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PROTOKÓŁ NR XIX/2012 

 

z XIX Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, 

która odbyła się w siedzibie Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim, 

ul. Pasaż Karola Rudowskiego 10  

w dniu 28 marca 2012 roku 

w godz. 9
00

-12
30

 

 

Punkt 1 

 

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad 

 

Pan Marian Błaszczyński – otworzył XIX 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 XIX 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 

 Piotr Masiarek 

 Szymon Miazek 

 Ludomir Pencina 

 Tomasz Sokalski 

 Mariusz Staszek 

 Monika Tera 

 Przemysław Winiarski 

 Jadwiga Wójcik 

 Ewa Ziółkowska 

 Sebastian Żerek 

 

Pan Marian Błaszczyński poinformował, że nieobecność na sesji zgłosił pan radny Paweł 

Szcześniak, spóźnienie zaś zapowiedziała pani radna Magdalena Kwiecińska 
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Pan Marian Błaszczyński powitał również Prezydenta Miasta – pana Krzysztofa Chojniaka, 

wiceprezydentów Adama Karzewnika i Andrzeja Kacperka, Sekretarza Miasta, Skarbnika 

Miasta i wszystkich gości obecnych na posiedzeniu Rady Miasta.  

Punkt 2 

 

Przyjęcie zmian do porządku obrad. 

 

Proponowany porządek obrad: 

 

Proponowany porządek obrad: 

 

Proponowany porządek obrad:  

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie zmian do porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów z XVIII Sesji Rady Miasta. 

4. Podjęcie uchwał w sprawie: 

4.1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej; 

4.2. zmiany budżetu Miasta na 2012 rok; 

4.3. sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej     

w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Lelewela 26; 

4.4. nabycia do zasobu gminnego niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie 

Trybunalskim, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 48 o powierzchni 

0,0016 ha i nr 47/1 o powierzchni 0,0029 ha obręb 14, przeznaczonych pod plac 

manewrowy tzw. „łopatkę” ulicy Wąskiej; 

4.5. wyrażenia zgody na zawarcie umowy użytkowania nieruchomości położonych            

w Piotrkowie Trybunalskim przy Alei 3-go Maja 12 i Alei 3-go Maja 14; 

4.6. wyrażenia zgody na przyjęcie oświadczenia o odwołaniu darowizny nieruchomości 

położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Batorego 10 oraz wyrażenia zgody na 

przeniesienie własności tej nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa; 

4.7. przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości, położonej w Piotrkowie 

Trybunalskim przy ul. Belzackiej; 

4.8. nabycia do zasobu gminnego niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie 

Trybunalskim, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 50/3 o powierzchni 

0,1256 ha w obrębie 27; 

4.9. nabycia do zasobu gminnego niezabudowanej nieruchomości, położonej                     

w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Belzackiej 187, oznaczonej w ewidencji gruntów 

jako działka nr 99/13 o powierzchni 0,0056 ha w obrębie 29; 

4.10. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości 

przyległych stanowiących własność Miasta Piotrków Trybunalski, przeznaczonych 

lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe; 

4.11. wprowadzenia zmian do Uchwały Nr VII/124/11 Rady Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego z dnia 30 marca 2011 r., zmienionej Uchwałą Nr IX/165/11 z dnia      

1 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego dla miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2008-2015;  
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4.12. zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Programu zapobiegania przestępczości oraz 

ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na rok 2012 pn. 

„Bezpieczne Miasto 2012”; 

4.13. zmiany Uchwały Nr XI/215/11 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia           

31 sierpnia 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Sulejowskiej „Sigmatex”               

w Piotrkowie Trybunalskim; 

4.14. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie m. Piotrkowa Trybunalskiego w 2012 roku; 

4.15. określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzenia jej poboru w drodze 

inkasa; 

4.16. zatwierdzenia projektu „Program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów klas      

I-III piotrkowskich szkół podstawowych poprzez indywidualizację nauczania”           

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój 

wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans 

edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w 

systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów 

z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług 

edukacyjnych; 

4.17. zmian Statutu Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej „Bartek” w Piotrkowie 

Trybunalskim; 

5. Interpelacje i zapytania radnych. 

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

w 2011 roku. 

7. Informacja z działalności Komendy Miejskiej PSP w Piotrkowie Trybunalskim za rok 

2011. 

8. Informacja z działalności Straży Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim za okres od             

1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku. (przekazano w wersji elektronicznej). 

9. Sprawozdanie z realizacji programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony 

bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na rok 2011 pn. „Bezpieczne Miasto 

2011”.(przekazano w wersji elektronicznej) 

10. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2011 r.(przekazano w wersji 

elektronicznej). 

11. Sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego za 2011 rok. 

12. Sprawozdanie z realizacji „Strategii zrównoważonego rozwoju miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego do 2017 roku” za rok 2011. 

13. Sprawozdanie z realizacji „Planu Rozwoju Lokalnego dla Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego na lata 2008-2015” za rok 2011. 

14. Informacja z działalności Prezydenta Miasta miedzy sesjami. 

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

sesjami. 

16. Odpowiedzi na zapytania radnych. 
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17. Sprawy różne. 

18. Zamknięcie obrad XIX Sesji. 

  

  

 

Pan Marian Błaszczyński: „Wprowadzam do  porządku obrad następujące zmiany: 

 4.11 – Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym 

niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego oznaczonej w ewidencji gruntów obw. 42 jako działka 2/37              

o powierzchni 0,306 m2 w celu poprawy warunków zagospodarowania 

nieruchomości przyległej. 

 4.19 – Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu 

miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

 4.20. – Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i podziału środków PFRON    

z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2012 r. 

 Pozostałe punkty porządku obrad pozostają bez zmian.” 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (18-0-1) Rada Miasta przyjęła porządek 

obrad XIX Sesji Rady Miasta w następującym brzmieniu: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie zmian do porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów z XVIII Sesji Rady Miasta. 

4. Podjęcie uchwał w sprawie: 

4.1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej; 

4.2. zmiany budżetu Miasta na 2012 rok; 

4.3. sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości 

położonej     w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Lelewela 26; 

4.4. nabycia do zasobu gminnego niezabudowanej nieruchomości położonej w 

Piotrkowie Trybunalskim, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 48 o 

powierzchni 0,0016 ha i nr 47/1 o powierzchni 0,0029 ha obręb 14, 

przeznaczonych pod plac manewrowy tzw. „łopatkę” ulicy Wąskiej; 

4.5. wyrażenia zgody na zawarcie umowy użytkowania nieruchomości położonych            

w Piotrkowie Trybunalskim przy Alei 3-go Maja 12 i Alei 3-go Maja 14; 

4.6. wyrażenia zgody na przyjęcie oświadczenia o odwołaniu darowizny 

nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Batorego 10 oraz 

wyrażenia zgody na przeniesienie własności tej nieruchomości na rzecz Skarbu 

Państwa; 

4.7. przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości, położonej w Piotrkowie 

Trybunalskim przy ul. Belzackiej; 
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4.8. nabycia do zasobu gminnego niezabudowanej nieruchomości położonej w 

Piotrkowie Trybunalskim, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 50/3 o 

powierzchni 0,1256 ha w obrębie 27; 

4.9. nabycia do zasobu gminnego niezabudowanej nieruchomości, położonej                     

w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Belzackiej 187, oznaczonej w ewidencji 

gruntów jako działka nr 99/13 o powierzchni 0,0056 ha w obrębie 29; 

4.10. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości 

przyległych stanowiących własność Miasta Piotrków Trybunalski, 

przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe; 

4.11. sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, niezabudowanej nieruchomości 

stanowiącej własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, oznaczonej w 

ewidencji gruntów obr. 42 jako działka nr 2/47 o powierzchni 306 m², w celu 

poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej;  

4.12. wprowadzenia zmian do Uchwały Nr VII/124/11 Rady Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego z dnia 30 marca 2011 r., zmienionej Uchwałą Nr IX/165/11 z dnia      

1 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego dla miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2008-2015;  

4.13. zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Programu zapobiegania przestępczości oraz 

ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na rok 2012 pn. 

„Bezpieczne Miasto 2012”; 

4.14. zmiany Uchwały Nr XI/215/11 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia           

31 sierpnia 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Sulejowskiej „Sigmatex”               

w Piotrkowie Trybunalskim; 

4.15. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie m. Piotrkowa Trybunalskiego w 2012 roku; 

4.16. określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzenia jej poboru w 

drodze inkasa; 

4.17. zatwierdzenia projektu „Program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów 

klas I-III piotrkowskich szkół podstawowych poprzez indywidualizację 

nauczania” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX 

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 „Wyrównywanie 

szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych 

świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans 

edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz 

zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych; 

4.18. zmian Statutu Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej „Bartek”                  

w Piotrkowie Trybunalskim; 

4.19. wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego; 

4.20. określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych na 2012 rok.  

5. Interpelacje i zapytania radnych. 
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6. Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Piotrkowa Trybunalskiego 

w 2011 roku. 

7. Informacja z działalności Komendy Miejskiej PSP w Piotrkowie Trybunalskim za rok 

2011. 

8. Informacja z działalności Straży Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim za okres od             

1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku. (przekazano w wersji elektronicznej). 

9. Sprawozdanie z realizacji programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony 

bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na rok 2011 pn. „Bezpieczne Miasto 

2011”.(przekazano w wersji elektronicznej) 

10. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2011 r.(przekazano w wersji 

elektronicznej). 

11. Sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego za 2011 rok. 

12. Sprawozdanie z realizacji „Strategii zrównoważonego rozwoju miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego do 2017 roku” za rok 2011. 

13. Sprawozdanie z realizacji „Planu Rozwoju Lokalnego dla Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego na lata 2008-2015” za rok 2011. 

14. Informacja z działalności Prezydenta Miasta miedzy sesjami. 

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

sesjami. 

16. Odpowiedzi na zapytania radnych. 

17. Sprawy różne. 

18. Zamknięcie obrad XIX Sesji. 

  

Punkt 3 

Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Miasta.  

 

Pan Marian Błaszczyński – poinformował, że protokół z XVIII 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 XVIII Sesji Rady Miasta. 

 

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

z XVIII Sesji Rady Miasta 
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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. 

Pani Wiesława Łuczak przedstawiła na prośbę radnego Marka Konieczki zmiany  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej będące przedmiotem projektu uchwały. 

Pan Tomasz Sokalski – zadał pytanie dot. zwiększonej do ok 50 mln zł kwoty przychodów 

miasta pochodzących ze sprzedaży nieruchomości. Zapytał, co miasto ma zamiar zbyć, aby 

otrzymać tak dużą kwotę? 

Pani Wiesława Łuczak – powiedziała, że wartość miejskich nieruchomości jest generalnie 

dużo wyższa od tej, która jest ujęta w prognozie. Zakłada się, że po okresie spadku 

zainteresowania w okresie spowolnienia gospodarczego nastąpi okres wzrostu 

zainteresowania nieruchomościami gminnymi. 

Pan Tomasz Sokalski – zwrócił uwagę, że muszą być w tej prognozie ujęte jakieś inne 

nieruchomości, które są przeznaczone do zbycia obecnie, gdyż nie dają one dotąd sumy nawet 

zbliżonej do 50 mln zł. 

Pani Wiesława Łuczak – stwierdziła, że przedstawione dane mają tylko charakter 

prognozowy, a więc władze miasta nie mają żadnych konkretnych nieruchomości 

przewidzianych do zbycia w chwili obecnej – prognozowany jest natomiast trend. Obecnie 

nie zamierza się sprzedawać za wszelką cenę wystawionych do sprzedaży nieruchomości, 

które po cenie wyceny nie znalazły nabywców. 

Pan Tomasz Sokalski stwierdził, że nawet w czasach prosperity nie funkcjonowały na rynku 

miejskich nieruchomości tak duże kwoty. W związku z powyższym prosił o podanie 

informacji, jakie nieruchomości są przeznaczone do zbycia w najbliższym czasie. 

Pani Wiesława Łuczak – powiedziała, że nie jest w stanie ad hoc udzielić takich informacji. 

Pan Tomasz Sokalski poprosił o przygotowanie takiej informacji obejmującej lata 2013-2019. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (13-2-6) Rada Miasta podjęła Uchwałę  

Nr XIX/363/12 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.  
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Punkt 4.2 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2012 rok  

Opinie Komisji: 

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna, 

Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna. 

Pan Tomasz Sokalski – zapytał, na ile zwiększą się kredyty i pożyczki w roku 2012 w celu 

zbilansowania 14 mln większego deficytu? 

Pani Wiesława Łuczak – stwierdziła, ze o przyczynach tego stanu rzeczy informowała juz 

poprzednim razem mówiąc o tym, że planowane dochody na ten rok trzeba było zmniejszyć o 

prawie 4 mln zł w związku z tym, że dotacja na Trakt Wielu Kultur wpłynęła wcześniej niż 

przewidywano, tj. 31 grudnia 2011 r. Deficyt będzie finansowany wolnymi środkami 

pochodzącymi z lat ubiegłych. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (12-5-4) Rada Miasta podjęła Uchwałę  

Nr XIX/364/12 w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2012 rok  

Punkt 4.3 

Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego 

nieruchomości położonej     w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Lelewela 26 

 

Opinie Komisji: 

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna, 

Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (20-0-1) Rada Miasta podjęła Uchwałę  

Nr XIX/365/12 w sprawie sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego 

nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Lelewela 26 

 

 

Punkt 4.4 

Podjęcie uchwały w sprawie nabycia do zasobu gminnego niezabudowanej 

nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim, oznaczonej w ewidencji gruntów 

jako działki nr 48 o powierzchni 0,0016 ha i nr 47/1 o powierzchni 0,0029 ha obręb 14, 

przeznaczonych pod plac manewrowy tzw. „łopatkę” ulicy Wąskiej 

Opinie Komisji: 

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna  

Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna, 
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Pan Marek Konieczko – zapytał, czy oszacowano sumę, jaką miasto będzie musiało 

przeznaczyć na wykup tej części nieruchomości? 

 

Pani Agnieszka Kosela – powiedziała, że wyceny jeszcze nie ma; pierwszym etapem jest 

podjęcie przez radę uchwały – dopiero potem zostanie zlecony operat szacunkowy. 

 

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

Nr XIX/366/12 w sprawie nabycia do zasobu gminnego niezabudowanej nieruchomości 

położonej w Piotrkowie Trybunalskim, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 

48 o powierzchni 0,0016 ha i nr 47/1 o powierzchni 0,0029 ha obręb 14, przeznaczonych 

pod plac manewrowy tzw. „łopatkę” ulicy Wąskiej 

 

Punkt 4.5 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użytkowania 

nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy Alei 3-go Maja 12 i Alei 3-

go Maja 14 

 

Opinie Komisji: 

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna, 

Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (21-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę  

Nr XIX/367/12 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użytkowania 

nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy Alei 3-go Maja 12 i Alei 3-

go Maja 14 

 

Punkt 4.6 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie oświadczenia o odwołaniu 

darowizny nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Batorego 10 

oraz wyrażenia zgody na przeniesienie własności tej nieruchomości na rzecz Skarbu 

Państwa 

 

Opinie Komisji: 

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna, 

Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna. 

Pan Tomasz Sokalski – zapytał, czemu władze miasta nie maja innych planów związanych z 

tą nieruchomością? 

Pan Andrzej Kacperek – stwierdził, że gmina mogłaby wykorzystać tę nieruchomość na cele 

określone w umowie darowizny. Te cele nie mogą być realizowane przez gminę w tym 

obiekcie – w szczególności cele oświatowe. Adaptacja tego budynku na cele oświatowe jest 

nierealna i wiązałaby się z ogromnymi nakładami finansowymi. Przeniesienie tej 

nieruchomości do zasobów Skarbu Państwa pozwoli na podjęcie działań zmierzających do 
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zbycia tej nieruchomości. Forma wieloletniej dzierżawy tego obiektu nie sprawdziła się  

i została w grudniu 2011 roku rozwiązana. 

Pan Tomasz Sokalski – zapytał, czy władze miasta nie próbowały wystąpić do wojewody  

o zmianę celu i sposobu wykorzystania tego budynku? 

Pan Krzysztof Chojniak – powiedział, że problem leży nie tyle w braku pomysłu na 

wykorzystanie tego budynku co jego stanu. Wykorzystanie tego budynku na inne cele niż 

wcześniej zamierzono powodowałoby zaangażowanie ogromnych kwot. Prywatny inwestor 

ocenił, że forma dzierżawy budynku nie pozwalała mu dostatecznie na bezpieczne 

zainwestowanie w tę nieruchomość. 

Pan Tomasz Sokalski – zapytał czy dotychczasowy dzierżawca jest zainteresowany kupnem 

tej nieruchomości? 

Pan Krzysztof Chojniak – powiedział, że nie ma obecnie żadnej deklaracji inwestora w tym 

zakresie. Zmiany w zakresie własności budynku nie są powodowane interesem 

jakiegokolwiek inwestora.  

Pan Marek Konieczko – zapytał, czy dobrze zrozumiał wypowiedź wiceprezydenta Kacperka, 

że oddaje się tę nieruchomość Skarbowi Państwa bo wojewoda nie zgodził się na zmianę 

funkcji budynku. 

Pan Andrzej Kacperek – powiedział, że wojewoda nie wyraził zgody na to, aby nieruchomość 

ta wciąż pozostawała w zasobach gminy. Jeśli nie jest realizowany cel darowizny należy 

podjąć działania zmierzające do odwołania darowizny. 

Pan Marek Konieczko – zapytał, kto do czasu sprzedaży będzie ponosił koszty utrzymania 

budynku. 

Pan Andrzej Kacperek – odpowiedział, że do czasu przeniesienia nieruchomości do zasobów 

Skarbu Państwa będzie to gmina a po przeniesieniu – koszty powinien ponosić Skarb 

Państwa. Gmina występuje wówczas do wojewody o zabezpieczenie środków na utrzymanie 

takiego obiektu. 

Pan Adam Gaik – zapytał, czy ewentualny nowy nabywca będzie również związany tym 

zakresem celów czy będzie to wówczas jego dowolna działalność? 

Pan Andrzej Kacperek – stwierdził, że cele dotyczyły umowy darowizny. W przypadku 

sprzedaży obiektu nowy właściciel będzie decydował o przeznaczeniu tego obiektu – zgodnie 

z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 

Pan Tomasz Sokalski – zapytał, czy gmina wystąpi do wojewody o zwrot kosztów naniesień 

za które gmina zapłaciła uniwersytetowi? Jaka to była kwota? 

Pan Andrzej Kacperek – powiedział, że gmina będzie wnosiła do wojewody o zwrot kwoty 

ok. 2,7 mln, którą gmina – tytułem poczynionych naniesień – zapłaciła Akademii 

Świętokrzyskiej. 
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W wyniku przeprowadzonego głosowania (14-0-7) Rada Miasta podjęła Uchwałę  

Nr XIX/368/12 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie oświadczenia o odwołaniu 

darowizny nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Batorego 10 

oraz wyrażenia zgody na przeniesienie własności tej nieruchomości na rzecz Skarbu 

Państwa 

 

Punkt 4.7 

Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości, 

położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Belzackiej 

 

Opinie Komisji: 

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna, 

Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna. 

Pan Tomasz Sokalski – zapytał, kto będzie beneficjentem tej dzierżawy? Czy to będzie jedna 

osoba, czy też większa ilość osób? W projekcie uchwały zapisano podpisanie umowy  

z jednym dzierżawcom natomiast w uzasadnieniu mówi się o 7 miejscach do handlu. 

 

Pan Andrzej Kacperek – poinformował, że działkę o powierzchni 70m2 pierwotnie 

zamierzano podzielić na 5 stanowisk, ale po konsultacjach z handlującymi zdecydowano  

o zawężeniu tych stanowisk i wytyczeniu 7, na które przeprowadzone zostanie postępowanie 

przetargowe. 7 osób będzie mogło – po przeprowadzeniu przetargu – zawrzeć z gminą 

umowę dzierżawy na okres pięcioletni.  

 

Pan Tomasz Sokalski – zapytał, czy można podzielić ten scalony 70-metrowy grunt na kilku 

dzierżawców – z tekstu projektu uchwały nie wynika to w sposób jednoznaczny. 

 

Pan Andrzej Kacperek: „W naszej ocenie jest to zgodna z prawem.” 

 

Pan Tomasz Sokalski – zapytał, czy jeżeli tę działkę wydzierżawi się na cele związane  

z handlem to wojewoda nie uchyli tej uchwały? W jaki sposób ewentualni najemcy będą 

mogli zabezpieczyć swoje prawa do tego gruntu? 

 

Pan Andrzej Kacperek – stwierdził, że gmina jest w stanie zabezpieczyć 7 stanowisk do 

handlu. Wyjątkowo dochodzi tam do sytuacji, kiedy sprzedaje tam większa liczba osób. 

Analiza opłat pobieranych przez MZDiK związanych z handlem w miejscach do tego 

niewyznaczonych wskazuje na to, że największa dotychczas wykorzystywana powierzchnia 

to było 11 m2. „Mamy nadzieję, że wojewoda nam tej uchwały nie zakwestionuje – w 

przeciwnym razie sytuacja by się bardzo skomplikowała.” 

 

Pan Marek Konieczko – powiedział, ze rozumie, ze obiektem przetargu będzie teren miejski a 

nie jak dotychczas  - teren spółdzielni i że spowoduje to zysk dla miasta. 

 

Pan Andrzej Kacperek – powiedział, że spółdzielnia mieszkaniowa przekazała te tereny 

miastu. Handlujący korzystali więc z terenu gminy – jednak zmiana zapisów kodeksu 

wykroczeń zaskoczył wszystkich a nie było żadnych regulacji pozwalających na handel  

w tym miejscu prowadzony przez osoby, nie mające podpisanych z gmina umów. 
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Pan Rafał Czajka – zapytał, czy istnieje możliwość, że te stanowiska wpadną w ręce jednego 

bądź dwóch dzierżawców, którzy będą poddzierżawiać pozostałym handlującym określone 

stanowiska? 

 

Pan Andrzej Kacperek – stwierdził, ze na wynik przetargu gmina nie ma wpływu. W umowie 

dzierżawy można jednak zawrzeć przepis, który albo dopuści albo uniemożliwi podnajem 

tego terenu. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (21-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę  

Nr XIX/369/12 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości, 

położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Belzackiej 

 

Punkt 4.8 

Podjęcie uchwały w sprawie nabycia do zasobu gminnego niezabudowanej 

nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim, oznaczonej w ewidencji gruntów 

jako działka nr 50/3 o powierzchni 0,1256 ha w obrębie 27 

 

Opinie Komisji: 

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna, 

Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna. 

Pan Marek Konieczko – zapytał, czy pozostałe działki obok są już w jakiejś części własnością 

miasta? 

 

Pani Agnieszka Kosela – powiedziała, że działka znajdująca się w bezpośrednim sąsiedztwie 

działki 50/3 jest już własnością miejską. 

 

Pan Marek Konieczko – wyraził nadzieję, że pozostałe działki będą skupywane sukcesywnie.  

 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (21-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę  

Nr XIX/370/12 w sprawie nabycia do zasobu gminnego niezabudowanej nieruchomości 

położonej w Piotrkowie Trybunalskim, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 

50/3 o powierzchni 0,1256 ha w obrębie 27 

 

Punkt 4.9 

Podjęcie uchwały w sprawie nabycia do zasobu gminnego niezabudowanej 

nieruchomości, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Belzackiej 187, 

oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 99/13 o powierzchni 0,0056 ha w 

obrębie 29 

 

Opinie Komisji: 



13 

 

 

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna, 

Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (19-0-2) Rada Miasta podjęła Uchwałę  

Nr XIX/371/12 w sprawie nabycia do zasobu gminnego niezabudowanej nieruchomości, 

położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Belzackiej 187, oznaczonej w ewidencji 

gruntów jako działka nr 99/13 o powierzchni 0,0056 ha w obrębie 29 

 

Punkt 4.10 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny 

sprzedaży nieruchomości przyległych stanowiących własność Miasta Piotrków 

Trybunalski, przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe  

 

Opinie Komisji: 

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna, 

Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (21-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę  

Nr XIX/372/12 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży 

nieruchomości przyległych stanowiących własność Miasta Piotrków Trybunalski, 

przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe 

 

 

Punkt 4.11 

Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, niezabudowanej 

nieruchomości stanowiącej własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, oznaczonej w 

ewidencji gruntów obr. 42 jako działka nr 2/47 o powierzchni 306 m², w celu 

poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 

 

Opinie Komisji: 

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna, 

  

Pan Tomasz Sokalski – zapytał o zasadność sprzedaży działki ze względu na znajdujący się     

w pobliżu przystanek autobusowy (wynik wizji lokalnej) oraz o to, czy fragment działki przy 

ul. Wroniej, stanowiący prawdopodobnie fragment pasa drogowego, nie będzie potrzebny do 

innych inwestycji miejskich. Zapytał także w jaki sposób kupno fragmentu działki poprawi 

warunki jej zagospodarowania przez nabywcę. 

 

 

Pan Andrzej Kacperek – stwierdził, że przed podziałem fragmenty działki, będące 

przedmiotem kontrowersji, stanowiły jedność i własność przedsiębiorcy, który wnioskował      

o nabycie tej części działki. Działka o której mowa nie jest samodzielną działką budowlaną, 
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ale była wykorzystywana w części na przystanek komunikacji miejskiej. Zapewnił także, że 

projekt zagospodarowania działki był konsultowany z Miejskim Zarządem Dróg                       

i Komunikacji otrzymując opinie pozytywne. Działka nr 2/48 w sposób wystarczający 

zaspokaja potrzeby komunikacji publicznej. Natomiast w wyniku kupna fragmentu działki 

przedsiębiorca uzyska znacznie lepszy dostęp do drogi publicznej (ul. Wronia).  

 

Pan Marek Konieczko – zapytał o tożsamość przedsiębiorcy, o którym mowa w projekcie 

uchwały. Drugim pytanie wyraził wątpliwość, czy nie zaistnieje kolidowanie ruchu 

drogowego, ruchu związanego z obecnością przystanku autobusowego i wjazdu na posesję.  

 

Pan Andrzej Kacperek – zapewnił, że MZDiK wyraził zgodę na sprzedaż działki, z której de 

facto nie korzystał, a której utrzymanie należało do miasta. To kto jest właścicielem 

nieruchomości nie ma znaczenia, a czy zostanie tam zarządzony zjazd do nieruchomości           

z drogi publicznej zadecyduje MZDiK na wniosek właściciela nieruchomości.  

 

Pani Agnieszka Kosela –powiedziała, że ze względu na to, że jest to fragment działki zbędny      

i nienadający się do innego zagospodarowania, nie widać przeciwwskazań do sprzedaży go 

właścicielowi, który chce poprawić warunki zagospodarowania swojej działki. 

 

Pan Rafał Czajka –zapytał o korzyści dla miasta wynikające z faktu sprzedaży fragmentu 

działki.  

Pan Andrzej Kacerek – stwierdził, że korzyści dla miasta będą wynikały z umowy sprzedaży, 

z podatku od nieruchomości oraz braku konieczności utrzymania nieruchomości.   

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (13-0-8) Rada Miasta podjęła Uchwałę  

Nr XIX/373/12 w sprawie sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, niezabudowanej 

nieruchomości stanowiącej własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, oznaczonej w 

ewidencji gruntów obr. 42 jako działka nr 2/47 o powierzchni 306 m², w celu 

poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 

 

Punkt 4.12 

Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr VII/124/11 Rady 

Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 marca 2011 r., zmienionej Uchwałą            

Nr IX/165/11 z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego 

dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2008-2015 

 

Opinie Komisji: 

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna, 

Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (21-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę  

Nr XIX/374/12 w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr VII/124/11 Rady Miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 marca 2011 r., zmienionej Uchwałą Nr IX/165/11 z 

dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego dla miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2008-2015 
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Punkt 4.13 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Programu 

zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku 

publicznego na rok 2012 pn. „Bezpieczne Miasto 2012” 

 

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 XIX/375/12 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Programu zapobiegania 

przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na rok 

2012 pn. „Bezpieczne Miasto 2012”. 

 

Punkt 4.14 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/215/11 Rady Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Sulejowskiej 

„Sigmatex” 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 (21-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę  

Nr XIX/376/11 w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/215/11 Rady Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Sulejowskiej 

„Sigmatex” w Piotrkowie Trybunalskim 

 

Punkt 4.15 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie m. Piotrkowa Trybunalskiego          

w 2012 roku 

 

Opinie Komisji: 
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Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego – 

opinia pozytywna, 

 

Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowej – opinia pozytywna. 

Pan Jan Dziemdziora – zapytał czy uwagi wniesione przez Łódzkie Stowarzyszenie Ochrony 

Zwierząt były istotne i jakiego były one rodzaju. 

Pan Dariusz Cłapa – powiedział, że projekt uchwały został przedstawiony do konsultacji 

wszystkim odpowiednim instytucjom z terenu miasta Piotrkowa Trybunalskiego; uwagi 

Łódzkiego Stowarzyszenia Ochrony Zwierząt wpłynęły do UM w dniu sesji (po terminie) i w 

związku z powyższym nie zostały one uwzględnione. Tym bardziej, że Łódzkie 

Stowarzyszenie nie działa na terenie miasta Piotrkowa Tryb. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (18-0-3) Rada Miasta podjęła Uchwałę  

Nr XIX/377/12 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie m. Piotrkowa Trybunalskiego w 2012 

roku. 

 

Punkt 4.16 

Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz 

zarządzenia jej poboru w drodze inkasa 

 

Opinie Komisji: 

Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego – 

opinia pozytywna, 

 

Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowej – opinia pozytywna. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (21-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę  

Nr XIX/378/12 w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzenia 

jej poboru w drodze inkasa 

 

Punkt 4.17 

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu „Program wyrównywania szans 

edukacyjnych uczniów klas I-III piotrkowskich szkół podstawowych poprzez 

indywidualizację nauczania” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 

„Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług 

edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie 

szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz 

zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych” 

 

Komisja Oświaty i Nauki – opinia pozytywna,  
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Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna, 

 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (21-0-0) Rada Miasta podjęła uchwałę           

Nr XIX/379/12 w sprawie zatwierdzenia projektu „Program wyrównywania szans 

edukacyjnych uczniów klas I-III piotrkowskich szkół podstawowych poprzez 

indywidualizację nauczania” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 

„Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług 

edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie 

szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz 

zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych 

 

Punkt 4.18 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Środowiskowej Świetlicy 

Socjoterapeutycznej „Bartek” w Piotrkowie Trybunalskim 

 

Opinie Komisji: 

 

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

pozytywna 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (21-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę  

Nr XIX/380/12 w sprawie zmian Statutu Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej 

„Bartek” w Piotrkowie Trybunalskim 

 

Punkt 4.19 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego 

 

Opinie Komisji: 

 

Komisja Oświaty i Nauki – opinia pozytywna. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (20-0-1) Rada Miasta podjęła Uchwałę  

Nr XIX/381/12 w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego 

 

Punkt 4.20 

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

rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2012 rok. 
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Opinie Komisji: 

 

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

pozytywna. 

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna 

Jan Dziemdziora – zapytał, czy są jakieś kryteria naboru zainteresowanych na te turnusy? Czy 

jest to monitorowane? Czy są powody, aby na ten temat dyskutować i kwestionować? 

Pan Marek Krawczyński – powiedział, że kryteria nie zmieniły się i wynikają  

z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej – w pierwszej kolejności dzieci,  

w drugiej – osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności a spośród 

tych pierwszeństwo mają ci, którzy nie uczestniczyli w turnusach w roku 2010 i 2011. 

Pan Jan Dziemdziora – jakie rodzaju działania kryją się pod dużą (ok 1 mln zł) kwotą na 

warsztaty terapii zajęciowej? 

Pan Marek Krawczyński – powiedział, że w ubiegłym roku nastąpił wzrost ilości osób 

korzystających z warsztatów terapii zajęciowej. Do grudnia 2011 uczestniczyło ich 45 – od 

grudnia zaś (po remoncie obiektu na ul. Zamkowej) jest tych uczestników 70. Dlatego też 

PFRON przeznaczył wyższe środki – o wysokości tej kwoty decyduje PFRON.1 Z budżetu 

miasta dopłacane jest do tego 10%. 

Pan Rafał Czajka – zapytał, czy istnieje obawa niewykorzystania tak dużych środków 

przyznanych w tym roku przez PFRON (mając także na uwadze, że zwykle PFRON 

przyznaje na koniec roku jeszcze jakieś dodatkowe środki)? 

Pan Marek Krawczyński – powiedział, że zakłada się wydanie tych środków – ich niewydanie 

spowoduje konieczność zwrotu niewykorzystanych środków. Dlatego też w okresie  

od września do grudnia każdego roku z reguły wprowadzamy zmiany, które mają na celu jak 

najlepsze wydatkowanie tych środków. Jeśli chodzi np. o turnusy rehabilitacyjne to mamy już 

ponad 1000 chętnych co przekracza planowaną kwotę wydatków (830 tys. zł). 

Pan Tomasz Sokalski – stwierdził, że dodatkowym sposobem weryfikacji zapotrzebowania  

na turnusy rehabilitacyjne mogłoby być organizowanie ich poza ścisłym sezonem letnim  

(we wrześniu, w październiku). Dla osób chcących być rehabilitowanymi nieistotny jest ani 

termin ani lokalizacja turnusu a tylko dobry ośrodek rehabilitacyjny. Skąd bierze się poza tym 

tak gwałtowny wzrost środków przeznaczonych na sprzęt rehabilitacyjny, na zaopatrzenie        

w przedmioty ortopedyczne czy też likwidację barier architektonicznych? 

Pan Marek Krawczyński – powiedział, że z turnusami rehabilitacyjnymi jest tak, że każdy 

indywidualnie decyduje gdzie i kiedy chce jechać. Zainteresowanie rzeczywiście 

zdecydowanie większe jest w sezonie letnim, ale zdarzają się coraz częściej wyjazdy zimowe, 

świąteczne. Najczęściej te turnusy dotyczą dzieci i dlatego jesteśmy w tej sprawie możliwie 

jak najbardziej elastyczni. 

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

Nr XIX/382/12 w sprawie określenia zadań i podziału środków PFRON z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2012 rok. 
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Pan Marian Błaszczyński ogłosił 15 minut przerwy w obradach. 

 

Punkt 5 

Interpelacje i zapytania radnych 

 

Pan Marek Konieczko zadał 3 pytania, na które to prosił o pisemną odpowiedź: 

 Co się dzieje z dokumentacją na zjazdy z obwodnicy w kierunku ul Wierzejskiej? 

Czy będą one realizowane? 

 Czy jest możliwe poprawienie stanu drogi ul. Wierzejskiej w pobliżu mostu na 

Wierzejce? 

 Czy istnieje możliwość wybudowania dodatkowych miejsc parkingowych w ciągu 

ul. Modrzewskiego? 

 

Pan Sławomir Dajcz zapytał o to, na jakim etapie są przygotowania do remontu budynku 

gimnazjum przy ul. Broniewskiego? 

 

Pan Rafał Czajka – poprosił o przeanalizowanie możliwości dot. pierwszego festynu 

osiedlowego na terenie Rady Osiedla „Belzacka” lub też zwiększenia liczby tych festynów na 

terenie tej Rady Osiedla o jeden w związku z  tym, że w poprzednie wakacje jeden z festynów 

nie odbył się ze względu na pogodę. 

 

Pan Rafał Czajka – zapytał, czy zaplanowano prace związane z ogrodzeniem skate parku? 

 

Pan Rafał Czajka – poprosił o rozważenie sprzątania terenu miasta zlokalizowanego  

w południowym szczycie bloku nr 25 przy ul. Kostromskiej 64a. Być może udałoby się też     

w tym miejscu zorganizować dodatkowe 2-3 miejsca parkingowe. 

 

Pan Rafał Czajka – zwrócił uwagę na łopatkę przy ul. Paderewskiego 5. Znajduje się tam 

zapadlisko w jezdni dużych rozmiarów i powoduje to duże niebezpieczeństwo dla 

mieszkańców. Podobna sytuacja ma miejsce przy nowym bloku przy ul. Szkolnej 64. 

 

Pani Urszula Czubała – zapytała o możliwość remontu chodnika przy ul. Wojska Polskiego 

(od Kauflandu do ul. Kostromskiej). 

 

Pani Urszula Czubała – zwróciła również uwagę na nadmierne obciążenie ruchem ciężkich 

pojazdów samochodowych nawierzchni ulicy Bawełnianej sugerując potrzebę postawienia 

znaku zakazu ruchu dla tego typu pojazdów. 

 

Pani Katarzyna Gletkier – złożyła wniosek w sprawie zniszczonego placu zabaw przy  

ul. Emilii Plater. Drewniane urządzenia dla dzieci nie zostały przed zimą zabezpieczone            

i teraz stanowią niebezpieczeństwo dla dzieci. Poprosiła o odrestaurowanie tego placu zabaw. 

 

Pan Tomasz Sokalski – poprosił o zabezpieczenie dostępu do ruin nieruchomości przy ul. 

Starowarszawskiej i Zamkowej. 

 

Pan Tomasz Sokalski – zapytał o etap przygotowań do realizacji ścieżki rowerowej do Koła. 

Czy jest szansa, żeby w najbliższym czasie ta ścieżka rowerowa powstała? 
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Pan Tomasz Sokalski: „Trzecie pytanie dotyczy pisma które otrzymałem – chyba wszyscy 

radni otrzymali – od Piotrkowskiej Inicjatywy Obywatelskiej dot. rad nadzorczych. 

Chciałbym jako radny sprawując funkcje kontrolne określone w art. 18 Ustawy o samorządzie 

gminnym merytorycznie odpowiedzieć osobom podpisanym. Pozwolę sobie zadań te pytania 

i poproszę o merytoryczną odpowiedź pana prezydenta. Wiem, że to jest funkcja pana 

prezydenta, pan prezydent desygnuje do rad nadzorczych w imieniu miasta – natomiast 

dlaczego – bardzo proszę o odpowiedź... Trzy pytania: Co spowodowało, że Zbigniew 

Włodarczyk, przyjaciel prezydenta Chojniaka, nauczyciel wychowania muzycznego uczący 

informatyki, będący dyrektorem szkoły podstawowej pełni nadzór właścicielski w dwóch 

kluczowych dla miasta spółkach: MZGK  zajmującej się wytwarzaniem ciepła i MZK 

zajmującej sie komunikację miejską? Jakie walory posiada Marek Krawczyński, wieloletni 

urzędnik, pełnomocnik prezydenta Chojniaka ds. profilaktyki rozwiązywania problemów 

alkoholowych, zdrowia i  pomocy społecznej, że zasiada w radzie nadzorczej spółki MZGK 

zajmującej się wytwarzaniem ciepła oraz w radzie nadzorczej spółki PIOCEL zajmującej się 

usługami hotelowymi, parkingami dla TIRów i wynajmem pomieszczeń magazynowych? 

Dlaczego Zbigniew Stankowski – wieloletni urzędnik piotrkowskich emzetek, spółki mającej 

przecież wiele swoich wewnętrznych problemów zasiada  jednocześnie w radzie nadzorczej 

spółki PWiK zajmującej się wodociągami i kanalizacją w mieście? Jakie walory                       

i doświadczenie zawodowe w obszarze  funkcjonowania spółki prezentuje Małgorzata 

Jędrzejczyk, że w wieku 23 lat została reprezentantką miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 

radzie nadzorczej PIOCELu? 

 

Pani Anna Karlińska: „Przedmiotem badania przez organ Rady Miasta – Komisję Rewizyjną 

może być tylko to, czy zostały spełnione formalne warunki powołania danych osób do 

określonej rady nadzorczej. Jeśli chodzi o skład personalny i określonych osób – jest to 

wyłączna prerogatywa Prezydenta Miasta i to nie podlega wyjaśnianiu.” 

 

Pan Tomasz Sokalski: „Sprawując funkcje kontrolne nad majątkiem gminy – są to spółki 

miejskie bądź z udziałem miasta – chcę wiedzieć czym pan prezydent się kierował wybierając 

te osoby na funkcje w radach nadzorczych.” 

 

Pani Anna Karlińska – stwierdziła, że nie ma żadnych podstaw do tego, żeby prezydent 

tłumaczył się dlaczego wybrał personalnie takie a nie inne osoby. Takiej odpowiedzi nie 

będzie i nie można jej wyegzekwować. 

 

Pan Tomasz Sokalski – przyjmując do wiadomości wyjaśnienia pani Karlińskiej poprosił  

o pisemną odpowiedź na zadane przez siebie pytanie. 

 

Pan Krzysztof Chojniak: „Niezależnie od ewentualnej odpowiedzi pisemnej tytułem 

uzupełnienia tego co powiedziała pani mecenas chcę powiedzieć, że każda z osób, które 

zasiadają w radzie nadzorczej musi spełniać określone warunki. Do zasadniczych warunków 

należy zdanie egzaminu potwierdzającego wiedzę i kompetencje w Ministerstwie Skarbu 

Państwa. Ten warunek wypełniony jest przez wszystkie osoby, które zasiadają w radzie 

nadzorczej. Nie mam ani obowiązku ani zamiaru tłumaczyć dlaczego tę lub inną osobę 

powołałem do zasiadania w tej czy innej radzie nadzorczej – wszystkie te osoby mają zdany 

egzamin w Ministerstwie Skarbu Państwa, który weryfikuje ich kompetencje w tym zakresie 

– niezależnie od kierunkowego wykształcenia. Ja odpowiadając za majątek gminy posługuję 

się osobami, które reprezentują miasto w radach nadzorczych i które muszą spełniać 

określone wymogi.” 
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Pan Rafał Czajka – poprosił o doposażenie terenu przy wieżowcu przy ul. E. Plater  

o urządzenia służących poprawie kondycji i rekreacji osób starszych. (24.20) 

 

Pani Ewa Ziółkowska: „Co mogą zrobić jeszcze służby miejskie, aby doprowadzić do 

normalizacji życie w blokach przy pętli na Wierzejach? Na jednych z ostatnich dyżurów był   

u nas mieszkaniec jednego z tych bloków, który opowiedział nam o dantejskich scenach, jakie 

od lat dzieją się w tych blokach – o zastraszaniu ludzi,  demolowaniu tych mieszkań, które 

permanentnie są nachodzone przez osoby tam nie mieszkające. Zdaję sobie sprawę ze 

złożoności tego problemu, ale chciałam zapytać czy możemy jako miasto i służby miejskie 

podjęć jeszcze jakieś działania, aby ci ludzie nie bali się tam mieszkać? 

 

Pan Ludomir Pencina: „Chciałem złożyć wniosek o postawienie koszy na śmieci przy  

ul. Jagiellońskiej (od ul. Jagiellońskiej do ul. Krakowskie Przedmieście – od strony II LO).” 

 

Pan Ludomir Pencina: „Mieszkańcy posesji przy ul. Sulejowskiej 114 zwrócili się na piśmie 

do pana prezydenta o możliwość postawienia latarni. Został urządzony przejazd dla 

mieszkańców – ponieważ prywatny właściciel im odciął drogę od ul. Sulejowskiej i 

dojeżdżają teraz od ul. Przędzalnianej. Proszę o ponowne przeanalizowanie możliwości 

postawienia w tym miejscu latarni.” 

 

Pan Krzysztof Kozłowski: „Czy miasto przewiduje wykonanie ul. Rolniczej etapami – w 

związku z brakiem środków na wykonanie całej ulicy od razu –tak, żeby doprowadzić ją do 

porządku, żeby wyglądała tak jak odcinek ulicy od ronda przy ul. Łódzkiej. Ta ulica jest w 

strasznym stanie.” 

 

Pan Krzysztof Kozłowski: „Mieszkańcy ul. Prostej wnioskują, aby  - na czas kiedy ta ulica 

jest nieutwardzona od ul. Rakowskiej – wjazd na ul. Prostą z ul Krętej był bezpieczny. 

Wjeżdża się tam z asfaltu na duże nierówności i powoduje to duże niebezpieczeństwo. 

Mieszkańcy sugerują ułożenie płyt betonowych bądź inny sposób utwardzenia tego miejsca.” 

 

Pan Krzysztof Kozłowski: „Czy miasto przewiduje np. na rondzie Sulejowskim dla 

samochodów jadących od strony Al. 3-go Maja zamontowanie jakiegoś światła pulsującego 

(oprócz istniejącego już znaku STOP). Panuje tam często taki ruch, że żeby się dostać na 

rondo z ul. Śląskiej trzeba mieć naprawdę szczęście bo na STOP-ie usytuowanym z lewej 

strony praktycznie nikt się nie zatrzymuje – no chyba, że akurat w pobliżu stoi samochód 

policji.” 

 

Pan Krzysztof Kozłowski: „Wnioskuję, aby przy okazji realizacji inwestycji związanej  

z modernizacją ul. Krętej nie zapomnieć o chodniku przy ul. Jerozolimskiej (od numeru 105 

do końca, strona wschodnia). Chodnik potrzebny jest, aby dzieci bezpiecznie mogły dotrzeć 

do pobliskiej szkoły.” 

 

Pani Jadwiga Wójcik: „Proszę o poprawienie oświetlenia na ul. Broniewskiego. Zimą dzieci 

jeszcze po godzinie 17 wracają do bursy i jest na tej ulicy bardzo ciemno i niebezpiecznie.” 

 

Pani Jadwiga Wójcik poprosiła również o zamontowanie lustra na skrzyżowaniu  

ul Krasickiego i Pawlikowskiego. Skrzyżowanie to jest bardzo niebezpieczne ze względu na 

parkujące aż do rogu ulicy samochody, zasłaniając widoczność. 
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Pani Katarzyna Gletkier – zapytała o kwoty wynagrodzeń miesięcznych otrzymywanych 

przez członków rad nadzorczych (z wyszczególnieniem poszczególnych rad). Pani radna 

poprosiła o pisemną odpowiedź informując jednocześnie, że ponowi dziś wniosek  

o udzielenie informacji nt. wykorzystanie komórkowych tel. służbowych. Pani Katarzyna 

Gletkier zwróciła uwagę, że brak jest druków wniosków o udzielenie informacji publicznej 

dlatego pozwoli sobie złożyć te wnioski na druku „interpelacja radnego”. 

 

Pan Przemysław Winiarski – zapytał, czy niezagrożony jest sierpniowy termin zakończenia 

remontu basenu przy ul. Próchnika?  

 

Pan Przemysław Winiarski – zapytał, czy władze miasta rozważają możliwość włączenia 

starej części ul Łódzkiej do ronda Solidarności. 

 

Pan Przemysław Winiarski: „Czy nie należałoby rozważyć zmiany organizacji ruchu na 

skrzyżowaniu ul. Jerozolimskiej z ul. Spacerową? To miejsce jest niebezpieczne ze względu 

na  mocno ograniczona widoczność dla pojazdów wyjeżdżających z ul. Jerozolimskiej od 

strony ul. Krętej.” 

 

Pan Jan Dziemdziora – zadał pytanie dot. terenów po wschodniej stronie ul. Armii Krajowej 

(przy stacji paliw Statoil oraz naprzeciw marketu Kaufland. W swoim czasie w wyniku 

odpowiednich decyzji tereny te zostały przeznaczone do sprzedaży przez miasto i kilkanaście 

osób prowadzących działalność gospodarczą z tego terenu zostało relegowanych. Te tereny 

leżą teraz odłogiem. Na jakim etapie są procedury związane ze zbyciem tych terenów? Jakie 

są plany miasta wobec tego nie usuniętego pawilonu w pobliżu Statoil-u? 

 

Pan Jan Dziemdziora wnioskował, aby w planie pracy Komisji Rewizyjnej umieścić temat: 

wypełnianie funkcji właścicielskich wobec spółek miejskich przez Prezydenta Miasta. 

Wówczas wszelkie wątpliwości i opinie, które tutaj są wyrażane znajdą miejsce dla prac 

odpowiedniego zespołu Komisji Rewizyjnej. 

 

Pan Mariusz Staszek – zwrócił uwagę na potrzebę usypania, utwardzenia fragmentu  

ul. Prostej przy zjeździe w kierunku ul. Rakowskiej. Rada Osiedla „Przyszłość” zwraca się  

z wnioskiem o uregulowanie parkowania w rejonie ulicy Jerozolimskiej i Spacerowej oraz 

ustawienie lustra drogowego celem poprawy możliwości bezpiecznego skrętu. Pan Mariusz 

Staszek zapytał też, czy przy ul. Wiejskiej będzie przeprowadzona obcinka gałęzi? 

  

  

Punkt 6 

 

Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Piotrkowa 

Trybunalskiego w 2011 roku 

 

Pan Piotr Masiarek zapytał czy policja i straż miejska mają jakieś wymierne efekty w postaci 

zatrzymań czy też nakazów doprowadzenia do stanu pierwotnego wobec wandali niszczących 

mienie publiczne (m.in. wiaty przystankowe, napisy na murach etc.)? 

 

Komendant Miejski Policji w Piotrkowie Trybunalskim Inspektor Gabriel Olejnik – udzielił 

informacji na temat działalności wandali niszczących mienie publiczne i prywatne deklarując 
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jednocześnie możliwość przygotowania materiału zawierającego dane liczbowe na temat 

ilości i rodzaju podjętych w tym zakresie interwencji. 

 

Pan Adam Gaik – stwierdził, ze z raportu wynika ogólny spadek przestępczości w Piotrkowie 

oraz poprawę wykrywalności przestępstw. Mało jest natomiast informacji na temat pożytku 

jaki za sobą niesie dodatkowe finansowanie pieszych patroli policji przez miasto Piotrków 

Trybunalski i efektów jakie to działanie dla ogólnych wyników bezpieczeństwa w mieście. 

 

Pan Gabriel Olejnik – jeszcze raz podziękował za przekazywanie tych dodatkowych środków. 

Stwierdził, ze w ostatnim czasie KMP w Piotrkowie Trybunalskim straciła 34 etaty policyjne. 

W tej chwili jest 12 wakatów policyjnych. Tymi ponadnormatywnymi patrolami policja 

wchodzi w tę pustkę patroli, których nie da się wystawić z samych możliwości policji.  

Te patrole wykorzystywane są na terenie miasta po analizie zdarzeń – do uzupełnienia służb 

pieszych. W najbliższym czasie np. kierowane będą dodatkowe patrole piesze na osiedle 

Wierzeje – podobnie jak wcześniej główny nacisk kładziony był na osiedle Wyzwolenia i 

Sulejowskie. 

 

Pan Marian Błaszczyński – poinformował, że Komisja Administracji, Bezpieczeństwa 

Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego przyjęła informację do akceptującej 

wiadomości.  

 

Wobec braku zgłoszeń w tym punkcie Przewodniczący Rady Miasta uznał, że Rada 

Miasta przyjęła przedmiotową informację do wiadomości. 

 

Punkt 7 

 

Informacja z działalności Komendy Miejskiej PSP w Piotrkowie Trybunalskim za rok 

2011 

 

Pan Marian Błaszczyński – poinformował, że Komisja Administracji, Bezpieczeństwa 

Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego przyjęła informację do akceptującej 

wiadomości.  

 

Pan Piotr Masiarek – zapytał, jak PSP radzi sobie z problemem wypalania traw na terenie 

miasta i o to, czy są w tej sprawie wciąż prowadzone jakieś kampanie informacyjne? 

 

Komendant Miejski PSP w Piotrkowie Trybunalskim Włodzimierz Kapiec – potwierdził,  

że podobnie jak w całej Polsce również w Piotrkowie jest to stały problem w tym okresie 

roku. Jest to ok. 10-20 wyjazdów do takich zdarzeń na terenie miasta i powiatu. Wyjazdy  

na teren miasta zdarzają się również i takim newralgicznym terenem jest obszar między  

ul. Broniewskiego a zbiornikiem Bugaj. W innych rejonach miasta również zdarzają się 

podobne incydenty – choć w  mniejszym zakresie. Program „Przecież nie zabija się 

skowronków” prowadzony był ze współudziałem miasta i wciąż jest sygnalizowany przy 

okazji wszelkich działań edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży na terenie miasta.  
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Na problem  wypalania traw zwraca również często rzecznik prasowy komendy w swoich 

wystąpieniach publicznych – m.in. w lokalnym radiu. 

 

Wobec braku zgłoszeń w tym punkcie Przewodniczący Rady Miasta uznał, że Rada 

Miasta przyjęła przedmiotową informację do wiadomości. 

 

Punkt 8 

 

Informacja z działalności Straży Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim za okres  

od  1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.  

 

Pan Marian Błaszczyński – poinformowała, że Komisja Administracji, Bezpieczeństwa 

Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego przyjęła Informację do akceptującej 

wiadomości.  

 

Wobec braku zgłoszeń w tym punkcie Przewodniczący Rady Miasta uznał, że Rada 

Miasta przyjęła przedmiotową informację do wiadomości. 

 

Punkt 9 

 

Sprawozdanie z realizacji programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony 

bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na rok 2011 pn. „Bezpieczne Miasto 

2011” 

 

Pan Marian Błaszczyński – poinformował, że Komisja Administracji, Bezpieczeństwa 

Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego przyjęła Sprawozdanie do akceptującej 

wiadomości.  

 

Wobec braku zgłoszeń w tym punkcie Przewodniczący Rady Miasta uznał, że Rada 

Miasta przyjęła przedmiotowe Sprawozdanie do wiadomości. 

 

Punkt 10 

 

Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2011 r 

 

Pan Marian Błaszczyński – poinformował, że Komisja Administracji, Bezpieczeństwa 

Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego oraz Komisja ds. Rodziny, Zdrowia, 

Spraw Społecznych i Osób Niepełnosprawnych przyjęły Sprawozdanie do akceptującej 

wiadomości.  

 

Wobec braku zgłoszeń w tym punkcie Przewodniczący Rady Miasta uznał, że Rada 

Miasta przyjęła przedmiotowe Sprawozdanie do wiadomości. 

 

Punkt 11 
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Sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego za 2011 rok 

 

Pan Marian Błaszczyński – poinformował, że Komisja Administracji, Bezpieczeństwa 

Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego oraz Komisja ds. Rodziny, Zdrowia, 

Spraw Społecznych i Osób Niepełnosprawnych przyjęły Sprawozdanie do akceptującej 

wiadomości.  

 

Wobec braku zgłoszeń w tym punkcie Przewodniczący Rady Miasta uznał, że Rada 

Miasta przyjęła przedmiotowe Sprawozdanie do wiadomości. 

 

Punkt 12 

 

Sprawozdanie z realizacji „Strategii zrównoważonego rozwoju miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego do 2017 roku” za rok 2011 

 

Pan Marian Błaszczyński – poinformował, że Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw 

Mieszkaniowych przyjęła Sprawozdanie do akceptującej wiadomości.  

 

Wobec braku zgłoszeń w tym punkcie Przewodniczący Rady Miasta uznał, że Rada 

Miasta przyjęła przedmiotowe Sprawozdanie do wiadomości. 

 

Punkt 13 

 

Sprawozdanie z realizacji „Planu Rozwoju Lokalnego dla Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego na lata 2008-2015” za rok 2011 

 

Pan Marian Błaszczyński – poinformował, że Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw 

Mieszkaniowych przyjęła Sprawozdanie do akceptującej wiadomości.  

 

Wobec braku zgłoszeń w tym punkcie Przewodniczący Rady Miasta uznał, że Rada 

Miasta przyjęła przedmiotowe Sprawozdanie do wiadomości. 

 

 

 

Punkt 14 

 

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.  

 

Pan Piotr Masiarek – zapytał o efekty spotkania z prezesem PGE w Bełchatowie odnośnie 

ciepłownictwa. 
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Pan Adam Karzewnik – stwierdził, że ustaleń z tego spotkania żadnych nie ma; rozmowa 

dotyczyła możliwości, sposobu technicznego wykonania oraz finansowej realizacji 

podłączenia systemu ciepłowniczego poprzez wybudowanie rurociągu z elektrociepłowni w 

Bełchatowie do Piotrkowa, z udziałem zaangażowania PEC w Bełchatowie. Z rozmowy tej 

nie wynikły żadne decyzje. Decyzje zapadną po przeprowadzeniu zamówionych opracowań  

i analiz. Koszt rurociągu szacowany jest wstępnie na ponad 100 mln zł. 

 

Pan Rafał Czajka: „Kiedy będziemy coś w tej sprawie wiedzieli? Kiedy zakończą się te 

analizy? Kiedy poznamy kierunek, w którym mamy podążać?” 

 

Pan Adam Karzewnik – powiedział, że przed zleceniem analizy należy dokładnie  

i precyzyjnie wskazać przedmiot opracowania. Z uwagi na wielość zagadnień, które musza 

być tu poruszone przygotowanie specyfikacji jest czasochłonne. Mamy nadzieję mieć taką 

analizę po wakacjach. Trudno jednak przyjmować w tej chwili ten termin jako ostateczny. 

 

Pan Rafał Czajka: „Czego będą konkretnie dotyczyły te analizy?” 

 

Pan Adam Karzewnik: „Pierwsza analiza dotyczyła spraw związanych z tym, jak będą na 

system miejskiego ciepłownictwa oddziaływały dyrektywy, które musza być wprowadzone  - 

dyrektywa dot. emisji CO2 jak również inne dyrektywy związane z późniejszym 

wprowadzeniem ograniczeń emisji tlenków siarki, azotu i pyłu. Rozważaliśmy aspekty 

techniczne – jak wybrnąć z tego i jaki to będzie miało wpływ na ceny ciepła po 

wprowadzeniu wszystkich tych dyrektyw unijnych. Druga analiza będzie miała charakter 

finansowy i prawny z uwzględnieniem świeżego spojrzenia na ten materiał przygotowany 

wcześniej przez Politechnikę Warszawską.” 

 

Pan Rafał Czajka: „Od którego roku będą obowiązywać te dyrektywy?” 

 

Pan Adam Karzewnik: „Dyrektywa dotycząca CO2 – od 2013 r., dalsze wchodzą w życie  

w roku 2016.” 

 

Pan Rafał Czajka: „Czy w związku z tym, że Piotrków nie zdąży się przygotować  

do ograniczenia emisji CO2 do roku 2013 należy spodziewać się dodatkowych podwyżek 

opłat za ciepło?” 

 

Pan Adam Karzewnik – powiedział, że dyrektywa dot. CO2 będzie wprowadzana etapami od 

roku 2013. W roku 2013 będzie konieczność zakupu 20% emisji. W tej chwili w MZGK 

sytuacja jest taka, że rok 2013 i 2014 – jeszcze są rezerwy zaoszczędzonej emisji z lat 

poprzednich – nie będzie wpływał jeśli chodzi o emisję CO2 na cenę ciepła. 

 

Pan Tomasz Sokalski – poprosił o informacje na temat spotkania dot. utrzymania czystości na 

terenie miasta. 

 

Pan Adam Karzewnik – poinformował, że w tej sprawie odbyły się dwa spotkania (z udziałem 

Komendanta Straży Miejskiej, Dyrektora MZDiK, Kierownika Referatu Ochrony 

Środowiska, przedstawiciela Referatu Inżyniera Miasta oraz udziałem przedstawiciela 

Referatu Administracji i Majątku). Spotkania dotyczyły utrzymania terenów gminnych – 

głównie tych niezagospodarowanych, czekających na nabywców. Podzielono miejskie 

nieruchomości pomiędzy jednostki miejskie celem ich efektywnego posprzątania – jeszcze 

przed Wielkanocą. 
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Pan Tomasz Sokalski – poprosił o informację na temat spotkania prezydenta Chojniaka  

z Wojewódzkim Inspektorem Ruchu Drogowego. 

 

Pan Krzysztof Chojniak: „Współpraca z Inspekcją Transportu Drogowego w zakresie 

bezpieczeństwa związanego z ruchem pojazdów na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

ma już miejsce od dłuższego czasu i oprócz takich rutynowych działań, jakie przeprowadzają 

inspektorzy transportu drogowego na terenie miasta to od czasu do czasu (częściowo również 

na moją prośbę) przeprowadzają takich akcji wzmożonych więcej – to wtedy, kiedy nasila się 

ten ruch samochodów, które w sposób nieuprawniony wjeżdżają na teren miasta. Tę 

współpracę realizujemy oczywiście również z policją, ale tutaj zakres jeśli chodzi o kontrolę 

ITD jest większy – dlatego też w ostatnim czasie, w tym dniu w którym doszło do spotkania 

jeszcze dodatkowo więcej kontroli zostało przeprowadzonych. Taka informacja  - sądzę, że 

dobra i ważna dla naszego miasta – na 3 dodatkowe etaty, które dla Wojewódzkiego 

Inspektora Transportu Drogowego Łodzi na województwo łódzkie są przydzielone, 2 będą 

przydzielone na teren Piotrkowa Trybunalskiego. Jest to dodatkowe wzmocnienie i mam 

zapewnienie, że tych kontroli dzięki tym nowym etatom będzie więcej.”  

 

Punkt 15 

 

Informacja Przewodniczącego Rady Miasta dotycząca interpelacji, które wpłynęły 

między sesjami.  
 

Pan Marian Błaszczyński poinformował, że w okresie międzysesyjnym złożono następujące 

interpelacje: 

 

 2 marca 2012 r. – Interpelacja pani radnej Ewy Ziółkowskiej dot. organizacji ruchu 

drogowego na Rondzie Bugaj. 6 marca przekazano interpelację do Prezydenta 

Miasta. 

 14 marca 2012 r. – Wniosek pana radnego Jana Dziemdziory dot. poprawy estetyki 

i stanu bezpieczeństwa starej części ul. Belzackiej. 14 marca przekazano wniosek 

do Prezydenta Miasta. 

 16 marca 2012 r. – Wniosek pana radnego Jana Dziemdziory dot. napraw 

cząstkowych nawierzchni ul. Źródlanej. 16 marca przekazano wniosek  

do Prezydenta Miasta. 

 16 marca 2012 r. – Wniosek pana radnego Jana Dziemdziory dot. uporządkowania 

terenu zlokalizowanego przy ulicy Słowackiego 59. 16 marca przekazano wniosek 

do Prezydenta Miasta. 

 19 marca 2012 r. – Wniosek pana radnego Jana Dziemdziory dot. zagrożeń 

wynikających z przewozu betonu przez jedną z piotrkowskich firm. 19 marca 

przekazano wniosek do Prezydenta Miasta. 
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 19 marca 2012 r. – Wniosek pana radnego Jana Dziemdziory dot. naprawy znaków 

drogowych na skrzyżowaniu ul. Dmowskiego z obwodnicą NS. 19 marca 

przekazano wniosek do Prezydenta Miasta. 

 19 marca 2012 r. – Wniosek pana radnego Jana Dziemdziory dot. usunięcia 

korzenia drzewa – pozostałości po ubiegłorocznej burzy – przy ulicy Kostromskiej. 

19 marca przekazano wniosek do Prezydenta Miasta. 

 19 marca 2012 r. – Wniosek pana radnego Jana Dziemdziory dot. porządku  

na skrzyżowania ul. Kołłątaja i Słowackiego. 19 marca przekazano wniosek  

do Prezydenta Miasta. 

 23 marca 2012 r. – Wniosek pana radnego Jana Dziemdziory dot. poprawy stanu 

technicznego i estetyki rowu umiejscowionego po wschodniej stronie  

ul. Energetyków w Piotrkowie Trybunalskim. 27 marca przekazano wniosek  

do Prezydenta Miasta. 

 

Punkt 16 

 

Odpowiedzi na zapytania radnych.  

 

Pan Andrzej Kacperek – odpowiadając na pytanie dot. remontu gimnazjum przy  

ul Broniewskiego powiedział, że 21 marca nastąpiło otwarcie ofert jakie wpłynęły  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia dot. modernizacji budynku oraz przyłączenia go  

do sieci ciepłowniczej. Komisja bada dokumenty wskutek wezwania jednego z wykonawców 

do uzupełnienia oferty. Ceny wynikające z ofert są obiecujące – jest nadzieja na oszczędności 

na tym zadaniu. Wykonawca zostanie wyłoniony juz wkrótce i nie będzie przeszkód  

do podpisania umowy. 

 

Odpowiadając na pytanie pani Urszuli Czubały pan Adam Karzewnik powiedział, że przy  

ul. Bawełnianej jest wciąż problem z przedsiębiorcą, który ma działalność zlokalizowaną  

na terenach byłej rzeźni. Przedsiębiorca ten przygotowuje się do przeniesienia działalności  

na tereny przy ul. Glinianej.  Jest nadzieja, że juz w tym roku dojdzie do przeniesienia tej 

działalności w nową lokalizację. Nie możemy póki co zakazać temu przedsiębiorcy ruchu 

jego pojazdów ulicą Bawełnianą – zakład zlokalizowany jest tam dużo wcześniej niż nastąpiła 

budowa ulicy Bawełnianej. Postawienie znaków drogowych nie wyeliminuje tego problemu. 

 

Pan Krzysztof Byczyński – poinformował, że zgłoszenie pani Czubały dot. chodników 

przyjmuje do harmonogramu prac remontowych. Zaapelował jednak w tej sprawie o pewną 

cierpliwość – w pierwszej kolejności realizowana jest naprawa nawierzchni ulic po zimie  

na głównych szlakach komunikacyjnych w mieście. 

 

Pani Anna Tłustwa – odnosząc się do wniosku o informację publiczną pani Katarzyny 

Gletkier powiedziała, że do pani radnej zostało skierowane pismo, w którym została  

ona poproszona o wskazanie interesu publicznego do uzyskania tej informacji. Jest to 

informacja przetworzona i zgodnie z Ustawą o dostępie do informacji publicznej takie 
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uzasadnienie jest niezbędne. Wskazano w tym piśmie termin, w jakim powinna uzupełnić 

swój wniosek – z uwagi na to, że tego nie zrobiła sprawa pozostaje bez biegu. 

 

Pan Bogdan Munik: „Nieprawdą jest, że pani radna nie otrzymała w tym zakresie żadnej 

odpowiedzi i że w związku z tym pani radna będzie się – jak twierdziła w swoich 

wypowiedziach radiowych i prasowych – odwoływała. Pani kierownik jasno się wyraziła, że 

pani Gletkier nie udzieliła odpowiedzi na pismo a wobec tego sprawa pozostała bez 

rozpoznania. Tę informację, o którą prosiła pani Gletkier w trybie prawa prasowego była 

publikowana przez prasę miejscową i stamtąd można zasięgnąć tej informacji bez potrzeby 

ponownego zadawania tego typu pytań.” 

 

Pan Adam Karzewnik – poinformował, że temat zabezpieczenia przeznaczonych do rozbiórki 

nieruchomości na Stary Mieście poruszany był na spotkaniu dot. utrzymania czystości  

w mieście. Takie zabezpieczenie porządkowe będzie tam zrobione. 

 

Pan Paweł Czajka – odpowiadając na pytanie dot. ścieżki rowerowej do Koła powiedział,  

że z tego co mu wiadomo na razie są pieniądze na projektowanie, na utrzymanie tej ścieżki 

rowerowej. Nie ma żadnych przesłanek, aby to było wykrojone z budżetu. Prowadzone  

są rozmowy w celu włączenia starostwa do tej inicjatywy. Termin realizacji tej inwestycji nie 

zależy tylko i wyłącznie od miasta Piotrkowa. 

 

Pan Leszek Heinzel – odpowiadając na pytanie dot. skateparku powiedział, że potrzeba 

ogrodzenia tego obiektu była po raz kolejny zgłaszana przy tworzeniu budżetu – jednak ze 

względu na inne palące potrzeby zawsze schodzi to na plan dalszy. W maju powinno być już 

wiadomo, czy znajdą się w budżecie środki na monitoring oraz ogrodzenie tego terenu.          

W porozumieniu z Komisją Kultury i Kultury Fizycznej opracowana zostanie koncepcja 

zagospodarowania terenów skateparku, planowanego orlika – w kontekście monitoringu tych 

obiektów oraz ogrodzenia, które zapobiegać będzie aktom wandalizmu na tych obiektach 

OSiR przy ul. Belzackiej.  

 

Pan Marek Krawczyński – powiedział, że ocena stanu technicznego placu zabaw przy ul. E. 

Plater została dokonana juz w grudniu. W tej chwili oczekuje się na decyzję kuratorium  

o środkach, jakie ma przyznać na „Radosną Szkołę”.  Z placu zabaw zostanie tylko 

ogrodzenie i ławki – reszta zostanie wymieniona. Pan Marek Krawczyński stwierdził 

jednocześnie, że nie bardzo wie o jakie urządzenia dla osób starszych chodziło panu radnemu 

Czajce. 

 

Pan Rafał Czajka – stwierdził, że zaprosi pana kierownika do komputera z połączeniem 

internetowym i pokaże o jakie urządzenia chodzi. Jest to szereg urządzeń służących poprawie 

kondycji osób starszych, które to urządzenia są bardzo często umieszczane w większych 

miastach w parkach i na otwartych przestrzeniach między blokami. 

 

Pan Krzysztof Byczyński – poprosił o możliwość udzielenia odpowiedzi na pozostałe pytania 

pana radnego Czajki na piśmie – po przeprowadzeniu wizji lokalnej w terenie. 

 

Pan Andrzej Kacperek – odpowiadając na prośbę pana radnego Rafała Czajki powiedział,  

że w tej chwili jeszcze oczywiście nie są ustalone terminy letnich festynów, ale jak tylko  

te terminy będą ustalane wówczas sugestia pana radnego Czajki o zwiększenie liczby 

festynów na terenie Rady Osiedla „Belzacka” zostanie wzięta pod uwagę. 
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Pan Andrzej Kacperek – odpowiadając na pytanie pani Ewy Ziółkowskiej powiedział, że – 

jak wspomniał pan komendant policji – patrole ponadnormatywne będą w najbliższym 

okresie otrzymywały zadanie patrolowania Wierzei ze szczególnym uwzględnieniem bloków 

przy ul. Wierzeje. Problem będzie monitorowany i gdy podjęte kroki nie przyniosą rezultatów 

wówczas szukać trzeba będzie innych, skutecznych rozwiązań. 

 

Pan Krzysztof Byczyński – odpowiadając na wniosek pana Penciny stwierdził, że przyjmuje 

ów wniosek do realizacji i oceni, ile koszy da się postawić jeszcze na ul. Jagiellońskiej. 

 

Pan Adam Karzewnik – odpowiadając na kwestię postawioną przez pana Ludomira Pencinę  

a dotyczącą latarni powiedział, że przejeżdżający przez Piotrków oceniają miasto jako jedno  

z lepiej oświetlonych w regionie. Każda nowa latarnia powoduje wzrost kosztów energii 

elektrycznej. Te koszty bieżące wzrastają natomiast dochodów bieżących nie za bardzo jest      

z czego czerpać. Funkcjonuje tam miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który 

nie do końca jest wdrożony i żeby zrealizować to oświetlenie to konieczna jest jakaś 

inwestycja. Władze miasta przyjrzą się temu problemowi i  gdyby jakieś środki się zwolniły 

wówczas postarają się coś w tym zakresie pomóc. 

 

Odpowiadając na pytania pana Krzysztofa Kozłowskiego pan Krzysztof Byczyński 

powiedział, że realizacja dalszego odcinka ul Rolniczej to jest kwestia inwestycyjna, w której 

bym się nie wypowiadał. Ja skoncentruję się na kwestiach związanych ze zjazdem z ul. 

Prostej. Postaram się tam dokonać takich prac, żeby można było zadowolić mieszkańców – to 

ramach umowy remontowej na pewno zrobię. Odnosząc się do sprawy ronda sulejowskiego – 

tam przewidywana jest inwestycja łącznie z montażem ronda turbinowego. Nie wiem czy 

majstrowanie na obecnym etapie jest celowe. Przedstawię ten problem na jutrzejszym 

posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. 

 

Pan Adam Karzewnik – stwierdził, że z ulica Rolniczą jest spory problem ze względu na 

nieuregulowany stan własności nieruchomości. Jest to inwestycja bardzo kosztowna. 

Wykonując tę ulicę należy wykonać również kanalizację deszczową – inaczej nie byłoby 

sensu wydawać jakichkolwiek pieniędzy bez kanalizacji. Etapowanie tej realizacji jest 

problematyczne. Główny jednak problem to jednak finansowanie i brak możliwości 

pozyskania pieniędzy zewnętrznych. Do modernizacji ulicy dojdzie prędzej czy później. Jest 

wykonany projekt i pozostało jeszcze trochę tych nieruchomości do uregulowania. 

 

Pan Leszek Heinzel odpowiadając na pytanie dot. basenu przy ul. Belzackiej powiedział, że 

niecka basenu wymaga remontu. Jest to problem, bo pływalnie cieszą się obecnie naprawdę 

dużą popularnością i wyłączenie jednego z basenów z użytkowania rodzi dodatkowe 

problemy z miejscem na pływalni. Te problemy nieco zmniejszą się w czerwcu po 

zakończeniu cyklu zajęć z nauki pływania dla dzieci piotrkowskich szkół. Na najbliższej 

Komisji Kultury i Kultury Fizycznej sprawa ta zostanie szerzej omówiona i być może uda się 

podjęć decyzje mogące pomóc w zażegnaniu problemu. Zakończenie remontu basenu jest 

wciąż realne w sierpniu. 

 

Pan Adam Karzewnik  - powiedział, że sprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. 

Jerozolimskiej zostanie przeanalizowana i przedstawiona na Komisji Bezpieczeństwa Ruchu 

Drogowego. Jeśli chodzi o włączenie starej Łódzkiej do ronda Solidarności – istotnie taki 

zamiar władze miasta mają. Jest tylko problem utrzymania trwałości tego projektu 

dofinansowanego z funduszów zewnętrznych. Po ustaleniu tych spraw oraz po zgromadzeniu 
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odpowiednich środków finansowych będą podjęte działania celem włączenia tej ulicy do 

ronda. 

 

Pan Krzysztof Byczyński – odpowiadając na pytanie pani Jadwigi Wójcik powiedział, że 

latarnie pomiędzy budowlanką a bursą zostaną sprawdzone a oświetlenie naprawione bądź 

uzupełnione. Jeśli zaś chodzi o sprawę lustra – to jeśli tylko da się to zrobić to zostanie to po 

przedstawieniu na Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zostanie to zrealizowane. 

 

Pani Agnieszka Kosela – odpowiadając na pytanie pana Jana Dziemdziory powiedziała, że 

teren przy stacji Statoil jest terenem wobec którego Starostwo Powiatowe prowadzi 

postępowanie dot. zwrotu nieruchomości. Nie możemy podjąć żadnych prac w kierunku 

zagospodarowania tego terenu do czasu zakończenia tego postępowania. Natomiast teren przy 

ul. Wojska Polskiego/ul. Armii Krajowej nie znalazł nabywcy w przetargach organizowanych 

na tę nieruchomość. Teraz w ramach przebudowy ul. Wojska Polskiego projektowany jest 

zjazd na tę nieruchomość z ul. Wojska Polskiego, który niewątpliwie uatrakcyjni tę 

nieruchomość. Nowy przetarg na tę nieruchomość zostanie ogłoszony dopiero po wykonaniu 

tego zjazdu. Jeśli zaś chodzi o nierozebrany pawilon, o który pytał pan radny – leży on na 

terenie, którego dotyczy m.in. postępowanie o zwrot nieruchomości. Kontakt z właścicielką 

pawilonu jest nieskuteczny – w sprawie opłat za korzystanie z tego terenu prowadzone jest 

postępowanie egzekucyjne. 

 

Pan Marian Błaszczyński – udzielając odpowiedzi na wniosek pana Jana Dziemdziory dot. 

planu pracy Komisji Rewizyjnej powiedział, że program pracy komisja przedstawia Radzie 

Miasta, która taki plan akceptuje bądź nie. Dlatego też wniosek o poszerzenie planu pracy 

komisji powinien być wpierw złożony na danej komisji. 

 

Punkt 17 

 

Sprawy różne.  

 

Pan Ludomir Pencina – poinformował, że w czasie sesji kontaktowali się z nim mieszkańcy 

Krakowskiego Przedmieścia w sprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego na tej ulicy – 

pomiędzy dawnymi torami kolejki wąskotorowej a MZK. Kiedyś tam były ustawiane 

fotoradary co powodowało bezpieczniejszy ruch pojazdów. Czy można poprosić komendanta 

policji o zaradzenie problemowi zbyt szybkiemu ruchowi pojazdów na tym terenie. Drgania 

powodowane przez ruch tranzytowy dodatkowo powodują niszczenie ścian okolicznych 

budynków. Problem potęgowany jest przez znaczne ubytki w nawierzchni ulicy Krakowskie 

Przedmieście. 

 

Pan Marian Błaszczyński – poinformował, że radni otrzymali projekt odpowiedzi na pismo 

pana Henryka Alamy w sprawie uchwały Rady Miasta w sprawie ustalenia wysokości diet dla 

radnych oraz zasad ich wypłacania (potrąceń wynikających z nieobecności i spóźnień podczas 

sesji, zespołów i posiedzeń komisji). Wniosek pana Alamy był przedmiotem prac Komisji 

Rewizyjnej w dniu 19 marca 2012 r., która uznała, że istnieje już system dyscyplinowania 

radnych i nie ma potrzeby jego zmiany w zaproponowanym przez wnioskodawcę zakresie. 

Jeżeli teraz radni nie wniosą zastrzeżeń do przedstawionego projektu odpowiedzi to pismo tej 

treści zostanie wysłane do składającego wniosek. 

Z uwagi na fakt, że żaden z radnych nie zabrał w tej sprawie głosu Przewodniczący Rady 

Miasta uznał, że Rada Miasta projekt odpowiedzi zaakceptowała. 
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Pan Marian Błaszczyński – przypomniał o konieczności złożenia oświadczeń majątkowych 

do dnia 30 kwietnia 2012 r. 

 

Pan Marian Błaszczyński – poinformował, że najbliższa sesja Rady Miasta zaplanowana jest 

na dzień 18 kwietnia 2012 r. natomiast 25 kwietnia 2012 r. odbędzie się wspólne posiedzenie 

komisji stałych Rady Miasta. 

 

 

Punkt 18 

 

Zamknięcie obrad XIX Sesji.   

 

Wobec wyczerpania porządku Przewodniczący Rady Miasta, pan Marian Błaszczyński 

zamknął posiedzenie XIX Sesji Rady miasta Piotrkowa Trybunalskiego.  

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta 

 

   Marian Błaszczyński 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Protokół na podstawie dźwiękowego                            

zapisu przebiegu obrad sporządził: 

Jan Winiarski                                                                       


