulice Witosa, obecnie jest na etapie zbierania stosownych 

dowodów w sprawie, by móc wystąpić z roszczeniami o zwrot należności za zniszczenia.  

Współpracuje z policją, z inspekcją transportu i z Radami Osiedla, są takie przypadki gdzie 

obserwują mieszkańcy, robią zdjęcia. Jaki będzie efekt poczynań nie jest w stanie 

zagwarantować. „mamy do czynienia z takimi sytuacjami kiedy prowadzimy jakąś inwestycję 

zamykamy jakiś obszar - dla przykładu rondo przy ulic przy zbiegu ulic: Wolborskiej, 

Wyzwolenia, Rzemieślniczej jest wyznaczany stosowny objazd, objazd nie jest dla taboru 

ciężkiego, po czym okazuje się że w nocy ładuje się tam przeciążony samochód niszczy, 

nawierzchnie np. na ul Geodezyjnej. Pan Krzysztof Byczyński sądzi, że jeśli podejmie się 

tego typu działania, być może, efekt zostanie osiągnięty.  

 

Radny Tomasz Sokalski powiedział, że ma informację od mieszkańców z ulicy Witosa, że 

takie zdarzenia mają często miejsce, poprosił dyrektora MZDiK o  zainteresowanie się 

powyższą sprawą. 

 

Dyrektor Krzysztof Byczyński odniósł się do wykazu remontu dróg – wykaz obejmował 

remonty bez miesiąca stycznia  - w styczniu nie było fakturowania, powiedział że przygotuje 

odpowiedź. na piśmie i doda kserokopię umowy. 

Pan Krzysztof Byczyński odpowiedział na pytanie Radnego Winiarskiego dot. skrzyżowania 

ul. Kostromskiej - z ul. Wojska Polskiego, lokalizacja była rozpatrywana wielokrotnie, 

parametry skrzyżowania oraz swoiste przesunięcie osi drogi ul. Kostromskiej nie pozwala na 

rozwiązania, które Radny proponuje. Dyrektor zaprosił Radnego na najbliższe posiedzenie 

Komisji Bezpieczeństwa Ruchy Drogowego, w celu szczegółowego omówienia. Druga 

lokalizacja ulicy Polnej z Armii Krajowej nie była brana pod uwagę do zmiany, co do 

sposobu organizacji ruchu, a to dlatego że w odczuciu Dyrektora jest to podobne miejsce jak 

skrzyżowanie Armii Krajowej z ulicą Dmowskiego i wprowadzenie tutaj „czegokolwiek 

dzisiaj jest trochę przedwczesne”, Pan Krzysztof Byczyński, nie sądzi, by dało się tam 

wykonać rondo czy sygnalizację świetlną z uwagi na bliskość skrzyżowania ulic Wojska 

Polskiego z Armii Krajowej - to są kwestie do rozważań. 

 

 Radny Przemysław Winiarski podziękował, za zaproszenie, niestety obowiązki zawodowe 

nie pozwolą skorzystać z zaproszenia, radny powiedział że postara się udać na posiedzenie     

w innym terminie, natomiast jego zdaniem bardzo prostym rozwiązaniem, jeśli chodzi o ulicę 

Polną i Armii Krajowej było by ustanowienie zakazu skrętu w lewo z ulicy Polnej w Armii 

Krajowej, co już w dużej mierze poprawiło by bezpieczeństwo ruchu na tym skrzyżowaniu. 

Zdaniem Radnego było by, to rozwiązanie bardzo niedrogie i tak naprawdę bardzo nie 

komplikuje życia mieszkańcom dlatego, że mogą korzystać alternatywnie z ulicy Polnej            

i przemieszczać się w lewo w ulice Kostromską, a co do skrzyżowania ulicy Kostromskiej       

z Wojska Polskiego, to pomysł, który już na Komisji Bezpieczeństwa był zgłaszany, polegał 

nie na przebudowie skrzyżowania tylko na spowodowaniu, że z pasów które widnieją obecnie  

wprowadzić zasadę ruchu na wprost i skrętu w lewo, (pojawiła się tam możliwość czy może 

to być realizowane z jednego pas) zdaniem Pana Radnego, jest to możliwe rozwiązanie, 

chodzi o to by uzyskać opinię ekspertów czy z jednego pasa można jechać na wprost i skręcać 

w lewo - w obecnej chwili jest to realizowane tylko w taki sposób że ruch odbywa się              

z dwóch stron w związku z powyższym skręt w lewo jest bardzo utrudniony i blokuje 
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przemieszczanie się pojazdów na wprost, więc zdaniem radnego tylko zmiany w sygnalizacji 

mogły by ten temat znacznie uprościć. 

Dyrektor Byczyński powiedział, że musiała by nastąpić ingerencja oprogramowania 

sygnalizacji świetlnej. 

Radny Rafał Czajka powiedział, że odnosząc się do dyskusji, przypomina sobie posiedzenie 

Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, na którym toczyła się dyskusja w sprawie 

skrzyżowania gdzie były rozważane różne opcje rozwiązania problemu lewoskrętu w ulicę 

Wojska Polskiego, rozważany był problem czy faktycznie kontynuować by samochody 

jechały na wprost i w lewo,  ingerencja w sygnalizację świetlną umożliwiłaby zróżnicowanie 

skrętu jazdy na wprost w kierunku południowej Wojska Polskiego i osobno w kierunku 

północnym Kostromskiej-Wojska Polskiego, spowodowałoby że ten ruch w lewo od Wojska 

Polskiego byłby płynny. 

 

Wiceprezydent Andrzej Kacperek uzupełnił informację dot. działań policji w zakresie 

ochrony stanu dróg. Prezydent otrzymał informacje od naczelnika sekcji ruchu drogowego 

Pana Nadkomisarza Szczegielniaka, który informował o działaniach podjętych przez 

funkcjonariuszy ruchu drogowego piotrkowskiej policji, z informacji tych wynika że około 50 

kierujących pojazdami w stosunku do których nie było jakichkolwiek wątpliwości że złamali 

obowiązujące przepisy ruchu drogowego zostały nałożone mandaty karne, policjanci także 

zmienili godziny służby w związku z tym, iż docierały takie sygnały że na styku zmian 

kierowcy próbowali przejeżdżać przez miasto z naruszeniem znaków drogowych, zmienili 

godziny pracy aby eliminować takie przypadki. 

 

Pani Elżbieta Sapińska odpowiadając na pytanie Jana Dziemdziory powiedziała, że               

ul. Sieradzka 8 jest przewidziana w tegorocznym budżecie, w obecnej chwili są 

przygotowywane prace projektowe, ponieważ przede wszystkim zamierzają wykonać roboty, 

które były przedmiotem spotkań z mieszkańcami nieruchomości na jednej z komisji i m.in. 

TBS dokona wymiany podestów balkonowych, będą założone w przedmiotowej 

nieruchomości domofony, wykonane zostanie dodatkowe ogrodzenie i malowanie klatek 

schodowych, o ile starczy funduszy, cała nieruchomość w obecnej chwili jest w fazie 

wpisywania do rejestru zabytków w związku z tym będzie przygotowywana wstępnie na 

przyszłe lata dokumentacje techniczna, bo jest to jeden z najpiękniejszych budynków na 

terenie Starego Miasta. Renowacja budynku będzie kosztować ok. 2 ml. 

 

Wiceprezydent Andrzej Kacperek powiedział, że zaskoczony jest pytaniem radnego 

Krzysztofa Kozłowskiego, otóż Wiceprezydent z całą stanowczością podkreślił ,iż ze strony 

organu prowadzącego nie ma jakiejkolwiek intencji zmierzającej do likwidacji Przedszkola 

Samorządowego Nr 1 gdyby taka inicjatywa była podjęta, to termin koniec lutego jest takim 

nieprzekraczalnym terminem, kiedy to organ prowadzący, musi przedłożyć projekt uchwały 

intencyjnej dot. likwidacji placówki oświatowej, takiego projektu nie było więc nie ma ani 

zamiaru ani intencji likwidacji tejże placówki oświatowej.  

 

Dyrektor Krzysztof Byczyński powiedział, że  jeśli chodzi o łatanie dziur odpowiedź zostanie 

udzielona na piśmie, tak jak w sprawie przystanku MZK. 

 

Radny Piotr Masiarek powiedział, że jeśli chodzi o korespondencje między Komisją 

Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego a referatem to bodajże Pani Małgorzata Majczyna 

udzielała odpowiedzi i była ona taka, że jak najbardziej zasadne jest przeniesienie tego 

przystanku, czy też skrócenie i usytuowanie w tym miejscu przejścia dla pieszych. Z obecnej 
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korespondencji wynika, że ponownie Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ma się 

zająć powyższą sprawą.  

 

 

Punkt 13. 

Sprawy różne. 

Przewodniczący Rady Miasta przeczytał dopowiedź Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego jaka 

została udzielona Panu Henrykowi Alamie. Odpowiedź w załączeniu do protokołu. 

 

Punkt 14. 

Zamknięcie obrad VIII Sesji 

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

pan Marian Błaszczyński stwierdził, że uważa Sesję za zamkniętą. 

   

 Przewodniczący Rady Miasta 

 

 

Marian Błaszczyński 

 

 

 

 

Protokół sporządziła 

na podstawie nagrania 

 

Mariola Święconek 

 


