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PROTOKÓŁ NR XIV/2011 

 
z XIV Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, 

która odbyła się w siedzibie Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim, 
ul. Pasaż Karola Rudowskiego 10  

w dniu 30 listopada 2011 roku 
w godz. 900-1230 

 
Punkt 1 

 
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad 
 
Pan Marian Błaszczyński – otworzył XIV Sesję Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 
Stwierdził, że w Sesji uczestniczy 20 radnych co wobec ustawowej liczby  
23 radnych stanowi quorum, przy którym Rada Miasta może obradować i podejmować 
prawomocne uchwały. 
 
Radni obecni na XIV 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 poinformował, że spóźnienie usprawiedliwiła radna, pani Monika 
Tera. 

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 XIII Sesji Rady Miasta. 

4. Podjęcie uchwał w sprawie: 

4.1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej:  
4.2. zmiany budżetu Miasta na 2011 rok; 
4.3. sprzedaży, w drodze ustnego przetargu ograniczonego nieruchomości położonej         

w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Armii Krajowej oznaczonej w ewidencji 
gruntów, jako działka Nr 3/5 o powierzchni 70 m² w obrębie geodezyjnym 23; 

4.4. sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, nieruchomości położonej     
w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Słowackiego 59; 

4.5. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia, udziału 41843/221809        
w części nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Dąbrowskiego 5; 

4.6. zniesienia ochrony pomników przyrody; 
4.7. wniosku Jolanty i Macieja małż. Piekarskich o stwierdzenie nieważności uchwały     

Nr XXXII/480/05 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 stycznia 2005 
roku w sprawie uznania obszaru za użytek ekologiczny;  

4.8. Programu Współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia        
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 
2012-2015; 

4.9. szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze                  
i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków 
częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania; 

4.10. zmiany Uchwały Nr VIII/147/11 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia       
27 kwietnia 2011 r. 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; 

4.11. utworzenia jednostki organizacyjnej pomocy społecznej pod nazwą Środowiskowy 
Dom Samopomocy i nadania statutu; 
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4.12. zmiany Uchwały Nr VI/108/11 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia           
23 lutego 2011 r. w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej      
i społecznej osób niepełnosprawnych na rok 2011; 

4.13. zmiany Uchwały Nr XII/247/11 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia         
28 września 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkoli 
samorządowych prowadzonych przez Miasto Piotrków Trybunalski; 

4.14. opłaty od posiadania psów; 
4.15. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości; 
4.16. zmiany Uchwały Nr XV/225/03 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia          

30 grudnia 2003 r. w sprawie określenia inkasentów opłaty targowej; 
4.17. stwierdzenia, że projekt zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury 

telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego osiedla 
budownictwa jednorodzinnego „Pawłowska” w Piotrkowie Trybunalskim, 
zatwierdzonym Uchwałą Nr XLII/484/97 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim 
z dnia 24 września 1997 r. (Dz. Urz. Woj. Piotrkowskiego Nr 36, poz. 116                    
z późniejszymi zmianami) nie narusza ustaleń obowiązującego Studium; 

4.18. zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego osiedla budownictwa jednorodzinnego 
„Pawłowska” w Piotrkowie Trybunalskim zatwierdzonym Uchwałą Nr XLII/484/97 
Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 24 września 1997 r. (Dz. Urz. 
Woj. Piotrkowskiego Nr 36, poz. 116 z późniejszymi zmianami) nie narusza ustaleń 
obowiązującego Studium; 

4.19.   stwierdzenia, że projekt zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury 
telekomunikacyjnej w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
osiedla budownictwa jednorodzinnego „Pawłowska” (C8U) w Piotrkowie 
Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XV/267/99 Rady Miejskiej w Piotrkowie 
Trybunalskim z dnia 20 października 1999 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 25 
listopada 1999 r. Nr 137, poz. 1502) nie narusza ustaleń obowiązującego Studium; 

4.20. zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w zmianie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla budownictwa 
jednorodzinnego „Pawłowska” (C8U) w Piotrkowie Trybunalskim zatwierdzonym 
Uchwałą Nr XV/267/99 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia               
20 października 1999 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 25 listopada 1999 r. Nr 137, 
poz. 1502) nie narusza ustaleń obowiązującego Studium; 

4.21. stwierdzenia, że projekt zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury 
telekomunikacyjnej w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
osiedla budownictwa jednorodzinnego „Pawłowska” (C3MN) w Piotrkowie 
Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXVIII/476/2000 Rady Miejskiej            
w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 października 2000 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego 
z dnia 5 grudnia 2000 r. Nr 141, poz. 829) nie narusza ustaleń obowiązującego 
Studium; 

4.22. zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w zmianie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla budownictwa 
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jednorodzinnego „Pawłowska” (C3MN) w Piotrkowie Trybunalskim zatwierdzonym 
Uchwałą Nr XXVIII/476/2000 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia                   
25 października 2000 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 5 grudnia  Nr 141, poz. 829)  
nie narusza ustaleń obowiązującego Studium; 

4.23. stwierdzenia, że projekt zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury 
telekomunikacyjnej i technicznej w zmianie fragmentów miejscowego ogólnego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego,                 
w jednostce urbanistycznej 8.16.E3.R., zatwierdzonej Uchwałą Nr LII/615/98 Rady 
Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 10 czerwca 1998 r. (Dz. Urz. Woj. 
Piotrkowskiego z dnia 18 września 1998 r. Nr 16, poz. 223) nie narusza ustaleń 
obowiązującego Studium;  

4.24. zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej i technicznej                
w zmianie fragmentów miejscowego ogólnego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego, w jednostce urbanistycznej 
8,16.E3.R., zatwierdzonej Uchwałą Nr LII/615/98 Rady Miejskiej w Piotrkowie 
Trybunalskim z dnia 10 czerwca 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Piotrkowskiego z dnia          
18 września 1998 r. Nr 16, poz. 223); 

4.25. stwierdzenia, że projekt zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury 
telekomunikacyjnej w zmianie miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania 
przestrzennego osiedla budownictwa jednorodzinnego przy ul. Sulejowskiej w 
Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonej Uchwałą Nr XXXI/521/2000 Rady 
Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 grudnia 2000 r. (Dz. Urz. Woj. 
Łódzkiego z dnia 9 lutego 2001 r. Nr 13, poz. 112) nie narusza ustaleń 
obowiązującego Studium; 

4.26. zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w zmianie 
miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego osiedla 
budownictwa jednorodzinnego przy ul. Sulejowskiej w Piotrkowie Trybunalskim, 
zatwierdzonej Uchwałą Nr XXXI/521/2000 Rady Miejskiej w Piotrkowie 
Trybunalskim z dnia 30 grudnia 2000 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 9 lutego 
2001 r. Nr 13, poz. 112); 

4.27. stwierdzenia, że projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim, obejmującego obszar zawarty pomiędzy 
ulicami: Wolborską, Podleśną, Wierzejską oraz projektowaną Z1/2 określoną 
miejscowym ogólnym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego, zatwierdzony Uchwałą Nr XLII/736/05 Rady Miasta w Piotrkowie 
Trybunalskim z dnia 9 listopada 2005 roku nie narusza ustaleń obowiązującego 
Studium; 

4.28. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie 
Trybunalskim, obejmującego obszar zawarty pomiędzy ulicami: Wolborska, 
Podleśną, Wierzejską oraz projektowaną Z1/2 określoną miejscowym ogólnym 
planem zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego, 
zatwierdzonego Uchwałą Nr XLII/736/05 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim       
z dnia 9 listopada 2005 r.; 
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4.29. stwierdzenia, że projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w rejonie ulic: Jerozolimskiej, Poleśnej, Rakowskiej, Wolborskiej         
i Geodezyjnej w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzony Uchwałą Nr XXII/367/08 
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 kwietnia 2008 r. nie narusza 
ustaleń obowiązującego Studium; 

4.30. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: 
Jerozolimskiej, Poleśnej, Rakowskiej, Wolborskiej i Geodezyjnej w Piotrkowie 
Trybunalskim, zatwierdzony Uchwałą Nr XXII/367/08 Rady Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego z dnia 28 kwietnia 2008 r.; 

4.31. stwierdzenia, że projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w rejonie ulic: Krakowskie Przedmieście, Krótkiej, Zalesickiej              
i Grabskiej w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonego Uchwałą Nr XII/197/07 
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 sierpnia 2007 r. nie narusza ustaleń 
obowiązującego Studium; 

4.32. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: 
Krakowskie Przedmieście, Krótkiej, Zalesickiej i Grabskiej w Piotrkowie 
Trybunalskim, zatwierdzonego Uchwałą Nr XII/197/07 Rady Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego z dnia 29 sierpnia 2007 r.; 

4.33. stwierdzenia, że projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim, obejmującego obszar zawarty pomiędzy: 
ulicą Świerczowską od nr 1 do nr 63, ulicą Zalesicka od nr 2 do nr 66, ulicą 
Przedborska – nieruchomości o nr 27, 34 i 36, zatwierdzonego Uchwałą                    
Nr XLIV/770/05 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 grudnia 2005 
roku nie narusza ustaleń obowiązującego Studium; 

4.34. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w Piotrkowie 
Trybunalskim, obejmującego obszar zawarty pomiędzy: ulicą Świerczowską od nr 1 
do nr 63, ulicą Zalesicką od nr 2 do nr 66, ulicą Przedborską – nieruchomości o nr 27, 
34 i 36, zatwierdzonego Uchwałą Nr XLIV/770/05 Rady Miasta w Piotrkowie 
Trybunalskim z dnia 21 grudnia 2005 roku; 

4.35. uchylenia Uchwały Nr V/61/11 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 31 
stycznia 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń 
dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w zmianie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego osiedla „Jeziorna I” w Piotrkowie Trybunalskim, 
w jednostkach urbanistycznych 6MN, 20KX, 15KD i w części 26MN, zatwierdzonej 
Uchwałą Nr LII/883/06 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 31 maja 
2006 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 17 lipca 2006 r. Nr 252, poz. 1944); 

4.36. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenów w rejonie ulic: Wierzejskiej, Miasta Partnerskich i Sulejowskiej                      
w Piotrkowie Trybunalskim. 

4.37. zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Piotrkowa Trybunalskiego; 

4.38. powołania komisji do zniszczenia dokumentów złożonych Radzie Miasta przy 
zgłaszaniu kandydatów na ławników; 

4.39. wyboru członka Rady Społecznej Szpitala Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim; 
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4.40. zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Piotrków Trybunalski      
i Gminą Grabica w zakresie lokalnego transportu zbiorowego; 

4.41. zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Piotrków Trybunalski      
i Gminą Wola Krzysztoporska w zakresie lokalnego transportu zbiorowego; 

4.42. zmiany Uchwały Nr XXIII/394/08 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia      
28 maja 2008 r. w sprawie cen urzędowych za usługi przewozowe lokalnego 
transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Piotrkowa Trybunalskiego        
i cen za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w Piotrkowie 
Trybunalskim, realizowanych przez Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o.            
w Piotrkowie Trybunalskim 

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 XIV Sesji. 

  
Pan Marian Błaszczyński: „Wprowadzam zmianę do porządku obrad:  

• Punkt 4.2 – Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2011 wraz 
z autopoprawkami Prezydenta Miasta z dnia 28 oraz 30 listopada 2011 r., 

• Punkt 4.6 – Podjęcie uchwały dot. nabycia do zasobu gminnego zabudowanej 
nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wierzejskiej 21, 
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 123/5 o powierzchni 0,3925 ha w 
obrębie 20, 

• Punkt 4.15 – Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia 
wysokości wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, 

• Punkt 4.41 – Podjęcie uchwały w sprawie skargi Pani Teresy Laskowskiej na 
Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, 

• Punkt 4.42 –  Podjęcie uchwały w sprawie skargi Pani Izabeli Kilen na Prezydenta 
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, 

• Punkt 4.47 – Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/255/11 Rady 
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 października 2011 r. w sprawie stawki 
opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub 
zarządzającym jest Miasto Piotrków Trybunalski. 

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?” 



7 
 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (20-0-0) Rada Miasta przyj ęła porządek 
obrad XIV Sesji Rady Miasta w następującym brzmieniu: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Przyjęcie zmian do porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady Miasta. 
4. Podjęcie uchwał w sprawie: 

4.1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej:  
4.2. zmiany budżetu Miasta na 2011 rok wraz z autopoprawkami Prezydenta Miasta; 
4.3. sprzedaży, w drodze ustnego przetargu ograniczonego nieruchomości położonej         

w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Armii Krajowej oznaczonej w ewidencji 
gruntów, jako działka Nr 3/5 o powierzchni 70 m² w obrębie geodezyjnym 23; 

4.4. sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, nieruchomości położonej     
w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Słowackiego 59; 

4.5. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia, udziału 41843/221809        
w części nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Dąbrowskiego 5; 

4.6.  nabycia do zasobu gminnego zabudowanej nieruchomości położonej                           
w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wierzejskiej 21, oznaczonej w ewidencji 
gruntów jako działka nr 123/5 o powierzchni 0,3925 ha w obrębie 20.  

4.7. zniesienia ochrony pomników przyrody; 
4.8. wniosku Jolanty i Macieja małż. Piekarskich o stwierdzenie nieważności uchwały     

Nr XXXII/480/05 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 stycznia 2005 
roku w sprawie uznania obszaru za użytek ekologiczny;  

4.9. Programu Współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia        
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 
2012-2015; 

4.10. szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze                  
i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków 
częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania; 

4.11. zmiany Uchwały Nr VIII/147/11 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia       
27 kwietnia 2011 r. 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; 

4.12. utworzenia jednostki organizacyjnej pomocy społecznej pod nazwą Środowiskowy 
Dom Samopomocy i nadania statutu; 

4.13. zmiany Uchwały Nr VI/108/11 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia           
23 lutego 2011 r. w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej      
i społecznej osób niepełnosprawnych na rok 2011; 

4.14. zmiany Uchwały Nr XII/247/11 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia         
28 września 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkoli 
samorządowych prowadzonych przez Miasto Piotrków Trybunalski; 
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4.15.  zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Prezydenta 
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego; 

4.16. opłaty od posiadania psów; 
4.17. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości; 
4.18. zmiany Uchwały Nr XV/225/03 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia          

30 grudnia 2003 r. w sprawie określenia inkasentów opłaty targowej; 
4.19. stwierdzenia, że projekt zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury 

telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego osiedla 
budownictwa jednorodzinnego „Pawłowska” w Piotrkowie Trybunalskim, 
zatwierdzonym Uchwałą Nr XLII/484/97 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim 
z dnia 24 września 1997 r. (Dz. Urz. Woj. Piotrkowskiego Nr 36, poz. 116                    
z późniejszymi zmianami) nie narusza ustaleń obowiązującego Studium; 

4.20. zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego osiedla budownictwa jednorodzinnego 
„Pawłowska” w Piotrkowie Trybunalskim zatwierdzonym Uchwałą Nr XLII/484/97 
Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 24 września 1997 r. (Dz. Urz. 
Woj. Piotrkowskiego Nr 36, poz. 116 z późniejszymi zmianami). 

4.21.   stwierdzenia, że projekt zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury 
telekomunikacyjnej w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
osiedla budownictwa jednorodzinnego „Pawłowska” (C8U) w Piotrkowie 
Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XV/267/99 Rady Miejskiej w Piotrkowie 
Trybunalskim z dnia 20 października 1999 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 25 
listopada 1999 r. Nr 137, poz. 1502) nie narusza ustaleń obowiązującego Studium; 

4.22. zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w zmianie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla budownictwa 
jednorodzinnego „Pawłowska” (C8U) w Piotrkowie Trybunalskim zatwierdzonym 
Uchwałą Nr XV/267/99 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia               
20 października 1999 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 25 listopada 1999 r. Nr 137, 
poz. 1502)  

4.23. stwierdzenia, że projekt zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury 
telekomunikacyjnej w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
osiedla budownictwa jednorodzinnego „Pawłowska” (C3MN) w Piotrkowie 
Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXVIII/476/2000 Rady Miejskiej            
w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 października 2000 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego 
z dnia 5 grudnia 2000 r. Nr 141, poz. 829) nie narusza ustaleń obowiązującego 
Studium; 

4.24. zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w zmianie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla budownictwa 
jednorodzinnego „Pawłowska” (C3MN) w Piotrkowie Trybunalskim zatwierdzonym 
Uchwałą Nr XXVIII/476/2000 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia                   
25 października 2000 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 5 grudnia  Nr 141, poz. 829)   

4.25. stwierdzenia, że projekt zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury 
telekomunikacyjnej i technicznej w zmianie fragmentów miejscowego ogólnego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego,                 
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w jednostce urbanistycznej 8.16.E3.R., zatwierdzonej Uchwałą Nr LII/615/98 Rady 
Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 10 czerwca 1998 r. (Dz. Urz. Woj. 
Piotrkowskiego z dnia 18 września 1998 r. Nr 16, poz. 223) nie narusza ustaleń 
obowiązującego Studium;  

4.26. zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej i technicznej                
w zmianie fragmentów miejscowego ogólnego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego, w jednostce urbanistycznej 
8,16.E3.R., zatwierdzonej Uchwałą Nr LII/615/98 Rady Miejskiej w Piotrkowie 
Trybunalskim z dnia 10 czerwca 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Piotrkowskiego z dnia          
18 września 1998 r. Nr 16, poz. 223); 

4.27. stwierdzenia, że projekt zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury 
telekomunikacyjnej w zmianie miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania 
przestrzennego osiedla budownictwa jednorodzinnego przy ul. Sulejowskiej w 
Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonej Uchwałą Nr XXXI/521/2000 Rady 
Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 grudnia 2000 r. (Dz. Urz. Woj. 
Łódzkiego z dnia 9 lutego 2001 r. Nr 13, poz. 112) nie narusza ustaleń 
obowiązującego Studium; 

4.28. zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w zmianie 
miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego osiedla 
budownictwa jednorodzinnego przy ul. Sulejowskiej w Piotrkowie Trybunalskim, 
zatwierdzonej Uchwałą Nr XXXI/521/2000 Rady Miejskiej w Piotrkowie 
Trybunalskim z dnia 30 grudnia 2000 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 9 lutego 
2001 r. Nr 13, poz. 112); 

4.29. stwierdzenia, że projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim, obejmującego obszar zawarty pomiędzy 
ulicami: Wolborską, Podleśną, Wierzejską oraz projektowaną Z1/2 określoną 
miejscowym ogólnym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego, zatwierdzony Uchwałą Nr XLII/736/05 Rady Miasta w Piotrkowie 
Trybunalskim z dnia 9 listopada 2005 roku nie narusza ustaleń obowiązującego 
Studium; 

4.30. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie 
Trybunalskim, obejmującego obszar zawarty pomiędzy ulicami: Wolborska, 
Podleśną, Wierzejską oraz projektowaną Z1/2 określoną miejscowym ogólnym 
planem zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego, 
zatwierdzonego Uchwałą Nr XLII/736/05 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim       
z dnia 9 listopada 2005 r.; 

4.31. stwierdzenia, że projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w rejonie ulic: Jerozolimskiej, Poleśnej, Rakowskiej, Wolborskiej         
i Geodezyjnej w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzony Uchwałą Nr XXII/367/08 
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 kwietnia 2008 r. nie narusza 
ustaleń obowiązującego Studium; 

4.32. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: 
Jerozolimskiej, Poleśnej, Rakowskiej, Wolborskiej i Geodezyjnej w Piotrkowie 
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Trybunalskim, zatwierdzony Uchwałą Nr XXII/367/08 Rady Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego z dnia 28 kwietnia 2008 r.; 

4.33. stwierdzenia, że projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w rejonie ulic: Krakowskie Przedmieście, Krótkiej, Zalesickiej              
i Grabskiej w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonego Uchwałą Nr XII/197/07 
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 sierpnia 2007 r. nie narusza ustaleń 
obowiązującego Studium; 

4.34. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: 
Krakowskie Przedmieście, Krótkiej, Zalesickiej i Grabskiej w Piotrkowie 
Trybunalskim, zatwierdzonego Uchwałą Nr XII/197/07 Rady Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego z dnia 29 sierpnia 2007 r.; 

4.35. stwierdzenia, że projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim, obejmującego obszar zawarty pomiędzy: 
ulicą Świerczowską od nr 1 do nr 63, ulicą Zalesicka od nr 2 do nr 66, ulicą 
Przedborska – nieruchomości o nr 27, 34 i 36, zatwierdzonego Uchwałą                    
Nr XLIV/770/05 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 grudnia 2005 
roku nie narusza ustaleń obowiązującego Studium; 

4.36. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w Piotrkowie 
Trybunalskim, obejmującego obszar zawarty pomiędzy: ulicą Świerczowską od nr 1 
do nr 63, ulicą Zalesicką od nr 2 do nr 66, ulicą Przedborską – nieruchomości o nr 27, 
34 i 36, zatwierdzonego Uchwałą Nr XLIV/770/05 Rady Miasta w Piotrkowie 
Trybunalskim z dnia 21 grudnia 2005 roku; 

4.37. uchylenia Uchwały Nr V/61/11 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 31 
stycznia 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń 
dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w zmianie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego osiedla „Jeziorna I” w Piotrkowie Trybunalskim, 
w jednostkach urbanistycznych 6MN, 20KX, 15KD i w części 26MN, zatwierdzonej 
Uchwałą Nr LII/883/06 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 31 maja 
2006 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 17 lipca 2006 r. Nr 252, poz. 1944); 

4.38. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenów w rejonie ulic: Wierzejskiej, Miast Partnerskich i Sulejowskiej                      
w Piotrkowie Trybunalskim. 

4.39. zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Piotrkowa Trybunalskiego; 

4.40. powołania komisji do zniszczenia dokumentów złożonych Radzie Miasta przy 
zgłaszaniu kandydatów na ławników; 

4.41.  skargi Pani Teresy Laskowskiej na Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego; 
4.42.  skargi Pani Izabeli Kilen na Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego; 
4.43. wyboru członka Rady Społecznej Szpitala Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim; 
4.44. zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Piotrków Trybunalski      

i Gminą Grabica w zakresie lokalnego transportu zbiorowego; 
4.45. zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Piotrków Trybunalski      

i Gminą Wola Krzysztoporska w zakresie lokalnego transportu zbiorowego; 
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4.46. zmiany Uchwały Nr XXIII/394/08 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia      
28 maja 2008 r. w sprawie cen urzędowych za usługi przewozowe lokalnego 
transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Piotrkowa Trybunalskiego        
i cen za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w Piotrkowie 
Trybunalskim, realizowanych przez Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o.            
w Piotrkowie Trybunalskim; 

4.47.  zmiany Uchwały Nr XIII/255/11 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 
października 2011 r. w sprawie 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 XIV Sesji. 

  
Punkt 3 

Przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady Miasta.  
 
Pan Marian Błaszczyński – poinformował, że protokół z XIII Sesji Rady Miasta wyłożony był 
w Biurze Rady Miasta oraz przed rozpoczęciem sesji. Radni otrzymali również protokół 
drogą elektroniczną. Przewodniczący Rady Miasta zapytał, czy są jakieś uwagi do 
przedłożonego protokołu. Wobec braku zgłoszeń w tym punkcie zarządził głosowanie nad 
przyjęciem protokołu z XIII Sesji Rady Miasta. 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania (20-0-0) Rada Miasta przyj ęła protokół  
z XIII Sesji Rady Miasta 
 
Pan Marian Błaszczyński: „W imieniu wszystkich radnych, w imieniu wszystkich obecnych 
pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia panu prezydentowi – Andrzejowi Kacperkowi z 
okazji jego imienin.” 
 
 

Punkt 4 

Podjęcie uchwał 
 

Punkt 4.1 
 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Opinie Komisji: 

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna, 
Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna. 
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Pan Jan Dziemdziora: „Co było powodem, że z tego planu zniknął zapis dot. ulicy 
Zalesickiej?” 

Pan Krzysztof Chojniak powiedział, że na realizację tej ulicy składany był wniosek                 
o dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych i takiego 
dofinansowania na rok 2012 póki co nie dostaliśmy. Jesteśmy – jeśli chodzi o ten projekt – na 
liście rezerwowej, wniosek został więc zweryfikowany pozytywnie. Liczba punktów, którą 
uzyskał nasz projekt pozwoliła zakwalifikować się na listę rezerwową – na dość odległym 
miejscu. Dlatego więc póki co – na ten moment – tej inwestycji nie ma. Jeśliby taka szansa, 
aby projekt ten zrealizować w 2012 lub kolejnych latach – pojawiła się, wówczas złożona 
będzie ponownie odpowiednia aplikacja i być może uda się zrealizować tę inwestycję nawet              
z wyższym poziomem dofinansowania. 

Pan Jan Dziemdziora – stwierdził, że zaistniała sytuacja nie jest jego zdaniem powodem, aby 
zdejmować to zadanie z WPF. 

Pani Wiesława Łuczak – powiedziała, że zasadą jest, iż w WPF która jest przedkładana 
Radzie Miasta do uchwalenia są te zadania ujmowane, co do których wiadomo, że będą 
realizowane i na pewno będą rozpoczynane w roku 2011 lub zaciągane są zobowiązania, 
które będą w tymże roku zaciągane – choć realizowane w latach następnych. Nie ujmujemy 
więc w tym dokumencie zadań, które obarczone są dużym ryzykiem nierealizowania.            
W związku z poprawkami – zwłaszcza z tą poprawką dot. przesunięcia z wydatków 
inwestycyjnych na wydatki bieżące pomocy z Gorzkowic (o której będziemy mówili przy 
okazji zmian do budżetu miasta) ulegnie zmianie w Wieloletnie Prognozie Długu rubryka 
dotycząca roku 2011 r. Będzie to przesunięcie między zadaniami majątkowymi a zadaniami 
bieżącymi. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (14-0-7) Rada Miasta podjęła Uchwałę  
Nr XIII/259/11 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 28 listopada 2011 roku oraz autopoprawką Prezydenta Miasta 
z dnia 30 listopada 2011 r. 

Opinie Komisji: 

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna, 
Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna. 

Tomasz Sokalski: „Punkt 3.3 – zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 395 tys. ; m.in. 
rezygnuje się z realizacji zadania „Przebudowa ulicy Rolniczej od torów PKP do ulicy 
Spacerowej” i „Przebudowa ul. Spacerowej” (25tys. zł) w związku z nie pozyskaniem 
funduszy zewnętrznych; zmniejsza się środki na zadanie „Przebudowa ulicy Farnej”. Proszę         
o informację czemu ten przetarg się nie rozstrzygnął? Punkt 3.7 – zmniejsza się wydatki 
budżetowe w Dziale 700 o kwotę 436 tys., Towarzystwo Budownictwa Publicznego – 
rozbiórka budynków przy ulicy Mireckiego (436 tys.). Ile było w takim razie zaplanowane na 
tę rozbiórkę? Punkt 3.8 – zmniejsza się wydatki budżetowe w Dziale 700,  Rozdział 70095      
o kwotę 100 tys. zł – odstępuje się od realizacji zadania tworzenia zasobów komunalnych. 
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Pamiętam rozmowę w tamtym roku przy planowaniu budżetu, kiedy to za te 100 tys. 
mieliśmy przynajmniej sprecyzować lokalizację nowych budynków socjalnych i wykonać 
projekt, aby w 2012 roku z pełną parą wybudować tak potrzebne dla mieszkańców lokale. 
Czemu budowa oczyszczalni ścieków jest przeniesiona na 2012 rok i co zostało juz w tym 
kierunku zrobione (kwota  383,641 zł)? Dlaczego nie zainstalowano kolektorów słonecznych 
zarówno na drugim budynku pływalni jak i na Pogotowiu Opiekuńczym, Domu Dziecka            
i Domu Pomocy Społecznej? To były inwestycje współfinansowane chyba z WFOŚiGW. Na 
jakim etapie jest punkt 4.23 czyli „budowa nowej miejskiej biblioteki publicznej? Przenosimy 
środki – 100 tys. zł – na rok 2012.” 

Pani Małgorzata Majczyna powiedziała, że jeżeli chodzi o ulicę Farną – w przetargu 
„otrzymaliśmy tylko jedną ofertę i jej wartość przekraczała wartość nie tyle nawet 
zaplanowanych środków co nawet kosztorysu inwestorskiego. Dlatego uznaliśmy, że nie jest 
to efekt wolnego rynku, lecz tylko fuks wyjątkowy. Pan prezydent podjął decyzję                    
o powtórzenie postępowania. Ponieważ zadanie i tak było planowane do realizacji w cyklu 2-
letnim – z terminem zakończenia w czerwcu przyszłego roku postanowiliśmy nie 
rozpoczynać tej inwestycji w tym roku – prace rozpoczną się jak tylko pogoda pozwoli 
wiosną a skończymy je prawdopodobnie w lipcu 2012 r. Jęli chodzi o ul. Rolnicza                    
i Spacerową – dokumentacja, która była opracowana 3 lata temu była przygotowana do 
złożenia w konkursie, który mógłby się pojawić na stronach RPO – jesteśmy w kontakcie         
z Urzędem Marszałkowskim od wiosny tego roku i wiem już, że najprawdopodobniej nie 
będzie takiego konkursu. Pieniądze, które pozostały z oszczędności po postępowaniach  
przetargowych Zarząd Województwa przeznaczy na projekty, które czekają na liście 
rezerwowej. W związku z tym te pieniądze były pod warunkiem, że pojawi się szansa na 
dodatkowe finansowanie. A ponieważ obecnie tej szansy nie ma – nie aktualizowaliśmy 
dokumentacji projektowej i w związku z tym te środki są do zwolnienia. Jeśli chodzi               
o kolektory słoneczne: Pogotowie Opiekuńcze – mamy tutaj brak zgody konserwatora 
zabytków na lokalizację kolektorów od strony elewacji, od strony frontowej budynku, która 
jest najbardziej nasłoneczniona. Sprawa jest w odwołaniu w Ministerstwie Kultury i wróciła 
do ponownego rozpatrzenia przez pana konserwatora; Dom Dziecka już korzysta                     
z kolektorów; pływalnia przy ul. Belzackiej – zgodnie z harmonogramem została opracowana 
dokumentacja projektowa i jest przygotowane zadnie do realizacji w roku przyszłym. 
Wniosek w tej sprawie został dopiero niedawno skierowany do WFOŚiGW.” 

Pan Tomasz Sokalski: „Jak rozumiem rezygnujemy z ul. Rolniczej – wynika to z zapisów 
budżetu – nie będziemy tego realizować?” 

Pani Małgorzata Majczyna: „Na razie rezygnujemy, bo nie jesteśmy w stanie wysupłać 
własnych 12 mln zł na realizację całego zakresu. Jest to zadanie jak najbardziej potrzebne, ale 
nie stać nas na samodzielną realizację tego zadania. Czekamy na możliwość dofinansowania 
zewnętrznego – żadne inne za wyjątkiem RPO i schetynówek nie wchodzi w grę bo jest to 
droga powiatowa.” 

Pan Bogdan Munik: „Jeżeli chodzi o odpowiedź na pytanie dotyczące rozbiórek – w tym roku 
zaplanowaliśmy kwotę w budżecie na rozbiórki w wysokości 480 tys. zł. Ta kwota związana 
była z rozbiórkami przy ul. Mireckiego oraz w kwadracie ulicy Starowarszawskiej. Z uwagi 
na fakt, iż konserwator w pierwszym etapie nie wydał nam pozytywnej decyzji co do 
rozbiórki i w związku z naszymi rozmowami z konserwatorem ta decyzja uległa 2 tygodnie 
temu zmianie i uzyskaliśmy zgodę na rozbiórkę – co oczywiście w tym roku nie jest rzeczą 
już możliwą. Stąd też w tym roku wykonamy projekt techniczny rozbiórki według zaleceń 
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konserwatora. Rozbiórka na ul. Mireckiego – kwota zaplanowana była kwotą powyżej 30 tys. 
zł. W wyniku postępowania w trybie zapytania o cenę uzyskaliśmy kwotę 7 tys. zł związaną   
z pracami rozbiórkowymi – stąd też wolne środki, które były przeznaczone na 
Starowarszawską oddajemy z powrotem do budżetu na taką a nie inną konieczność. Są tam 
jeszcze pozostałe drobne już kwoty na indywidualne obiekty niezamieszkałe, znajdujące się w 
zasobach gminy, a które też już wymagają rozbiórki – po konsultacjach z Powiatowym 
Inspektoratem Nadzoru Budowlanego jak i  po konsultacjach ze Strażą Miejską. Rozbiórka 
przy ul. Starowarszawskiej nastąpi zgodnie z decyzją konserwatora w przyszłym roku,           
w pierwszym półroczu – zgodnie z projektem technicznym i sporządzonym na tą okoliczność 
kosztorysem.” 

Pan Tomasz Sokalski: „Mamy decyzję o tym, że możemy rozebrać – będziemy to realizować 
w roku 2012. Czy te środki jako znaczone przejdą do budżetu 2012?” 

Pan Bogdan Munik: „Kwota na rozbiórkę przy ul. Starowarszawskiej jest planowana na 
poziomie 250 tys. zł. Zobaczymy jednak, jaka kwota wyjdzie z postępowania przetargowego 
z tej racji, że na rynku jest wiele podmiotów, które ceny rozbiórek stosują niską z uwagi na to, 
że pozyskany materiał rozbiórkowy przeznaczają na inne cele np. do budowy lub remontów 
dróg. Sprawa rozstrzygnie się najprawdopodobniej do końca I półrocza 2012 roku.” 

Pan Adam Karzewnik: „Pan radny pytał o lokale socjalne. My mamy inny pogląd na tę 
sprawę – chcemy wybudować lokale mieszkalne, które będą przeznaczone dla osób, które 
zajmują dotychczasowe lokale gminne i je opuszczą pozostawiając je w dobrym stanie – tak, 
że nie będzie tam potrzeba wniesienia nakładów na ich remonty. Tam będziemy mogli 
zasiedlić oczekujących na lokale od gminy z listy. Jest już wytyczona lokalizacja tego 
budynku (na tyłach placu Czarnieckiego, przy ul. Zamurowej) i w tej chwili – w przyszłym 
roku – będzie wykonywany projekt takiego budynku oraz jego realizacja. Przenosimy więc to 
zadanie na przyszły rok a lokalizacja jest już ustalona.” 

Pan Adam Karzewnik: „Następne pytanie dotyczyło oczyszczalni ścieków. W tym temacie 
jest to jak gdyby odrębne zadanie niż ta modernizacja oczyszczalni ścieków bo dotyczyło to 
budowy suszarni. W ostatnim czasie zgłosiło się wiele różnych firm, które oferują różne 
sposoby zagospodarowania osadów – również osadów i odpadów ściekowych. W związku       
z tym, że są to oferty, które wymagają dosyć poważnych analiz przed ich wdrożeniem w 
związku z tym przenosimy tę część kwoty na budowy bądź ewentualnie przy zastosowaniu 
innej technologii wykorzystania tych osadów – wykorzystamy je w inny sposób.” 

Pan Tomasz Sokalski – odnosząc się do wypowiedzi pana Adama Karzewnika powiedział: 
„Lokale komunalne i socjalne to są oczywiście dwa różne rodzaje lokali natomiast pamiętam 
wypowiedź czy pana prezydenta czy pana koordynatora sprzed roku dokładnie taka samą, że 
mamy już lokalizację, w roku 2011 zrobimy projekt a w roku 2012 przewidujemy budowę. 
Rok szukaliśmy lokalizacji i przykro mi z tego powodu – mieszkańcy nie mogą się doczekać 
– a jest to obowiązek gminy.” 

Pan Adam Karzewnik: „Na pewno się doczekają. Jak pan wie lokalizacja takiego budynku nie 
jest prosta. Musimy brać pod uwagę te części miasta, na których nam zależy, żeby cokolwiek 
się zadziało. Bierzemy również pod uwagę istniejące aktualnie miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego, żeby albo je zmienić, albo dostosować budynek do tego 
planu. Te wszystkie sprawy spowodowały to, że nie mogliśmy zrealizować tego zadania        
w roku 2011. W roku 2012 – wszystko na to wskazuje – będzie to zrealizowane.” 
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Pani Jolanta Kopeć – odpowiadając na pytanie pana Tomasza Sokalskiego dot. nowego 
budynku miejskiej biblioteki publicznej powiedziała: „Cały czas monitorujemy możliwości 
pozyskania środków zewnętrznych na realizację tego projektu. Kilka tygodni temu byliśmy       
z panem prezydentem Krzysztofem Chojniakiem w Urzędzie Marszałkowskim gdzie 
spotkaliśmy się z panem marszałkiem Bugajskim i pytaliśmy o możliwości sfinansowania 
tego projektu jeszcze w obecnej perspektywie finansowej mając tutaj na myśli oszczędności 
poprzetargowe, które pojawiają się przy innych projektach i przeliczanie kursu euro, co 
jeszcze do niedawna było korzystne i w wyniku tej operacji powstawały dodatkowe 
pieniądze. Nie uzyskaliśmy jednoznacznej odpowiedzi, czy w tej perspektywie finansowej – 
czyli do końca 2013 roku – będzie ogłoszony jeszcze jakiś konkurs na który byśmy mogli 
złożyć wniosek. Pan marszałek zna nasz problem i gotowość oraz determinację do realizacji 
tego projektu. Pojawiła się natomiast w wyniku tej rozmowy koncepcja przygotowania 
wniosku aplikacyjnego do przyszłej perspektywy finansowej – tej, która zaczyna się w roku 
2014 – ale wówczas biblioteka najprawdopodobniej byłaby elementem dużego projektu 
subregionalnego i wchodziłaby w skład zadania dot. rewitalizacji podzamcza i nie pełniłaby 
tylko funkcji bibliotecznej ale byłaby takim centrum wiedzy, informacji i innowacyjności –      
i  wraz z połączeniem tego projektu z projektami gmin ościennych (projektów turystycznych  
dot. np. zagospodarowania zbiornika sulejowskiego i dorzecza Pilicy) mogłaby stać  
się elementem dużego projektu subregionalnego, który byłby złożony jako projekt 
indykatywny – czyli najważniejszy z punktu widzenia rozwoju województwa – tak jak  
w tej perspektywie miało to miejsce z Traktem Wielu Kultur. Cały czas próbujemy różnych 
możliwości, jesteśmy bardzo elastyczni i przyjmujemy wszystkie sugestie Zarządu 
Województwa, które mogłyby w jakiś sposób poprawić ocenę tego projektu.” 

Pan Tomasz Sokalski: „Pragnę przypomnieć, że w ostatniej ocenie formalnej projekt „budowa 
biblioteki publicznej” otrzymał zero punktów.” 

Pani Jolanta Kopeć: „Pierwsze słyszę, aby biblioteka miała otrzymać zero punktów na 
jakiejkolwiek ocenie.” 

Pan Tomasz Sokalski: „Ja pani kierownik przekażę znalezioną w internecie tabelę z taką 
oceną.” 

Pani Jolanta Kopeć: „Pan radny pomylił konsultacje społeczne z oceną wniosku. To nie ma 
nic wspólnego z jakością tego projektu. Konsultacje społeczne są demokratycznym 
elementem dla każdego projektu i kto chce może poprzeć projekt bądź być mu przeciwnym. 
Nie ma to nic wspólnego z oceną projektu.” 

Pan Tomasz Sokalski: „Ma pani w 100% rację – przepraszam. Rzeczywiście ocena była zero 
w „demokratycznym głosowaniu.” 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (12-0-8) Rada Miasta podjęła Uchwałę  
Nr XIV/260/11 w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2011r.  

Pan Marian Błaszczyński przywitał młodzież „chcącą uświetnić sesję Rady Miasta swoją 
obecnością. Dodał, że mimo, iż nie wiadomo z czyjej inspiracji ma to miejsce to jakby nie 
patrzeć jest to na Sali obrad spore wydarzenie natury ludowej – wszak dziś są andrzejki. 
Przewodniczący Rady Miasta widząc napisy na transparentach dot. kortów tenisowych chciał 
przedstawić Radzie Miasta dwa pisma jakie wpłynęły w ostatnich dniach do wszystkich 
radnych. 
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Pan Tomasz Sokalski – zwrócił uwagę, że porządek obrad nie przewiduje w tym punkcie 
przedstawiania korespondencji i poprosił Przewodniczącego Rady Miasta o kontynuowanie 
prowadzenia obrad zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. 

Pan Marian Błaszczyński – wobec powyższej uwagi zarządził 15 min. przerwę w obradach 
informując, że wspomniane pisma (1. KS „Winner” i KS „Kozica” oraz  Piotrkowskie 
Towarzystwo Tenisowe) dostępne są w Biurze Rady Miasta do wglądu zainteresowanych 
radnych (w załączeniu do protokołu). Jednocześnie zaprosił radnych do wspólnej fotografii. 

Po przerwie Przewodniczący Rady kontynuował prowadzenie sesji w Punkcie 4.3 

Punkt 4.3 

Podjęcie uchwały w sprawie  sprzedaży, w drodze ustnego przetargu ograniczonego 
nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Armii Krajo wej 
oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka Nr 3/5 o powierzchni 70 m² w obrębie 
geodezyjnym 23 

Opinie Komisji: 

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna, 
Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (22-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę  
Nr XIV/261/11 w sprawie sprzedaży, w drodze ustnego przetargu ograniczonego 
nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Armii Krajo wej 
oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka Nr 3/5 o powierzchni 70 m² w obrębie 
geodezyjnym 23 

Punkt 4.4 

Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, 
nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Słowackiego 59  

Opinie Komisji: 

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna, 
Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna. 

Pan Bronisław Brylski poprosił o wyjaśnienia, co się stało w ciągu roku, że ta uchwala  
w sposób niezmieniony zostaje wprowadzona pod obrady Rady Miasta po rocznej przerwie. 
Rok temu radni mieli wiele zastrzeżeń co do terenu zielonego jak i parkingu.  
Co się zmieniło w tym zakresie przez ostatni rok? 

Pan Jan Dziemdziora – powiedział, że projekt tej uchwały procedowany był na III Sesji Rady 
Miasta w dniu 29 grudnia 2010 r. Wówczas Rada Miasta w głosowaniu odrzuciła ten projekt 
uchwały (14 osób głosowało przeciw jej przyjęciu a 6 osób było za). Pan Jan Dziemdziora 
przytoczył wypowiedzi radnych z protokołu z III Sesji Rady Miasta: 
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„Pan Paweł Szcześniak: „Czy należy przez to rozumieć, że sprzedamy część działki  
a w drugiej części komuś zrobimy skwer?” 
 
Pan Marek Konieczko: „Jeżeli sprzedamy działkę 94/2 na usługi śródmiejskie to jak 
dojdziemy do tego skwerku na działce 94/1?” 
 
Pani Jadwiga Wójcik: „Na komisji dałam propozycję, żeby zmienić plan zagospodarowania 
przestrzennego w tym miejscu. Ja wiem, że to może jest kosztowne, ale lepiej to teraz zmienić, 
niż potem brnąć w jakaś bzdurę. Dla mnie jest to nie do zaakceptowania.” 
 
Pan Paweł Szcześniak: „Czy to w takim razie będzie tak, że jedną działkę sprzedamy komuś 
pod prowadzenie jakiejś działalności a na drugiej działce miasto jeszcze komuś wybuduje  
w tym miejscu parking?”  
 
Pan Jan Dziemdziora poprosił o ustosunkowanie się do przedstawionych wypowiedzi  
w bieżącym punkcie obrad Rady Miasta. 
 
Pani Agnieszka Kosela: „Projekt uchwały jest w niezmienionym kształcie ponieważ nie może 
być inaczej. Działka przed podziałem oznaczona numerem 94 objęta jest miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego, który w części północnej przewiduje urządzenie skweru 
miejskiego, w części południowej zaś usługi śródmiejskie. Obecnie jest to działka nr 94/2 
obwiedziona na rysunku kolorem czerwonym. Podział został dokonany w oparciu  
o  obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego podjęty w formie 
uchwały Rady Miasta. W tej chwili jest zainteresowanie inwestorów działkami w centrum 
miasta i jest to jedna z tych działek, która mogłaby być przedmiotem zbycia i przynieść 
miastu dochód. Natomiast północna część działki 94/2 pozostanie jako rezerwa terenu 
zgodnie z planem pod urządzenie w przyszłości skweru miejskiego.” 
 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania (13-9-1) Rada Miasta podjęła Uchwałę  
Nr XIV/262/11 w sprawie sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, 
nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Słowackiego 59 
 

Punkt 4.5 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia, 
udziału 41843/221809 w części nieruchomości zabudowanej, położonej przy  
ul. Dąbrowskiego 5 

Opinie Komisji: 

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna, 
Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (23-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę  
Nr XIV/263/11 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia, 
udziału 41843/221809 w części nieruchomości zabudowanej, położonej przy  
ul. Dąbrowskiego 5 
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Punkt 4.6 

Podjęcie uchwały w sprawie nabycia do zasobu gminnego zabudowanej nieruchomości 
położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wierzejskiej 21, oznaczonej w ewidencji 
gruntów jako działka nr 123/5 o powierzchni 0,3925 ha w obrębie 20 

Opinie Komisji: 

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna, 
Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (22-0-1) Rada Miasta podjęła Uchwałę  
Nr XIV/264/11 w sprawie nabycia do zasobu gminnego zabudowanej nieruchomości 
położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wierzejskiej 21, oznaczonej w ewidencji 
gruntów jako działka nr 123/5 o powierzchni 0,3925 ha w obrębie 20 
 

Punkt 4.7 

Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia ochrony pomników przyrody 
 
Opinie Komisji: 

Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna 
Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego – 
opinia pozytywna 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania (23-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę  
Nr XIV/265/11 w sprawie zniesienia ochrony pomników przyrody 
 

Punkt 4.8 

Podjęcie uchwały w sprawie wniosku Jolanty i Macieja małż. Piekarskich o stwierdzenie 
nieważności uchwały Nr XXXII/480/05 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 
26 stycznia 2005 roku w sprawie uznania obszaru za użytek ekologiczny 
 
Opinie Komisji: 

Komisja Rewizyjna – opinia pozytywna uznająca skargę za niezasadną, 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (23-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę  
Nr XIV/266/11 w sprawie wniosku Jolanty i Macieja małż. Piekarskich o stwierdzenie 
nieważności uchwały Nr XXXII/480/05 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 
26 stycznia 2005 roku w sprawie uznania obszaru za użytek ekologiczny 
 

Punkt 4.9 

Podjęcie uchwały w sprawie Programu Współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego    
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego                              
i o wolontariacie na lata 2012-2015 
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Opinie Komisji: 

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

W wyniku przeprowadzonego głosowania (23-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę  
Nr XIV/267/11 w sprawie Programu Współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego        
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego                             
i o wolontariacie na lata 2012-2015 
 

Punkt 4.10 

Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za 
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych 
usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych 
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich 
pobierania  

Opinie Komisji: 

 
Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna, 
Komisja ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Społecznych i Osób Niepełnosprawnych – opinia 
pozytywna. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (23-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę  
Nr XIV/268/11 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za 
usługi opiekuńcze  i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych 
usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych 
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich 
pobierania 
 

Punkt 4.11 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/147/11 Rady Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego z dnia 27 kwietnia 2011 r. 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  

Opinie Komisji: 

 
Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna, 
Komisja ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Społecznych i Osób Niepełnosprawnych – opinia 
pozytywna. 
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W wyniku przeprowadzonego głosowania (23-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę  
Nr XIV/269/11 w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/147/11 Rady Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego z dnia 27 kwietnia 2011 r. 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 
 

Punkt 4.12 

Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pomocy społecznej 
pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy i nadania statutu 
 
Opinie Komisji: 

Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego – 
opinia pozytywna, 
Komisja ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Społecznych i Osób Niepełnosprawnych – opinia 
pozytywna. 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania (22-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę  
Nr XIV/270/11 w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pomocy społecznej pod 
nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy i nadania statutu 
 

Punkt 4.13 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/108/11 Rady Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie określenia zadań i podziału środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji 
zawodowej      i społecznej osób niepełnosprawnych na rok 2011 
 
Opinie Komisji: 

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna, 
Komisja ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Społecznych i Osób Niepełnosprawnych – opinia 
pozytywna. 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania (20-0-2) Rada Miasta podjęła Uchwałę  
Nr XIV/271/11 w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/108/11 Rady Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego z dnia  23 lutego 2011 r. w sprawie określenia zadań i podziału środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na rok 2011 
 

Punkt 4.14 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/247/11 Rady Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego z dnia28 września 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za 
świadczenia przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Miasto Piotrków 
Trybunalski 
 
Opinie Komisji: 
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Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna, 
Komisja Oświaty i Nauki – opinia pozytywna. 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania (23-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę  
Nr XIV/272/11 w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/247/11 Rady Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego z dnia  28 września 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za 
świadczenia przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Miasto Piotrków 
Trybunalski 
 

Punkt 4.15 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości 
wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 
 
Opinie Komisji: 

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna, 

Pan Bogdan Munik: „Projekt uchwały związany jest z tym, że wynagrodzenie Prezydenta 
Miasta  regulowane jest nie tylko Ustawą o pracownikach samorządowych, która określa 
wysokość, ale również wynagrodzenie to podlega ograniczeniom określonym w Ustawie 
Budżetowej, która na dany rok budżetowy przyjmuje stawkę bazową, od której uzależnione 
jest wynagrodzenie. W związku z tym że w poprzednich ustawach kwota bazowa wynosiła 
ponad 1800 zł natomiast na rok 2011 i rok 2012 kwota ta uległa zmniejszeniu do 1760 zł i 
biorąc to wszystko pod uwagę wraz z faktem, iż ustawa budżetowa została podpisana przez 
Prezydenta Rzeczpospolitej w dniu 9 lutego były tutaj różne spory prawne, kiedy takową 
uchwałę należy poddać pod obrady? Czy z zachowaniem ustawowych terminów  
wypowiedzenia – jako, że takowe wyroki sądów w tym zakresie były – czy też przyjąć termin 
od następnego miesiąca obowiązywania ustawy budżetowej. Biorąc te okoliczności jednak 
prezydent przyjął punkt widzenia, że moc obowiązywania tej uchwały powinna nastąpić           
z dniem 1 marca bieżącego roku stąd też wynagrodzenie to będzie przeliczone i pojawią się ze 
strony prezydenta dopłaty – czyli uregulowanie różnicy. W wyniku tejże uchwały 
wynagrodzenie prezydenta od dnia 1 marca br. ulega zmniejszeniu o 449 zł i 72 grosze 
miesięcznie. To zmniejszone wynagrodzenie będzie również obowiązywało w roku 2012 
jako, że według założeń do ustawy budżetowej, która będzie procedowana w najbliższych 
dniach i w ustawach okołobudżetowych kwota ta również zostaje utrzymana na poziomie 
roku 2011. Faktem jest, że wynagrodzenie prezydenta nie może przekroczyć siedmiokrotności 
kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej. 

 
W wyniku przeprowadzonego głosowania (21-0-1) Rada Miasta podjęła Uchwałę  
Nr XIV/273/11 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości 
wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 
 

Punkt 4.16 

Podjęcie uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów 
 
Opinie Komisji: 
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Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna, 
Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna,  
Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego – 
opinia pozytywna. 

Pan Tomasz Sokalski – zwrócił uwagę że w projekcie uchwały mówi się o tym, że prezydent 
zarządza co następuje (...) 

Pani Anna Tłustwa – powiedziała, że uwaga ta dotyczy trzech uchwał: opłaty od posiadania 
psów, stawek od nieruchomości i inkasentów opłaty targowej. Te projekty idą do publikacji i 
w związku z tym musiały być wydrukowane w programie XML. Ponieważ byliśmy na etapie 
zmiany i wprowadzania nowego programu – legislatora – automatycznie jak gdyby program 
wygenerował taki tekst. W związku z tym – wiadomo, że jest to uchwała Rady Miasta – 
wystarczy, że państwo radni w swoich projektach poprawią sobie skreślając prezydenta a 
wstawiając radę miasta oraz przed §1 zamiast „zarządza się” należy wpisać „uchwala”. W 
przypadku inkasentów ten termin „zarządza się” pozostaje ponieważ tego wymaga ustawa. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (22-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę  
Nr XIV/274/11 w sprawie opłaty od posiadania psów 
 

Punkt 4.17 

Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 
 
Opinie Komisji: 

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna, 
Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna. 

 
W wyniku przeprowadzonego głosowania (12-10-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę  
Nr XIV/255/11 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 
 
Pan Tomasz Sokalski poprosił o reasumpcję głosowania, ponieważ trwała „tu dyskusja nad 
projektem uchwały a chciałem jeszcze raz zagłosować i mam jeszcze kilka pytań”. 
 
Pan Marian Błaszczyński – poprosił o opinię prawnika w tej sprawie. Stwierdził, że 
rozstrzygnięcia wymaga kwestia podstawy do reasumpcji głosowania w przypadku kiedy 
dyskusja nad projektem uchwały odbywać się ma po głosowaniu. 
 
Pani Anna Karlińska powiedziała, że reasumpcję głosowania zarządzić można w przypadku 
wątpliwości co do właściwych wyników i sposobów głosowania. „Reasumpcji głosowania 
dokonuje się w razie stwierdzenia nieprawidłowości przy ustaleniu wyników głosowania albo 
jeżeli błędnie lub niezrozumiale przedstawiono przedmiot głosowania.” Żeby więc zarządzić 
reasumpcję głosowania muszą powstać wątpliwości, czy przesłanki o których przeczytałam. 
 
Pan Tomasz Sokalski – zwracając się do Przewodniczącego Rady Miasta stwierdził, że dla 
niego sposób przedstawienia przedmiotu głosowania był niezrozumiały dlatego prosi  
o reasumpcję głosowania. 
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Pani Anna Karlińska – stwierdziła konieczność wykazania stwierdzonej nieprawidłowości. 
 
Pan Marian Błaszczyński – stwierdził, że właściwie nie widzi problemu i wyjątkowo zarządzi 
przeprowadzenia powtórnego głosowania. 
 
Pan Tomasz Sokalski – stwierdził, że uchwała była niezrozumiale przedstawiona a więc 
mamy prawo powrócić do dyskusji na ten temat. 
 
Pan Marian Błaszczyński – powiedział, że czas na dyskusję minął, nastąpiło głosowanie, 
którego reasumpcję na prośbę pana Tomasza Sokalskiego zarządził. 
 
Pan Paweł Szcześniak: „Panie Przewodniczący – tak naprawdę nikt nie rozumie co pan 
głosuje. Wszyscy podnieśli ręce a pan chciał się tak poślizgnąć po tej uchwale, żeby tak 
szybko to przeszło. Myślę, że dwa zdania każdy ma prawo w tej sprawie powiedzieć.” 
 
Pani Magdalena Kwiecińska: „Ale przecież Przewodniczący Rady zadał pytanie „czy ktoś 
chce zabrać w tej sprawie głos.” 
 
Pan Przemysław Winiarski: „Chciałbym zauważyć, że z jednakową uwagą – jak wszyscy 
radni – śledzę to, co się dzieje i nawet powstało w mojej wyobraźni zdziwienie, dlaczego pan 
radny Sokalski nie zadaje w tej sprawie żadnych pytań. Byłem z tego powodu szczęśliwy. 
Mając na uwadze fakt, że śledziłem wydarzenia na Sali z taką samą uwagą jak pan Sokalski 
uważam, że nie ma powodu powtórnego głosowania w tej sprawie.” 
 
Pan Marian Błaszczyński zapytał prawników o to, czy są podstawy do tego aby 
przeprowadzić reasumpcję głosowania? 
 
Pani Anna Karlińska – stwierdziła, że nie jest decydentem w tej sprawie, ale ona sama nie 
widzi ku temu powodów. 
 
Pan Marian Błaszczyński – zapytał, czy są podstawy, aby w razie przeprowadzenia 
reasumpcji głosowania mogła je poprzedzać dyskusja nad projektem uchwały? 
 
Pani Anna Karlińska: „Ja nie widzę takich powodów.” 
 
Pan Rafał Czajka – stwierdził, że słyszał wyraźnie jak Przewodniczący Rady Miasta pytał, 
czy ktoś chciałby zabrać głos w tej sprawie. „Takich zgłoszeń nie było – w związku z czym 
przeszedł pan do dalszej procedury czyli poddania projektu uchwały pod głosowanie. 
Głosowanie się odbyło. Nawet jeżeli radny Sokalski „przegapił” to głosowanie i prosi  
o reasumpcję to w przypadku przeprowadzenia tejże – wciąż jesteśmy w punkcie głosowania 
a nie w punkcie „dyskusja”. 
 
Pan Marian Błaszczyński – zarządził reasumpcję głosowania. 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania (12-11-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę  
Nr XIV/275/11 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 
 
Na wniosek pani radnej Magdaleny Kwiecińskiej Przewodniczący Rady Miasta ogłosił 
15 min. przerwy w obradach. 
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Punkt 4.18 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/225/03 Rady Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego z dnia  30 grudnia 2003 r. w sprawie określenia inkasentów opłaty 
targowej 
 
Opinie Komisji: 

Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego – 
opinia pozytywna, 
Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (19-0-1) Rada Miasta podjęła Uchwałę  
Nr XIV/276/11 w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/225/03 Rady Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego z dnia  30 grudnia 2003 r. w sprawie określenia inkasentów opłaty 
targowej 
 

Punkt 4.19 

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia, że projekt zmiany ustaleń dotyczących 
infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym plan ie zagospodarowania 
przestrzennego osiedla budownictwa jednorodzinnego „Pawłowska” w Piotrkowie 
Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLII/484/97 Rady Miejskiej w Piotrkowie 
Trybunalskim z dnia 24 września 1997 r. (Dz. Urz. Woj. Piotrkowskiego Nr 36, poz. 116 
z późniejszymi zmianami) nie narusza ustaleń obowiązującego Studium 
 
Pan Adam Gaik – poprosił, aby pan dyrektor Czajka z Pracowni Planowania Przestrzennego 
omówił blokowo te zagadnienia – dotycząca kilku kolejnych projektów uchwał. 

Pan Paweł Czajka: „Jest to 21 uchwał podzielonych na bloki: zgodność ze studium, uchwała 
zmieniająca. Chodzi głównie o zmiany wynikające z ustawy o telekomunikacji (w planach 
miejscowych nie może być zakazu umieszczania przekaźników telekomunikacyjnych – grozi 
za to kara ze strony wojewody). Następnie mamy korekty na wniosek mieszkańców przy 
planie dot. ulicy Zalesickiej o przesunięcie linii rozgraniczających drogi (2 przypadki). 
Kolejne uchwały dotyczą podobnego przypadku przy ul. Sulejowskiej oraz  przystąpienia       
w części studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego Piotrkowa Trybunalskiego. 

 
W wyniku przeprowadzonego głosowania (23-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę  
Nr XIV/277/11 w sprawie stwierdzenia, że projekt zmiany ustaleń dotyczących 
infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym plan ie zagospodarowania 
przestrzennego osiedla budownictwa jednorodzinnego „Pawłowska” w Piotrkowie 
Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLII/484/97 Rady Miejskiej w Piotrkowie 
Trybunalskim z dnia 24 września 1997 r. (Dz. Urz. Woj. Piotrkowskiego Nr 36, poz. 116 
z późniejszymi zmianami) nie narusza ustaleń obowiązującego Studium 
 

Punkt 4.20 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury 
telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego osiedla 
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budownictwa jednorodzinnego „Pawłowska” w Piotrkowie Trybunalskim 
zatwierdzonym Uchwałą Nr XLII/484/97 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybuna lskim z 
dnia 24 września 1997 r. (Dz. Urz. Woj. Piotrkowskiego Nr 36, poz. 116 z późniejszymi 
zmianami) 
 
Opinie Komisji: 

Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego – 
opinia pozytywna, 
Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna. 

 
W wyniku przeprowadzonego głosowania (23-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę  
Nr XIV/278/11 w sprawie zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury 
telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego osiedla 
budownictwa jednorodzinnego „Pawłowska” w Piotrkowie Trybunalskim 
zatwierdzonym Uchwałą Nr XLII/484/97 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybuna lskim z 
dnia 24 września 1997 r. (Dz. Urz. Woj. Piotrkowskiego Nr 36, poz. 116 z późniejszymi 
zmianami) 
 

Punkt 4.21 

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia, że projekt zmiany ustaleń dotyczących 
infrastruktury telekomunikacyjnej w zmianie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego osiedla budownictwa jednorodzinnego „Pawłowska” (C8U) w 
Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XV/267/99 Rady Miejskiej w 
Piotrkowie Trybunalskim z dnia 20 października 1999 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 
dnia 25 listopada 1999 r. Nr 137, poz. 1502) nie narusza ustaleń obowiązującego 
Studium 
 
Opinie Komisji: 

Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego – 
opinia pozytywna, 
Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna. 

 
W wyniku przeprowadzonego głosowania (23-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę  
Nr XIV/279/11 w sprawie stwierdzenia, że projekt zmiany ustaleń dotyczących 
infrastruktury telekomunikacyjnej w zmianie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego osiedla budownictwa jednorodzinnego „Pawłowska” (C8U) w 
Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XV/267/99 Rady Miejskiej w 
Piotrkowie Trybunalskim z dnia 20 października 1999 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 
dnia 25 listopada 1999 r. Nr 137, poz. 1502) nie narusza ustaleń obowiązującego 
Studium 
 

Punkt 4.22 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury 
telekomunikacyjnej w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
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osiedla budownictwa jednorodzinnego „Pawłowska” (C8U) w Piotrkowie Trybunalskim 
zatwierdzonym Uchwałą Nr XV/267/99 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z 
dnia 20 października 1999 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 25 listopada 1999 r. Nr 
137, poz. 1502) 
 
Opinie Komisji: 

Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego – 
opinia pozytywna, 
Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna. 

 
W wyniku przeprowadzonego głosowania (23-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę  
Nr XIV/280/11 w sprawie zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury 
telekomunikacyjnej w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
osiedla budownictwa jednorodzinnego „Pawłowska” (C8U) w Piotrkowie Trybunalskim 
zatwierdzonym Uchwałą Nr XV/267/99 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z 
dnia 20 października 1999 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 25 listopada 1999 r. Nr 
137, poz. 1502) 
 

Punkt 4.23 

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia, że projekt zmiany ustaleń dotyczących 
infrastruktury telekomunikacyjnej w zmianie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego osiedla budownictwa jednorodzinnego „Pawłowska” (C3MN) w 
Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXVIII/476/2000 Rady 
Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 października 2000 r. (Dz. Urz. Woj. 
Łódzkiego z dnia 5 grudnia 2000 r. Nr 141, poz. 829) nie narusza ustaleń 
obowiązującego Studium 
 
Opinie Komisji: 

Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego – 
opinia pozytywna, 
Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna. 

 
W wyniku przeprowadzonego głosowania (23-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę  
Nr XIV/281/11 w sprawie stwierdzenia, że projekt zmiany ustaleń dotyczących 
infrastruktury telekomunikacyjnej w zmianie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego osiedla budownictwa jednorodzinnego „Pawłowska” (C3MN) w 
Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXVIII/476/2000 Rady 
Miejskiej  w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 października 2000 r. (Dz. Urz. Woj. 
Łódzkiego z dnia 5 grudnia 2000 r. Nr 141, poz. 829) nie narusza ustaleń 
obowiązującego Studium 
 

Punkt 4.24 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury 
telekomunikacyjnej w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
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osiedla budownictwa jednorodzinnego „Pawłowska” (C3MN) w Piotrkowie 
Trybunalskim zatwierdzonym Uchwałą Nr XXVIII/476/2000 Rady Miejskiej w 
Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 października 2000 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 
dnia 5 grudnia  Nr 141, poz. 829) 
 
Opinie Komisji: 

Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego – 
opinia pozytywna, 
Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna. 

 
W wyniku przeprowadzonego głosowania (23-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę  
Nr XIV/282/11 w sprawie zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury 
telekomunikacyjnej w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
osiedla budownictwa jednorodzinnego „Pawłowska” (C3MN) w Piotrkowie 
Trybunalskim zatwierdzonym Uchwałą Nr XXVIII/476/2000 Rady Miejskiej  
w Piotrkowie Trybunalskim z dnia  25 października 2000 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego  
z dnia 5 grudnia  Nr 141, poz. 829) 
 

Punkt 4.25 

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia, że projekt zmiany ustaleń dotyczących 
infrastruktury telekomunikacyjnej i technicznej w zmianie fragmentów miejscowego 
ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego,                 
w jednostce urbanistycznej 8.16.E3.R., zatwierdzonej Uchwałą Nr LII/615/98 Rady 
Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 10 czerwca 1998 r. (Dz. Urz. Woj. 
Piotrkowskiego z dnia 18 września 1998 r. Nr 16, poz. 223) nie narusza ustaleń 
obowiązującego Studium 
 
Opinie Komisji: 

Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego – 
opinia pozytywna, 
Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna. 

 
W wyniku przeprowadzonego głosowania (23-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę  
Nr XIV/283/11 w sprawie stwierdzenia, że projekt zmiany ustaleń dotyczących 
infrastruktury telekomunikacyjnej i technicznej w zmianie fragmentów miejscowego 
ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego,                 
w jednostce urbanistycznej 8.16.E3.R., zatwierdzonej Uchwałą Nr LII/615/98 Rady 
Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 10 czerwca 1998 r. (Dz. Urz. Woj. 
Piotrkowskiego z dnia 18 września 1998 r. Nr 16, poz. 223) nie narusza ustaleń 
obowiązującego Studium 
 

Punkt 4.26 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury 
telekomunikacyjnej i technicznej w zmianie fragmentów miejscowego ogólnego planu 



28 
 

zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego, w jednostce 
urbanistycznej 8,16.E3.R., zatwierdzonej Uchwałą Nr LII/615/98 Rady Miejskiej w 
Piotrkowie Trybunalskim z dnia 10 czerwca 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Piotrkowskiego z 
dnia 18 września 1998 r. Nr 16, poz. 223) 
 
Opinie Komisji: 

Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego – 
opinia pozytywna, 
Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna. 

 
W wyniku przeprowadzonego głosowania (23-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę  
Nr XIV/284/11 w sprawie zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury 
telekomunikacyjnej i technicznej w zmianie fragmentów miejscowego ogólnego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego, w jednostce 
urbanistycznej 8,16.E3.R., zatwierdzonej Uchwałą Nr LII/615/98 Rady Miejskiej w 
Piotrkowie Trybunalskim z dnia 10 czerwca 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Piotrkowskiego z 
dnia 18 września 1998 r. Nr 16, poz. 223) 
 

Punkt 4.27 

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia, że projekt zmiany ustaleń dotyczących 
infrastruktury telekomunikacyjnej w zmianie miejscowego planu szczegółowego 
zagospodarowania przestrzennego osiedla budownictwa jednorodzinnego przy ul. 
Sulejowskiej w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonej Uchwałą Nr XXXI/521/2000 
Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 grudnia 2000 r. (Dz. Urz. Woj. 
Łódzkiego z dnia 9 lutego 2001 r. Nr 13, poz. 112) nie narusza ustaleń obowiązującego 
Studium 
 
Opinie Komisji: 
 
Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego – 
opinia pozytywna 
Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna 
 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania (23-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę  
Nr XIV/285/11 w sprawie stwierdzenia, że projekt zmiany ustaleń dotyczących 
infrastruktury telekomunikacyjnej w zmianie miejscowego planu szczegółowego 
zagospodarowania przestrzennego osiedla budownictwa jednorodzinnego przy ul. 
Sulejowskiej w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonej Uchwałą Nr XXXI/521/2000 
Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 grudnia 2000 r. (Dz. Urz. Woj. 
Łódzkiego z dnia 9 lutego 2001 r. Nr 13, poz. 112) nie narusza ustaleń obowiązującego 
Studium 
 

Punkt 4.28 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury 
telekomunikacyjnej w zmianie miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania 
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przestrzennego osiedla budownictwa jednorodzinnego przy ul. Sulejowskiej                     
w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonej Uchwałą Nr XXXI/521/2000 Rady Miejskiej 
w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 grudnia 2000 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia           
9 lutego 2001 r. Nr 13, poz. 112) 
 
Opinie Komisji: 

Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego – 
opinia pozytywna, 
Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna. 

 
W wyniku przeprowadzonego głosowania (23-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę  
Nr XIV/286/11 w sprawie zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury 
telekomunikacyjnej w zmianie miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania 
przestrzennego osiedla budownictwa jednorodzinnego przy ul. Sulejowskiej                     
w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonej Uchwałą Nr XXXI/521/2000 Rady Miejskiej 
w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 grudnia 2000 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia      
9 lutego 2001 r. Nr 13, poz. 112) 
 

Punkt 4.29 

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia, że projekt zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim, obejmującego obszar 
zawarty pomiędzy ulicami: Wolborską, Podleśną, Wierzejską oraz projektowaną Z1/2 
określoną miejscowym ogólnym planem zagospodarowania przestrzennego miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego, zatwierdzony Uchwałą Nr XLII/736/05 Rady Miasta              
w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 9 listopada 2005 roku nie narusza ustaleń 
obowiązującego Studium 
 
Opinie Komisji: 
 
Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego – 
opinia pozytywna 
Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna 
 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania (23-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę  
Nr XIV/287/11 w sprawie stwierdzenia, że projekt zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim, obejmującego obszar 
zawarty pomiędzy ulicami: Wolborską, Podleśną, Wierzejską oraz projektowaną Z1/2 
określoną miejscowym ogólnym planem zagospodarowania przestrzennego miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego, zatwierdzony Uchwałą Nr XLII/736/05 Rady Miasta             
w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 9 listopada 2005 roku nie narusza ustaleń 
obowiązującego Studium    
 

Punkt 4.30 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim, obejmującego obszar zawarty pomiędzy 
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ulicami: Wolborska, Podleśną, Wierzejską oraz projektowaną Z1/2 określoną 
miejscowym ogólnym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego, zatwierdzonego Uchwałą Nr XLII/736/05 Rady Miasta w Piotrkowie 
Trybunalskim z dnia 9 listopada 2005 r. 
 
Opinie Komisji: 

Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego – 
opinia pozytywna, 
Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna. 

 
W wyniku przeprowadzonego głosowania (23-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę  
Nr XIV/288/11 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
w Piotrkowie Trybunalskim, obejmuj ącego obszar zawarty pomiędzy ulicami: 
Wolborska, Podleśną, Wierzejską oraz projektowaną Z1/2 określoną miejscowym 
ogólnym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego, 
zatwierdzonego Uchwałą Nr XLII/736/05 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalsk im           
z dnia 9 listopada 2005 r. 
 

Punkt 4.31 

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia, że projekt zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Jerozolimskiej, Poleśnej, Rakowskiej, 
Wolborskiej  i Geodezyjnej w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzony Uchwałą Nr 
XXII/367/08 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 kwietnia 2008 r. nie 
narusza ustaleń obowiązującego Studium 
 
Opinie Komisji: 
 
Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego – 
opinia pozytywna 
Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna 
 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania (23-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę  
Nr XIV/289/11 w sprawie stwierdzenia, że projekt zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Jerozolimskiej, Poleśnej, Rakowskiej, 
Wolborskiej i Geodezyjnej w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzony Uchwałą Nr 
XXII/367/08 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 kwietnia 2008 r. nie 
narusza ustaleń obowiązującego Studium 
 

Punkt 4.32 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w rejonie ulic: Jerozolimskiej, Poleśnej, Rakowskiej, Wolborskiej i 
Geodezyjnej w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzony Uchwałą Nr XXII/367/08 Rady 
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 kwietnia 2008 r. 
 
Opinie Komisji: 
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Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego – 
opinia pozytywna, 
Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna. 

 
W wyniku przeprowadzonego głosowania (23-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę  
Nr XIV/290/11 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
w rejonie ulic: Jerozolimskiej, Poleśnej, Rakowskiej, Wolborskiej i Geodezyjnej w 
Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzony Uchwałą Nr XXII/367/08 Rady Miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 kwietnia 2008 r. 
 

Punkt 4.33 

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia, że projekt zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Krakowskie Przedmieście, Krótkiej, 
Zalesickiej i Grabskiej w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonego Uchwałą Nr 
XII/197/07 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 sierpnia 2007 r. nie 
narusza ustaleń obowiązującego Studium 
 
Opinie Komisji: 
 
Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego – 
opinia pozytywna 
Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna 
 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania (23-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę  
Nr XIV/291/11 w sprawie stwierdzenia, że projekt zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Krakowskie Przedmieście, Krótkiej, 
Zalesickiej i Grabskiej w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonego Uchwałą Nr 
XII/197/07 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 sierpnia 2007 r. nie 
narusza ustaleń obowiązującego Studium 
 

Punkt 4.34 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w rejonie ulic: Krakowskie Przedmieście, Krótkiej, Zalesickiej i 
Grabskiej w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonego Uchwałą Nr XII/197/07 Rady 
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 sierpnia 2007 r. 
 
Opinie Komisji: 

Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego – 
opinia pozytywna, 
Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (23-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę  
Nr XIV/292/11 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
w rejonie ulic: Krakowskie Przedmieście, Krótkiej, Zalesickiej i Grabskiej w Piotrkowie 
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Trybunalskim, zatwierdzonego Uchwałą Nr XII/197/07 Rady Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego z dnia 29 sierpnia 2007 r. 
 
 

Punkt 4.35 

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia, że projekt zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim, obejmującego obszar 
zawarty pomiędzy: ulicą Świerczowską od nr 1 do nr 63, ulicą Zalesicka od nr 2 do nr 
66, ulicą Przedborska – nieruchomości o nr 27, 34 i 36, zatwierdzonego Uchwałą                    
Nr XLIV/770/05 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalski m z dnia 21 grudnia 2005 roku 
nie narusza ustaleń obowiązującego Studium 
 
Opinie Komisji: 

Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego – 
opinia pozytywna, 
Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna. 

 
W wyniku przeprowadzonego głosowania (23-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę  
Nr XIV/293/11 w sprawie stwierdzenia, że projekt zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim, obejmującego obszar 
zawarty pomiędzy: ulicą Świerczowską od nr 1 do nr 63, ulicą Zalesicka od nr 2 do nr 
66, ulicą Przedborska – nieruchomości o nr 27, 34 i 36, zatwierdzonego Uchwałą                    
Nr XLIV/770/05 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalski m z dnia 21 grudnia 2005 roku 
nie narusza ustaleń obowiązującego Studium 
 

Punkt 4.36 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, w Piotrkowie Trybunalskim, obejmującego obszar zawarty pomiędzy: 
ulicą Świerczowską od nr 1 do nr 63, ulicą Zalesicką od nr 2 do nr 66, ulicą Przedborską 
– nieruchomości o nr 27, 34 i 36, zatwierdzonego Uchwałą Nr XLIV/770/05 Rady Miasta 
w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 grudnia 2005 roku 
 
Opinie Komisji: 
 
Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego – 
opinia pozytywna 
Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna 
 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania (23-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę  
Nr XIV/294/11 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
w Piotrkowie Trybunalskim, obejmuj ącego obszar zawarty pomiędzy: ulicą 
Świerczowską od nr 1 do nr 63, ulicą Zalesicką od nr 2 do nr 66, ulicą Przedborską – 
nieruchomości o nr 27, 34 i 36, zatwierdzonego Uchwałą Nr XLIV/770/05 Rady Miasta 
w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 grudnia 2005 roku 
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Punkt 4.37 

Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr V/61/11 Rady Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w zmianie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Jeziorna I” w Piotrkowie 
Trybunalskim, w jednostkach urbanistycznych 6MN, 20KX, 15KD i w części 26MN, 
zatwierdzonej Uchwałą Nr LII/883/06 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 
31 maja 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 17 lipca 2006 r. Nr 252, poz. 1944) 
 
Opinie Komisji: 

Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego – 
opinia pozytywna, 
Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna. 

 
W wyniku przeprowadzonego głosowania (23-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę  
Nr XIV/295/11 w sprawie uchylenia Uchwały Nr V/61/11 Rady Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w zmianie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Jeziorna I” w Piotrkowie 
Trybunalskim, w jednostkach urbanistycznych 6MN, 20KX, 15KD i w części 26MN, 
zatwierdzonej Uchwałą Nr LII/883/06 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 
31 maja 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 17 lipca 2006 r. Nr 252, poz. 1944) 
 

Punkt 4.38 

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Wierzejskiej, Miast 
Partnerskich i Sulejowskiej  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 (23-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę  
Nr XIV/296/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Wierzejskiej, Miast 
Partnerskich i Sulejowskiej  w Piotrkowie Trybunalskim 
 

Punkt 4.39 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego 
 
Opinie Komisji: 
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Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego – 
opinia pozytywna, 
Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna. 

Pan Bronisław Brylski – poprosił Dyrektora PPP w Piotrkowie Trybunalskim o kilka zdań 
wprowadzenia i uzupełnienia do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Pan Paweł Czajka: „Jest to juz etap uchwalenia studium. W uchwale inicjującej było 
wymienione tematycznie w jakim zakresie to studium będzie zmieniane, a zatem tematy są 
generalnie następujące: wchodzimy w strukturę Lasów Państwowych (gdzie przekształcenie 
lasów państwowych może nastąpić tylko w oparciu o plan miejscowy), zmiana dotyczy także 
poszerzenia jednostki 1UC na terenach już istniejących przy rondzie bugajskim (wraz z 
rozszerzeniem na teren obszarów gminnych – ok. 5 ha), zmiany w obszarze tematycznym 
zmiany kategorii parametrów ul. Łódzkiej (zbudowana jest w parametrach ulicy zbiorczej a w 
studium była jako „G” co implikowało skutkami o odległościach skrzyżowań – np. przy 
okazji ul Gęsiej), rozszerzenie zapisów dopuszczenia na terenach przy ul. Sikorskiego (na 
terenach byłego stadionu Piotrcovii) budowy obiektów wielomieszkaniowych, usług, handlu 
– łącznie z rozszerzeniem na działalność wielkopowierzchniową.” 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania (23-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę  
Nr XIV/297/11 w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego 
 

Punkt 4.40 

Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji do zniszczenia dokumentów złożonych 
Radzie Miasta przy zgłaszaniu kandydatów na ławników 
 
Przewodniczący Rady Miasta poprosił o zgłoszenie kandydatur do 3-osobowego składu wyżej 
wymienionej Komisji. 

Pani Jadwiga Wójcik – zaproponowała, aby w skład komisji wchodziły te osoby, które 
tworzyły skład zespołu ds. wyboru ławników do piotrkowskich sądów: pan Ludomir Pencina, 
pan Mariusz Staszek, pani Ewa Ziółkowska. 

Wobec braku dalszych zgłoszeń Przewodniczący Rady Miasta zarządził głosowaniem nad 
projektem uchwały w treści, którego uwzględniono zgłoszone kandydatury.  

W wyniku przeprowadzonego głosowania (23-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę  
Nr XIV/298/11 w sprawie powołania komisji do zniszczenia dokumentów złożonych 
Radzie Miasta przy zgłaszaniu kandydatów na ławników 
 

Punkt 4.41 

Podjęcie uchwały w sprawie  skargi Pani Teresy Laskowskiej na Prezydenta Miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego 
 
Opinia Komisji: 
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Komisja Rewizyjna rekomendowała Radzie Miasta uznanie, że skarga jest niezasadna             
z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (22-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę  
Nr XIV/299/11 w sprawie  skargi Pani Teresy Laskowskiej na Prezydenta Miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego 
 

Punkt 4.42 

Podjęcie uchwały w sprawie skargi Pani Izabeli Kilen na Prezydenta Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego 
 
Opinie Komisji: 

Komisja Rewizyjna rekomendowała Radzie Miasta uznanie, że skarga jest niezasadna               
z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu. W części dotyczącej skargi na Dyrektora I LO im. 
Bolesława Chrobrego W Piotrkowie Trybunalskim – komisja Rewizyjna rekomendowała 
podtrzymanie stanowiska zawartego w Uchwale 932/10 Rady Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego z dnia 27 października 2010 r. 

 
W wyniku przeprowadzonego głosowania (22-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę  
Nr XIV/300/11 w sprawie skargi Pani Izabeli Kilen na Prezydenta Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego 
 

Punkt 4.43 

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Rady Społecznej Szpitala Rejonowego          
w Piotrkowie Trybunalskim 
 
Pan Marian Błaszczyński – poprosił o zgłaszanie kandydatur na członka Rady Społecznej 
Szpitala Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim.  

Pani Magdalena Kwiecińska – zgłosiła kandydaturę pani radnej Jadwigi Wójcik. 

Pani Jadwiga Wójcik – wyraziła zgodę na kandydowanie. 

Pan Marek Konieczko – zgłosił kandydaturę pana Pawła Szcześniaka. 

Pan Marek Szcześniak – wyraził zgodę na kandydowanie. 

Wobec braku dalszych zgłoszeń Przewodniczący Rady Miasta zarządził głosowanie nad 
kandydaturami radnych: pani Jadwigi Wójcik oraz pana Pawła Szcześniaka. 
 
Za kandydaturą pani Jadwigi Wójcik opowiedziało się 13 radnych. 
Za kandydaturą pan Pawła Szcześniaka głosowało 10 radnych. 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania  Rada Miasta podjęła Uchwałę  
Nr XIV/301/11 w sprawie wyboru członka Rady Społecznej Szpitala Rejonowego             
w Piotrkowie Trybunalski 
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Punkt 4.44 

Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy 
Miastem Piotrków Trybunalski i Gmin ą Grabica w zakresie lokalnego transportu 
zbiorowego 
 
Opinie Komisji: 

Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego – 
opinia pozytywna, 
Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna, 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania (23-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę  
Nr XIV/302/11 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem 
Piotrków Trybunalski i Gmin ą Grabica w zakresie lokalnego transportu zbiorowego 
 

Punkt 4.45 

Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy 
Miastem Piotrków Trybunalski i Gmin ą Wola Krzysztoporska w zakresie lokalnego 
transportu zbiorowego 
 
Opinie Komisji: 

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

W wyniku przeprowadzonego głosowania (21-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę  
Nr XIV/303/11 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem 
Piotrków Trybunalski i Gmin ą Wola Krzysztoporska w zakresie lokalnego transportu 
zbiorowego 
 

Punkt 4.46 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/394/08 Rady Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie cen urzędowych za usługi przewozowe 
lokalnego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Piotrkowa 
Trybunalskiego i cen za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego 
w Piotrkowie Trybunalskim, realizowanych przez Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z 
o.o. w Piotrkowie Trybunalskim 
 
Opinie Komisji: 

Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego – 
opinia pozytywna, 
Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna, 
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W wyniku przeprowadzonego głosowania (23-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę  
Nr XIV/304/11 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/394/08 Rady Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie cen urzędowych za usługi przewozowe 
lokalnego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Piotrkowa 
Trybunalskiego i cen za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego 
w Piotrkowie Trybunalskim, realizowanych przez Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z 
o.o.  w Piotrkowie Trybunalskim 
 

Punkt 4.47 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/255/11 Rady Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego z dnia 26 października 2011 r. 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, 

 
W wyniku przeprowadzonego głosowania (22-0-1) Rada Miasta podjęła Uchwałę  
Nr XIII/305/11 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/255 /11 Rady Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego z dnia 26 października 2011 r. w sprawie stawki opłaty za korzystanie z 
przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto 
Piotrków Trybunalski 
 
 

Punkt 5 

Interpelacje i zapytania radnych 
 
Pan Rafał Czajka – zadał pytanie dotyczące terminu przywrócenia pierwotnego wyglądu 
barierek ochronnych na Pl. Czarnieckiego – zniszczonych po policyjnym pościgu oraz o 
działania służb miejskich na tymże placu, które powinny być podjęte celem ochrony 
odnowionej nawierzchni przed ruchem ciężkich pojazdów samochodowych. 
 
Pan Rafał Czajka – zadał również pytanie dotyczące promocji gminy Piotrków Trybunalski  
w kontekście pisma z jakim wystąpił do Urzędu Miasta jako dyrektor szkoły w Szydłowie  
w związku ze służbowym wyjazdem zagranicznym jednego  z pracowników szkoły.  
W otrzymanej odpowiedzi poinformowano wnioskodawcę, że urząd posiada jedynie 
wystarczającą ilość materiałów promocyjnych dla jednostek miejskich. Tymczasem na 
analogiczną prośbę Starostwo Powiatowe zareagowało w sposób zgoła odmienny. Ile pismo o 
podobnej treści – z takimi prośbami – znajduje się w Referacie Promocji? Kto jeszcze do 
końca roku lub na początku roku kolejnego będzie promował Piotrków w podobnej formie? 
Jakie materiały promocyjne – jakie gadżety – znajdują się w dyspozycji Referatu Promocji? 
Jakie kwoty pieniędzy referat wydaje na tego typu materiały promocyjne? Jakie piotrkowskie 
szkoły korzystają z programów unijnych – np. Leonardo lub Comenius w obecnym  
i minionym roku szkolnym (tak jak ma to miejsce w przypadku ZSP w Szydłowie) ze 
szczególnym uwzględnieniem szkół średnich? 
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Pan Rafał Czajka – poprosił Prezydenta Miasta o przeanalizowanie możliwości umieszczenia 
na terenie kompleksów sportowych przy ul. Belzackiej strefy bezpłatnego internetu. Pan 
radny stwierdził, iż wydaje mu się, że budynek OSiR-u byłby idealnym miejscem, na którym 
mogłaby stanąć antena nadawcza obejmująca skate-park, park przed kościołem oraz cały 
teren OSiR-u. 
 
Pan Rafał Czajka – zwrócił się do Prezydenta Miasta z prośbą o możliwość przeanalizowania 
przebudowy sygnalizacji świetlnej (centrali) w ten sposób, aby te światła miały charakter 
akomodacyjny z pętlą indukcyjną – co pozwalałoby dostosować częstotliwość zmiany świateł 
do faktycznego natężenia ruchu na skrzyżowaniu ul. Armii Krajowej i Sikorskiego. Pan 
Czajka poprosił o przeanalizowanie również możliwości, aby lewoskręt z ul. Armii Krajowej 
w kierunku ul. Piłsudskiego wydłużyć w kierunku ulicy Belzackiej tak aby skręcając z ul. 
Belzackiej można było się na tym lewoskręcie szybciej ustawić. 
 
Pan Rafał Czajka – zapytał o to, które piotrkowskie szkoły składały w tym roku szkolnym 
wnioski do Urzędu Marszałkowskiego o udział w programach w ramach kapitału ludzkiego? 
 
Pan Rafał Czajka – zapytał o zainteresowanie mieszkańców piotrkowską platformą  
e-lerningową? 
 
Pan Rafał Czajka – zadał pytanie dotyczące aktualnych kosztów związanych z ogrzewaniem 
hali balonowej przy ul. Belzackiej. 
 
Pan Tomasz Sokalski – powiedział, że zgodnie z §63 pkt 2 „odpowiedź na zapytanie radnych 
winna być udzielona nie później niż do końca posiedzenia Rady Miasta – a w przypadku, 
kiedy nie może być udzielona z powodu analizy dokumentów źródłowych – odpowiedź winna 
być udzielona w terminie 7 dni od daty złożenia zapytania. Pan Tomasz Sokalski zapytał 
czemu na jego zapytania z poprzedniej sesji otrzymał odpowiedź po miesiącu? 
 
Pan Tomasz Sokalski – zapytał o okoliczności i zasadność promowania miasta w „TV 
Trwam”. „Jak został sfinansowany ten program? Ile to kosztowało budżet miasta? Jeśli miało 
w tej sprawie współfinansowanie tej inicjatywy z innych jednostek miejskich to jaki był ich 
udział?” Pan radny poprosił o udzielenie pisemnej odpowiedzi na postawione kwestie. 
 
Pan Jan Dziemdziora: „Na jednym z posiedzeń Komisji Polityki Gospodarczej pan dyrektor 
MZDiK przedstawił plan remontów dróg i w tym planie m.in. ujęto ulicę Rzeźniczą. Mówiły i 
pisały o tej sprawie media – do mieszkańców dotarło Rzeźniczej dotarły te informacje i 
tworzy się sytuacja, gdzie zanosi się na duży protest mieszkańców z tego tytułu, że z 
informacji, jaką media podawały i jakie przedstawiano na komisji ten projekt remontu ulicy 
Rzeźniczej sprowadza się do tego, żeby ciężkie samochody ciężarowe jeździły właśnie tą 
ulicą. Jest to przekładanie uciążliwości z jednego miejsca na drugie.  Czy w przygotowywaniu 
tej inwestycji bierzemy pod uwagę konsultacje społeczne i z tym związane sprawy, by te 
uciążliwości były jak najmniejsze lub wręcz by je wyeliminować? „ 
 
Pan Jan Dziemdziora: „Na naszych osiedlach tworzą się sytuacje konfliktogenne z racji tego, 
że w naszej przyrodzie funkcjonują dzikie gołębie. Próbujemy uregulować tę sytuację i 
zaczęło się to kilka lat temu od tej kamienicy na ul. Słowackiego, gdzie m.in. znajduje się 
siedziba PKO BP. Przyjęliśmy pewne rozwiązania w Regulaminie Utrzymania Czystości w 
Mieście – są nakazy i zakazy w tym zakresie. Nie mniej wychodzi na to, że wiedza naszych 
mieszkańców co można a czego nie można, gdzie można i w którym miejscu – jest 
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marginalna. Stąd wydaje mi się, że należałoby rozważyć kwestię poszerzenia czy nasilenia 
informacji w tym zakresie. W dniu wczorajszym funkcjonariusze Straży Miejskiej prowadzili 
czynności sprawdzające związane z tym, że na tym osiedlu obok Focusa spotkał się 
zwolennik dokarmiania gołębi z przeciwnikiem tego (bo mu balkon ubrudzą) i doszło do nie 
tylko do wymiany słownej ale i do rękoczynów. W związku z tym chciałbym zapytać, czy 
odpowiednie komórki organizacyjne urzędu miasta nie widzą potrzeby nagłośnienia tematu?” 
 
Pan Adam Gaik: „Czy został wybrany przez GDDKiA południowy wariant przebiegu trasy  
S-12 na odcinku piotrkowskim? Jeśli nie – jak wyglądają terminy w tej sprawie i jak wygląda 
sytuacja po odbytych konsultacjach społecznych?” 
 
Pan Piotr Masiarek: Zwracam się z prośbą o ponowne rozpatrzenie możliwości 
zlokalizowania przejścia dla pieszych na ulicy Słowackiego w pobliżu skrzyżowania z ulicą 
Kościelną. Jest to miejsce bardzo niebezpieczne – obecne przejście dla pieszych przy 
skrzyżowaniu z ul. Armii Krajowej nie do końca spełnia swoją rolę, gdyż znaczna część 
mieszkańców nie przechodzi w tym miejscu tylko w miejscu niedozwolonym – na wysokości 
ul. Kościelnej i banku. Dlatego proszę o ponowne rozpatrzenie możliwości umiejscowienia w 
tym miejscu przejścia dla pieszych. Proszę o odpowiedź na piśmie.” 
 
Pan Przemysław Winiarski: „Chciałem zauważyć bardzo pozytywne zjawisko i podziękować. 
Zostały wprowadzone preferencyjne stawki za korzystanie z hali balonowej dla rodzin – jest 
to bardzo przyjazny dla rodzin krok i należy go pochwalić. Prosiłbym tylko o promocję tego 
wśród społeczeństwa, gdyż sam korzystając z hali balonowej byłem bardzo mile zaskoczony, 
że taka sytuacja ma miejsce.”  

 
Punkt 6 

 
 
Informacja o działalności Prezydenta Miasta miedzy sesjami. 
 
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że radni otrzymali przed sesją stosowne informacje 
w tym zakresie. Poprosił o zgłaszanie pytań lub uwag do przedstawionej informacji. Wobec 
braku głosów z Sali stwierdził, że Rada Miasta przyjęła Informację  do wiadomości. 
 

Punkt 7 
 

Informacja Przewodniczącego Rady Miasta dotycząca interpelacji, które wpłynęły 
między sesjami.  
 
Pan Marian Błaszczyński poinformował, że w okresie międzysesyjnym złożono następujące 
interpelacje: 
 

• 26 października 2011 r. – Interpelacja pana radnego Szymona Miazka w sprawie 

działalności firmy F.H. Elita s.c. z siedzibą przy ulicy Tuwima 6/3. 27 października 

przekazano interpelację do Prezydenta Miasta. 

• 6 października 2011 r. – Wniosek pana radnego Szymona Miazka dot. działek  

u zbiegu ulic Kostromskiej i ul. Polnej oraz ul. Modrzewskiego. 27 października 

przekazano wniosek do Prezydenta Miasta. 
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• 26 października 2011 r. – Interpelacja pana radnego Szymona Miazka w sprawie 

budowy chodnika od ul. Klonowej do ul. Wojska Polskiego w Piotrkowie Tryb.  

27 października przekazano interpelację do Prezydenta Miasta. 

• 2 listopada 2011 r. – Wniosek pana radnego Jana Dziemdziory dot. problemów  

z przejściem pieszych przez ul. M. Reja. 2 listopada przekazano wniosek  

do Prezydenta Miasta. 

• 2 listopada 2011 r. – Wniosek pana radnego Jana Dziemdziory w sprawie podjęcia 

działań organizatorskich: naprawy progu zwalniającego na ulicy Konopnickiej, 

wykonania naprawy cząstkowej jezdni ulicy Sikorskiego oraz pielęgnacji 

żywopłotu przed blokiem nr 7 przy ulicy Konopnickiej 3.. 30 września przekazano 

wniosek do Prezydenta Miasta. 

• 3 listopada 2011 r. – Interpelacja pana radnego Szymona Miazka dot. działań władz 

miasta w celu wsparcia inicjatyw Towarzystwa Przyjaciół Piotrkowa w zakresie 

renowacji starego cmentarza. 4 listopada przekazano interpelację do Prezydenta 

Miasta. 

• 8 listopada 2011 r. – Interpelacja pana radnego Jana Dziemdziory w sprawie 

problemu utylizacji odpadów farmaceutycznych pochodzących z gospodarstw 

domowych. 8 listopada przekazano interpelację do Prezydenta Miasta. 

 
 

Punkt 8 
 
Odpowiedzi na zapytania radnych.  
 
Pan Krzysztof Byczyński – odpowiadając na pytanie radnego Czajki dot. Pl. Czarnieckiego 
powiedział, że incydent który miał miejsce jest analizowany przez policję. Sprawa pachołków 
została zlecona firmie, która została wyłoniona w przetargu MZDiK (firma Planeta  
z Warszawy). Oni muszą poczekać na dostawę tego materiału – nie mogę skorzystać  
z materiału jakim dysponuje firma, która wykonywała ten zakres prac ponieważ ich zakres 
prac dotyczy tylko tych robót, które wykonywane są w ramach gwarancji. Proszę  
o kilkudniową bądź kilkutygodniową cierpliwość – nie wszystkie towary są od razu dostępne. 
Temat ten będzie na pewno załatwiony. Natomiast jeżeli chodzi o przejazd samochodów 
ciężarowych należy zwrócić uwagę, że tam – jeżeli chodzi o autobusy to jest możliwość 
przejazdu (zlokalizowany jest w tym miejscu PTTK i jest miejsce na wsiadanie i wysiadanie 
turystów). Nie spotkałem się z sygnałami, żeby tamtędy sobie samochody skracały drogę – 
nie ma tam natomiast dopuszczonego ruchu ciężarowego, który by powodował zamieszanie. 
Tam jest inny problem związany z miejscem do parkowania -  nie każdy obszar tam 
wyodrębniony w myśl projektu zagospodarowania tego terenu przewiduje miejsce  
do parkowania i stąd były postulaty, które pojawiły się w protokole z ostatniego posiedzenia 
Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Jeżeli chodzi o respektowanie tam przepisów  
to rozumiem, że służby miejskie i policja przyjrzą się jak to rzeczywiście wygląda. Nie sądzę 
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żeby tam była możliwość skracania sobie tej trasy ponieważ na odcinku ulicy Zamkowej  
od Zamurowej do Placu Czarnieckiego jest z jednej strony przyzwolenie na parkowanie 
samochodów i tam jest utrudniony ruch cięższego taboru. 
 
Pan Marian Błaszczyński – powiedział, że był świadkiem interwencji mieszkańców w tej 
sprawie i w związku z ich sugestiami wnioskuje o ustawienie w tym rejonie dużego  
i widocznego znaku zakazu wjazdu. 
 
Pan Krzysztof Chojniak: „Ja takie uwagi też otrzymywałem, sam oczywiście nie widziałem 
takiej sytuacji i uczulam panów komendantów o takie szczególne zwrócenie uwagi na tę 
sytuację bo za chwilę może dojść do tego, że te ciężkie pieniądze publiczne, które wydaliśmy 
zostaną zmarnowane. Nawet jeśli są to sporadyczne przypadki, ale odbywa się tamtędy ruch 
ciężkich pojazdów to są to rzeczy niedopuszczalne – sprawa wymaga szczególnej uwagi służb 
porządkowych włącznie z konsekwentnym karaniem tych, którzy łamią obowiązujące w tym 
miejscu przepisy.” 
 
Pani Aldona Przybylska – odpowiadając na pytanie radnego Rafała Czajki poprosiła  
o możliwość udzielenia szczegółowej i pełnej informacji na piśmie z uwagi na dużą ilość 
danych, których w chwili obecnej nie jest w stanie podać. 
 
Pan Rafał Czajka – zwrócił uwagę, że skoro pani kierownik wymagała od niego zwrócenia się 
w sprawie materiałów promocyjnych to w przypadku innych zwracających się w podobnych 
sprawach też są odpowiednie pisma, którymi zapewne Referat Promocji dysponuje i które 
znajdują się u pani kierownik w biurze. Czy ktoś chociażby w ciągu ostatnich dwóch 
tygodniach wystąpił z taką prośbą lub czy ktoś planuje na najbliższe dwa tygodnie potrzebę 
dysponowania miejskimi materiałami promocyjnymi? 
 
Pani Aldona Przybylska: „W ostatnich dwóch tygodniach nie przypominam sobie, żeby ktoś 
się zwracał. Czy będzie się ktoś zwracał – też nie odpowiem. Jeśli pan radny jest 
zainteresowany ilością podmiotów, które zwracały się z zapotrzebowaniem na materiały 
promocyjne to jestem gotowa odpowiedzieć na piśmie – w tej chwili nie odpowiem.” 
 
Pan Krzysztof Chojniak: „Wiem, że pan radny może się czuć jakoś pominięty lub źle 
potraktowany. Proszę zwrócić jednak uwagę i zrozumieć pracowników urzędu – w sposób 
szczególny panią kierownik, którą – przyznam szczerze – niejednokrotnie karcę za to, jeśli 
chce tak lekką ręką rozdawać te materiały promocyjne. Ich ilość jest ograniczona. Nie 
możemy dopuścić do tego, że młodzież naszego miasta jadąca z którejś ze szkół czy też 
działająca w jakimś stowarzyszeniu czy też inne delegacje oraz my sami nie jesteśmy w 
dyspozycji odpowiedniej ilości dobrych materiałów. Różnych osób zwracających się  - nie 
koniecznie na piśmie – o kilka albumów, ze 20 smyczy i 15 pendrive’ów – jest naprawdę 
duża – już nie wspominając nawet o takich przypadkowych e-mail’ach, które non-stop 
wpływają do urzędu od osób, które proszą o przesłanie gadżetów. Dlatego też, ponieważ   
w sensie formalnym jest to szkoła, która leży na terenie innej gminy, innego powiatu (powiatu 
ziemskiego) nie mamy ani obowiązku, ani też czasem dostatecznych możliwości, aby takiego 
wsparcia udzielić. Nie mniej jednak deklaruję, że na przyszłość – jeśli będzie taka sytuacja – 
rozważymy (w sytuacjach naprawdę uzasadnionych) taką formę promocji poprzez młodzież 
pana szkoły.” 
 
Pan Rafał Czajka: „Pozwolę sobie nie zgodzić się z panem prezydentem ponieważ uważam, 
że promocja miasta nie powinna zamykać się do mieszkańców miasta. Jeżeli ci mieszkańcy 
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pracują w instytucjach, które starają się ściągać do naszego miasta i zainteresować naszym 
miastem ludzi z zagranicy to można byłoby im pomóc – a jeżeli takiej pomocy nie ma to 
chociaż poinstruować, gdzie taką pomoc można zyskać. Myślę, że 5 kompletów o które sie 
zwróciłem nie wskazując konkretnie co to miałoby być – ani dla budżetu miasta ani dla 
budżetu Referatu Promocji nie byłyby żadnym uszczerbkiem. Tym bardziej, że – jak 
mogliśmy usłyszeć – w ostatnim czasie ani nikt nie zgłaszał się po pomoc w takiej sprawie 
ani na najbliższy czas również nie zgłaszano takiego zapotrzebowania. Niedługo będziemy 
mieć nowy rok, nowy budżet – zapewne tak jest co roku, że te materiały są w lutym czy  
w marcu uzupełniane – myślę, że Referat Promocji nie będzie przeżywał nawału zgłoszeń  
w miesiącu styczniu – można było do tej sprawy podejść w zupełnie inny sposób – nazwę  
go „bardziej cywilizowanym.” 
 
Pan Bogdan Munik – odpowiadając na pytanie dotyczące bezpłatnego internetu powiedział: 
„Z troską pochylimy się nad złożonym wnioskiem. Jeżeli warunki techniczne pozwolą na to a 
także pozwolą na to środki finansowe – być może wniosek ten będzie mógł być zrealizowany.  
 
Pan Bogdan Munik – podziękował również za tak postawione pytanie dotyczące 
piotrkowskiej platformy e-lerningowej. Wdrożono ją w wyniku decyzji Prezydenta Miasta, 
jest pewnego rodzaju miasta nowością wychodzącą naprzeciw wniosków nie tylko uczniów 
ale i osób dorosłych – i zmierzającą do tego, aby realizować program eliminacji wykluczenia 
cyfrowego społeczeństwa. Ostatnie wyniki – z wczoraj z godz. 15 – wskazują, że na 
platformie w zakresie kursów udoskonalających (obsługa komputera, e-biznes, j. angielski) 
zarejestrowało się 412 osób z Piotrkowa Trybunalskiego (z powiatu zarejestrowało się 100 
osób). Jeżeli chodzi o część platformy dotyczącą programów edukacyjnych z zakresu szkoły 
podstawowej, gimnazjów i liceów to aktywnie korzystających z platformy jest 339 
nauczycieli (uczniów korzystających z platformy jest 3962 osoby). Łącznie korzystających z 
platformy wczoraj o godz. 15 było 4813 osób. Jeżeli chodzi o kwestię szkół to w tym zakresie 
uczniowie ze 129 klas spędzili łącznie na szkoleniach (w zakresie lekcji) ponad 1630 godzin. 
Najaktywniejsi uczniowie pochodzą ze SP nr 12, z IV LO. Jeżeli chodzi o aktywność 
nauczycieli to możemy powiedzieć w ten sposób, że według rejestrów stworzono łącznie 733 
lekcje programowe w 23 piotrkowskich szkołach. Najwięcej lekcji utworzono w SP nr 12,  
w SP nr 5 oraz w IV LO. Sądzimy, że wspólnymi działaniami Referatu Edukacji będziemy 
starali się o jak najszersze włączanie w tę platformę uczniów jak też nauczycieli. Mogę 
dodatkowo powiedzieć, że od 1 grudnia udostępnimy kolejnych 300 licencji na kurs  
j. angielskiego oraz wygasimy (z powrotem włączymy do obiegu) 140 licencji  
od uczestników, którzy od 30 dni nie logowali się do systemu. Chciałbym państwa radnych 
również zachęcić do korzystania z tejże platformy jak i propagowania tej platformy wśród 
znajomych, z którymi macie do czynienia. Również przedstawicieli mediów proszę 
korzystając z okazji o zachęcanie w swoich programach czy też publikacjach do korzystania  
z dobrodziejstw płynących z platformy e-lerningowej.” 
 
Pan Rafał Czajka  - zapytał o to, czy zainteresowanie społeczeństwa jest zgodne z 
oczekiwaniami władz miasta? 
 
Pan Bogdan Munik – stwierdził, że nie jest to jeszcze odpowiedni czas na dokonanie takiej 
oceny z uwagi na to, że platforma funkcjonuje raptem 2,5 miesiąca. Z każdym dniem liczba 
korzystających z platformy się powiększa. Chcielibyśmy – jeżeli chodzi o część szkolną – 
objąć tym programem wszystkie szkoły funkcjonujące na terenie Piotrkowa Trybunalskiego 
jak i również wszystkich uczniów. Prezydent Miasta podjął decyzję o tym, że w przyszłym 
roku będziemy się starali dokonać po pierwszym semestrze szkolnym analizy  
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i najaktywniejsze szkoły w tym zakresie wyróżnić ekranami multimedialnymi jako tymi 
elementami, które wzbogacą zasób informatyczny tych szkół. 
 
Pan Krzysztof Byczyński – odpowiadając na pytanie dot. skrzyżowania na ul. Armii Krajowej 
powiedział, że „majstrowanie w tej chwili przy zmianie czasu funkcjonowania sygnalizacji 
niewiele tutaj poprawi. Po to powiesiliśmy te liczniki, żeby można było ocenić czas przejazdu 
i uspokoić nadjeżdżających. To natężenie ruchu ma miejsce w godzinach rannych oraz 
popołudniowych. Bez tych pętli indukcyjnych to każde inne majstrowanie spowoduje 
przedłużenie czasu wyjazdu z ul. Armii Krajowej z części północnej a przyblokujemy zjazd  
z części południowej. Trzeba pamiętać, że od strony tej dzielnicy przemysłowej też nie mało 
samochodów jeździ. Póki obecnego funkcjonowania nie uzupełnimy o pętlę indukcyjną  
to majstrowanie w tej chwili nie wiele wniesie. Temat ten będzie jednym z tematów 
najbliższego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i serdecznie pana 
radnego na to posiedzenie zapraszam. 
 
Pan Leszek Heinzel – odpowiadając na pytanie dot. ogrzewania hali balonowej powiedział: 
„Od 3 listopada OSiR użytkuje halę. Na opał wydano 8800 zł generując jednocześnie 11415 
zł. Uwzględniając koszty zarządu, wynagrodzenia osobowe i energię elektryczną – wychodzi 
to póki co na zero. OSiR nie jest jednak powołany po to, aby zarabiał, ale by świadczył usługi 
i realizował cele statutowe. Proszę zwrócić uwagę na fakt, że jest ciepło – mamy łagodną 
zimę; poza tym podjąłem rozmowy z  instruktorem, który przyjechał już z Monachium ale 
zwykle uczy dzieci ze świetlic środowiskowych latem na kortach przy ul. Żeromskiego. 
Chciałbym, aby zaktywizować tenis ziemny w szkołach, ale wygeneruje to dodatkowe koszty  
związane z ogrzewaniem i z tym wynagrodzeniem instruktorskim. Te wydatki na ogrzewanie 
na pewno jeszcze tej zimy wzrosną dlatego cennik będzie musiał być w pewnym zakresie 
zmodyfikowany. Zainteresowanie jest bardzo duże i wpływają cały czas podziękowania za 
zakup tej hali balonowej. W oczach środowiska tenisowego jest to decyzja bardzo słuszna. 
OSiR ma więc teraz 6 podmiotów wiodących – to środowisko się rozwija, powstał nowy klub 
uczniowski, mają miejsce zajęcia indywidualne.” 
 
Pan Rafał Czajka: „Jako dość częsty gość OSiR-u wielokrotnie spotykam się właśnie z tym 
środowiskiem tenisowym i całymi rodzinami – zadowolenie mieszkańców jest bardzo, bardzo 
duże.” 
 
Pani Aldona Przybylska – odpowiadając na temat materiału emitowanego w TV Trwam 
powiedziała, że całkowity koszt tego materiału to 5 tys. zł. Jedynym finansującym było 
Miasto Piotrków Trybunalski. 
 
Pan Adam Karzewnik – odpowiadając na uwagę pana Tomasza Sokalskiego odnośnie 
terminowości udzielania odpowiedzi na zapytania radnych powiedział: „Chciałby pana 
radnego przeprosić – ten termin się nieco wydłużył, ale proszę zwrócić uwagę na pytanie, 
które pan zadał. Pytanie dotyczyło już danych historycznych – sięgało bowiem roku 2006.  
Te dane nie są ot tak dostępne na półce. Musieliśmy wracać do swoich archiwów, te dane 
wyciągać i je opracować. Świadczy o tym zresztą cały materiał, który pan radny dostał.  
Jest to ponad 30 stron i zdaję sobie sprawę z tego, że to nie wszystko o  co pan radny prosił. 
W okresie o który pan radny pytał zdarzyło się wiele elementów, którymi miasto może się 
pochwalić. W tej odpowiedzi są wszelkie elementy świadczące o przyspieszonym rozwoju 
miasta.” 
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Odpowiadając na pytanie dotyczące remontu ul. Rzeźniczej  pan Krzysztof Byczyński 
powiedział, że żadne kroki w zakresie nawet projektowania tej inwestycji nie zostaną 
uczynione bez poprzedzających ten krok konsultacji społecznych i konsultacji Rady Osiedla. 
Szacujemy koszty takiego remontu na ok 5 mln zł. Ale jeżeli nie będzie takiej aprobaty –  
te pieniądze zostaną przesunięte w inny rejon miasta i wydane bardziej sensownie. 
 
Pani Anetta Minuta Śmigielska – odpowiadając na pytanie dot. problemu gołębi powiedziała, 
że zostanie ponownie przeprowadzona kampania informacyjna wśród mieszkańców w której 
zawarte będą informacje na temat możliwości dokarmiania dzikich gołębi na terenie miasta. 
Mamy 9 takich lokalizacji, gdzie każdy mieszkaniec może te ptaki dokarmiać. 
 
Pan Jan Dziemdziora poprosił o rozważenie możliwości spotkania się z  podmiotami,  
na terenach których żyją te gołębie (administracje budynków iw spółdzielnie mieszkaniowe). 
Mogłoby to przynieść oczekiwany przez nas wszystkich efekt. 
 
Pani Anetta Śmigielska – stwierdziła, że taka możliwość istnieje i najprawdopodobniej tak 
właśnie się stanie. 
 
Pan Ludomir Pencina – zapytał o to, jak wygląda sprawa rozmów z panem Gajdą? Czy wciąż 
istnieje szansa przeniesienia firmy transportowej w inny rejon miasta? 
 
Pan Adam Karzewnik – poinformował, że nie ma prawnych możliwości zabronienia 
prowadzenia działalności transportowej. Władze miasta starają się rozmawiać z panem Gajdą 
spokojnie, namawiając go do przeniesienia działalności na ul Glinianą, gdzie zakupił już 
nieruchomość. Dostał również od władz miasta tekst uchwały w której zawarte są możliwości 
skorzystania z ulg podatkowych w momencie zainwestowania i stworzenia nowych miejsc 
pracy. To wszystko jednak jest uwarunkowane możliwościami inwestycyjnymi 
przedsiębiorcy. Obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego jasno stwierdza, że na 
terenie, gdzie obecnie funkcjonuje firma pana Gajdy można prowadzić tego typu działalność 
gospodarczą. 
 
Pan Marian Błaszczyński poprosił pana Ludomira Pencinę, aby spotkał się z mieszkańcami 
tych ulic i aby im uświadomił, że władze miasta robią wszystko na co pozwala prawo w tym 
zakresie – tak, aby pomóc mieszkańcom i wyeliminować niedogodności wynikające  
z funkcjonowania firmy transportowej pana Gajdy. 
 
Pan Ludomir Pencina – poinformował, że takie spotkanie wkrótce się odbędzie i władze 
miasta również będą na nie zaproszone, aby móc wy artykułować swoje stanowisko w tej 
sprawie. 
 
Odpowiadając na pytanie pana radnego Adama Gaika pan Paweł Czajka powiedział,  
że w dalszym ciągu przebieg trasy S12 jest w procedurze. Są sygnały, że na przełomie 
kwietnia będziemy juz na etapie decyzji środowiskowej. Taka decyzja przesądzi  
o ostatecznym wyborze jednego z trzech korytarzy.   
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Punkt 12 
 

Sprawy różne.  
 
Pani Magdalena Kwiecińska – podziękowała panu dyrektorowi Byczyńskiemu za szybką 
reakcję na wniosek dot. nawierzchni ulicy Śląskiej. 
 
Pan Ludomir Pencina – poinformował, że w Informacji na temat działalności Prezydenta 
Miasta brakuje informacji na temat uczestnictwa w bardzo ciekawej konferencji w Łowiczu 
na temat promowania „Rodziny 3+” w której radny Pencina uczestniczył wraz z Prezydentem 
Miasta dziękując Przewodniczącemu Rady Miasta za wytypowanie go do udziału w tej 
konferencji a panu prezydentowi za zabranie go na tę konferencję. 
 
 

Punkt 13 
 
Zamknięcie obrad XIV Sesji.   
 
Wobec wyczerpania porządku Przewodniczący Rady Miasta, pan Marian Błaszczyński 
zamknął posiedzenie XIV Sesji Rady miasta Piotrkowa Trybunalskiego.  
 
 
 
 
 
 

Przewodniczący Rady Miasta 
 
   Marian Błaszczyński 
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