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PROTOKÓŁ NR XXIV/12 

 

z XXIV Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, 

która odbyła się w siedzibie Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim, 

ul. Pasaż Karola Rudowskiego 10  

w dniu 29 sierpnia 2012 roku 

w godz. 9
00

-13
00

 

 

Punkt 1 

 

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad 

 

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

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

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

prawomocne uchwały. 

 

Radni obecni na XXIV Sesji Rady Miasta: 

 

 Marian Błaszczyński 

 Bronisław Brylski 

 Rafał Czajka 

 Urszula Czubała 

 Konrad Czyżyński 

 Sławomir Dajcz 

 Jan Dziemdziora 

 Adam Gaik 

 Katarzyna Gletkier 

 Krzysztof Kozłowski 

 Magdalena Kwiecińska 

 Piotr Masiarek 

 Szymon Miazek 

 Tomasz Sokalski 

 Mariusz Staszek 

 Paweł Szcześniak 

 Monika Tera 

 Przemysław Winiarski 

 Jadwiga Wójcik 

 Sebastian Żerek 

 

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.  
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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 XXIII Sesji w dniu 27 czerwca 2012 r. 

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 niezabudowanej 

nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Miast Partnerskich 

oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 7/6 o powierzchni 1519 m² w 

obrębie geodezyjnym nr 19; 

4.4. nabycia do zasobu gminnego niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie 

Trybunalskim przy ulicy Topolowej 19, oznaczonej w ewidencji gruntów jako 

działka nr 306/2 o powierzchni 0,2212 ha w obrębie 14; 

4.5. zamiany nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Sowiej, 

stanowiącej własność osoby fizycznej na nieruchomość położoną w Piotrkowie 

Trybunalskim przy ul. Bocznej 3 stanowiącą własność Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego; 

4.6. przeznaczenia do wydzierżawienia, w drodze przetargu, nieruchomości 

niezabudowanej, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Narutowicza; 

4.7. udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Piotrkowskiego; 

4.8. udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Łódzkiego; 

4.9. zaliczenia nowo-wybudowanych odcinków dróg do kategorii dróg gminnych; 

4.10. zniesienia ochrony pomników przyrody; 

4.11. podziału Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich 

numeracji, granic i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym; 

4.12. utworzenia stałych obwodów głosowania w wyborach do Rady Miasta; 

4.13. ustalenia opłat za usługi komunalne, polegające na sporządzaniu wydruków, 

kopiowaniu oraz skanowaniu dokumentacji, wykonywane w związku                          

z prowadzeniem miejskiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, nie objęte 

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 roku w sprawie 

wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, 

a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. Nr 37, 

poz. 333); 

4.14. podziału Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na trzy sektory; 

4.15. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

w rejonie ulicy Niskiej w Piotrkowie Trybunalskim; 

4.16. nadania nazwy dla ronda u zbiegu ulic: Wolborskiej, Wyzwolenia, Rzemieślniczej      

w Piotrkowie Trybunalskim; 
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4.17. zmieniającej uchwałę w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta do ustalenia 

wysokości cen i opłat za korzystanie z niektórych obiektów użyteczności publicznej; 

4.18. zmiany nazwy jednostki budżetowej pod nazwą Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji 

oraz nadania statutu Zarządowi Dróg i Utrzymania Miasta; 

4.19. zmieniająca Uchwałę Nr XIV/268/11 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 

30 listopada 2011 r. 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; 

4.20. uchwalenia „Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych 

Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2012-2013.  

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 XXIV Sesji. 

 

 

Pan Adam Karzewnik, Wiceprezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego poprosił o zdjęcie      

z porządku obrad punktu dot. podjęcia uchwały w sprawie ustalenia opłat za usługi 

komunalne, polegające na sporządzaniu wydruków, kopiowaniu oraz skanowaniu 

dokumentacji, wykonywane w związku z prowadzeniem miejskiego zasobu geodezyjnego        

i kartograficznego, nie objęte rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 

roku w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie 

informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. Nr 

37, poz. 333) – punkt 4.13 

Pan Marian Błaszczyński poinformował, że do porządku obrad chce wprowadzić następujące 

autopoprawki: 

 Punkt 4.1 – Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta. 

  Punkt 4.2 – Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2012 r. wraz z 

autopoprawką Prezydenta Miasta i drugą autopoprawką Prezydenta Miasta. 

 Punkt 4.6 – Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze 

przetargu nieruchomości niezabudowanej położonej w Piotrkowie Trybunalskim, przy ul. 

Narutowicza. 

 Punkt 4.20 – Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pana Kazimierza Postka 

na Dyrektora MOPR w Piotrkowie Trybunalskim. 
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Pan Marian Błaszczyński: zapytał, czy do zaproponowanego porządku są jakieś uwagi? 

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

obrad XXIV Sesji Rady Miasta w następującym brzmieniu: 

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie zmian do porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji w dniu 27 czerwca 2012 r. 

4. Podjęcie uchwał w sprawie: 

4.1.  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z autopoprawką Prezydenta 

Miasta Piotrkowa Trybunalskiego; 

4.2.  zmiany budżetu Miasta na 2012 rok wraz z dwoma autopoprawkami Prezydenta 

Miasta Piotrkowa Trybunalskiego; 

4.3.  sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego niezabudowanej 

nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Miast Partnerskich 

oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 7/6 o powierzchni 1519 m² w 

obrębie geodezyjnym nr 19; 

4.4.  nabycia do zasobu gminnego niezabudowanej nieruchomości położonej w 

Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Topolowej 19, oznaczonej w ewidencji 

gruntów jako działka nr 306/2 o powierzchni 0,2212 ha w obrębie 14; 

4.5.  zamiany nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Sowiej, 

stanowiącej własność osoby fizycznej na nieruchomość położoną w Piotrkowie 

Trybunalskim przy ul. Bocznej 3 stanowiącą własność Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego; 

4.6.  przeznaczenia do wydzierżawienia, w drodze przetargu, nieruchomości 

niezabudowanej, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Narutowicza; 

4.7.  udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Piotrkowskiego; 

4.8.  udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Łódzkiego; 

4.9.  zaliczenia nowo-wybudowanych odcinków dróg do kategorii dróg gminnych; 

4.10.  zniesienia ochrony pomników przyrody; 

4.11.  podziału Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich 

numeracji, granic i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym; 

4.12.  utworzenia stałych obwodów głosowania w wyborach do Rady Miasta; 

4.13.  podziału Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na trzy sektory; 

4.14.  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w rejonie ulicy Niskiej w Piotrkowie Trybunalskim; 

4.15.  nadania nazwy dla ronda u zbiegu ulic: Wolborskiej, Wyzwolenia, Rzemieślniczej      

w Piotrkowie Trybunalskim; 

4.16.  zmieniającej uchwałę w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta do ustalenia 

wysokości cen i opłat za korzystanie z niektórych obiektów użyteczności 

publicznej; 
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4.17.  zmiany nazwy jednostki budżetowej pod nazwą Miejski Zarząd Dróg                       

i Komunikacji oraz nadania statutu Zarządowi Dróg i Utrzymania Miasta; 

4.18.  zmieniająca Uchwałę Nr XIV/268/11 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego          

z dnia 30 listopada 2011 r. 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; 

4.19.  uchwalenia „Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych 

Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2012-2013.  

4.20.  rozpatrzenia skargi pana Kazimierza Postka na Dyrektora MOPR 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 XXIV Sesji. 

 

Punkt 3 

 

Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Miasta w dniu 27 czerwca 2012 r.  

 

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

z XXIII Sesji Rady Miasta. 

 

Pan Marian Błaszczyński przekazał przewodniczenie obradom panu Mariuszowi 

Staszkowi 

 

Punkt 4 

Podjęcie uchwał 

 

Punkt 4.1 
 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz                     

z autopoprawką Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

Opinie Komisji: 

Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna 

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna 
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W wyniku przeprowadzonego głosowania (13-0-7) Rada Miasta podjęła Uchwałę  

Nr XXIV/428/12 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz  

z autopoprawką Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

Punkt 4.2 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2012 rok wraz z dwoma 

autopoprawkami Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

Opinie Komisji: 

Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna. 

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna. 

Pan Tomasz Sokalski – powiedział, że otrzymał tylko pierwszą stronę uchwały zawierającej 

pierwszą autopoprawkę. Zapytał, czym jest to spowodowane? 

Pani Wiesława Łuczak – powiedziała, że stało się tak, gdyż (jak przedstawiono w punkcie III 

uzasadnienia) tylko 1 strona uchwały uległa zmianie. Dopiero druga autopoprawka 

wprowadziła do budżetu nowy paragraf i w związku z tym radni otrzymali pełny i jednolity 

tekst uchwały budżetowej z obiema autopoprawkami. 

Pan Tomasz Sokalski: „Jak zmienia się kwota limitów zobowiązań z tyt. Zaciągniętych 

pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego?” 

Pani Wiesława Łuczak: „Jest 16,3 mln było 17 mln zł.” 

Pan Tomasz Sokalski – zapytał, jakie przeznaczenie będą miały kwoty ze zmniejszenia 

wydatków na rezerwę oświatową, rezerwę na pomoc społeczną i rezerwę inwestycyjną prawie 

o pół mln zł – razem ponad 631 tys. zł. 

Pani Wiesława Łuczak – powiedziała, że nie pamięta dokładnie na jakie zadania zostały 

przesunięte te środki. Będzie to dokładnie rozpisane w zarządzeniach Prezydenta Miasta. 

Aktualnie są to zadania zapisane w kwestionariuszach do uchwał. 

Pan Tomasz Sokalski – poprosił o garść wyjaśnień do zmian w Dziale 851 – 40 tys. zł na 

m.in. kampanię społeczną na rzecz rodziny oraz kampanię „Zachowaj trzeźwy umysł”. 

Pan Marek Krawczyński: „W związku ze wzrostem dochodów jeżeli chodzi o wpływy ze 

sprzedaży opłat na alkohol – przeznaczamy te 60 tys. zł na kampanie, na place zabaw.” 

Pan Tomasz Sokalski -  zapytał, na co będą wydane te pieniądze w ramach wymienionych 

kampanii? 

Pan Marek Krawczyński: „To są takie szerokie pojęcia. Trzeba pamiętać, że to wszystko jest 

związane z profilaktyką. Ilość spraw, które wyskoczy już w tej chwili po podsumowaniu się 

jeżeli chodzi o pikniki – tam praktycznie były pieniądze na styk. Więc gdyby pojawiły się 

nowe przedsięwzięcia to oczywiście będziemy kontynuować pod warunkiem, że dochody 

zostaną zrealizowane. Chodzi o pikniki na rzecz rodziny w ramach programu „Wyciągamy 

dzieci z bramy”. 
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Pan Adam Karzewnik – stwierdził, że umowa na adaptację budynku na potrzeby noclegowni 

nie uwzględniała w swych zapisach sprawy dachu. Ulewy wykazały jednak nieszczelność 

dachu, który trzeba teraz uszczelnić, żeby to, co zostało wykonane nie uległo teraz 

zniszczeniu. Natomiast jest jeszcze sprawa dotycząca okna narożnego pomieszczenia w tym 

budynku, które od wielu lat jest przedmiotem dzierżawy przez firmę, która zajmuje się 

dźwigami. 

Pan Tomasz Sokalski – wyraził zdziwienie, że ani projektant ani inspektor nadzoru 

budowlanego wcześniej nie przewidział potrzeby remontu dachu zanim rozpoczęto remont 

pomieszczeń wewnątrz tego budynku? 

Pan Marek Krawczyński – powiedział, że w momencie podpisywania dokumentów 

przetargowych dach posiadał gwarancje po remoncie wykonanym kilka lat temu przez TBS. 

Gwarancja minęła w zeszłym roku a tegoroczne ulewy uwidoczniły dość duże przecieki 

powierzchni dachu. Kwota 60 tys. zł powinna pozwolić na remont dachu i sufitów 

pomieszczeń (uwzględniając ewentualną potrzebą ocieplenia stropu wełną mineralną). 

Pan Tomasz Sokalski – zauważył, że w budżecie pojawia się i znika cyklicznie kwota 

przeznaczona na regulację rzeki Strawy. Czy pan prezydent nie widzi aktualnie potrzeby 

regulacji rzeki? – biorąc pod uwagą np. Ryneczek. 

Pani Małgorzata Majczyna: „Prezydent oczywiście widzi potrzebę realizacji tego zadania  

i ono nie jest wycofane z budżetu. Należy ten dokument czytać łącznie z Wieloletnią 

Prognozą Finansową i tam ta kwota się znajdzie. Realizować zadanie można wtedy, kiedy 

posiada się ważne pozwolenie na budowę. Problem oczywiście jest związany z uzyskaniem 

tego pozwolenia i uzgodnieniami gotowej dokumentacji. Dokumentacja jest w tej chwili       

w końcowym opracowaniu, pozyskujemy decyzję środowiskową. Sprawa trafiła do 

Regionalnej Izby Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi i tam przyrodnicy mają dość 

oryginalne spojrzenie na naszą rzekę Strawę. Chcą, żeby w niej pływały żywe ryby a nie 

sardynki w oleju i stąd mamy trochę perturbacji w uzgodnieniach. Na koniec roku 

dokumentacja powinna być gotowa i to zadanie będzie na pewno realizowane bo wiemy jaka 

jest konieczność naprawy  przykrytej części rzeki, gdzie już dwie awarie wystąpiły. 

Pan Tomasz Sokalski poprosił o wyjaśnienia dot. projektowania kompleksu sportowego przy 

ul. Belzackiej. 

Pani Małgorzata Majczyna – powiedziała, że chodzi o tzw. górkę saneczkową pomiędzy 

kortami a pływalnią. Jest to fragment terenu, który do tej pory nie został zagospodarowany 

docelowo. PPP zleciła opracowanie koncepcji programowo przestrzennej i na bazie tej 

koncepcji pozyskaliśmy projektanta do realizacji już kolejnej części dokumentacji czyli 

projektu budowlano-wykonawczego. Jest tam ujęta m.in. droga łącząca ul. Belzacką  

z ul. Sikorskiego, miejsca parkingowe, ścianki wspinaczkowe itd. 

Pan Jan Dziemdziora: „Jaki zakres będzie miał pierwszy etap realizacji remontu związanego z 

rzeką Strawą? Czy przy zlecaniu projektu regulacji tej rzeki były brane pod uwagę postulaty 

mieszkańców, z których wynikało, że oczekują oni żeby podczas tej regulacji utworzyć na tej 

rzece oczka wodne czy inne spiętrzenia – tak, by we fragmentach przynajmniej ta rzeka miała 

naturalny wygląd?” 
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Pani Małgorzata Majczyna: „Zgodnie z koncepcją, która została już zatwierdzona przez 

wszystkie gremia, rzeka będzie regulowana na odcinku od Armii Krajowej do torów PKP 

oraz wzdłuż ul. Pereca oraz od ul. Kostromskiej do ul. Armii Krajowej. Najważniejszy dla nas 

jest ten pierwszy odcinek z wymienionych w związku z licznymi awariami tego fragmentu 

przykrytego odcinka rzeki. Będzie ona w części odkryta (Skwer Rawity-Witanowskiego)  

a w części przykryta w związku z wnioskami inwestorów, którzy na tym odcinku od ul. 1-go 

Maja do torów PKP zamierzają wykonać swoje zamierzenia inwestycyjne. Na tym też 

odcinku mamy najtrudniejsze uzgodnienia, bowiem zgodnie z dyrektywami unijnymi 

wszystkie rzeki powinny być w naturalnym korycie. Nie zawsze się to da pogodzić  

z interesami miasta i interesami naszych przedsiębiorców. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (15-0-8) Rada Miasta podjęła Uchwałę  

Nr XXIII/429/12 w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2012 rok wraz z dwoma 

autopoprawkami Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

Punkt 4.3 

Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego 

niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Miast 

Partnerskich oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 7/6 o powierzchni 1519 

m² w obrębie geodezyjnym nr 19 

 

Opinie Komisji: 

Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna. 

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna. 

Pan Tomasz Sokalski – zapytał o właścicieli granicznych działek. 

Pani Agnieszka Kosela: „Działka ta ograniczona jest układem drogowym – przewidzianym do 

realizacji od góry i od dołu. Poniżej układu drogowego południowego działki stanowią 

własność gminną. 

Pan Tomasz Sokalski: „Czemu chcemy sprzedać tę działkę?” 

Pani Agnieszka Kosela: „W planie zagospodarowania przestrzennego miejsce to przewidziane 

jest pod usługi.” 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (15-0-5) Rada Miasta podjęła Uchwałę  

Nr XXIII/430/12 w sprawie sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego 

niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Miast 

Partnerskich oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 7/6 o powierzchni 1519 

m² w obrębie geodezyjnym nr 19 

 

Punkt 4.4 

Podjęcie uchwały w sprawie nabycia do zasobu gminnego niezabudowanej 

nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Topolowej 19, 
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oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 306/2 o powierzchni 0,2212 ha w 

obrębie 14 

Opinie Komisji: 

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna  

Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna, 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (21-0-1) Rada Miasta podjęła Uchwałę  

Nr XXIII/431/12 w sprawie nabycia do zasobu gminnego niezabudowanej 

nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Topolowej 19, 

oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 306/2 o powierzchni 0,2212 ha w 

obrębie 14 

 

Punkt 4.5 

Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości położonej w Piotrkowie 

Trybunalskim przy ul. Sowiej, stanowiącej własność osoby fizycznej na nieruchomość 

położoną w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Bocznej 3 stanowiącą własność Miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego 

 

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 XXIII/432/12 w sprawie zamiany nieruchomości położonej w Piotrkowie 

Trybunalskim przy ul. Sowiej, stanowiącej własność osoby fizycznej na nieruchomość 

położoną w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Bocznej 3 stanowiącą własność Miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego 

 

Punkt 4.6 

Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia, w drodze przetargu, 

nieruchomości niezabudowanej, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy  

ul. Narutowicza 

 

Opinie Komisji: 

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna, 

Pani Katarzyna Gletkier: „Dlaczego w projekcie uchwały jest brak zapisu o konieczności 

przeprowadzenia przetargu nieograniczonego. Czytamy natomiast w projekcie, że przetarg 

dot. tego właśnie miejsca jest przeznaczony na okres 20 lat. Ustawa o gospodarce 

nieruchomościami w art. 37 nakazuje dla dzierżawy dłuższej niż 3 lata przeprowadzenie 

przetargu nieograniczonego.” 
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Pani Agnieszka Kosela: „Ustawa nie zakazuje – a wręcz nakazuje – przeprowadzenie 

przetargu w sytuacji, kiedy przedmiotem wydzierżawienia jest nieruchomość na okres dłuższy 

niż 3 lata. Natomiast w art. 37 przewidziane są wyjątki od tej zasady. Ponieważ jest  

to działka, która na dzień dzisiejszy  jest parkingiem a od 1 stycznia 2013 będzie wyłączona 

ze strefy płatnego parkowania do przetargu mogą przystąpić wszyscy zainteresowani  

tą nieruchomością.” 

Pani Katarzyna Gletkier: „Dlaczego miasto pozbywa się parkingu, który wybudowano  

z miejskich pieniędzy? Dlaczego pozbywa się parkingu, który przynosi wpływy do budżetu 

miasta? Czy w związku z planowanym otwarciem w tej okolicy nowego obiektu 

rekreacyjnego nie przewiduje się zwiększenia ilości osób parkujących na ul. Narutowicza i w 

związku z tym większych wpływów ze strefy płatnego parkowania?” 

Pan Andrzej Kacperek – powiedział, że miasto na pewno  -  jeśli chodzi o wpływy do budżetu 

- na tym przetargu nie straci. Działka wciąż będzie własnością gminy a czynsz dzierżawny 

zostanie ustalony na poziomie przewyższającym dotychczasowe wpływy z tytułu pobierania 

opłaty parkingowej dla tego terenu. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (14-0-8) Rada Miasta podjęła Uchwałę  

Nr XXIV/433/12 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia, w drodze przetargu, 

nieruchomości niezabudowanej, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy  

ul. Narutowicza 

 

Punkt 4.7 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu 

Piotrkowskiego 

 

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 XXIV/434/12 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu 

Piotrkowskiego 

 

Punkt 4.8 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa 

Łódzkiego 

 

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 XXIV/435/12 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa 

Łódzkiego 
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Punkt 4.9 

Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia nowo-wybudowanych odcinków dróg do 

kategorii dróg gminnych 

 

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 XXIV/436/12 w sprawie zaliczenia nowo-wybudowanych odcinków dróg do kategorii 

dróg gminnych 

 

Punkt 4.10 

Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia ochrony pomników przyrody 

 

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 XXIV/437/12 w sprawie zniesienia ochrony pomników przyrody 

 

Punkt 4.11 

Podjęcie uchwały w sprawie podziału Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na okręgi 

wyborcze oraz ustalenia ich numeracji, granic i liczby radnych wybieranych w każdym 

okręgu wyborczym 

 

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 XXIV/438/12 w sprawie podziału Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na okręgi 

wyborcze oraz ustalenia ich numeracji, granic i liczby radnych wybieranych w każdym 

okręgu wyborczym 
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Punkt 4.12 

Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania w wyborach  

do Rady Miasta 

 

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 XXIV/439/12 w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania w wyborach do 

Rady Miasta 

  

Punkt 4.13 

Podjęcie uchwały w sprawie podziału Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na trzy sektory 

 

Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego – 

opinia pozytywna, 

Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna  

 

Pan Tomasz Sokalski: „Na jakim etapie jesteśmy obecnie jako Rada Miasta jeśli chodzi  

o tworzenie tego nowego systemu odbioru nieczystości? Czy mamy jakieś opóźnienia czy też 

wszystko idzie zgodnie z harmonogramem? Czasu zostało tak naprawdę już niewiele.” 

 

Pan Adam Karzewnik: „Jest to dziś pierwsza uchwała, która jest związana z wdrażaniem 

zmienionej Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Na tej sesji będziemy 

jeszcze głosować uchwałę dot. statutu  MZDiK. Jeśli chodzi o termin wprowadzenia w życie 

zmienionej ustawy to 1 lipca 2013 r. Nie jesteśmy w opóźnieniu. Następne uchwały będziemy 

przedstawiać sukcesywnie Radzie Miasta. 

 

Pan Bronisław Brylski: „Czym kierował się autor uchwały dzieląc miasto na 3 strefy – a nie 

np. na 4 lub 5?” 

 

Pan Włodzimierz Pawlak: „Cały system gospodarki odpadami komunalnymi poprzez 

nowelizację w ustawie został zmieniony o 180 stopni. Do dnia dzisiejszego każdy producent 

odpadów był zobowiązany podpisać umowę i zorganizować wywóz tych śmieci. Realizowały 

to firmy różne na terenie miasta. W Piotrkowie produkuje się  ok. 28 tys. ton odpadów 

komunalnych rocznie. Ponieważ ustawodawca w punkcie 6d ust. 2 przewidział możliwość 

podziału gminy na sektory – myśmy skorzystali z tego. W ustawie pojawia się ta wielkość, 

która określa, że jeśli gmina przekracza 10 tys. mieszkańców to wtedy można podzielić gminę 

na sektory. Ta liczba została w ten sposób skonstruowana, że w przeważającej części mamy 

do czynienia z gminami wiejskimi rozpościerającymi się na dużych obszarach. W przypadku 

miast ekonomicznie uzasadnione jest – konsultowano to z UOKiK, że najbardziej optymalną 



13 

 

wielkością dla operacji zbierania i przetwarzania odpadów jest liczba mieszkańców rzędu 20-

35 tys. Postanowiliśmy więc podzielić Piotrków na kilka sektorów. Rozważaliśmy podział na 

4 sektory (jak w wyborach do samorządu), ale wychodziło, że ilość w takim np. pierwszym 

okręgu byłaby zdecydowanie zbyt niska. Projekt uchwały konsultowany był również  

z firmami, które funkcjonują na terenie Piotrkowa.” 

 

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

Nr XXIV/440/12 w sprawie podziału Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na trzy sektory 

 

Punkt 4.14 

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Niskiej w Piotrkowie Trybunalskim 

 

Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego – 

opinia pozytywna, 

Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna  

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (22-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę  

Nr XXIII/441/12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Niskiej w Piotrkowie Trybunalskim 

 

Punkt 4.15 

Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy dla ronda u zbiegu ulic: Wolborskiej, 

Wyzwolenia, Rzemieślniczej w Piotrkowie Trybunalskim 

 

Komisja Oświaty i Nauki – opinia pozytywna. 

 

Pani Katarzyna Gletkier – zapytała o proponowaną nazwę dla tego ronda. 

 

Pan Mariusz Staszek – poinformował, ze nazwa ronda jest określona w projekcie uchwały, 

który to projekt otrzymali wszyscy radni. A proponowana nazwa to „im. Ks. Tadeusza 

Pecolta”. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (22-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę  

Nr XXIII/442/12 w sprawie nadania nazwy dla ronda u zbiegu ulic: Wolborskiej, 

Wyzwolenia, Rzemieślniczej  w Piotrkowie Trybunalskim 

 

Punkt 4.16 

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta do 

ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z niektórych obiektów użyteczności 

publicznej 
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Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna, 

Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna  

 

Pan Tomasz Sokalski – zapytał jaki jest sens zawarcia w projekcie uchwały parkingu przy ul. 

Narutowicza 48 skoro przed chwilą rada miasta podjęła decyzję o wydzierżawieniu tego 

terenu? 

 

Pan Andrzej Kacperek – powiedział, że uchwała w sprawie wydzierżawienia nie rozstrzyga, 

że w postępowaniu przetargowym zostanie wyłoniony dzierżawca i że zostanie z nim 

podpisana umowa. 

 

Pan Tomasz Sokalski  – zapytał, czemu ta uchwała, która ma obowiązywać od 1 stycznia 

2013 r. wyklucza oba parkingi ze strefy płatnego parkowania? 

 

Pan Krzysztof Byczyński – powiedział, że oba te parkingi w myśl podjętej przez Radę Miasta 

uchwały o strefie płatnego parkowania od 1 stycznia 2013 r. są wyłączone ze strefy płatnego 

parkowania. Ta uchwała została podjęta już wcześniej. Obecny projekt uchwały pozwoli panu 

prezydentowi na regulację tych stawek, aby móc konkurować z posiadaczami innych 

parkingów na tej ulicy. Każda zmiana – w przypadku kiedy te parkingi objęte byłyby strefą – 

wymagałaby uchwały w tej sprawie oraz zmiany przetargu na obsługę strefy płatnego 

parkowania. 

 

Pan Tomasz Sokalski: „Nie uzyskałem odpowiedzi. Dlaczego zostały wykluczone ze strefy 

płatnego parkowania?” 

 

Pan Adam Karzewnik: „Strefa płatnego parkowania może być ustalona w pasie drogowym. 

Te parkingi (jeden i drugi) są wyłączone z pasów drogowych w związku z tym nie mogą 

stanowić strefy płatnego parkowania, ale oczywiście tam będzie płatny parking – tyle, że nie 

włączony w strefę.” 

 

Pan Krzysztof Chojniak: „Mamy przy ul. Narutowicza taką sytuację, gdzie w wyniku 

zamiany ten parking, który do niedawna był parkingiem miejskim jest dziś własnością 

prywatną i ta cena jest tam ustalana na poziomie niższym nieco niż obowiązuje w Piotrkowie 

i w związku z tym pojawia się taki element konkurencji. Poprzez możliwość ustalania cen 

oddzielnie poza strefą dla tego miejsca będzie możliwość zrównania cen, tak aby ta ilość 

pojazdów parkowanych na naszym terenie była wyższa od dotychczasowej.” 

 

Pan Tomasz Sokalski: „Czy mam rozumieć, że opłaty pobierane na parkingach przy ul. 

Narutowicza 5-7 i ul. Narutowicza 48 w tym momencie są niezgodnie z prawem? Uchwała, 

która została podjęta została podjęta niezgodnie z prawem? Organizowanie strefy płatnego 

parkowania jest możliwe tylko w pasie drogowym. Parkingi te nie są pasem drogowym. Na 

jakiej podstawie więc pobierane są opłaty od mieszkańców? Na podstawie uchwały, która 

powinna już wcześniej być zmieniona a nadal trwa?” 
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Pan Adam Karzewnik: „Mamy rozstrzygnięty przetarg. Oba parkingi były w strefie płatnego 

parkowania. Rozstrzygnięty przetarg obejmował te dwa parkingi. Do czasu zakończenia 

umowy z firmą, która obsługuje te parkometry, tą strefę płatnego parkowania – zmieniać jej 

nie można.” 

 

Pan Tomasz Sokalski: „Pomimo tego, że nie jest to zgodne z prawem nie możemy 

zmieniać…?” 

 

Pan Adam Karzewnik: „Uchwała została poddana analizie przez służby wojewody – nie 

została zakwestionowana. W związku z tym należy uznać, że pobieramy opłaty w sposób 

właściwy.”  

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (13-0-7) Rada Miasta podjęła Uchwałę  

Nr XXIV/443/12 zmieniającą uchwałę w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta do 

ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z niektórych obiektów użyteczności 

publicznej 

 

Punkt 4.17 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy jednostki budżetowej pod nazwą Miejski 

Zarząd Dróg i Komunikacji oraz nadania statutu Zarządowi Dróg i Utrzymania Miasta 

 

Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego – 

opinia pozytywna, 

 

Pan Bronisław Brylski: „Jak pan prezydent widzi funkcjonowanie w nowej sytuacji, po 

nowym roku Miejskiego Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w kwestiach finansowych               

i organizacyjnych? Z tekstu uchwały wynika, że tych działań będzie dużo więcej – potrzebni 

będą do tego i ludzie i pieniądze.” 

 

Pan Adam Karzewnik – powiedział, że firma w tej nowej formie działać będzie od 1 stycznia 

2013 r. Dlatego też podczas prac nad budżetem miasta na rok przyszły te aspekty, które 

poruszył pana radny Brylski będą brane szczegółowo pod uwagę. 

 

Pan Bronisław Brylski – zapytał, kiedy będą znane pierwsze szczegóły dot. warunków 

działalności firmy w roku przyszłym? 

 

Pan Adam Karzewnik poinformował, że aktualnie trwa remont budynku przy  

ul. Kasztanowej, który umożliwi także przygotowanie miejsc dla zatrudnionych pracowników 

zajmujących się tą dodatkową działalnością. Szacowana liczba tych osób to 7-9. Generalnie 

można stwierdzić, że prowadzone są już prace nad przygotowaniem Zarządu Dróg  

do działalności w roku przyszłym. 
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Pan Tomasz Sokalski – zapytał, jak władze miasta postrzegają działalność ZD i UM związaną 

ze sprawą odbioru śmieci. Czy będzie to dla miasta działalność dochodowa – poprzez 

wprowadzenie kolejnego podatku – czy też będzie to niejako działalność non profit? 

 

Pan Adam Karzewnik – powiedział, że nie może tu być mowy o podatku lecz o opłacie. 

Powinna być ona tak skonstruowana, żeby gmina do tej działalności nie dopłacała. Chodzi 

jednak również i o to, żeby gmina na tej działalności nie traciła – muszą być pokryte 

wszystkie koszty osobowe i inwestycyjne. Nie jest celem gminy, aby na tej działalności 

zarabiać. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (16-0-2) Rada Miasta podjęła Uchwałę  

Nr XXIV/444/12 w sprawie zmiany nazwy jednostki budżetowej pod nazwą Miejski 

Zarząd Dróg i Komunikacji oraz nadania statutu Zarządowi Dróg i Utrzymania Miasta 

 

Punkt 4.18 

Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XIV/268/11 Rady Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego z dnia 30 listopada 2011 r. 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 

 

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna, 

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

pozytywna. 

 

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

Nr XXIV/445/12 zmieniającą Uchwałę Nr XIV/268/11 Rady Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego z dnia 30 listopada 2011 r. 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 4.19 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Powiatowego programu działań na rzecz osób 

niepełnosprawnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2012-2013 

 

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

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

Nr XXIV/446/12 w sprawie uchwalenia „Powiatowego programu działań na rzecz osób 

niepełnosprawnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2012-2013 

 

Punkt 4.20 

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pana Kazimierza Postka na Dyrektora 

MOPR w Piotrkowie Trybunalskim 

 

Pan Mariusz Staszek – poinformował, że Komisja Rewizyjna stanęła na stanowisku                

że skarga jest bezzasadna. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (19-0-1) Rada Miasta podjęła Uchwałę  

Nr XXIV/447/12 w sprawie  rozpatrzenia skargi pana Kazimierza Postka na Dyrektora 

MOPR w Piotrkowie Trybunalskim 

  

Pan Mariusz Staszek – ogłosił 15 minut przerwy w obradach. 

 

Punkt 5 

Interpelacje i zapytania radnych 

 

Pan Marian Błaszczyński – po przerwie wznowił obrady i udzielił głosu pani Katarzynie 

Gletkier. 

 

Pani Katarzyna Gletkier – zgłosiła prośbę o lepsze oznakowanie ronda Solidarności, tak by 

drogowskazy wskazywały kierunek dotarcia do ważnych miejsc na terenie miasta. 

 

Pani Katarzyna Gletkier – zwróciła uwagę na skrzyżowanie Al. Cmentarnych  

i ul. Partyzantów i trudności włączenia się pojazdów skręcających w ul. Partyzantów poprzez 

brak dostatecznej widoczności (drzewa, zaparkowane pojazdy). Pani Gletkier zaproponowała 

umieszczenie na tym skrzyżowaniu luster drogowych. 

 

Pani Katarzyna Gletkier – zapytała, gdzie można znaleźć informacje dotyczące wydatków 

budżetu po zakończonym kwartale. „Kwoty wykorzystanych środków zobowiązań lub kwoty 

dotacji – gdzie mogę taką informację uzyskać. Przeszukując Internet nie widziałam tych 

informacji. Chodzi mi o wykaz osób prawnych i fizycznych – również jednostek nie 

posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, 

odroczeń czy umorzeń. W BIP nie znajduję takiej wiadomości a o ile mi wiadomo taka 

informacja powinna być podana do publicznej wiadomości za okres I-go kwartału do końca 

kwietnia, za okres II-go.” 

 

Pan Piotr Masiarek – powiedział, że mieszkańcy proszą o ustalenie czy – tak jak jest obecnie 

– w godzinach nocnych dworzec będzie nieczynny dla podróżujących i czy wciąż nie będą 

zapowiadane pociągi na stacji PKP. 

 

Pani Katarzyna Gletkier – poprosiła o informację o ile powiększył się dług miasta od 

początku kadencji sprawowanej przez pana prezydenta, tj. od roku 2006. 
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Pan Marian Błaszczyński – poinformował, że jeśli pani radna Gletkier złoży tę interpelację  

w formie pisemnej wówczas będą podstawy, aby pani Skarbnik udzieliła pisemnej  

i wyczerpującej odpowiedzi w tej kwestii. 

 

Pani Katarzyna Gletkier – poprosiła o częstsze interwencje służb miejskich na placu zabaw 

przy ul. E. Plater. 

 

Pan Przemysław Winiarski: Czy możliwe jest zalegalizowanie wjazdów rowerów na Stare 

Miasto, obwarowane ustanowieniem ograniczenia prędkości i czy nie miałoby sensu 

wybudowanie miejsc, gdzie rowery mogłyby parkować? Czy są określone przepisami 

parametry ścieżek rowerowych? Dlaczego w obrębie nowych inwestycji nie ma żadnego 

rozwiązania dla rowerów? Jaki jest wynik przeglądu oznakowania ścieżek rowerowych? 

 

Pan Tomasz Sokalski – poprosił o rozwiązanie kwestii, czy można procedować obrady sesji, 

kiedy na sali nie ma quorum? Czy jeżeli po uchwałach na sesji pozostanie 5 radnych czy sesja 

wciąż jest ważna? Poprosił o udzielenie odpowiedzi służby prawne. 

 

Pan Tomasz Sokalski: „W jaki sposób realizowane jest przez pana prezydenta uchwała  

o utrzymaniu czystości i porządku w naszym mieście. Pytanie dotyczy przede wszystkim 

budowy pergoli na terenie naszej gminy.” Na powyższe pytanie poprosił o odpowiedź 

pisemną. 

 

Pan Bronisław Brylski – poprosił o informację pisemną na temat interwencji i innych działań 

związanych z blokiem socjalnym przy ulicy Broniewskiego w ostatnim roku. 

 

Pan Bronisław Brylski – zwrócił uwagę na ruch na ul. Zachodniej i Czynszowej. Tam się  

aż prosi o jednokierunkowe ulice. „Proszę o spowodowanie takiej sytuacji, żeby te ulice do 

końca remontu rond (do końca października) były bezpieczniejsze dla mieszkańców. Te ulice 

są zbyt wąskie, żeby odbywał się tam ruch pojazdów w obu kierunkach – zwłaszcza przy 

takiej sytuacji objazdowej. 

 

Pan Bronisław Brylski – poprosił, aby pani dyrektor Majczyna zaplanowała wykonanie  

4 schodków przy skwerze na rogu Krakowskiego Przedmieścia i ul. Żeromskiego. Te schody 

to odwieczny problem, który nasila się każdego roku w okresie jesienno-zimowym. Poproszę 

o informację pisemną na temat możliwości realizacji tego postulatu. 

 

Pan Bronisław Brylski – poprosił o aktualne informacje na temat podłączenia budynku CKP 

do miejskiej sieci ciepłowniczej. 

 

Pan Bronisław Brylski – poprosił o informację na temat aktualnych działań związanych  

ze składem węgla usytuowanym przy ul. Próchnika. 

 

Pan Bronisław Brylski – poprosił o informacje na temat najemcy oraz warunków podpisanej  

z nim umowy dot. budynku przy ul. Dmowskiego 38. 

 

Pan Bronisław Brylski: „Na jakim etapie jest aktualnie remont i modernizacja oczyszczalni 

ścieków w Piotrkowie Trybunalskim?” 

 

Pan Szymon Miazek: „Na jakim etapie organizatorsko-decyzyjnym znajduje się sprawa 

przebudowy ulicy Roosevelta od ulicy Próchnika do granic miasta?” 
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Pan Jan Dziemdziora: „Czy mamy wiedzę, co do dalszych przedsięwzięć PKP  

co do podnoszenia funkcjonalności wyremontowanego ostatnio dworca PKP?” 

 

Pan Jan Dziemdziora: „Czy uporaliśmy się już z problemem wykaszania traw? Czy zrobimy 

to w nieodległym czasie? Czy władze miasta mają w polu widzenia sytuację przy bloku  

na ul. Polnej 64 przy wspólnocie kolejowej?” 

 

Pan Jan Dziemdziora: „Czy jest możliwe zainstalowanie w Parku im. Poniatowskiego 

przenośnych toalet  do czasu, aż się nie wzbogacimy o  - z prawdziwego zdarzenia – szalet?” 

 

Pan Jan Dziemdziora – poprosił o zajęcie się dziurami w nawierzchni ul. Piłsudskiego. 

Problem funkcjonuje od tygodni i nie świadczy dobrze o służbach miejskich. Podobna 

sytuacja występuje m.in. przy ul. Cmentarnej (róg ul. W. Polskiego). 

 

Pan Jan Dziemdziora: „Czy w programach telewizji osiedlowej nie dałoby się regularnie 

używać przekazu w formie języka migowego? Często tylko części informacji towarzyszy 

przekaz dla niesłyszących.” 

 

Pan Jan Dziemdziora – odniósł się do problemu ksylamitu zastosowanego przy remoncie sali 

sportowej w gimnazjum przy ul. Broniewskiego. Zapytał, dlaczego w inny sposób traktowana 

jest ta sprawa niż np. wcześniejszy problem w blokach przy ul. Wysokiej? 

 

Pan Ludomir Pencina – złożył wniosek dot. ul. Zachodniej. Podczas trwającego remontu rond 

postępuje dewastacja nawierzchni ulicy Zachodniej. Wniosek dotyczył przywrócenia jezdni 

do stanu poprzedniego po zakończonych remoncie rond bliźniaczych. Ta sama kwestia 

dotyczy również ulicy Stodolnianej. Jednocześnie pan Pencina pozytywnie odniósł się do 

wniosku o ruch jednokierunkowy na ulicach Zachodniej i Czynszowej. 

 

Pani Urszula Czubała: „Czy jest możliwe wyremontowanie wraz z infrastrukturą podziemną – 

znajdującej się w tragicznym stanie – całej ulicy Wojska Polskiego, a w szczególności  

od Armii Krajowej do ul. Kostromskiej?” 

 

Pan Mariusz Staszek – zapytał o możliwość położenia chodnika wzdłuż ul. Wschodniej  

ze środków zaoszczędzonych z remontu ulicy Krętej. 

 

Pan Mariusz Staszek – zapytał także o możliwość ułożenia nowej nawierzchni na obecnie 

remontowanym fragmencie ulicy Jerozolimskiej. 

 

Pan Mariusz Staszek – zapytał o etapy, w jakich miasto planuje realizować remont ulicy 

Rolniczej i Spacerowej w Piotrkowie Tryb. 

 

Pan Mariusz Staszek – zapytał, o to, czy miasto zamierza sukcesywnie wymieniać istniejące 

parkomaty na takie, które będą wydawały resztę. Mieszkańcy zwracają uwagę na potrzebę 

zmiany istniejących parkomatów.  

 

Pan Marek Konieczko – zapytał, kiedy będzie można liczyć na rozwiązanie kwestii 

sygnalizowanej możliwości skrętu z ul. Miast Partnerskich w ulicę Wierzejską oraz  

w kierunku OBI. Czy jest możliwe i planowane przedłużenie istniejącej obwodnicy w 

kierunku ulicy Twardosławickiej i ul. Wojska Polskiego? Wyraził stwierdzenie, że takie 
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rozwiązanie byłoby korzystne w kontekście ruchu tranzytowego odbywającego się  

m.in. ul. Wojska Polskiego. 

 

Pan Marek Konieczko – zwrócił uwagę służ porządkowych na skrzyżowanie ul. Dalekiej  

|z ul. Sulejowską. Stoją tam często patrole natomiast nagminnie pędzą tam (ul. Sulejowską) 

pojazdy przekraczając z pewnością dozwoloną prędkość, często wjeżdżając na skrzyżowanie 

na czerwonym świetle. 

 

 

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.  

 

Zgłoszeń w tym punkcie nie odnotowano. 

 

 

Punkt 7 

 

Informacja Przewodniczącego Rady Miasta dotycząca interpelacji, które wpłynęły 

między sesjami.  
 

 27 czerwca 2012 r. – Interpelacja pana radnego Jana Dziemdziory w sprawie 

znaków drogowych powodujących utrudnienia i zagrożenia w ruchu.. 28 czerwca 

przekazano interpelację do Prezydenta Miasta. 

 2 lipca 2012 r. – Wniosek pana radnego Jana Dziemdziory dot. wprowadzenia  

do harmonogramu napraw nawierzchni ulic ulicy Energetyków. 2 lipca przekazano 

wniosek do Prezydenta Miasta. 

 5 lipca 2012 r. – Interpelacja pana radnego Jana Dziemdziory w sprawie podtopień 

występujących przy ul. Podmiejskiej po ulewnych opadach deszczu. 5 lipca 

przekazano interpelację do Prezydenta Miasta. 

 12 lipca 2012 r. – Wniosek pana radnego Jana Dziemdziory w sprawie 

przeprowadzenia prac porządkowych na terenach zielonych. 12 lipca przekazano 

wniosek do Prezydenta Miasta. 

 13 lipca 2012 r. – Wniosek pana radnego Jana Dziemdziory w sprawie 

przeprowadzenia prac porządkowych (ul. Modrzewskiego, Konopnickiej  

i Matejki). 13 lipca przekazano wniosek do Prezydenta Miasta. 
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 16 lipca 2012 r. – Wniosek pana radnego Jana Dziemdziory w sprawie 

przeprowadzenia prac porządkowych na terenach zielonych. 16 lipca przekazano 

wniosek do Prezydenta Miasta. 

 19 lipca 2012 r. – Wniosek pana radnego Jana Dziemdziory w sprawie likwidacji 

utrudnień dla pieszych na ul. Słowackiego pomiędzy nieruchomościami nr 38  

a nr 40.. 19 lipca przekazano wniosek do Prezydenta Miasta. 

 23 lipca 2012 r. – Wniosek pana radnego Jana Dziemdziory w sprawie przekazania 

podziękowań pracownikom urzędu i gminnych jednostek administracyjnych  

z uwagi na wykazany wysoki poziom sprawności organizacyjnej. 23 lipca 

przekazano wniosek do Prezydenta Miasta. 

 27 lipca 2012 r. – Wniosek pana radnego Jana Dziemdziory w sprawie właściwego 

oznakowania ścieżek rowerowych w obrębie skrzyżowania ulicy Dmowskiego  

i Kostromskiej. 27 lipca przekazano wniosek do Prezydenta Miasta. 

 30 lipca 2012 r. – Interpelacja pana radnego Jana Dziemdziory w sprawie 

stosowania kamienia polnego w naprawach cząstkowych ulic. 31 lipca przekazano 

interpelację do Prezydenta Miasta. 

 24 sierpnia 2012 r. – Interpelacja pana radnego Jana Dziemdziory w sprawie 

uszczegółowienia odpowiedzi na wcześniej złożone interpelacje ( w dniu 

20.03.2012 r. oraz 06.06.2012 r.) dotyczące przedstawienia planowanych działań 

mających na celu poprawę bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu 

drogowego na ul. Modrzewskiego w Piotrkowie Trybunalskim. 28 sierpnia 

przekazano interpelację do Prezydenta Miasta. 

 

Punkt 8 

 

Odpowiedzi na zapytania radnych.  

 

Pan Adam Karzewnik – odpowiadając na pytanie pani radnej Gletkier powiedział,  

że oznakowanie ronda na ul. Łódzkiej jest zgodne z zatwierdzoną przez odpowiednie służby 

organizacją ruchu. Sprawa dodatkowego oznakowania zostanie przeanalizowana i 

ewentualnie przekazana pod obrady Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. 

 

Pan Krzysztof Byczyński – odpowiadając na pytanie pani radnej Gletkier powiedział,  

że problem lustra zostanie przedstawiony na jutrzejszym posiedzeniu Komisji 

Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. 

 

Pani Wiesława Łuczak - odpowiadając na pytanie pani radnej Gletkier powiedziała,  

że informacja o udzielonych ulgach jest  - oprócz tego, że jest na tablicy ogłoszeń –  

w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „lokalne – pomoc  publiczna, 4 i 5 pozycja). 



22 

 

Zadłużenie miasta od początku prezydentury Krzysztofa Chojniak wzrosło z 75 mln 150 tys. 

zł do końca 2011 – 126 mln 258 zł tj. o 51 mln 108 tys. zł. Majątek w tym czasie wzrósł  

o 246 mln zł. 

 

Pan Gabriel Olejnik – odpowiadając na pytanie pani radnej Gletkier  powiedział, że po 

sezonie urlopowym zostaną skierowane dodatkowe patrole, również ponadnormatywne we 

wskazany rejon – tj. w okolice ul. E. Plater. Na początku września ten problem zostanie 

rozwiązany. 

 

Pan Adam Karzewnik – odpowiadając na pytanie pana radnego Masiarka powiedział, że        

w sprawie dworca PKP zostanie wysłane zapytanie do PKP wraz z prośbą o uregulowanie 

funkcjonowania dworca również w godzinach nocnych. 

 

Pan Krzysztof Byczyński – odpowiadając na pytanie pana radnego Winiarskiego poprosił  

o możliwość udzielenia szczegółowej pisemnej odpowiedzi. 

 

Pan Przemysław Winiarski: „Skoro myślimy o remoncie kolejnych ulic (Rolniczej, 

Spacerowej itd.) to można wziąć pod uwagę, że w wielu miejscach na świecie ścieżki 

rowerowe lokalizuje się nie wzdłuż ulicy lecz w pewnym oddaleniu – szukając 

alternatywnych terenów. Warto stworzyć taką oś dla poruszania się rowerów ze wschodniej 

części miasta do zachodniej z wykorzystaniem istniejących ścieżek rowerowych – np. wzdłuż 

ulicy Miast Partnerskich (kończącą się dość niefrasobliwie i nie wiedzieć czemu przez 

skrzyżowaniem z ulicą Rakowską nie dochodząc do niej). To samo dotyczy ulicy Wschodniej 

– jeśli ma być to alternatywa dla przemieszczania się ul. Wojska Polskiego to jeśli nie 

przewidzi się kompleksowego rozwiązania organizacji ruchu – również dla rowerzystów – 

nastąpi tu wielka kolizja.” 

 

Pani Anna Karlińska – odpowiadając na pytanie pana Tomasza Sokalskiego w kwestii 

quorum powiedziała, że regulamin rady miasta w § 28 mówi, że w przypadku stwierdzenia 

przez przewodniczącego obrad braku quorum w trakcie posiedzenia uchwały podjęte do tego 

czasu zachowują moc; jeżeli z powodu braku quorum w trakcie posiedzenia nie można podjąć 

uchwał przewidzianych w porządku obrad przewodniczący obrad przerywa obrady                   

i wyznacza kolejny termin posiedzenia tej samej sesji. Oznacza to, że quorum musi być wtedy, 

kiedy rada podejmuje uchwały bądź przeprowadza inne głosowania kiedy wynikają one z 

procedury – które wywymagają dla ich ważności większości. W momencie, kiedy mamy taki 

etap obrad, który tego nie wymaga (np. dotyczący właśnie zapytań, interpelacji, spraw 

ogólnych) rada może dalej procedować bez quorum. 

 

Pan Tomasz Sokalski – poprosił o udzielenie mu pisemnej odpowiedzi w sprawie dot. pergoli. 

 

Pan Adam Karzewnik – poinformował, że zostanie przygotowana informacja z udziałem 

straży miejskiej i policji na temat budynku socjalnego przy ulicy Broniewskiego i wówczas – 

w formie pisemnej – przesłana panu radnemu Brylskiemu jako odpowiedź na zapytanie. 

 

Odnosząc się do ruchu pojazdów na ul. Czynszowej i Zachodniej pan Krzysztof Byczyński 

powiedział, że z przeprowadzanych w tym terenie wizji lokalnych wynika, że postulowany 

jednokierunkowy charakter tych ulic nie do końca spełniałby oczekiwania społeczne. To nie 

jest bez znaczenia, w którym kierunku poruszać się by mogły samochody. Trzeba byłoby 

zrobić tak, żeby uniknąć dwóch punktów kolizyjnych na ul Stodolnianej i na Krakowskim 

Przedmieściu. Po drugie wprowadzenie ruchu jednokierunkowego będzie stanowiło swoiste 
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utrudnienie dla części mieszkańców tych uliczek – tam jest po kilkanaście nieruchomości 

wyposażonych również w garaże i spowodowałoby to pewne trudności, uciążliwości. 

„Myśmy apelowali o pewną cierpliwość, bo z tego co się orientuję, kierownik budowy 

zapewniał, że do końca sierpnia zostanie ul. Żeromskiego udrożniona – wtedy ten ruch 

odbywający się tymi wąskimi uliczkami nie będzie się odbywał. Jeżeli zaś chodzi  

o naprawienie nawierzchni to w wielu miastach praktykuje się tak, że w kontraktach dot. 

danej inwestycji również dopisuje się punkt dot. odtworzenia nawierzchni uliczek, terenów, 

które będą zniszczone poprzez ruch będący objazdem dla okresu realizacji danej inwestycji. 

Takie postępowanie dyscyplinuje kierownika budowy, który nie przedłuża swojej budowy 

aby zminimalizować te zniszczenia, które podczas prac na sąsiednich uliczkach mogą się 

pojawić. 

Ja oczywiście na pewno do propozycji planu na rok 2013 wstawię odnowienie nawierzchni 

tych dwóch uliczek, bo faktycznie cięższe pojazdy – mimo odpowiedniego oznakowania – 

niszczą często ten teren. Do zniszczeń dochodzi wówczas, gdy wymijające się pojazdy 

najeżdżają na chodniki. Sprawa wprowadzenia ruchu drogowego może być rozważona na 

jutrzejszym posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.” 

 

Pan Bronisław Brylski – stwierdził, że jeśli ul. Żeromskiego ma zostać w ciągu tygodnia 

otwarta dla ruchu to rzeczywiście nie ma co zmieniać. Jeśli jednak są przesłanki, aby 

przypuszczać, że prace na ul. Żeromskiego potrwają jeszcze np. 2 miesiące wówczas 

należałoby poważnie wziąć pod uwagę tymczasową zmianę organizacji ruchu na 

wymienionych wcześniej uliczkach. 

 

Odpowiadając na pytanie pana radnego Brylskiego dot. schodów przy skwerze przy 

Krakowskim Przedmieściu Pani Małgorzata Majczyna powiedziała, że schody jak też ścieżka-

chodnik nie leżą w zakresie inwestycji. Jest to teren o nieuregulowanym stanie prawnym. 

Cały skwer jest własnością osób fizycznych a jest jedynie w zarządzie gminnym. Naprawa 

tego ciągu może być rozważona ale nie w ramach aktualnej inwestycji. 

 

Pan Bronisław Brylski – stwierdził, że w takim razie poprosi o odpowiedź na następującą 

interpelację – dlaczego, nie możemy wykonać czterech schodów na tym skwerze. 

 

 Pan Adam Karzewnik: „Włączenie CKP do sieci miejskiej, żeby ubiegać się o możliwość 

dofinansowania do tego przedsięwzięcia musi być wykonany  audyt energetyczny i z tegoż 

audytu mają wynikać określone efekty. Taki audyt został w tej chwili wykonany – wynika      

z niego, że oprócz podłączenia tego CKP do sieci miejskiej należy wykonać również 

termomodernizację  związaną z ociepleniem budynku, z wymianą okien. Po wykonaniu tego 

audytu będziemy starali się o dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi i będziemy przymierzali 

się do wykonania tej inwestycji w przyszłym roku.” 

 

Pan Bronisław Brylski: „Czyli że w przyszłorocznym budżecie mam szukać środków na 

kompleksową termomodernizację i włączenie do sieci budynku CKP?” 

 

Pan Adam Karzewnik: „Środki te już są zaplanowane w WPF.” 

 

Pan Adam Karzewnik – odpowiadając na pytanie dot. składu na ul. Próchnika powiedział, że 

prosi o możliwość udzielenia odpowiedzi na piśmie – uda się w ten sposób zebrać wszystkie 

materiały, aby ze szczegółami przedstawić całą sytuację. 
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Pani Agnieszka Kosela: „Zawarta w wyniku przetargu umowa dzierżawy (budynek przy ul. 

Dmowskiego) przewiduje określenie terminu zagospodarowania nieruchomości. I tak             

w terminie roku od daty podpisania umowy dzierżawca ma obowiązek uzyskania wszelkich 

pozwoleń, które zmierzają do remontu tego budynku. Na dziś wiemy, że w sierpniu 

dzierżawca uzyskał decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na 

przebudowę i zmianę użytkowania tego budynku na cele określone w umowie dzierżawy – 

czyli cele oświatowe. Umowa została podpisana 1 lipca 2012 r.” 

 

Pan Adam Karzewnik: „Jeżeli chodzi o modernizację samej oczyszczalni  - trwa procedura 

wyłaniania wykonawcy. W marcu zostały otwarte oferty, wyłoniony został wykonawca 

potencjalny modernizacji oczyszczalni ścieków. Potem wpłynęło odwołanie firmy, której 

oferta została odrzucona. Odbyła się rozprawa w Krajowej Izbie Gospodarczej. KIG uznała 

nasze racje. Ponieważ wartość przetargu przekracza 100 mln zł dokumenty należało przesłać 

do Prezesa Zamówień Publicznych w celu kontroli tego przetargu. Po tej kontroli zalecono 

nam wykonanie pewnych uzupełnień i po tychże został wykluczony kolejny wykonawca, 

który w następstwie odwołał się do Krajowej Izby Gospodarczej. Rozprawa odbyła się 

wczoraj. Izba znów uznała nasze racje, dlatego troszkę przedłuża się podpisanie tej umowy – 

mamy nadzieję, że to już będzie ostatnia procedura związana z wyłonieniem wykonawcy  

i w niedługim czasie podpiszemy umowę, która spowoduje to, że rozpoczną się już fizycznie 

prace modernizacyjne. Jeśli chodzi o ten zakres modernizacji związane z budową sieci 

kanalizacyjnych i wodociągowych – mieliśmy nadzieję, że te sieci zostaną wykonane  

do końca 2012 roku. Sieci wodociągowe zostały wykonane w całości, wykonamy do końca 

września renowacje sieci kanalizacyjnych, deszczowych i ogólnospławnych, wykonamy 

modernizacji stacji uzdatniania wody. Natomiast w pewnych przypadkach przesunie nam się 

na 2013 r. budowa sieci kanalizacyjnych – w tym w tym obszarach, w których trudno było 

uzyskać zgodę na wejście w teren. Dziś procedowaliśmy uchwałę o zakupie nieruchomości 

przy ulicy Topolowej – umożliwi nam to wykonanie właśnie zaplanowanego odcinka 

kanalizacji sanitarnej. Pozostaje jeszcze sprawa związana z budową kanalizacji w ulicy 

Świerczowskiej – tam te problemy zostały już pokonane i w najbliższym czasie przetarg 

zostanie ogłoszony. Kolejny przetarg, który powoduje pewne utrudnienia to ulica 

Słowackiego i przejście przez projektowaną autostradę oraz ulica Twardosławicka (gdzie też 

jest problem z właścicielem nieruchomości, który nie wyraża zgody na przeprowadzenie tam 

tej kanalizacji). 

 

Pan Adam Karzewnik – odpowiadając na pytanie pana radnego Miazka powiedział, że przy 

ulicy Roosevelta również wybudowany w ramach projektu modernizacji oczyszczalni 

ścieków kanał sanitarny – mamy zastrzeżenia co do jakości wykonania tego kanału, ale jeśli 

chodzi o ulicę Roosevelta będziemy się oczywiście starali to wprowadzić (jakiś etap realizacji 

tej ulicy) w przyszłym roku. Zależeć to będzie oczywiście od możliwości finansowych –  

na pewno nie jest to możliwe, żebyśmy wykonali modernizację tej ulicy w całości  

w przyszłym roku. Będziemy szukali również do realizacji tej ulicy środków zewnętrznych. 

 

Pan Adam Karzewnik: „Jeśli chodzi o wykaszanie traw to oczywiście realizujemy to zadanie 

w kolejności. Na pewno w jakimś odpowiednim czasie do ulicy Polnej również dojdziemy. 

Cmentarz jest w zasadzie w zarządzie kościoła. Spróbujemy porozmawiać z księdzem 

proboszczem, czy ewentualnie mógłby coś takiego zrealizować. Jeśli nie – będziemy 

rozważali inne możliwości.” 

 

Pan Krzysztof Byczyński: „Panie radny, ja oczywiście zanotowałem te pańskie uwagi 

dotyczące fatalnego stanu drogi. Ja zareaguję stosownie.” 
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Pan Adam Karzewnik: „Jeśli chodzi o ten problem ksylamitu to zarówno w gimnazjum  

nr 2 jak i w bloku przy ulicy Wysokiej – sprawę traktujemy jednakowo. Nie jest prawdą,  

że wybiórczo to wymieniamy a tam nie. Jak państwo pamiętacie – jesteśmy w trakcie dyskusji  

z mieszkańcami tego bloku. Myśmy się zobowiązali – to zobowiązanie nie było podjęte  

w trakcie tego spotkania tylko wcześniej, że wymieniamy – jeśli mieszkańcy udostępnią 

swoje mieszkania to TBS dokona wymiany tego parkietu. Nie może więc tu być mowy  

o preferowaniu kogokolwiek.” 

 

Pan Jan Dziemdziora: „Odpowiadający robią sobie wyraźne jaja bo ja oczekuję 

konstruktywnych odpowiedzi a nie zdawkowych.” 

 

Pan Adam Karzewnik: „Jakby mógł pan radny powiedzieć w jakim punkcie...?” 

 

Pan Jan Dziemdziora: „Zadając pytania w ogóle nie chodziło mi o cmentarz. Nie wiem kto 

wprowadził i z jakiego powodu do moich pytań instytucję cmentarza podczas kiedy  

o cmentarz nie pytałem. Jeśli chodzi o wykaszanie traw – jeśli wiosna zaczęła się  21 marca  

i ktoś mi na przednówku jesieni mówi, że może zdążymy wejść no to są to chore –  

za przeproszeniem – odpowiedzi.” 

 

Pan Krzysztof Byczyński: „Ja przepraszam bardzo panie radny – może ja na piśmie 

odpowiem na temat koszenia traw? Po pierwsze muszę sprawdzić, jaki jest stan prawny tego 

terenu, o którym pan wspomniał. Jak mi pan konkretnie na mapie powie, o które miejsce 

chodzi to ja mogę zadeklarować konkretny termin, kiedy ta trawa zniknie w ogóle.” 

 

Odpowiadając na pytanie pani Urszuli Czubały pan Adam Karzewnik powiedział: „Pani radna 

sugerowała, aby naprawę Wojska Polskiego wprowadzić do budżetu w roku 2013. Jeśli 

chodzi o ten odcinek to tam rzeczywiście jest problem, ponieważ tam biegnie magistrala 

wodociągowa z ujęcia wody Szczekanica i ta magistrala nie jest w dobrym stanie technicznym 

i co rusz ulega awarii. Z tego powodu jest przekopywana ta ulica. Rozmawiałem wczoraj  

z Prezesem PWiK, panem Michałem Rżankiem i on sugerował, żebyśmy wprowadzili  

do przyszłorocznego budżetu modernizację, naprawę tego odcinka magistrali wodociągowej. 

Będziemy musieli się do tego przymierzyć bo to jest bardzo istotna i ważna rzecz. Dopiero  

po naprawie docelowej tej magistrali wodociągowej będzie można mówić o jakiejkolwiek 

modernizacji tej ulicy.” 

 

Pan Adam Karzewnik odpowiadając na pytanie radnego Mariusza Staszka powiedział,  

że jeżeli chodzi o ulicę Wschodnią i chodnik – tam rzecz dotyczy wykupu nieruchomości.  

Po analizie stanu prawnego tych dróg i terenów przylegających okazuje się, że trzeba będzie 

wykupić nieruchomości pod chodnik i to będzie inwestycja. Nie można tego wykonać  

w ramach  prac remontowych bo tam nigdy chodnika de facto nie było. W związku z tym 

będziemy musieli przymierzyć się do budżetu roku przyszłego – w miarę możliwości. 

 

Pani Małgorzata Majczyna: „Jeżeli chodzi o ulicę Jerozolimską to w śladzie budowanej dla 

ulicy Krętej kanalizacji deszczowej ten asfalt zostanie położony na nowo. Oznacza to,  

że połowa ulicy na odcinku blisko 300 m będzie miała nową nawierzchnię. Druga połowa 

ulicy była naprawiana kilkanaście lat temu przy okazji budowanej kanalizacji sanitarnej. Jest 

wniosek państwa radnych, żeby ujednolicić tę nawierzchnię i w ramach przebudowywania 

ulicy Krętej wykonać również nawierzchnię w ul. Jerozolimskiej – ale jest to karkołomne  

z punktu widzenia zamówień publicznych. Musiałoby to być oddzielne zamówienie  -  



26 

 

w dodatku skoordynowane w  czasie z asfaltowaniem tej pierwszej połowy ulicy 

Jerozolimskiej. Nie wiem czy uda się to zrobić w tym roku bo bitumy kładzie się tak 

naprawdę do końca października. Jeżeli chodzi o ulicę Spacerową – pan prezydent 

zawnioskował a państwo dzisiaj wyraziliście zgodę na wprowadzenie do budżetu nowego 

zadania, które pozwoli na aktualizację całej dokumentacji projektowej – zarówno części 

drogowej jak i   infrastruktury, która koliduje z tą przebudową. To pozwoli na przygotowanie 

gotowego projektu budowlanego. Natomiast jego realizację będzie można dzielić  

w zależności od naszych potrzeb. Sugerujemy, aby wybudować kanał deszczowy na całym 

odcinku aż do rzeki Strawy – czyli skręcić w ul. Partyzantów, potem rowem otwartym  

do Strawy doprowadzić te ścieki i później będzie już można dzielić samą nawierzchnię na 

etapy. Na pewno byłaby to ul. Rolnicza do ul. Mickiewicza, potem ul. Mickiewicza do  ul. 

Spacerowej, potem ul. Spacerowa. W miarę możliwości będzie to do złożenia albo na rok 

2014 (z narodowego programu przebudowy dróg lokalnych) albo do wykonania we własnym 

zakresie, ale wówczas mniejszymi krokami.” 

 

Pan Krzysztof Byczyński: „Jeśli chodzi o parkometry ja postaram się panie radny 

przygotować panu odpowiedź na piśmie. Nie pamiętam w tej chwili jaki jest dokładny zapis 

w specyfikacji, którą szykujemy na obsługę strefy płatnego parkowania od 1 stycznia 2013. 

Nie pamiętam, czy takie zapisy dot. wymogów dla parkomatów zostały zawarte. Chciałem 

tylko zwrócić uwagę, że jesteśmy w posiadaniu bez mała parkomatów. Jeżeli więc wygra inna 

firma to ten proces wymiany może być bardzo kosztowny – również i po naszej stronie –  

że nasze parkomaty nie przejdą w formie dzierżawy do obsługi firmy, która będzie tą strefą 

zarządzała tylko ten koszt może być u nas. Odpowiem w tej sprawie na piśmie.” 

 

Odpowiadając na pytania pana Marka Konieczki pani dyrektor Małgorzata Majczyna 

powiedziała: „Po blisko półrocznej przerwie – od czasu złożenia wniosku przez 

przedsiębiorcę prywatnego – uzyskaliśmy pozytywną opinię władzy wdrażającej programy 

przygranicznej PHARE, która pozwoli nam na demontaż ekranów na odcinku wnioskowanym 

przez przedsiębiorcę – ok. 273 mb. Wczoraj wyszło pismo do pana Dąbrowskiego, że taką 

zgodę ze strony miasta posiada. On będzie już dalej realizował zjazd na teren swojej 

nieruchomości i wszystko co z tym związane – czyli pasy włączeniowe i wyłączeniowe. Jeśli 

chodzi o zjazd do ul. Wierzejskiej  - nie mam w tegorocznym budżecie takiego zadania. 

Myślę, że konstruując budżet na przyszły rok będziemy analizować ten temat.” 

 

Pan Krzysztof Chojniak: „Myślę, że jeżeli chodzi  o te kwestie związane z infrastrukturą 

drogową o których wspomniał pan radny Konieczko powinny należeć do priorytetów na 

najbliższe lata – czyli połączenie najpierw tej obwodnicy z ulicą Twardosławicką a następnie 

z ulicą Wojska Polskiego. To w znakomity sposób rozwiązałoby problem komunikacyjny dot. 

wykorzystania obwodnicy, jako takiego miejsca, które ten tranzyt samochodów osobowych 

by się przemieszczał, omijając ważne elementy jeżeli chodzi o infrastrukturę naszego miasta. 

Zwracam uwagę na fakt, że w ubiegłym roku oddaliśmy do użytku ten odcinek od ulicy 

Słowackiego do ul. Modrzewskiego – w tej chwili trwają prace związane z wykupami – 

zarówno gruntów leżących pomiędzy ul. Modrzewskiego a ul. Twardosławicką jak  

i pomiędzy ul. Twardosławicką a ul. Wojska Polskiego.  Oczywiście kolejność wykonywania 

taka, że najpierw do ul. Twardosławickiej – niewątpliwie to byłby pierwszy etap. Niewielkie 

pieniądze udało się nam pozyskać na ten odcinek do ul. Modrzewskiego w zeszłym roku  

w formie dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych i jakieś 

również z NFOŚiGW. Podobnie chcielibyśmy na ten kolejny odcinek aplikować. Jeżeli 

chodzi o same wykupy to możemy to czynić tylko i wyłącznie z własnych pieniędzy.” 
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Odpowiadając na pytanie dot. skrzyżowania ul. Dalekiej i Sulejowskiej pan Gabriel Olejnik 

powiedział, że mandaty padają na tym skrzyżowaniu – może nie jest ich tak dużo. Jesienią 

otrzymamy cywilny nieoznakowany samochód z rejestratorem i będzie o wiele łatwiej 

egzekwować i ścigać kierowców, którzy naruszają przepisy ruchu drogowego – w tej chwili 

oznakowane auto jest widoczne z daleka. Urządzenie do pomiaru prędkości jest  

na wyposażeniu tego samochodu oznakowanego i nie możemy pobierać go do pracy z innym 

pojazdem. jesienią ta sytuacja na pewno ulegnie poprawie. Ja zaakcentuję, że ten radiowóz 

oznakowany będzie częściej tam stał w tym miejscu – profilaktycznie, prewencyjnie będzie 

oddziaływał na tych kierowców. 

 

Pan Piotr Masiarek – zapytał o efekty akcji policji pn. „Trzeźwy poranek”. 

 

Pan Gabriel Olejnik – powiedział, że często na terenie Piotrkowa ten wynik jest zerowy, nie 

udaje się zatrzymać żadnego nietrzeźwego kierowcy. Całościowo akcja odnosi i wówczas 

swój skutek działając na kierowców w sposób prewencyjny. Jeśli pan radny tego wymaga 

przedstawię w tej sprawie stosowną informację pisemną. 

 

Pan Piotr Masiarek – stwierdził, że wcale nie wymaga takiego sprawozdania i że wie,  

że te akcje są prowadzone w sposób rzetelny – sam też był sprawdzany. 

 

Pan Gabriel Olejnik – powiedział, że obecnie przy okazji takich akcji stosowane jest 

urządzenie, które nie wymaga żadnej aktywności kierowcy – urządzenie na chwilę umieszcza 

się w pojeździe i pozwala to na wykrycie w powietrzu alkoholu. 

 

Punkt 9 

 

Sprawy różne.  

 

Pan Jan Dziemdziora – stwierdził, że 6 dni temu złożył wniosek do Przewodniczącego Rady 

Miasta i nie wie, czy w ogóle ten wniosek dotarł i czy sprawa nabrała biegu. Chodzi  

o wniosek, który wpłynął do BRM w dniu 24 sierpnia 2012 r. a dot. uszczegółowienia 

odpowiedzi na interpelację w sprawie występujących zagrożeń bezpieczeństwa na  

ul. Modrzewskiego. 

 

Pan Marian Błaszczyński – poinformował, że informacja na temat tego wniosku została 

przedstawiona przy okazji informacji o interpelacjach i wnioskach międzysesyjnych. 

Wówczas też padło stwierdzenie, że ów wniosek został przekazany do Prezydenta Miasta  

w dniu 28 sierpnia 2012 r. 

 

Pan Marian Błaszczyński: „Wpłynęło pismo od Wojewody Łódzkiego informujące  

o wynikach kontroli przeprowadzonej przez NIK – delegatura w Katowicach -  dot. 

gospodarki ściekowej gmin na obszarach nie objętych systemem kanalizacji zbiorczej  

w latach 2009-2011 (pierwsze półrocze). Kontrolę przeprowadzono w 28 gminach w kraju – 

w tym w 3 gminach z terenu województwa łódzkiego. Gospodarkę ściekową  

w kontrolowanym obszarze NIK oceniła negatywnie. Wszystkich radnych zainteresowanych 

tematem odsyłam do BRM, gdzie można zapoznać się z treścią tego pisma.” 
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Punkt 10 

 

Zamknięcie obrad XXIV Sesji.   

 

Wobec wyczerpania porządku Przewodniczący Rady Miasta, pan Marian Błaszczyński 

zamknął posiedzenie XXIV Sesji Rady miasta Piotrkowa Trybunalskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta 

 

   Marian Błaszczyński 

 
Protokół na podstawie dźwiękowego                            

zapisu przebiegu obrad sporządził: 

Jan Winiarski                                                                       


