PROTOKÓŁ NR XIII/2011
z XIII Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego,
która odbyła się w siedzibie Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim,
ul. Pasaż Karola Rudowskiego 10
w dniu 26 października 2011 roku
w godz. 900-1230

Punkt 1
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
Pan Marian Błaszczyński – otworzył XIII Sesję Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
Stwierdził, że w Sesji uczestniczy 22 radnych co wobec ustawowej liczby
23 radnych stanowi quorum, przy którym Rada Miasta może obradować i podejmować
prawomocne uchwały.
Radni obecni na XIII 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
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Pan Marian Błaszczyński powitał również Prezydenta Miasta – pana Krzysztofa
Chojniaka, wiceprezydentów Adama Karzewnika i Andrzeja Kacperka, Sekretarza
Miasta, Skarbnika Miasta i wszystkich gości obecnych na posiedzeniu Rady Miasta.
Punkt 2
Przyjęcie zmian do porządku obrad.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie zmian do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XII 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. zmiany Uchwały Nr LII/840/10 z dnia 23 czerwca 2010 r., zmienionej Uchwałą
Nr LIV/867/10 z dnia 25 sierpnia 2010 r., Uchwałą Nr II/19/10 z dnia 10 grudnia
2010 r., Uchwałą Nr VII/117/11 z dnia 30 marca 2011 r. i Uchwałą Nr X/177/11 z
dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi;
4.4. sprzedaży, w drodze przetargu ograniczonego, niezabudowanej nieruchomości
stanowiącej własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonej w Piotrkowie
Trybunalskim przy ul. Mechanicznej;
4.5. stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których
właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Piotrków Trybunalski;
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Informacja z działalności Prezydenta Miasta miedzy sesjami.
7.

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

8. Odpowiedzi na zapytania radnych.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie obrad XIII Sesji.
Pan Marian Błaszczyński: „Wprowadzam zmianę do porządku obrad:
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Punkt 4.5 – Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym
niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność miasta Piotrkowa
Trybunalskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów obr.13 Nr działek: 453/8,
453/9, 453/10 i 453/11 o łącznej powierzchni 163 m2, w celu poprawienia
warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
Punkt 4.6 – Podjęcie uchwały dot. zmiany uchwały Nr LVI/870/10 Rady Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie zamiany
nieruchomości stanowiącej własność Piotrkowa Trybunalskiego miasta na
prawach powiatu, na nieruchomość stanowiącą własność osób fizycznych,
Punkt 4.7 – Podjęcie uchwały w sprawie nabycia do zasobu gminnego
niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul.
Rolniczej 84, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 306/5
o powierzchni 0,1484 w obrębie 14,
Punkt 4.9 – Podjęcie uchwały w sprawie skargi Pani Barbary Pisialskiej na
Przewodniczącego Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego,
Punkt 4.10 – Podjęcie uchwały w sprawie skarg Pana Jana Jarosa na
Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego,
Punkt 4.11 – Podjęcie uchwały w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi na Uchwałę Nr LI/830/10
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie
określenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego.
Punkt 6 – Informacja Wojewody Łódzkiego na temat oświadczeń majątkowych
Prezydenta Miasta i Przewodniczącego Rady Miasta za 2010 r.
Punkt 7 – Informacja Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na temat
oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich złożenia za 2010 rok.
Punkt 8 – Informacja Przewodniczącego Rady Miasta na temat oświadczeń
majątkowych złożonych przez radnych za rok 2010.
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?”
Pan Tomasz Sokalski: „Część uchwał dostałem wczoraj na posiedzeniu Komisji ds.
Rodziny. Chciałem się dowiedzieć, czy były one procedowane i opiniowane na
komisjach? Chodzi o projekt uchwały w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym
niezabudowanej nieruchomości, w sprawie nieruchomości przy ul. Rolniczej 84...”
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Pan Marian Błaszczyński – poinformował, że wszystkie te projekty uchwał były
procedowane na posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Planowania i posiadają
opinie tej komisji.”
W wyniku przeprowadzonego głosowania (19-0-1) Rada Miasta przyjęła porządek
obrad XIII Sesji Rady Miasta w następującym brzmieniu:
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie zmian do porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady Miasta.
Podjęcie uchwał w sprawie:
4.1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2029 ;
4.2. zmiany budżetu Miasta na 2011 rok;
4.3. zmiany Uchwały Nr LII/840/10 z dnia 23 czerwca 2010 r., zmienionej
Uchwałą Nr LIV/867/10 z dnia 25 sierpnia 2010 r., Uchwałą Nr II/19/10 z
dnia 10 grudnia 2010 r., Uchwałą Nr VII/117/11 z dnia 30 marca 2011 r. i
Uchwałą Nr X/177/11 z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zaciągnięcia
pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Łodzi;
4.4. sprzedaży, w drodze przetargu ograniczonego, niezabudowanej
nieruchomości stanowiącej własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego,
położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Mechanicznej;
4.5. sprzedaży w trybie bezprzetargowym, niezabudowanej nieruchomości
stanowiącej własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, oznaczonej w
ewidencji gruntów obr. 13 Nr działek: 453/8, 453/9, 453/10 i 453/11 o
łącznej powierzchni 163 m², w celu poprawienia warunków
zagospodarowania nieruchomości przyległej (projekt uchwały radni
otrzymali w materiałach sesyjnych);
4.6. zmiany Uchwały Nr LIV/870/10 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z
dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej
własność Piotrkowa Trybunalskiego miasta na prawach powiatu, na
nieruchomość stanowiącą własność osób fizycznych;
4.7. nabycia do zasobu gminnego niezabudowanej nieruchomości położonej
w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Rolniczej 84, oznaczonej w ewidencji
gruntów jako działka Nr 306/5 o powierzchni 0,1484 ha w obrębie 14;
4.8. stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których
właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Piotrków Trybunalski;
4.9. skargi Pani Barbary Pisialskiej na Przewodniczącego Rady Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego;
4.10. skarg Pana Jana Jarosa na Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
4.11. odpowiedzi
na
skargę
wniesioną
do
Wojewódzkiego
Sądu
Administracyjnego
w Łodzi na Uchwałę Nr LI/830/10 Rady Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie określenia
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Informacja Wojewody Łódzkiego na temat oświadczeń majątkowych Prezydenta
Miasta i Przewodniczącego Rady Miasta za rok 2010.
1.
2.
3.
4.
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7. Informacja Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na temat oświadczeń
majątkowych osób zobowiązanych do ich złożenia za rok 2010.
8. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta na temat oświadczeń majątkowych
złożonych przez radnych za rok 2010.
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 XIII Sesji.
Punkt 3
Przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady Miasta.
Pan Marian Błaszczyński – poinformował, że protokół z XII 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 XII Sesji Rady Miasta.
W wyniku przeprowadzonego głosowania (21-0-1) Rada Miasta przyjęła protokół
z XII Sesji Rady Miasta
Punkt 4
Podjęcie uchwał
Punkt 4.1
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 20112029
Opinie Komisji:
Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna,
Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna.
W wyniku przeprowadzonego głosowania (18-0-4) Rada Miasta podjęła Uchwałę
Nr XIII/248/11 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 20112029
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Punkt 4.2
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2011 r.
Opinie Komisji:
Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna,
Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna.
W wyniku przeprowadzonego głosowania (17-0-5) Rada Miasta podjęła Uchwałę
Nr XIII/249/11 w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2011r.
Punkt 4.3
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/840/10 z dnia 23 czerwca 2010
r., zmienionej Uchwałą Nr LIV/867/10 z dnia 25 sierpnia 2010 r., Uchwałą Nr
II/19/10 z dnia 10 grudnia 2010 r., Uchwałą Nr VII/117/11 z dnia 30 marca 2011 r. i
Uchwałą Nr X/177/11 z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w
Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Opinie Komisji:
Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna,
Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna.
W wyniku przeprowadzonego głosowania (20-0-2) Rada Miasta podjęła Uchwałę
Nr XIII/250/11 w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/840/10 z dnia 23 czerwca 2010 r.,
zmienionej Uchwałą Nr LIV/867/10 z dnia 25 sierpnia 2010 r., Uchwałą Nr II/19/10 z
dnia 10 grudnia 2010 r., Uchwałą Nr VII/117/11 z dnia 30 marca 2011 r. i Uchwałą
Nr X/177/11 z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w
Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Punkt 4.4
Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży, w drodze przetargu ograniczonego,
niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Mechanicznej
Opinie Komisji:
Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna,
Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna.
W wyniku przeprowadzonego głosowania (19-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę
Nr XIII/251/11 w sprawie sprzedaży, w drodze przetargu ograniczonego,
niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Mechanicznej
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Punkt 4.5
Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym, niezabudowanej
nieruchomości stanowiącej własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, oznaczonej
w ewidencji gruntów obr. 13 Nr działek: 453/8, 453/9, 453/10 i 453/11 o łącznej
powierzchni 163 m², w celu poprawienia warunków zagospodarowania
nieruchomości przyległej
Opinie Komisji:
Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna,
Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna.
W wyniku przeprowadzonego głosowania (20-0-1) Rada Miasta podjęła Uchwałę
Nr XIII/252/11 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym, niezabudowanej
nieruchomości stanowiącej własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, oznaczonej
w ewidencji gruntów obr. 13 Nr działek: 453/8, 453/9, 453/10 i 453/11 o łącznej
powierzchni 163 m², w celu poprawienia warunków zagospodarowania
nieruchomości przyległej
Punkt 4.6
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/870/10 Rady Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie zamiany nieruchomości
stanowiącej własność Piotrkowa Trybunalskiego miasta na prawach powiatu, na
nieruchomość stanowiącą własność osób fizycznych
Opinie Komisji:
Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna,
Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna.
W wyniku przeprowadzonego głosowania (21-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę
Nr XIII/253/11 w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/870/10 Rady Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie zamiany nieruchomości
stanowiącej własność Piotrkowa Trybunalskiego miasta na prawach powiatu, na
nieruchomość stanowiącą własność osób fizycznych
Punkt 4.7
Podjęcie uchwały w sprawie nabycia do zasobu gminnego niezabudowanej
nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Rolniczej 84,
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 306/5 o powierzchni 0,1484 ha w
obrębie 14
Opinie Komisji:
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Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna
W wyniku przeprowadzonego głosowania (20-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę
Nr XIII/254/11 w sprawie nabycia do zasobu gminnego niezabudowanej
nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Rolniczej 84,
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 306/5 o powierzchni 0,1484 ha w
obrębie 14
Punkt 4.8
Podjęcie uchwały w sprawie stawki opłaty za korzystanie z przystanków
komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Piotrków
Trybunalski;
Opinie Komisji:
Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna,
Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna.
Pan Tomasz Sokalski – zapytał, jakie są możliwości sankcjonowania tej uchwały
i egzekwowania należnych opłat od przewoźników. W jaki sposób będzie obliczana ilość
zatrzymań danego pojazdu na przystankach?
Pan Andrzej Kacperek – powiedział, że w zezwoleniu na działalność transportową
każdego
z przewoźników jest określony rozkład jazdy, który uwzględnia wszystkie przystanki,
na których dany przedsiębiorca świadcząc usługi zatrzymuje się. Nie ma więc problemu,
aby ustalić ile razy przewoźnik będzie zatrzymywał się na danym przystanku.
Pan Tomasz Sokalski – zwrócił uwagę, że przewoźnik prywatny nie realizuje rozkładu
jazdy, którego też nigdzie nie upublicznia (słowo nieczytelne). W jaki sposób możemy
stwierdzić, czy przewoźnik nie zatrzymał się więcej razy niż wynikałoby to z pozwolenia,
na podstawie którego planujemy obliczyć tę liczbę?
Pan Andrzej Kacperek – stwierdził, że na każdym przewoźniku ciąży obowiązek
upubliczniania rozkładów jazdy, które powinny być umieszczane na przystankach, na
których dany przewoźnik jest uprawniony do zatrzymywania się. Wszystkie dane są w
posiadaniu MZDiK i nie będzie żadnego problemu z ustaleniem należnej gminie opłaty.
Pan Tomasz Sokalski – zapytał, czy przeprowadzono jakąś symulację, która określiła
przewidywany poziom przychodów MZDiK z tego tytułu? Czy kwota ta zrekompensuje
ewentualnie koszty utrzymania przystanków?
Pan Andrzej Kacperek – powiedział, że w uzasadnieniu do projektu uchwały podaje się
szacunki – jest to kwota 350-400 tys. zł. Kwotę tę, zgodnie z zapisem ustawowym
możemy przeznaczyć tylko na działania zmierzające do poprawy estetyki przystanków,
umieszczenie wiat, na ich utrzymanie w czystości i porządku.
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W wyniku przeprowadzonego głosowania (18-0-3) Rada Miasta podjęła Uchwałę
Nr XIII/255/11 w sprawie stawki opłaty za korzystanie z przystanków
komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Piotrków
Trybunalski
Punkt 4.9
Podjęcie uchwały w sprawie skargi Pani Barbary Pisialskiej na Przewodniczącego
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Opinie Komisji:
Komisja Rewizyjna rekomendowała Radzie Miasta uznanie się za bezzasadną.
W wyniku przeprowadzonego głosowania (21-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę
Nr XIII/256/11 w sprawie skargi Pani Barbary Pisialskiej na Przewodniczącego
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Punkt 4.10
Podjęcie uchwały w sprawie skarg Pana Jana Jarosa na Prezydenta Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego
Opinie Komisji:
Komisja Rewizyjna rekomendowała Radzie Miasta:
1. Skargę dot. niezadowalającego stanu infrastruktury komunalnej w rejonie miejsca
zamieszkania skarżącego i zasadności wydatkowania środków finansowych przez
Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz skargę dot. nieruchomości przy
ulicy Jaworowej - uznać się za bezzasadną.
2. Skargę dot. odbioru budynku przy ulicy Cisowej i Jaworowej – przekazać
Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego.
Pan Jan Dziemdziora – powiedział, że z uzasadnienia do projektu uchwały wynika,
że skarżący podnosił zarzuty co do niezadowalającego stanu infrastruktury komunalnej
(chodników, sieci wodociągowej). „Chciałbym niezależnie od treści uzasadnienia prosić
o przybliżenie genezy wystąpień pana Jana Jarosa.”
Pan Adam Karzewnik – stwierdził, że nie jest w stanie przybliżyć w tej chwili genezy
wystąpień pana Jarosa. Stosowną informację władze miasta mogą opracować na piśmie
i przedstawić panu radnemu.
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W wyniku przeprowadzonego głosowania (18-0-2) Rada Miasta podjęła Uchwałę
Nr XIII/257/11 w sprawie skarg Pana Jana Jarosa na Prezydenta Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego
Punkt 4.11
Podjęcie uchwały w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Łodzi na Uchwałę Nr LI/830/10 Rady Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie określenia regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Pan Tomasz Sokalski – spytał, czy proceduralnie odpowiedź musi być jako uchwała Rady
Miasta?
Pan Marian Błaszczyński – odpowiedział, że dokładnie tego wymaga procedura w tym
wypadku.
W wyniku przeprowadzonego głosowania (16-0-4) Rada Miasta podjęła Uchwałę
Nr XIII/258/11 w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Łodzi na Uchwałę Nr LI/830/10 Rady Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie określenia regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Punkt 5
Interpelacje i zapytania radnych
Pan Tomasz Sokalski – złożył wniosek dotyczący ulicy Częstochowskiej i znaku
informującego o strefie płatnego parkowania. Pan radny stwierdził, że brak jest tam
oznaczenia dla mieszkańców, gdzie znajduje się parkomat -jeden jest przy ulicy
Młynarskiej (dość daleko), drugi jest naprzeciw Zakładu Energetycznego (może blisko,
ale dla osób nieznających miasta albo tematu może to stanowić problem), Pan radny
wnioskował
o umieszczenie informacji o najbliższym parkomacie.
Pan Tomasz Sokalski – poprosił o przedstawienie końcowego kosztorysu realizacji
schroniska dla zwierząt – łącznie z kosztem wszystkich remontów po oddaniu schroniska
do użytkowania.
Pan Tomasz Sokalski poprosił o przedstawienie informacji liczbowych dotyczących
okresu od 2006 do 2011 a dotyczących:
Zmiany wskaźnika bezrobocia w Piotrkowie Trybunalskim,
Zmiany poziomu zadłużenia miasta z uwzględnieniem wskaźnika złotowego oraz
procentowego,
Liczby osób zatrudnionych w Piotrkowie Trybunalskim,
Zmiany cen za dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków,
Zmiany warunków dla prowadzących działalność gospodarczą,
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Zmiany cen ciepła, opłaty za wywóz śmieci, opłaty z tytułu podatku od
nieruchomości z uwzględnieniem podatków dla prowadzących działalność
gospodarczą, zmiany wysokości cen z tytułu wieczystej dzierżawy oraz innych
podobnych wskaźników.
Innych wskaźników ekonomicznych mogących świadczyć o ekonomicznym
rozwoju miasta.
Pan Tomasz Sokalski zaznaczył, że oczekuje w powyższych sprawach wyczerpującej i
pisemnej odpowiedzi.
Pan Marek Konieczko – zapytał o możliwość uporządkowania ruchu na skrzyżowaniu
ulic Wierzeje i Jeziornej oraz znajdującej się w tym miejscu pętli autobusowej.
Pan Marek Konieczko – zwrócił uwagę na problem zbyt długich linii ciągłych na tych
skrzyżowaniach w Piotrkowie, gdzie istnieje możliwość skrętu w lewo – np. na ulicy
Słowackiego.
Pani Urszula Czubała – poprosiła o umieszczenie w Planie Remontów Dróg ulicy
Swojskiej. Na ulicy tej podczas złych warunków atmosferycznych przejazd i przejście tej
ulicy jest poważnie utrudnione.
Pan Jan Dziemdziora – poprosił o sprawdzenie i ewentualnie umieszczenie na tablicach
informacyjnych Traktu Wielu Kultur informacji dotyczących lokalizacji publicznych
toalet w centrum miasta.
Pan Jan Dziemdziora – zapytał, na jakim etapie są czynności zmierzające do stworzenia
zasobu tymczasowych pomieszczeń dla mieszkańców Piotrkowa?
Pan Jan Dziemdziora – odniósł się do faktu braku odpowiedzi na stawianą przez siebie
wcześniej kwestię zdegradowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim
przy ulicy Słowackiego 59 i zapytał czy trzeba aż tyle czasu, aby ustalić co zrobić
z nieruchomością, która swoim wyglądem nie koresponduje z całością pobliskiego
terenu?
Pani Ewa Ziółkowska – zapytała, jakie kwalifikacje musi mieć instruktor pływania
prowadzący zajęcia z dziećmi szkolnymi na obiektach OSiR w Piotrkowie Trybunalskim?
Pani Katarzyna Gletkier – zapytała o lewoskręt z ul. Armii Krajowej w ul. Piłsudskiego
i o kwestię udostępnienia dla skręcających w lewo również pasa środkowego ul. Armii
Krajowej.
Pan Krzysztof Kozłowski – zgłosił wniosek dot. odtworzenia chodnika od numeru 105 do
końca ulicy Jerozolimskiej. Stwierdził, że sprawa wymaga uwagi ze względu na
bezpieczeństwo dzieci oraz wzmożony ruch pojazdów na tejże ulicy.
Pan Przemysław Winiarski – zapytał, czy w ramach budowy ulicy Krętej planowane jest
odprowadzenie wód deszczowych do ulicy Wolborskiej czy może planowane jest
wykonanie krótszego odcinka kanalizacji deszczowej w ulicy Jerozolimskiej? Jakie są
przeciętne koszty związane z oświetleniem ulic w mieście? Czy podejmowane są jakieś
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działania zmierzające do racjonalizacji tych wydatków poprzez zastosowanie
nowoczesnych technologii bądź poprzez ewentualne zmniejszanie natężenia tego
oświetlenia w godzinach. Kiedy jest ono najmniej potrzebne – czyli w środku nocy?
Pani Magdalena Kwiecińska – zapytała czy jest możliwość likwidacji garbów w
nawierzchni ulicy Śląskiej – zwłaszcza po jej zachodniej stronie?
Pan Przemysław Winiarski – wnioskował o to, aby osobom odpowiedzialnym za estetykę
rond w mieście zafundować wycieczkę do Oświęcimia bądź Wadowic – by mogły się
przyjrzeć jak mogą wyglądać ronda będące wizytówkami tychże miast – tak, by mogły
porównać to ze stanem zieleni na rondach w Piotrkowie Trybunalskim.

Punkt 6
Informacja Wojewody Łódzkiego na temat oświadczeń majątkowych Prezydenta
Miasta i Przewodniczącego Rady Miasta za rok 2010
Pan Marian Błaszczyński – poinformował, że Wojewoda Łódzki pismem z dnia
13 października 2011 r. powiadomił Radę Miasta, że oświadczenie majątkowe Prezydenta
Miasta za 2010 rok oraz oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miasta za
2010 rok jest kompletne, właściwie wypełnione i złożone z zachowaniem ustawowego
terminu.

Punkt 7
Informacja Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na temat oświadczeń
majątkowych osób zobowiązanych do ich złożenia za rok 2010
Pan Marian Błaszczyński – poinformował, że pismem z dnia 20 października 2011 roku
Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego powiadomił Radę Miasta, że:
Wszystkie osoby zobowiązane do złożenia oświadczeń majątkowych złożyły je w
ustawowym terminie.
W trakcie analizy tych oświadczeń nie stwierdzono nieprawidłowości.
W związku z tym, że nie stwierdzono nieprawidłowości w złożonych
oświadczeniach nie podejmowano działań określonych w art. 24k i art. 24l
powyższej ustawy.
Punkt 8
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta na temat oświadczeń majątkowych
złożonych przez radnych za rok 2010
Pan Marian Błaszczyński – poinformował, że po przeprowadzeniu na postawie art. 24h
ust. 6 i ust 12 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym analizy danych
zawartych w oświadczeniach majątkowych radnych za 2010 r. stwierdził iż:
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Wszystkie oświadczenia majątkowe radnych za 2010 r. zostały złożone z
zachowaniem obowiązującego terminu.
W analizowanych oświadczeniach majątkowych stwierdzono następujące
uchybienia:
o Pan Bronisław Brylski w części A2 oświadczenia majątkowego nie wykazał
mieszkania o powierzchni 58,36 m2,
o Pan Rafał Czajka w części A oświadczenia majątkowego nie podał wobec
kogo istnieje zobowiązanie w postaci kredytu mieszkaniowego i jaki jest
stan jego zadłużenia z tego tytułu.
o Pani Urszula Czubała, pan Jan Dziemdziora, pan Tomasz Sokalski, pan
Mariusz Staszek, pan Paweł Szcześniak, pan Przemysław Winiarski i pani
Jadwiga Wójcik – do oświadczenia majątkowego nie załączyli kserokopii
oświadczenia PIT bądź wymaganych doń załączników.
o Pani Katarzyna Gletkier – w części A nie wykazała dochodów z tytułu
pełnienia funkcji radnego oraz dochodów ujętych w zeznaniu PIT 37.
o Pan Marek Konieczko – w części A nie wykazał działki o powierzchni 214
m2.
o Pan Krzysztof Kozłowski – w części A nie wykazał dochodów z tytułu
pełnienia funkcji radnego.
o Pan Ludomir Pencina – nie wypełnił w części A rubryki dotyczącej
papierów wartościowych wraz z ich wartością.
o Pani Monika Tera – w części A oświadczenia majątkowego nie wykazała
stanu zadłużenia na dzień 31 grudnia 2010 r. z tytułu pożyczki z banku
PKO S.A.
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami poproszono wyżej
wymienione osoby o złożenie korekty oświadczenia majątkowego i dostarczenia
brakujących załączników. Stosowne korekty zostały złożone i przesłane do Urzędu
Skarbowego. Należy zauważyć, że niektóre spośród stwierdzonych
nieprawidłowości są wynikiem rozbieżności interpretacyjnych w zakresie danych,
jakie powinny być w oświadczeniach majątkowych umieszczane. Jest zapowiedź,
że już od stycznia 2012 roku będą najprawdopodobniej obowiązywały nowe druki
oświadczeń majątkowych, które w każdym punkcie będą określały, jakie dane
muszą być zamieszczone.
Punkt 9
Informacja o działalności Prezydenta Miasta miedzy sesjami.
Pan Tomasz Sokalski: „Czy prawdą jest, że pan wiceprezydent Karzewnik prowadzi
intensywne rozmowy z Elektrownią Bełchatów na przyłączenie energii cieplnej dla
zaopatrzenia miasta Piotrkowa Trybunalskiego w ciepło 45 km rurą? Jeśli takie rozmowy
były to czemu radni nie są o tym informowani. Jeśli te rozmowy były tak ważne dla
miasta
to proszę o rozszerzenie tego tematu.”
Pan Krzysztof Chojniak: „Podobne rozmowy – wiceprezydenci czy też pracownicy
urzędu – w różnych kwestiach prowadzą każdego tygodnia, każdego dnia wiele. Trudno o
każdym ruchu, o każdej podjętej wstępnie inicjatywie, która ma na celu rozeznanie
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sytuacji informować państwa radnych. Jeśli nie są to ustalenia wiążące to na tym etapie
nie ma potrzeby, żeby takie informacje składać. Natomiast co do symulacji i opracowań –
ma to oczywiście miejsce. Więcej na ten temat powie pan Adam Karzewnik.”
Pan Tomasz Sokalski – zauważył, że przedmiot tych rozmów jest ważnym elementem
strategii rozwoju miasta i dotyczy większości mieszkańców. A skoro tak to w informacji
Prezydenta Miasta warto było wspomnieć o takiej inicjatywie zwłaszcza wtedy, gdy w
takiej informacji znajduje się zapis o otwarciu wystawy czy też imprezie kabaretowej.
Pan Adam Karzewnik – powiedział, że te rozmowy w sprawie ciepła dotyczyły sposobu
zasilania w ciepło z termicznej utylizacji odpadów, w sprawie zasilania systemu
ciepłowniczego poprzez kogenerację (gdzie jest paliwo gazowe) – rozważano również
możliwość podłączenia sieci ciepłowniczej z Elektrociepłowni Bełchatów. O ustaleniach
i w przypadku podjęcia jakiś decyzji w tym zakresie Rada Miasta zostanie oczywiście
poinformowana. Nie jest tajemnicą, że zlecono analizę modernizacji i restrukturyzacji
systemu ciepłowniczego. Zleciliśmy taką analizę Politechnice Warszawskiej. 15 grudnia
oczekujemy wyników tej analizy. Z nich wyniknie, jaką drogą powinniśmy dalej iść.
Wówczas władze miasta przedstawią radnym konkretne propozycje.

Punkt 10
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta dotycząca interpelacji, które wpłynęły
między sesjami.
Pan Marian Błaszczyński poinformował, że w okresie międzysesyjnym złożono
następujące interpelacje:
29 września 2011 – Interpelacja pana radnego Szymona Miazka w sprawie
rozwiązań technicznych dotyczących funkcjonowania ZSP nr 2. 30 września
przekazano interpelację do Prezydenta Miasta.
6 października 2011 – Interpelacja pana radnego Jana Dziemdziory w sprawie
stosowania rękawów epoksydowych. 7 października przekazano interpelację do
Prezydenta Miasta

Punkt 11
Odpowiedzi na zapytania radnych.
Pan Ryszard Żak – odpowiadając na pytanie pana Marka Konieczki powiedział, że sprawa
pętli autobusowej na Wierzejach była rozpatrywana na ostatnim posiedzeniu Komisji
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Wchodzi tam w grę również wyznaczenie
dodatkowego przystanku dla osób jadących z kierunku ulicy Sulejowskiej i Dalekiej w
kierunku ulicy Jeziornej i Wierzejskiej. Konieczne jest przeprowadzenie wizji w terenie i
dopiero po odbyciu tej wizji będzie można coś więcej powiedzieć. Jeśli zaś chodzi o
problem linii ciągłych na ulicy Słowackiego to sprawa ta zostanie zbadana. Może zajść
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konieczność sfrezowania fragmentu jezdni gdyż linie malowane
chemoutwardzalną. W każdym razie MZDiK przyjrzy się tej sprawie.

są

masą

Odpowiadając na pytanie pani Urszuli Czubały pan Ryszard Żak powiedział, że ulica
Swojska jest w zasadzie własnością 8-9 osób i jest to ulica prywatna. MZDiK nie może
wyremontować tej drogi – nie jest to droga publiczna.
Pan Dariusz Cłapa – odpowiadając na pytanie pana Jana Dziemdziory powiedział, że
zasób pomieszczeń tymczasowych w Piotrkowie Trybunalskim to jest w tej chwili 6
pomieszczeń. Te 20, które były wybudowane kiedyś na ulicy Przemysłowej – 14 z nich
zostało przemianowane na lokale socjalne. W tej chwili z TBS sprawdzamy jaka będzie
skala osób, które mogłyby podlegać – jak pana radny powiedział „wyrzuceniu na bruk” –
ponieważ są to ludzie, którzy posiadają wyroki bez prawa do lokalu socjalnego. Jeżeli
będziemy wiedzieli jak to jest skala i ile takich osób jest wtedy będziemy podejmować
kroki zmierzające do tego, aby tym ludziom ewentualnie zapewnić jakiekolwiek inne
pomieszczenie. Po użytkowaniu tych pomieszczeń trzeba często przeprowadzać kolejne
remonty – po poprzednich użytkownikach tego typu mieszkań (np. ul. Przemysłowa).
Pan Ryszard Żak – odpowiadając na pytanie dotyczące nieruchomości położonej przy
ulicy Słowackiego 59 powiedział, że teren ten jest usytuowany poza pasem drogowym
i wygrodzenie tego terenu czy też w jakiś sposób jego zabezpieczenie nie należy do zadań
zarządcy drogi. Nieruchomość jest w zarządzie gminy – może więc władze miasta
podejmą jakieś decyzje odnośnie wygrodzenia tego terenu i postawienia jakiegoś szlabanu
– oznakowanie poziome nie zda w tym wypadku egzaminu.
Pan Adam Karzewnik – powiedział, że poprosi dyrektora MZDiK (nieobecnego na sesji
z powodu wyjazdowego szkolenia) o przyczyny nieudzielenia radnemu pisemnej
odpowiedzi w tym temacie. Zapewnił, że dopilnuje, aby odpowiedź na to pytanie radnego
Jana Dziemdziory została niezwłocznie udzielona.
Pan Jan Dziemdziora – stwierdził, że dobrze byłoby, aby pan dyrektor formułując
odpowiedź zajrzał w tekst protokołów z sesji Rady Miasta z sierpnia i września 2011 –
zobaczy wówczas co miało być zrobione w tej sprawie zgodnie z deklaracjami MZDiK a
co zostało do tej pory uczynione.
Pan Leszek Heinzel – odpowiadając na pytanie pani Ewy Ziółkowskiej powiedział,
że podstawą prawną uzyskiwania kwalifikacji instruktora to reguluje to Rozporządzenie
Ministra Edukacji i Nauki w sprawie uzupełniania i uzyskiwania przez osoby dorosłe
wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych oraz
rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 27 kwietnia 2010 r. w sprawie
klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania.
Jeśli chodzi o OS i R to na basenie przy ulicy Belzackiej uczymy 520 uczniów
i przedszkolaków zaś na basenie przy ulicy Próchnika 548 uczniów i przedszkolaków.
Daje
to łącznie 1176 osób młodych. Prócz tego prowadzimy zajęcia z nauki i doskonalenia
pływania dla dorosłych przy pomocy naszych instruktorów oraz osoby zewnętrzne z
którymi podpisywane są w tym zakresie odpowiednie umowy cywilno-prawne. Nasi
instruktorzy, którzy są także ratownikami często spotykają się z problemami
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wynikającymi z Kodeksu Pracy dlatego na część zadań podpisujemy z nimi umowy
zlecenia. Ogranicza nas jednak również Prawo Zamówień Publicznych – nie możemy
przekroczyć kwoty zamówionych usług który to limit wynosi 14 tys. Euro rocznie.
Pani Ewa Ziółkowska: „Jakie wykształcenie musi posiadać dana osoba i jakie musi
zaliczyć kursy, aby móc być w OSiR instruktorem pływania?”
Pan Leszek Heinzel: „Instruktor sportu plus specjalizacja: „Instruktor nauki pływania”.
Aby móc być instruktorem należy wcześniej uzyskać wykształcenie średnie – maturę, by
starać się o licencję trenerską. Instruktorzy nie pełnią podczas zajęć nadzoru
pedagogicznego – ten pełniony jest przez nauczycieli, którzy na basen przychodzą z
uczniami.”
Pani Ewa Ziółkowska – poprosiła, o pisemną informację Dyrektora OSiR w tym zakresie.
Pan Ryszard Żak – odpowiadając na pytanie pani Katarzyny Gletkier powiedział, że
zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulicy Armii Krajowej i Piłsudskiego w
związku
z funkcjonowaniem sygnalizacji nad skrzyżowaniem była kilka razy
tematem poruszanym na Komisjach Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Zasięgaliśmy
również opinii w tej sprawie naszego konserwatora od sygnalizacji. Samo wprowadzenie
drugiego pasa dla lewoskrętu spowoduje to, że utrudnimy przejście dla pieszych na tym
skrzyżowaniu jak również wydłużymy czas przejazdu. Nie wpłynie to tym samym na
polepszenie przepustowości tego skrzyżowania. Najrozsądniejszym wyjściem jest
wybudowanie tutaj sygnalizacji sterowanej przez akomodację – jednak w tej chwili środki
finansowe na to nie pozwalają. Będziemy się starali w przyszłości taką sygnalizację na
tym skrzyżowaniu zamontować.
Pan Rafał Czajka – nie zgodził się z opinią pan Ryszarda Żaka argumentując, że
mieszkańcy wyjeżdżający z ul. Belzackiej a chcący skręcić w ulicę Piłsudskiego
niejednokrotnie muszą czekać kilka cykli świetlnych, aby zwolniło się dla nich miejsce w
kolejce oczekujących na ul. Armii Krajowych na możliwość skrętu w lewo w kierunku
Urzędu Miasta.
Pan Przemysław Winiarski – stwierdził, że nie jest w stanie zrozumieć argumentacji pana
Ryszarda Żaka, który wyraził przekonanie, że puszczenie ruchu pojazdów skręcających
w lewo z ulicy Armii Krajowej (od strony ul. Słowackiego) utrudni przejście pieszym
przechodzącym przez ulicę Armii Krajowej.
Pan Ryszard Żak – powiedział, że dwa pasy skręcających od ul. Słowackiego to
jednoczesne zatrzymanie strumienia pojazdów skręcających w ul. Piłsudskiego w prawo
(jadących od ulicy Żelaznej).
Pan Przemysław Winiarski – za przykład skrzyżowania funkcjonującego w proponowany
przez radnych sposób podał łódzkie skrzyżowanie ul. Rzgowskiej i Kopcińskiego, gdzie
jego zdaniem jednoczesny ruch pojazdów skręcających z ulicy Rzgowskiej nie tylko nie
powoduje zwiększenia niebezpieczeństwa, ale również nie utrudnia przejścia pieszym.
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Pan Adam Karzewnik – powiedział, że w pracach Komisji Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego oprócz czynników społecznych bierze udział przedstawiciel policyjnej
drogówki i w sytuacjach budzących wątpliwości jego opinia jest dla członków komisji
wiążąca. Tak też jest w przypadku przedmiotowego skrzyżowania.
Pan Marian Błaszczyński – powiedział, że równie dobrze można byłoby wnioskować o
wydłużenie czasu przejazdu dla poruszających się od strony Bełchatowa. Przejazd
możliwy jest przez ok. 15 sekund a czas oczekiwania to ponad 70 s.
Pan Rafał Czajka – odnosząc się do wypowiedzi pana Mariana Błaszczyńskiego
powiedział, że różnica polega na tym, że jadący od strony Bełchatowa mają gdzie się
ustawić – podczas gdy skręcający od ul. Belzackiej nie mogą włączyć się do ruchu
jadących
od
strony
ul. Słowackiego a chcących skorzystać z lewoskrętu.
Pan Przemysław Winiarski – zwrócił uwagę na możliwość, z której dotąd piszący
programy dla piotrkowskich skrzyżowań nie skorzystali, a co w innych miastach
funkcjonuje z dużym powodzeniem. Jest bowiem możliwość takiego skorelowania
skrzyżowania ul. Piłsudskiego/ul. Sienkiewicza zsynchronizować ze skrzyżowaniem ul.
Piłsudskiego/ul. 3-go Maja stwarzając ciągłość i płynność ruchu głównego ruchu
pojazdów – czyli tzw. zieloną falę.
Pan Ryszard Żak – powiedział, że można byłoby rzeczywiście skoordynować te dwa
skrzyżowania. Wszystkie skrzyżowania na tym ciągu powinny być tak naprawdę
skoordynowane w taki sposób, aby jadąc z prędkością np.50 km/h przejechać na zielonym
świetle przez te wszystkie skrzyżowania. Tak jednak w tej chwili nie jest. Najlepszym
rozwiązaniem na tego typu skrzyżowaniach (na takiej długości) jest albo wprowadzenie
akomodacji albo skoordynowanie. Lepszym rozwiązaniem wydaje się być wprowadzenie
akomodacji z uwagi na to, że jest to dosyć długi odcinek między jednym a drugim
skrzyżowaniem i występuje dość duży potok ruchu z poprzecznych skrzyżowań.
Odpowiadając na pytanie pana Krzysztofa Kozłowskiego pan Ryszard Żak powiedział, że
jeśli chodzi o chodnik na ulicy Jerozolimskiej 105 w kierunku zachodnim MZDiK, to
postara się w miarę możliwości – ewentualnie przy użyciu pracowników interwencyjnych
– przeprowadzić jego remont cząstkowy.
Pan Ryszard Żak – odpowiadając na pytanie dot. kanalizacji deszczowej na ulicy Krętej
powiedział, że w tym momencie jest przygotowywana w związku z tym dokumentacja
techniczna. Jednym z elementów dokumentacji tej ulicy jest budowa kanalizacji
deszczowej na pewnym odcinku (na wysokości mniej więcej ulicy Piaskowej, może
trochę bardziej na wschód, bliżej ul. Krętej znajduje się wododział – i od tego momentu
będzie wykonana kanalizacja deszczowa, która kierowała będzie wody opadowe do ulicy
Jerozolimskiej – do istniejącej kanalizacji deszczowej.
Na pytanie dotyczące kosztów oświetlenia ulicznego, jego racjonalizacji i modernizacji
(wykorzystania nowoczesnych technologii) Prezydent Miasta zobowiązał się
odpowiedzieć radnemu Winiarskiemu na piśmie.
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Odnosząc się do kwestii estetyki piotrkowskich rond pan Krzysztof Chojniak powiedział,
że nie ma wątpliwości, że ronda w Piotrkowie są utrzymywane na przyzwoitym poziomie.
Zawsze oczywiście można oczekiwać więcej i urządzić tam np. coś typu ogrodu
botanicznego – tyle, że to wszystko kosztuje. Nie zawsze jest na naszych rondach
wszystko tak, jak powinno być, zdarzają się opóźnienia w wykonaniu jakiś prac, ale
generalnie należy uznać, że ten stan jest naprawdę przyzwoity.
Pan Przemysław Winiarski stwierdził, że dążąc do doskonałości, której efektem byłaby
lepsza promocja i poprawa wizerunku miasta można byłoby jednak brać przykład z miast,
które miały inwencję, pomysł, aby – najprawdopodobniej niewielkimi nakładami
finansowymi – uczynić z tej formy urządzenia komunikacyjnego jakim jest rondo –
obiekt, na który nie tylko mieszkańcy Piotrkowa patrzyliby z przyjemnością.
Pan Rafał Czajka – zauważył, że bariery na rondzie Polna/Kostromska zostały dziś przez
kogoś zniszczone i powinno się je szybko wymienić na nowe.
Pan Ryszard Żak – odpowiadając na kwestię postawioną przez panią radną Magdalenę
Kwiecińską powiedział, że likwidacja garbów i nierówności na ulicy Śląskiej zostanie
przeprowadzona w listopadzie tego roku – w takim zakresie, który umożliwi poruszanie
się po tym odcinku. Należy pamiętać, że frezowanie powoduje osłabienie powierzchni
nawierzchni i nieraz jest tak, że z uwagi na zbliżający się sezon zimowy ta nawierzchnia
może nie wytrzymać.
Punkt 12
Sprawy różne.
Pan Ludomir Pencina – wyjaśnił, że nie wypełnił części oświadczenia majątkowego w
punkcie dotyczącym posiadanych papierów wartościowych, gdyż po prostu takich nie
posiada.
I wystarczyło wpisać „0” lub „nie dotyczy”.
Pan Jan Dziemdziora – zwrócił uwagę na działającą na skrzyżowaniu ul. Słowackiego i
nowo wybudowanym odcinkiem obwodnicy (przy ul. Modrzewskiego) sygnalizację
świetlną. Działa ona mimo, że ten nowy odcinek nie został oddany do użytkowania.
Mieszkańcy dopytują, czy oświetlenie „dla zajęcy i bażantów” nie jest czasem objawem
niegospodarności władz miasta?
Pan Marian Błaszczyński – zaprosił wszystkich radnych i gości na obchody dnia Święta
Niepodległości. Jedną z imprez tychże obchodów będzie koncert pieśni patriotycznych
10 listopada 2011 r. o godz. 18.30 na Zamku Królewskim.
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Punkt 13
Zamknięcie obrad XIII Sesji.
Wobec wyczerpania porządku Przewodniczący Rady Miasta, pan Marian Błaszczyński
zamknął posiedzenie XIII Sesji Rady miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Marian Błaszczyński

Protokół na podstawie dźwiękowego
zapisu przebiegu obrad sporządził:
Jan Winiarski
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