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PROTOKÓŁ NR XII/2011 

 

z XII Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, 

która odbyła się w siedzibie Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim, 

ul. Pasaż Karola Rudowskiego 10  

w dniu 29 września 2011 roku 

w godz. 9
00

-12
30

 

 

Punkt 1 

 

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad 

 

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

Stwierdził, że w Sesji uczestniczy 21 radnych co wobec ustawowej liczby  

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

prawomocne uchwały. 

 

Radni obecni na XII 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 Marian Błaszczyński powitał również Prezydenta Miasta – pana Krzysztofa Chojniaka, 

wiceprezydentów Adama Karzewnika i Andrzeja Kacperka, Sekretarza Miasta, Skarbnika 
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Miasta i wszystkich gości obecnych na posiedzeniu Rady Miasta. Usprawiedliwienie 

spóźnienia złożył pan radny Paweł Szcześniak. 

Punkt 2 

 

Przyjęcie zmian do porządku obrad. 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.  

2. Przyjęcie zmian do porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu z XI 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. wyboru ławników do sądów powszechnych w Piotrkowie Trybunalskim;  

a) podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia 

głosowania w wyborach na ławników do Sądu Rejonowego i Sądu Okręgowego w 

Piotrkowie Trybunalskim;   

b) sprawozdanie Przewodniczącego Zespołu do zaopiniowania kandydatów na 

ławników;  

c) przedstawienie przez Komisję Skrutacyjną projektu regulaminu głosowania    i 

podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach na 

ławników do Sądu Rejonowego i Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim;  

d) przeprowadzenie tajnego głosowania;  

e) przedstawienie wyników wyboru przez przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej;  

f) podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Piotrkowie 

Trybunalskim;  

g) podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego do Wydziału 

Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Piotrkowie Trybunalskim;  

h) podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego  w Piotrkowie 

Trybunalskim;  

i) podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego  w Piotrkowie 

Trybunalskim do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.  

4.4. nabycia do zasobu gminnego niezabudowanej nieruchomości położonej   w Piotrkowie 

Trybunalskim przy ul. Granicznej 176 A, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 

Nr 69 o powierzchni 0,4067 ha w obrębie 42;  

4.5. zmiany Uchwały Nr XLIX/825/06 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego  z dnia     

29 marca 2006 r. w sprawie zasad sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali 

mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Piotrków Trybunalski, 

bonifikat od ceny sprzedaży tych lokali oraz stawek oprocentowania w razie rozłożenia 

na raty ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego, zmienionej uchwałami Rady Miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego Nr XVI/261/07 z dnia 28 listopada 2007 r., Nr XXIV/403/08 

z dnia  25 czerwca 2008 r. i Nr VII/120/11 z dnia 30 marca 2011 r.  

4.6. zmiany Uchwały Nr X/181/11 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 

czerwca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 

zabudowanych położonych przy ul. Dmowskiego – Ciepłownia 1 i ul. Rolniczej 75 – 

Ciepłownia C-2;  

4.7. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

w rejonie ulicy Wolborskiej – Meszcze I w Piotrkowie Trybunalskim;  

4.8. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenów w rejonie ulicy Wierzejskiej – „Strzelnica” w Piotrkowie Trybunalskim;  
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4.9. zmiany Uchwały Nr XXXVI/617/09 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 24 

kwietnia 2009 roku w sprawie utworzenia przez Miasto Piotrków Trybunalski 

jednoosobowej spółki z ograniczona odpowiedzialnością  świadczącej usługi  z zakresu 

gospodarki komunalnej, tj. zaopatrzenia w wodę oraz usuwania i oczyszczania ścieków;  

4.10.  uchwalenia cen i stawek opłat za zbiorowe odprowadzanie wód deszczowych           i 

roztopowych;  

4.11.  skargi Państwa Jolanty i Macieja Piekarskich na Dyrektora Pracowni Planowania 

Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim;  

4.12.  podjęcia współpracy partnerskiej pomiędzy Miastem Piotrków Trybunalski a Gminą 

Żagubica w Republice Serbii;  

4.13.  zmiany Uchwały Nr XXIII/257/96 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z 

dnia 18 września 1996 roku w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki Gminy 

Piotrków Trybunalski pod firmą „Komunikacja Miejska” Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, zmienionej Uchwałą Nr 

XXIX/285/96 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dn. 30 października 1996 r.   

5. Interpelacje i zapytania radnych. 

6. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego za I półrocze 2011 r.  

7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za I 

półrocze 2011 r.  

8. Informacja o przebiegu wykonania budżetu instytucji kultury za I półrocze 2011 r.  

9. Informacja z 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 XII Sesji.  

 

 

Pan Marian Błaszczyński: „Wprowadzam zmianę do porządku obrad:  

 Punkt 4.2 – Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2011 rok wraz 

z autopoprawką Prezydenta Miasta z dnia 26 września 2011 r. 

 Punkt 4.5 – Podjęcie uchwały w sprawie zasad sprzedaży w drodze 

bezprzetargowej lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy 

Piotrków Trybunalski, 

 Punkt 4.6 –  Podjęcie uchwały dot. zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy. 

 Punkt 4.12 – Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym w postaci hipotek 

nieruchomości stanowiących własność miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

 Punkt 4.13 – Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia 

przedszkoli samorządowych. 
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Pan Marian Błaszczyński: „Pozostałe punkty porządku obrad przedstawionego przed 

dzisiejszą Sesją pozostają bez zmian. Proponowane zmiany państwo radni otrzymali. Czy 

są jakieś inne uwagi do porządku obrad?” 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (21-0-0) Rada Miasta przyjęła porządek obrad 

XII Sesji Rady Miasta w następującym brzmieniu: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.  

2. Przyjęcie zmian do porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Miasta.  

4. Podjęcie uchwał w sprawie:  

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

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

26 września 2011 r.    

3. wyboru ławników do sądów powszechnych w Piotrkowie Trybunalskim;  

a) podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla 

przeprowadzenia głosowania w wyborach na ławników do Sądu Rejonowego  

i Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim;   

b) sprawozdanie Przewodniczącego Zespołu do zaopiniowania kandydatów na 

ławników;  

c) przedstawienie przez Komisję Skrutacyjną projektu regulaminu głosowania     

i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach na 

ławników do Sądu Rejonowego i Sądu Okręgowego w Piotrkowie 

Trybunalskim;  

d) przeprowadzenie tajnego głosowania;  

e) przedstawienie wyników wyboru przez przewodniczącego Komisji 

Skrutacyjnej;  

f) podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego  

w Piotrkowie Trybunalskim;  

g) podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego  

do Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Piotrkowie Trybunalskim;  

h) podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego   

w Piotrkowie Trybunalskim;  

i) podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego   

w Piotrkowie Trybunalskim do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.  

 

4. nabycia do zasobu gminnego niezabudowanej nieruchomości położonej    

w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Granicznej 176 A, oznaczonej w ewidencji 

gruntów jako działka Nr 69 o powierzchni 0,4067 ha w obrębie 42;  

5. zmiany Uchwały Nr XLIX/825/06 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego  z dnia     

29 marca 2006 r. w sprawie zasad sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali 

mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Piotrków Trybunalski, 

bonifikat od ceny sprzedaży tych lokali oraz stawek oprocentowania w razie 

rozłożenia na raty ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego, zmienionej uchwałami 

Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Nr XVI/261/07 z dnia 28 listopada 2007 r., 

Nr XXIV/403/08 z dnia  25 czerwca 2008 r. i Nr VII/120/11 z dnia 30 marca 2011 

r.  

6. zmiany Uchwały Nr X/181/11 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia  

29 czerwca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 
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zabudowanych położonych przy ul. Dmowskiego – Ciepłownia 1 i ul. Rolniczej 75 

– Ciepłownia C-2;  

7. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w rejonie ulicy Wolborskiej – Meszcze I w Piotrkowie 

Trybunalskim;  

8. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenów w rejonie ulicy Wierzejskiej – „Strzelnica” w Piotrkowie 

Trybunalskim;  

9. skargi Państwa Jolanty i Macieja Piekarskich na Dyrektora Pracowni Planowania 

Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim;  

10. podjęcia współpracy partnerskiej pomiędzy Miastem Piotrków Trybunalski a 

Gminą Żagubica w Republice Serbii;  

11. zmiany Uchwały Nr XXIII/257/96 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z 

dnia 18 września 1996 roku w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki Gminy 

Piotrków Trybunalski pod firmą „Komunikacja Miejska” Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, zmienionej Uchwałą 

Nr XXIX/285/96 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dn. 30 października 

1996 r.   

12. zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie ograniczonym prawem 

rzeczowym w postaci hipotek nieruchomości stanowiących własność miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego 

13. ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkoli samorządowych 

5. Interpelacje i zapytania radnych. 

6. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego za I półrocze 2011 r.  

7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za I 

półrocze 2011 r.  

8. Informacja o przebiegu wykonania budżetu instytucji kultury za I półrocze 2011 r.  

9. Informacja z 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 XII Sesji. 

  

Punkt 3 

Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Miasta.  

 

Pan Marian Błaszczyński – poinformował, że protokół z XI Sesji Rady Miasta wyłożony był 

w Biurze Rady Miasta oraz przed rozpoczęciem sesji. Przewodniczący Rady Miasta zapytał, 

czy są jakieś uwagi do przedłożonego protokołu. Wobec braku zgłoszeń w tym punkcie 

zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu z XI Sesji Rady Miasta. 

 

 

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

z XI Sesji Rady Miasta 
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Punkt 4 

Podjęcie uchwał 

 

Punkt 4.1 
 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-

2029 

Opinie Komisji: 

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna, 

Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (17-0-3) Rada Miasta podjęła Uchwałę  

Nr XII/230/11 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2029  

Punkt 4.2 

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

Prezydenta Miasta z dnia 26 września 2011 r. 

Opinie Komisji: 

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna, 

Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (17-0-4) Rada Miasta podjęła Uchwałę  

Nr XII/231/11 w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2011r. wraz z autopoprawką 

Prezydenta Miasta z dnia 26 września 2011 r. 

Punkt 4.3 

Podjęcie uchwały w sprawie  wyboru ławników do sądów powszechnych w Piotrkowie 

Trybunalskim 

Punkt 4.3a 

Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia 

głosowania w wyborach na ławników do Sądu Rejonowego i Sądu Okręgowego  

w Piotrkowie Trybunalskim 

Pan Ludomir Pencina – zgłosił kandydaturę pani Urszuli Czubały. 

Pani Urszula Czubała – wyraziła zgodę na kandydowanie. 

Pan Rafał Czajka – zgłosił kandydaturę pani Katarzyny Gletkier. 

Pani Katarzyna Gletkier – wyraziła zgodę na kandydowanie.  

Pan Mariusz Staszek – zgłosił kandydaturę pani Magdaleny Kwiecińskiej. 



7 

 

Pani Magdalena Kwiecińska – wyraziła zgodę na kandydowanie. 

Wobec braku dalszych zgłoszeń w tym punkcie Przewodniczący Rady Miasta poprosił Radę 

Miasta o przegłosowanie składu Komisji Skrutacyjnej w składzie: M. Kwiecińska, U. 

Czubała, K. Gletkier. 

Za kandydaturą pani Urszuli Czubały było 18 radnych. 

Za kandydaturą pani Katarzyny Gletkier było 19 radnych. 

Za kandydaturą pani Magdaleny Kwiecińskiej było 19 radnych (jedna osoba wstrzymała się 

od głosu). 

Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że Rada Miasta powołała Komisję Skrutacyjną 

w składzie: M. Kwiecińska, U. Czubała oraz K. Gletkier Uchwałą Nr XII/232/11 (20 

głosów za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących). Następnie poprosił Komisję  

o ukonstytuowanie się – w tym też celu ogłosił 15 min. przerwy w obradach. 

Punkt 4.3b 

Sprawozdanie Przewodniczącego Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników 

Po wznowieniu obrad pan Marian Błaszczyński poprosił o przedstawienie Sprawozdania z 

działalności Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników. 

Sprawozdanie (treść w załączeniu do niniejszego protokołu) przedstawił Przewodniczący 

Zespołu, pan radny Ludomir Pencina. 

Punkt 4.3c 

Przedstawienie przez Komisję Skrutacyjną projektu regulaminu głosowania    i podjęcie 

uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach na ławników do Sądu 

Rejonowego i Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim 

Pani Magdalena Kwiecińska – Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej – przedstawiła Radzie 

Miasta projekt Regulaminu głosowania w wyborach na ławników do Sądu Rejonowego  

i Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim. (treść Regulaminu w załączeniu  

do protokołu). 

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

Nr XII/233/11 w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach na ławników do 

Sądu Rejonowego i Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim 

Na wniosek pani Moniki Tery Przewodniczący Rady Miasta ogłosił 5 minut przerwy  

w obradach. 
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Punkt 4.3d 

Przeprowadzenie tajnego głosowania 

Po wznowieniu obrad pan Marian Błaszczyński poprosił Przewodniczącą Komisji  

o przeprowadzenie głosowania tajnego. 

Pani Magdalena Kwiecińska – poinformowała radnych o technicznych aspektach głosowania 

po czym przystąpiła do przeprowadzenia procedury głosowania tajnego.  

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Rady Miasta zarządził 40 min przerwy          

w obradach w celu policzenia głosów i przygotowanie protokołu z przeprowadzonego 

głosowania. 

Punkt 4.3e 

Przedstawienie wyników wyboru przez przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej 

Po wznowieniu obrad pan Marian Błaszczyński poprosił Przewodniczącą Komisji 

Skrutacyjnej o przedstawienie wyników głosowania. 

Pani Magdalena Kwiecińska – odczytała protokół z prac Komisji Skrutacyjnej (w załączeniu 

do niniejszego protokołu). 

Punkt 4.3f 

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Piotrkowie 

Trybunalskim 

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

Nr XII/234/11 w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Piotrkowie 

Trybunalskim 

Punkt 4.3g 

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego do Wydziału Pracy 

i Ubezpieczeń Społecznych w Piotrkowie Trybunalskim 

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

Nr XII/235/11 w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego do Wydziału Pracy  

i Ubezpieczeń Społecznych w Piotrkowie Trybunalskim 

Punkt 4.3h 

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego  w Piotrkowie 

Trybunalskim 

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

Nr XII/236/11 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego  w Piotrkowie 

Trybunalskim 
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Punkt 4.3i 

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego  w Piotrkowie 

Trybunalskim do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy 

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

Nr XII/237/11 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego  w Piotrkowie 

Trybunalskim do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy 

Pan Marian Błaszczyński – przekazał prowadzenie obrad panu Ludomirowi Pencinie. 

Punkt 4.4 

Podjęcie uchwały w sprawie nabycia do zasobu gminnego niezabudowanej 

nieruchomości położonej   w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Granicznej 176 A, 

oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 69 o powierzchni 0,4067 ha w obrębie 

42 

Opinie Komisji: 

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna, 

Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna. 

 

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

Nr XII/238/11 w sprawie nabycia do zasobu gminnego niezabudowanej nieruchomości 

położonej przy ul. Granicznej 176 A, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka       

Nr 69 o powierzchni 0,4067 ha w obrębie 42 

 

Punkt 4.5 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/825/06 Rady Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego  z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie zasad sprzedaży w drodze 

bezprzetargowej lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy 

Piotrków Trybunalski, bonifikat od ceny sprzedaży tych lokali oraz stawek 

oprocentowania w razie rozłożenia na raty ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego, 

zmienionej uchwałami Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Nr XVI/261/07 z dnia 28 

listopada 2007 r., Nr XXIV/403/08 z dnia  25 czerwca 2008 r. i Nr VII/120/11 z dnia 30 

marca 2011 r. 

Opinie Komisji: 

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna, 

Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna. 

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

Nr XII/239/11 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/825/06 Rady Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego  z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie zasad sprzedaży w drodze 

bezprzetargowej lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy 

Piotrków Trybunalski, bonifikat od ceny sprzedaży tych lokali oraz stawek 

oprocentowania w razie rozłożenia na raty ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego, 
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zmienionej uchwałami Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Nr XVI/261/07 z dnia 28 

listopada 2007 r., Nr XXIV/403/08 z dnia  25 czerwca 2008 r. i Nr VII/120/11 z dnia 30 

marca 2011 r. 

 

 

Punkt 4.6 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr X/181/11 Rady Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie nieruchomości zabudowanych położonych przy ul. Dmowskiego – 

Ciepłownia 1 i ul. Rolniczej 75 – Ciepłownia C-2 

Opinie Komisji: 

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna, 

Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna. 

 

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

Nr XII/240/11 w sprawie zmiany Uchwały Nr X/181/11 Rady Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie nieruchomości zabudowanych położonych przy ul. Dmowskiego – 

Ciepłownia 1 i ul. Rolniczej 75 – Ciepłownia C-2 

 

Punkt 4.7 

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Wolborskiej – Meszcze I w 

Piotrkowie Trybunalskim 

 
Opinie Komisji: 

Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego– opinia pozytywna, 

Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna. 

 

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

Nr XII/241/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Wolborskiej – Meszcze I w 

Piotrkowie Trybunalskim 

 

 

Punkt 4.8 

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulicy Wierzejskiej – „Strzelnica” 

w Piotrkowie Trybunalskim; 

 
Opinie Komisji: 

Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego– opinia pozytywna, 

Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna. 
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W wyniku przeprowadzonego głosowania (17-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę  

Nr XII/242/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulicy Wierzejskiej – „Strzelnica” 

w Piotrkowie Trybunalskim; 

 

Punkt 4.9 

Podjęcie uchwały w sprawie skargi Państwa Jolanty i Macieja Piekarskich na Dyrektora 

Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim  

Opinie Komisji: 

 

Komisja Rewizyjna rekomendowała Radzie Miasta uznanie się za niewłaściwą do rozpatrzenia skargi z przyczyn 

podanych w uzasadnieniu do projektu uchwały – jednocześnie wniosła o przekazanie skargi Staroście 

Powiatowemu. 

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

Nr XII/243/11 w sprawie skargi Państwa Jolanty i Macieja Piekarskich na Dyrektora 

Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim 

 

Punkt 4.10 

Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia współpracy partnerskiej pomiędzy Miastem 

Piotrków Trybunalski a Gminą Żagubica w Republice Serbii 

Opinie Komisji: 

 

Komisja Oświaty i Nauki – opinia pozytywna,  

 

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

Nr XII/244/11 w sprawie podjęcia współpracy partnerskiej pomiędzy Miastem Piotrków 

Trybunalski a Gminą Żagubica w Republice Serbii 

 

Punkt 4.11 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/257/96 Rady Miejskiej w 

Piotrkowie Trybunalskim z dnia 18 września 1996 roku w sprawie utworzenia 

jednoosobowej spółki Gminy Piotrków Trybunalski pod firmą „Komunikacja Miejska” 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, 

zmienionej Uchwałą Nr XXIX/285/96 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dn. 

30 października 1996 r.   

 Opinie Komisji: 

 

Komisja Budżetu Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego– opinia 

pozytywna,  

Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna. 
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W wyniku przeprowadzonego głosowania (17-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę  

Nr XII/245/11 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/257/96 Rady Miejskiej                      

w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 18 września 1996 roku w sprawie utworzenia 

jednoosobowej spółki Gminy Piotrków Trybunalski pod firmą „Komunikacja Miejska” 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, 

zmienionej Uchwałą Nr XXIX/285/96 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dn. 

30 października 1996 r.   

 

Punkt 4.12 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/18/10  Rady Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego z dnia 10 grudnia 20101 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie 

ograniczonym prawem rzeczowym w postaci hipotek nieruchomości stanowiących 

własność miasta Piotrkowa Trybunalskiego w celu zabezpieczenia pożyczki zaciągniętej 

w WFOŚiGW w Łodzi na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja i rozbudowa 

oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim” 

Opinie Komisji: 

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna, 

Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna. 

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

Nr XII/246/11 w sprawie zmiany Uchwały Nr II/18/10  Rady Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego z dnia 10 grudnia 20101 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie 

ograniczonym prawem rzeczowym w postaci hipotek nieruchomości stanowiących 

własność miasta Piotrkowa Trybunalskiego w celu zabezpieczenia pożyczki zaciągniętej 

w WFOŚiGW w Łodzi na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja i rozbudowa 

oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim” 

Punkt 4.13 

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkoli 

samorządowych 

 

Opinie Komisji: 

 

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna, 

 

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

Nr XII/247/11 w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkoli 

samorządowych 

 

Pan Marian Błaszczyński – przekazał prowadzenie obrad panu Sławomirowi Dajczowi. 
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Punkt 5 

Interpelacje i zapytania radnych 

 

Pan Sławomir Dajcz – poinformował, że pan Marek Konieczko złożył trzy interpelacje: 

 w sprawie rozbudowy obwodnicy miasta w kierunku ulicy Twardosławickiej, 

 w sprawie poprawy oświetlenia na Osiedlu Jeziorna II, 

 w sprawie poprawy sieci dróg na Osiedlu Jeziorna II. 

 

Pan Jan Dziemdziora – zadał pytanie dot. zaawansowania procedur związanych z kładką 

pieszo-jezdną w ciągu ulicy Słowackiego (nad autostradą A1). Od mieszkańców odciętego od 

miasta rejonu ulicy Słowackiego dochodzą niepokojące informacje na ten temat. 

 

Pan Jan Dziemdziora zapytał o sytuację w schronisku dla zwierząt w kontekście projektu 

zmiany podmiotu prowadzącego. Czy są podejmowane w tym kierunku jakieś działania i czy 

obowiązująca umowa jest już w okresie jej zakończenia obowiązywania? 

 

Pan Jan Dziemdziora zadał pytanie dotyczące oznakowania nieruchomości – w szczególności 

zaś samych ulic – w mieście. Zwrócił uwagę na brak oznakowania na ulicy Dzielnej. Czy 

brakujące oznakowanie tej jak również i innych ulic w Piotrkowie zostanie uzupełnione? 

 

Pan Jan Dziemdziora: „Jaki będzie tok postępowania z projektem uchwały w sprawie 

ustalenia cen i stawek opłat za zbiorowe odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych? 

Proszę o uwzględnienie w odpowiedzi dotychczasowego toku postępowania i tego, co nastąpi 

w nieodległej przyszłości.  

 

Pan Jan Dziemdziora – zadał pytanie dotyczące nieruchomości położonej przy ulicy 

Słowackiego 59. We wcześniejszej odpowiedzi w tym temacie zawarto informację,  

że odpowiednie służby miejskie zajmą się tym tematem. Co w tym zakresie uczyniono? 

 

Pan Jan Dziemdziora złożył również na ręce prowadzącego obrady interpelację dot. polityki 

mieszkaniowej miasta w kontekście uchylenia przez Trybunał Konstytucyjny art. 1046 KPC, 

wyznaczył w swoim wyroku jeden rok na zmiany w obowiązującym prawie. Sejm i senat nie 

podjęły w tym zakresie działań co rodzi sytuację niebezpieczną dla osób, które mają wyroki 

eksmisyjne bez prawa do lokalu socjalnego – będą następować eksmisje na bruk. 

 

Pani Urszula Czubała – poprosiła o interwencję Prezydenta w sprawie składanej wcześniej 

przez panią radną interpelacji dot. chodnika łączącego osiedle Sadowa z terenem DH „Piotr  

i Paweł”. Jest tam w tej chwili wykonywana droga – bardzo szeroka, ale bez krawężników. 

Zamiary inwestora są takie, aby postawić słupki zagradzające ruch pojazdów tuż przy ulicy 

osiedlowej a nie przy parkingu sklepu. Tak więc samochody będą mogły dojeżdżać prawie 

pod same bloki mieszkalne – czego chcieli uniknąć mieszkańcy osiedla. Innym problemem 

jest brak wykonania jakiegokolwiek odprowadzenia wód deszczowych z terenu sklepu i teraz 

mieszkańcy obawiają się, że wody opadowe będą odprowadzane do ulicy osiedlowej. 

 

Pan Jadwiga Wójcik – zapytała o realizację „Traktu Czterech Kultur” na skrzyżowaniu ulicy 

Słowackiego i ul. Czarnej zwracając uwagę na nie uwzględnienie w ulicy Czarnej nawet 

fragmentu chodnika do budynku TBS-u – co zdaniem pani radnej i mieszkańców tego rejonu 

miasta będzie silnie kontrastowało z wyremontowanym odcinkiem ul. Słowackiego. 
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Pan Bronisław Brylski zgłosił interpelacje w sprawie: 

 Uchwały z 2001 r. dot. nadania skwerowi u zbiegu ulic Piastowskiej i Próchnika 

nazwy Nauczycieli Tajnego Nauczania i wcześniejszych deklaracji władz miasta 

odnośnie ucywilizowania tego terenu miasta, 

 terenów „Metalplastu” przy ulicy Próchnika – czy miasto jest w stanie w sposób 

skuteczny wyegzekwować swoje prawa w zakresie uporządkowania tego terenu? 

 szczegółowych informacji dot. zakończenia inwestycji (Orlik przy ul. Broniewskiego  

i przy ul. Wysokiej) oraz dot. funkcjonowania obu obiektów. 

 

Pani Katarzyna Gletkier złożyła interpelację dot. możliwości stworzenia odrębnego 

regulaminu dla nieletnich sportowców z naszego miasta. 

 

Punkt 6 

 

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego za I półrocze 2011 r. 

 

Wobec braku uwag do przedłożonej Informacji prowadzący obrady stwierdził,  

że Rada Miasta przyjęła Informację do wiadomości. 

 

Punkt 7 

 

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za I 

półrocze 2011 r. 

 

Wobec braku uwag do przedłożonej Informacji prowadzący obrady stwierdził, że Rada 

Miasta przyjęła Informację do wiadomości. 

 

Punkt 8 

 

Informacja o przebiegu wykonania budżetu instytucji kultury za I półrocze 2011 r.  

 

Wobec braku uwag do przedłożonej Informacji prowadzący obrady stwierdził, że Rada 

Miasta przyjęła Informację do wiadomości. 

 

 

Punkt 9 

 

Informacja o działalności Prezydenta Miasta miedzy sesjami. 

 

W tym punkcie prowadzący obrady, pan Sławomir Dajcz nie stwierdził żadnych zgłoszeń. 
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Punkt 10 

 

Informacja Przewodniczącego Rady Miasta dotycząca interpelacji, które wpłynęły 

między sesjami.  
 

Pan Sławomir Dajcz poinformował, że w okresie międzysesyjnym złożono następujące 

interpelacje: 

 

 26 września 2011 – Interpelacja pana radnego Sławomira Dajcza w sprawie 

kompleksowego wykonania naprawy nawierzchni ulicy Górniczej w Piotrkowie 

Trybunalskim. 27 września przekazano interpelację do Prezydenta Miasta. 

 26 września 2011 – Interpelacja pana radnego Sławomira Dajcza w sprawie 

wykonania nawierzchni ulicy Brzeźnickiej w Piotrkowie Trybunalskim. 27 września 

przekazano interpelację do Prezydenta Miasta. 

 

Punkt 11 

 

Odpowiedzi na zapytania radnych.  

 
Pan Adam Karzewnik – odpowiadając na pytanie pana Jana Dziemdziory dot. kładki nad 

autostradą A1 powiedział, sprawa ta była juz wielokrotnie dyskutowana na sesjach Rady Miasta i 

na komisjach. „Państwo pewnie wiedzą, że jeśli chodzi o budowę kładki to można było wnosić 

ten element do spraw związanych z decyzjami technicznymi budowy autostrady w roku 2002. To 

był okres, w którym można było zastrzec sobie budowę tej kładki pieszo-jezdnej. Tak się nie stało 

i w związku z tym procedura inwestycji w postaci budowy autostrady A1 toczyła się dalej, aż do 

momentu wydawania decyzji środowiskowej, w której to decyzji Prezydent Miasta wniósł 

odwołanie, ponieważ uwzględniono w tej decyzji środowiskowej sprawy związane z ochroną 

zwierząt i odpływu wód natomiast nie uwzględniono bezpieczeństwa piotrkowian mieszkających 

po drugiej stronie autostrady – na ulicy Słowackiego. Taka procedura została odrzucona przez 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Wnieśliśmy też odwołanie do Generalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, ale tam również nie spotkało się to z aprobatą – 

decyzja ta nie została zaakceptowana. Wobec powyższych miasto wniosło sprawę do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Odbyła się rozprawa – Wojewódzki Sąd 

Administracyjny przyznał rację GDDKiA i Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska, że 

faktycznie to nie był etap na wprowadzanie zmian jeśli chodzi o budowę kładki pieszo-jezdnej w 

ciągu ulicy Słowackiego. Mimo wszystko wnieśliśmy kasację do NSA i tak rozprawa odbyła się 

w roku 2009. Tam NSA przyznał rację miasta i stwierdził, że powinna być uwzględniona sprawa 

bezpieczeństwa nie tylko zwierząt ale również i ludzi jako nierozłącznego elementu środowiska. 

Wszystko byłoby dobrze gdyby nie jakieś braki podstawowe, braki proceduralne po stronie NSA. 

Jeśli sąd nie sprawdza, czy powiadomił wszystkie strony i wydaje wyrok no to – moim zdaniem – 

w każdym innym, nawet najmniejszym sądzie od tego się zaczyna. Od tego wyroku GDDKiA 

wniosła odwołanie i na podstawie tego odwołania bez jakichkolwiek dodatkowych dokumentów 

NSA wydał niekorzystny wyrok. Po naszych staraniach i rozmowach w tej sprawie z Ministrem 

Infrastruktury, z przedstawicielami GDDKiA budowa kładki jest przewidziana – tyle tylko, że 

budowa kładki pieszo-rowerowej. Argumentem GDDKiA jest to, że przecież jest (jeśli chodzi o 

ruch samochodowy) ul. Sikorskiego oraz przejazd ulicą Twardosławicką. Nie widzą więc 

potrzeby ani konieczności budowy kładki pieszo-jezdnej. Trudno się z tą argumentacją nie 

zgodzić. Mimo to dostaliśmy kilka dni temu projekt organizacji ruchu w obrębie tego 

skrzyżowania – właśnie przygotowujemy na nią odpowiedź. Tam jest naniesiona ta kładka pieszo-

rowerowa i przygotowujemy odpowiedź, że obecny projekt nie odpowiada naszym 

oczekiwaniom, żeby GDDKiA ponownie rozpatrzyła możliwość wybudowania kładki pieszo-
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jezdnej. W międzyczasie odbyło się jeszcze spotkanie w GDDKiA w Łodzi – tematem spotkania 

było umiejscowienie kanalizacji sanitarnej budowanej w ramach projektu „Modernizacja i 

rozbudowa oczyszczalnie ścieków” – tam chodzi o umiejscowienie w okolicach węzła 

bełchatowskiego tej sieci kanalizacji sanitarnej – jednocześnie rozmawiano też o budowie tej 

kładki. Wysłaliśmy do GDDKiA wyciąg naszych rysunków naszej koncepcji kładki pieszo-

jezdnej sprzed kilku lat z prośbą o przeanalizowanie zaadaptowania tej koncepcji. Jak się sprawa 

skończy – w tej chwili trudno przewidzieć. GDDKiA ma tutaj większe argumenty niż my.” 

 

Pan Dariusz Cłapa – odpowiadając na pytanie dot. schroniska dla zwierząt powiedział, że: w 

schronisku dla zwierząt nadal funkcjonuje na podstawie umowy z początku roku. 

Administratorem jest firma TOZ (Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami). Z końcem roku 

umowa wygasa. Ogłoszony będzie kolejny przetarg – rozważamy, czy będzie to przetarg na 

rok czy też na dwa lata.” 

 

Pan Jacek Hoffman – odpowiadając na pytanie dot. oznakowania ulicy Dzielnej powiedział, 

że wraz z Dyrektorem MZDiK przeanalizują problem i zostaną podjęte czynności w celu 

poprawy niedostatecznego oznakowania tej ulicy. 

 

Pan Adam Karzewnik – odpowiadając o losy uchwały w sprawie opłat za odprowadzanie wód 

deszczowych i roztopowych powiedział, że dyskusja w tej sprawie miała miejsce podczas 

posiedzeń trzech komisji Rady Miasta. Postanowiliśmy zdjąć tej punkt z porządku sesji – w 

trakcie dyskusji bowiem poruszono wiele spraw związanych z tym tematem, Zamierzamy 

poprosić eksperta, który uczestniczył w przygotowaniu naszych materiałów i na oddzielnym 

spotkaniu wyjaśni on wszystkie kwestie budzące wątpliwości radnych. 

 

Odpowiadając na pytanie pana Jana Dziemdziory dot. uporządkowania nieruchomości przy 

ulicy Słowackiego pan Krzysztof Byczyński powiedział, że udzieli na to pytanie odpowiedz 

pisemnej po dokładnym zorientowaniu się co w tej sprawie zostało juz uczynione. 

 

Pan Jan Dziemdziora – zaapelował do dyrektora MZDiK o przeczytanie protokołu  

z poprzedniej sesji Rady Miasta. 

 

Pan Krzysztof Byczyński odpowiadając na pytanie pani Urszuli Czubały powiedział, że prace 

prowadzone aktualnie na osiedlu Sadowa przez firmę PEUK są wykonywane na zlecenie 

marketu „Piotr i Paweł”. Mieszkańcy na obecnym etapie mogą prowadzić rozmowy 

bezpośrednio z administratorem sklepu bądź czekać na zakończenie prac by później 

stwierdzić co w zakresie gminy jest w tej sprawie do wykonania w kwestii odwodnienia 

liniowego tego terenu, bądź przemieszczenia usytuowania tych słupków jeśli rzecz dzieje się 

na terenie gminnym. Jeśli zaś jest to teren dzierżawiony przez „Piotra i Pawła” to nasze pole 

manewru jest niestety ograniczone. 

 

Pan Ludomir Pencina zadeklarował, że spróbuje uzyskać jakiś kompromis z dzierżawcą tego 

terenu, firmą Rece Poland. 

 

Pani Małgorzata Majczyna: „Każdy projekt, jaki realizujemy – szczególnie projekt unijny – 

ma swoje granice. Są one bardzo precyzyjnie opisane w pozwoleniu na budowę, w decyzjach 

środowiskowych. Zawierają się one w numerach działek. Niestety nasz projekt kończy się na 

ulicy Słowackiego. Mimo, że obok zgrzyta i jest zupełnie inna rzeczywistość nic nie jesteśmy 

w stanie zrobić skoro złożyliśmy wniosek na dokładnie tak opisany projekt. Z tych pieniędzy 

juz nic. Ale może to być działanie obok naszego projektu – może rok później, może w ramach 
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remontów MZDiK – różne są sposoby załatwienia tej sprawy. Niestety w zakresie Traktu 

Czterech Kultur tej sprawy, o której wspomniała pani Jadwiga Wójcik, nie da się załatwić.  

 

Pani Jadwiga Wójcik – poprosiła, aby uwzględnić te prace w przyszłych planach 

remontowych. 

 

Punkt 12 

 

Sprawy różne.  

 

Pan Sławomir Dajcz – poinformował, że radni otrzymali w materiałach sesyjnych projekt 

odpowiedzi na pismo pani Marii Gładysz kierowane do Rady Miasta. „Proszę o akceptację jego 

treści. Jeżeli są jakieś uwagi do treści pisma to proszę o ich zgłoszenie. Jeżeli nie – uznam, że 

Rada Miasta zaakceptowała projekt odpowiedzi i niezwłocznie po Sesji pismo takie zostanie 

wysłane do pani Marii Gładysz.” 

 

W tej sprawie nie stwierdzono żadnych zgłoszeń. 

 

Pan Sławomir Dajcz: „Do Prezydenta Miasta oraz Przewodniczącego Rady Miasta wpłynęło 

pismo z podziękowaniem dla władz miasta oraz z prośba o szczególne podziękowanie radnym: 

Monice Terze, Jadwidze Wójcik – za okazaną pomoc w zorganizowaniu uroczystości otwarcia  

i poświęcenia ronda im. Represjonowanych Politycznie Żołnierzy-Górników”. 

 

Pan Sławomir Dajcz: „Do Przewodniczącego Rady Miasta wpłynęło zaproszenie Stowarzyszenia 

Powiatów i Gmin dorzecza Bzury na warsztaty szkoleniowe pn. „Nowe zadania samorządów – 

obowiązki, uprawnienia i sankcje związane z gospodarką odpadami komunalnymi wynikające ze 

zmian wprowadzonych nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości w gminach oraz niektórych 

innych ustaw”. Warsztaty odbędą się w dniu 4 października 2011 r. o godz. 10 w Sali 

Konferencyjnej Hotelu „Sport” w Bełchatowie. Zainteresowani radni proszeni są o zgłaszanie się 

w sekretariacie Biura Rady Miasta do dnia 29 września 2011 r. 

 

Pan Sławomir Dajcz – przypomniał radnym o możliwości dopisania się na listę biorących w 

kweście na rzecz zabytków piotrkowskiego cmentarza – akcji corocznie organizowanej przez 

Towarzystwo Przyjaciół Piotrkowa. 

 

Punkt 13 

 

Zamknięcie obrad XII Sesji.   

 

Wobec wyczerpania porządku Przewodniczący Rady Miasta, pan Marian Błaszczyński zamknął 

posiedzenie XII Sesji Rady miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Jednocześnie poinformował,  

że przewidywany termin kolejnej sesji to ostatnia środa września. 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta 

 

   Marian Błaszczyński 

 
 

 

Protokół na podstawie dźwiękowego                            

zapisu przebiegu obrad sporządził: 

Jan Winiarski                                                                       


