PROTOKÓŁ NR XXVI/12
z XXVI Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego,
która odbyła się w siedzibie Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim,
ul. Pasaż Karola Rudowskiego 10
w dniu 31 października 2012 roku
w godz. 900-1300

Pan Marian Błaszczyński powitał Radnych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego jak
również Prezydenta Miasta – pana Krzysztofa Chojniaka, wiceprezydentów Adama
Karzewnika i Andrzeja Kacperka, Sekretarza Miasta, Skarbnika Miasta i wszystkich gości
obecnych na posiedzeniu Rady Miasta.
Pan Marian Błaszczyński – poprosił pana Adama Sarnaszka – dyrektora branży System &
Service Certyfication GS Polska - o wręczenie Prezydentowi Miasta certyfikatów ISO 9001
i ISO 27001
Pan Adam Sarnaszek – podziękował za zaproszenie na uroczystość wręczenia certyfikatów
połączoną z Sesją Rady Miasta. „Mamy do czynienia z kolejnym wręczeniem – jest
to bowiem odnowienie certyfikatu – certyfikatu ISO 9001, który potwierdza skuteczne
wdrożenie oraz skuteczne utrzymywanie oraz doskonalenie systemu zarządzania jakością
w obszarze działania Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Jest tu mowa o spełnianiu
procedur, zarządzeń, spełnianiu określonych systemem wymagań, które są weryfikowane
podczas audytu przez zespół audytorów. Podobnie rzecz ma się w przypadku certyfikatu ISO
27001 – czyli systemu określającego zarządzanie bezpieczeństwem informacji. Jest to bardzo
kluczowy obszar urzędu – przetwarza bowiem informacje w zakresie danych technicznych jak
też danych osobowych. Certyfikat ten potwierdza skutecznie wdrożony system zarządzania
tymi danymi – w tym również ochrony – a co za tym idzie również sprawne działanie urzędu
w tym obszarze. Sam proces przyznawania certyfikatu jest procesem dość złożonym.
On składa się z kilku elementów. Jednym z nich jest wdrożenie systemu, które było
realizowane i w sposób ciągły utrzymywany jest poprzez pełnomocnika ds. systemu, ale
również poprzez przeprowadzanie corocznych audytów, które maja sprawdzić, czy system ten
jest utrzymywany i czy jest on doskonalony. We wrześniu tego roku zespół audytorów
jednostki certyfikującej SGS – szwajcarskiej firmy certyfikacyjnej, która jest największą tego
typu firmą na świecie, firmą zatrudniającą ponad 70 tys. pracowników – podczas audytu
recertyfikacyjnego przeprowadził analizę dogłębnych procesów określonych w ramach tych
systemów i na podstawie wyników tego audytu została podjęta decyzja o ponownym wydaniu
certyfikatu na dwa systemy – system zarządzania jakością oraz system zarządzania
bezpieczeństwem informacji w obszarze funkcjonowania Urzędu Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego. Chciałbym z tego miejsca pogratulować zarówno panu prezydentowi jak
i panu przewodniczącemu i wszystkim radnym tego faktu oraz na ręce pana prezydenta złożyć
podziękowania dla pracowników urzędu – bo tak naprawdę to jest certyfikat dla nich – bo oni
w największym stopniu de facto przysłużyli się do pozytywnego zakończenia procesu
audytu.”
Pan Krzysztof Chojniak: „Dziękuję za ten certyfikat, który jest potwierdzeniem
nie okazjonalnych działań, ale systematycznej i konsekwentnej pracy urzędników pracujących
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w Urzędzie Miasta w Piotrkowie Trybunalskim. Jest to wyróżnienie i jednocześnie
mobilizacja do dalszej systematycznej i ciężkiej pracy na rzecz mieszkańców Piotrkowa
Trybunalskiego. Dlatego też bardzo gratuluję wszystkim pracownikom urzędu, ponieważ jest
ich zbyt wielu abym każdemu z osobna przekazywał ten certyfikat dlatego też na ręce pana
sekretarza dla wszystkich pracowników z najlepszymi podziękowaniami, wdzięcznością
i życzeniami.”
Pan Marian Błaszczyński – poinformował, że za chwilę nastąpi wręczenie nagród policjantom
Komendy Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim za wzorowe wykonywanie obowiązków
w ramach patroli ponadnormatywnych finansowanych przez miasto Piotrków Trybunalski.
Poprosił o wystąpienie pana aspiranta sztabowego Tadeusza Olczyka oraz pana sierżanta
sztabowego Sebastiana Szokalskiego.
Nagrody wręczyli Prezydent Miasta oraz Przewodniczący Rady Miasta.
Pan Andrzej Kacperek: „Pan prezydent przywiązuje dużą wagę do ochrony mienia, mienia
komunalnego – w szczególności nowych elewacji naszych budynków. Prosiliśmy
komendanta miejskiego, aby w ramach patroli ponadnormatywnych zakupionych z środków
budżetu miasta Piotrkowa Trybunalskiego policjanci zwracali szczególną uwagę na napisy,
które niestety pojawiają się na nowo wyremontowanych budynkach. Wyróżnieni policjanci
w ramach służby ponadnormatywnej ujawnili sprawców zniszczenia elewacji na budynku
ciepłowni miejskiej przy ulicy Rolniczej i jesteśmy za to bardzo wdzięczni. Myślę, że będzie
to też taka zachęta dla pozostałych funkcjonariuszy do zwracania szczególnej uwagi na ten
dla nas bardzo nieprzyjemny aspekt. Muszę przyznać, że nie tylko mieszkańcy naszego
miasta niszczą. Były przypadki ujawniania sprawców, którzy w Piotrkowie zatrzymują się
przejazdem – m.in. mieszkańcy Zduńskiej Woli i wielu innych miast – również spoza terenu
województwa łódzkiego.”
Pan Marian Błaszczyński – poinformował, że w dniu dzisiejszym wpłynął wniosek pana
Adama Wolskiego o udzielenie mu głosu podczas sesji. „Zgodnie z § 19 ust. 2 Regulaminu
Rady Miasta głos na sesji mogą zabrać osoby, których interesu prawnego uchwała dotyczy
jeżeli złożyli wniosek w tej sprawie przewodniczącemu obrad przed rozpoczęciem sesji.
Faktycznie- wniosek został złożony przez pana Wolskiego jednakże w porządku sesji nie ma
punktu dotyczącego sprawy, w której wniosek został złożony. W związku z tym prawnie tego
głosu udzielić nie mogę.”
Pan Marian Błaszczyński – ogłosił 15 min. przerwy w obradach.
Po wznowieniu posiedzenia obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miasta, pan
Marian Błaszczyński
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Punkt 1
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
Pan Marian Błaszczyński – otworzył XXVI Sesję Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
Stwierdził, że w Sesji uczestniczy 22 radnych co wobec ustawowej liczby
23 radnych stanowi quorum, przy którym Rada Miasta może obradować i podejmować
prawomocne uchwały.
Radni obecni na XXVI Sesji Rady Miasta:
1. Marian Błaszczyński
2. Bronisław Brylski
3. Rafał Czajka
4. Urszula Czubała
5. Konrad Czyżyński
6. Sławomir Dajcz
7. Jan Dziemdziora
8. Adam Gaik
9. Katarzyna Gletkier
10. Marek Konieczko
11. Krzysztof Kozłowski
12. Magdalena Kwiecińska
13. Piotr Masiarek
14. Szymon Miazek
15. Ludomir Pencina
16. Tomasz Sokalski
17. Mariusz Staszek
18. Paweł Szcześniak
19. Monika Tera
20. Przemysław Winiarski
21. Jadwiga Wójcik
22. Ewa Ziółkowska
23. Sebastian Żerek

Punkt 2
Przyjęcie zmian do porządku obrad.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie zmian do porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
3.1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej;
3.2. zmiany budżetu Miasta na 2012 rok
3.3. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
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3.4. dopuszczenia zapłaty kartą płatniczą podatków stanowiących dochody budżetu
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego;
3.5. sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, niezabudowanej nieruchomości położonej
przy ul. Mickiewicza, stanowiącej własność Gminy Piotrków Trybunalski,
oznaczonej w ewidencji gruntów obr. 10 jako działka nr 102/4 o pow. 56 m², w celu
poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej;
3.6. sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiącej
własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim
przy ul. Rwańskiej;
3.7. sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, niezabudowanej nieruchomości położonej
przy ul. Sulejowskiej, stanowiącej własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego,
oznaczonej w ewidencji gruntów obr. 34 jako działki nr 129/2 o po. 0,0049 ha, 129/3
o pow. 0,0379 ha i 129/4 o pow. 0,0230 ha w celu poprawienia warunków
zagospodarowania nieruchomości przyległych;
3.8. sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, lokalu mieszkalnego nr 10 w budynku
położonym w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kazimierza Wielkiego 9,
stanowiącego własność Gminy Piotrków Trybunalski łącznie z udziałem w prawie
użytkowania wieczystego działki;
3.9. zamiany nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Prostej 112,
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 371/2 o pow.0,8424 ha w obrębie 10
– stanowiącej własność Gminy Piotrków Trybunalski na nieruchomość położoną przy
ul. Prostej 202, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki nr 422/1 o powierzchni
0,0044 ha i nr 422/2 o powierzchni 0,0847 ha oraz przy ul. Prostej 129, oznaczoną w
ewidencji gruntów jako działki nr 263/1 o powierzchni 0,0045 ha i nr 263/2 o
powierzchni 0,5279 ha w obrębie 10 – stanowiącą własność osoby fizycznej
3.10. 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);
3.11. zmiany Uchwały Nr XIX/382/12 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia
28 marca 2012 r. w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji i Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej osób niepełnosprawnych na 2012 r.
3.12. nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim:
3.13. nadania Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Próchnika w Piotrkowie
Trybunalski;
3.14. nadania Statutu Ośrodka Działań Artystycznych w Piotrkowie Trybunalskim;
3.15. stwierdzenia,
że
projekt
zmiany
ustaleń
dotyczących
infrastruktury
telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
w Piotrkowie Trybunalskim obejmującym obszar zawarty pomiędzy ulicami: Wojska
Polskiego, Zawodzie, Twardosławicką i granicą nieruchomości przy
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ul. Twardosławickiej 35 – ul. Wojska Polskiego 200, zatwierdzonym Uchwałą
Nr XLIV/769/05 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 grudnia 2005 r.
(Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 9 marca 2006 r. Nr 73, poz. 634) nie narusza ustaleń
obowiązującego Studium;
3.16. zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim obejmującym obszar
zawarty pomiędzy ulicami: Wojska Polskiego, Zawodzie, Twardosławicką i granicą
nieruchomości przy ul. Twardosławickiej 35 – ul. Wojska Polskiego 200,
zatwierdzonym Uchwałą X:LIV?769/05 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia 21 grudnia 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 9 marca 2006 r. Nr 73,
poz. 634);
3.17. stwierdzenia,
że
projekt
zmiany
ustaleń
dotyczących
infrastruktury
telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
obszaru zawartego pomiędzy ulicą Żwirki, terenem kolejki wąskotorowej, ulicą
Parkową oraz terenem ujęcia wody „Żwirki” w Piotrkowie Trybunalskim,
zatwierdzonym Uchwałą Nr III/30/2002 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia 30 grudnia 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 30 stycznia 2003 r. Nr 17,
poz. 194) nie narusza ustaleń obowiązującego Studium;
3.18. zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego obszaru zawartego pomiędzy ulicą Żwirki,
terenem kolejki wąskotorowej, ulicą Parkową oraz terenem ujęcia wody „Żwirki”
w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr III/30/2002 Rady Miejskiej
w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 grudnia 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego
z dnia 30 stycznia 2003 r. Nr 17, poz. 194);
3.19. stwierdzenia,
że
projekt
zmiany
ustaleń
dotyczących
infrastruktury
telekomunikacyjnej w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w Piotrkowie Trybunalskim, obejmującego obszar ograniczony: od zachodu:
ul. Żwirki, od północy: granicą z działką nr 133 – teren kolejki wąskotorowej, od
wschodu: ul. Parkową, od południa: granicą z działką nr 409 – ujęcie wody „Żwirki”,
zatwierdzonej Uchwałą Nr XLII/737/05 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia 9 listopada 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 23 grudnia 2005 r. Nr 380,
poz. 3963) nie narusza ustaleń obowiązującego Studium;
3.20. zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w zmianie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim,
obejmującego obszar ograniczony: od zachodu: ul. Żwirki, od północy: granicą
z działką nr 133 – teren kolejki wąskotorowej, od wschodu: ul. Parkową, od południa:
granicą z działką nr 409 – ujęcie wody „Żwirki”, zatwierdzonej Uchwałą
Nr XLII/737/05 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 9 listopada 2005 r.
(Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 23 grudnia 2005 r. Nr 380, poz. 3963);
3.21. stwierdzenia,
że
projekt
zmiany
ustaleń
dotyczących
infrastruktury
telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
w Piotrkowie Trybunalskim obejmującym obszar zawarty pomiędzy: ulicą
Świerczowską od nr 1 do nr 63, Ul. Zalesicką od nr 2 do nr 66, ulicą Przedborską –
nieruchomości o nr 27, 34 i 36, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLIV/770/05 Rady
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Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 grudnia 2005 r. (Dz. Urz. Woj.
Łódzkiego z dnia 10 marca 2006 r. Nr 76, poz. 649) nie narusza ustaleń
obowiązującego Studium;
3.22. zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim obejmującym obszar
zawarty pomiędzy: ulicą Świerczowską od nr 1 do nr 63, Ul. Zalesicką od nr 2 do
nr 66, ulicą Przedborską – nieruchomości o nr 27, 34 i 36, zatwierdzonym Uchwałą
Nr XLIV/770/05 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 grudnia 2005 r.
(Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 10 marca 2006 r. Nr 76, poz. 649);
3.23. stwierdzenia,
że
projekt
zmiany
ustaleń
dotyczących
infrastruktury
telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
obejmującym obszar w Piotrkowie Trybunalskim, zawarty pomiędzy ulicą
Pawłowską, nieruchomością przy ul. Pawłowskiej 52, terenem ogrodów działkowych
„Malwa”, ulicą Wojska Polskiego oraz wschodnimi granicami nieruchomości
położonych przy ul. Wojska Polskiego Nr 189a, 189 i 191; zatwierdzonym Uchwałą
Nr XIX/297/04 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 kwietnia 2004 r.
(Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 5 czerwca 2004 r. Nr 153, poz. 1404) nie narusza
ustaleń obowiązującego Studium;
3.24. zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego obejmującym obszar w Piotrkowie Trybunalskim,
zawarty pomiędzy ulicą Pawłowską, nieruchomością przy ul. Pawłowskiej 52,
terenem ogrodów działkowych „Malwa”, ulicą Wojska Polskiego oraz wschodnimi
granicami nieruchomości położonych przy ul. Wojska Polskiego Nr 189a, 189 i 191;
zatwierdzonym Uchwałą Nr XIX/297/04 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z
dnia 28 kwietnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 5 czerwca 2004 r. Nr 153,
poz. 1404);
3.25. stwierdzenia,
że
projekt
zmiany
ustaleń
dotyczących
infrastruktury
telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
w Piotrkowie Trybunalskim obejmującym obszar zawarty pomiędzy ulicami:
Wolborską, Podleśną, Wierzejską oraz projektowaną Z1/2 określoną miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego,
zatwierdzonym Uchwałą Nr XLII/736/05 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia 9 listopada 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 3 stycznia 2006 r. Nr 2,
poz. 9) nie narusza ustaleń obowiązującego Studium;
3.26. zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim obejmującym obszar
zawarty pomiędzy ulicami: Wolborską, Podleśną, Wierzejską oraz projektowaną Z1/2
określoną miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa
Trybunalskiego, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLII/736/05 Rady Miasta
w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 9 listopada 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego
z dnia 3 stycznia 2006 r. Nr 2, poz. 9);
3.27. stwierdzenia,
że
projekt
zmiany
ustaleń
dotyczących
infrastruktury
telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
w Piotrkowie Trybunalskim obejmującym obszar zawarty pomiędzy ulicami:
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Słowackiego, Projektowaną 2, Sikorskiego i Zawodzie zatwierdzonym Uchwałą
Nr XX/310/04 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 maja 2004 r. (Dz.
Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 7 sierpnia 2004 r. Nr 224, poz. 2013) nie narusza ustaleń
obowiązującego Studium;
3.28. zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim obejmującym obszar
zawarty pomiędzy ulicami: Słowackiego, Projektowaną 2, Sikorskiego i Zawodzie
zatwierdzonym Uchwałą Nr XX/310/04 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia 26 maja 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 7 sierpnia 2004 r. Nr 224,
poz. 2013);
3.29. stwierdzenia,
że
projekt
zmiany
ustaleń
dotyczących
infrastruktury
telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
w Piotrkowie Trybunalskim obejmującym obszar zawarty między liniami
regulacyjnymi ulic: od północy: al. gen. Wł. Sikorskiego, od wschodu: Projektowaną
2, od południa: ulicą projektowaną Z1/2 wraz z częścią terenu po południowej stronie
ulicy projektowanej Z1/2, stanowiącą rezerwę dla rozwiązań komunikacyjnych
połączenia ulic projektowanych GP i Z, określonych w miejscowym ogólnym planie
zagospodarowania przestrzennego m. Piotrkowa Trybunalskiego i ul. Belzacką oraz
od zachodu: granicą działek o nr ewid. 99/33, 99/43, 99/29, 99/30, 99/17, 99/9
w obrębie nr 29, zatwierdzonym Uchwałą Nr IX/123/2003 Rady Miasta w
Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 czerwca 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia
22 sierpnia 2003 r. Nr 232, poz. 2172) nie narusza ustaleń obowiązującego Studium;
3.30. zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim obejmującym obszar
zawarty między liniami regulacyjnymi ulic: od północy: al. gen. Wł. Sikorskiego, od
wschodu: Projektowaną 2, od południa: ulicą projektowaną Z1/2 wraz z częścią
terenu po południowej stronie ulicy projektowanej Z1/2, stanowiącą rezerwę dla
rozwiązań komunikacyjnych połączenia ulic projektowanych GP i Z, określonych
w miejscowym ogólnym planie zagospodarowania przestrzennego m. Piotrkowa
Trybunalskiego i ul. Belzacką oraz od zachodu: granicą działek o nr ewid. 99/33,
99/43, 99/29, 99/30, 99/17, 99/9 w obrębie nr 29, zatwierdzonym Uchwałą
Nr IX/123/2003 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 czerwca 2003 r.
(Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 22 sierpnia 2003 r. Nr 232, poz. 2172);
3.31. stwierdzenia,
że
projekt
zmiany
ustaleń
dotyczących
infrastruktury
telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
w rejonie ulic: Rakowskiej, Tomaszowskiej, Michałowskiej i Drogi Krajowej nr 8
(ulicy Trybunalskiej) w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą
Nr XXXIII/565/09 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 21 stycznia 2009 r.
(Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 5 marca 2009 r. Nr 41, poz. 442) nie narusza ustaleń
obowiązującego Studium;
3.32. zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Rakowskiej, Tomaszowskiej,
Michałowskiej i Drogi Krajowej nr 8 (ulicy Trybunalskiej) w Piotrkowie
Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIII/565/09 Rady Miasta Piotrkowa
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4.
5.
6.
7.
8.

Trybunalskiego z dnia 21 stycznia 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 5 marca
2009 r. Nr 41, poz. 442);
3.33. stwierdzenia,
że
projekt
zmiany
ustaleń
dotyczących
infrastruktury
telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
w Piotrkowie Trybunalskim, obejmującym obszar ograniczony:
od północy: terenem ogrodów działkowych „Oaza” i linią regulacyjną ulicy
Projektowanej 1,
od wschodu: ulicą Łódzką
od południa: ul. Pawłowską i południową granicą terenu ujęcia wody
„Szczekanica”;
od zachodu: ul. 25 Pułku Piechoty oraz jej przedłużeniem do ul. Pawłowskiej
oraz ul. Pawłowską
zatwierdzonym Uchwałą Nr XVI/239/04 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia 28 stycznia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 8 marca 2004 r. Nr 48,
poz. 457) nie narusza ustaleń obowiązującego Studium;
3.34. zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim, obejmującym obszar
ograniczony:
od północy: terenem ogrodów działkowych „Oaza” i linią regulacyjną ulicy
Projektowanej 1,
od wschodu: ulicą Łódzką
od południa: ul. Pawłowską i południową granicą terenu ujęcia wody
„Szczekanica”;
od zachodu: ul. 25 Pułku Piechoty oraz jej przedłużeniem do ul. Pawłowskiej
oraz ul. Pawłowską
zatwierdzonym Uchwałą Nr XVI/239/04 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia 28 stycznia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 8 marca 2004 r. Nr 48,
poz. 457)
3.35. opinii dotyczącej wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji miasta Piotrków
Trybunalski;
3.36. wprowadzenia Regulaminu przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym
zawierającego przepisy porządkowe dla pasażerów korzystających z publicznego
transportu zbiorowego organizowanego przez Miasto Piotrków Trybunalski;
3.37. upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Piotrkowie
Trybunalskim do załatwiania spraw z zakresu: gospodarowania odpadami
komunalnymi, organizatora publicznego transportu zbiorowego, przewozów na
liniach komunikacyjnych w komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Interpelacje i zapytania radnych.
Informacja o złożonych Prezydentowi Miasta oświadczeniach majątkowych.
Informacja z działalności Prezydenta Miasta miedzy sesjami.
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta dotycząca interpelacji, które wpłynęły między
sesjami.
Odpowiedzi na zapytania radnych.
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9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie obrad XXVI Sesji.
Pan Marian Błaszczyński poinformował, że do porządku obrad chce wprowadzić
następujące autopoprawki:
24. Punkt 3 – Przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Miasta
25. Punkt 4.1 – Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta.
26. Punkt 4.2 – Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2012 r. wraz z
autopoprawką Prezydenta Miasta.
27. Punkt 4.9 – Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości położonej w
Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Prostej 112 oznaczonej w ewidencji gruntów jako
działka 371/2 o powierzchni 0,8424 ha w obr. 10 stanowiącej własność Gminy
Piotrków Trybunalski na nieruchomość położoną przy ulicy Prostej 202 ozn. w
ewidencji gruntów jako działki nr 422/1 o pow. 0,0044 ha i działki nr 422.2 o
powierzchni 0,0847ha oraz przy ul. Prostej 129 ozn. w ewidencji gruntów jako działki
nr 263/1 o pow. 0,0045 ha i nr 263/2 o pow. 0,5279 ha w obr. 10 – stanowiące
własność osoby fizycznej.
28. Punkt 4.38 – Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pana Jana Kamińskiego
na Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
29. Punkt 6 – Informacja dot. kontroli przeprowadzonej w Ośrodku Sportu i Rekreacji
przez zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej.
Pan Marian Błaszczyński: zapytał, czy do zaproponowanego porządku są jakieś uwagi?
Pan Marek Konieczko: „Ponieważ ogólnie znane jest stanowisko przedsiębiorców miasta
Piotrkowa Trybunalskiego bardzo bym prosił
- w imieniu przedsiębiorców, jako
wiceprzewodniczący RIG -u i jako radny - o możliwość dopuszczenia zdjęcia punktu
4.3 czyli określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości z porządku dzisiejszej sesji
jako autopoprawkę Prezydenta Miasta. Prosimy Prezydenta o ewentualne zdjęcie tego punktu.
Decyzja należy do prezydenta.
Pan Marian Błaszczyński: „Panie prezydencie, czy jest pan za zdjęciem tego punktu?”
Pan Krzysztof Chojniak: „Oczywiście nie. Zaproponowałem stawki tylko i wyłącznie na
poziomie inflacji. Nie widzę konieczności zdejmowania tego punktu tym bardziej, że czasu
jest niewiele żeby przyjąć nowe stawki na nowy rok.”
W wyniku przeprowadzonego głosowania (12-0-7) Rada Miasta przyjęła porządek
obrad XXVI Sesji Rady Miasta w następującym brzmieniu:
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie zmian do porządku obrad.
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3. Przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Miasta
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
4.1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z autopoprawką Prezydenta
Miasta;
4.2. zmiany budżetu Miasta na 2012 rok wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta
4.3. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
4.4. dopuszczenia zapłaty kartą płatniczą podatków stanowiących dochody budżetu
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego;
4.5. sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, niezabudowanej nieruchomości położonej
przy ul. Mickiewicza, stanowiącej własność Gminy Piotrków Trybunalski,
oznaczonej w ewidencji gruntów obr. 10 jako działka nr 102/4 o pow. 56 m², w
celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej;
4.6. sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości
stanowiącej własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonej w Piotrkowie
Trybunalskim przy ul. Rwańskiej;
4.7. sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, niezabudowanej nieruchomości położonej
przy ul. Sulejowskiej, stanowiącej własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego,
oznaczonej w ewidencji gruntów obr. 34 jako działki nr 129/2 o po. 0,0049 ha,
129/3 o pow. 0,0379 ha i 129/4 o pow. 0,0230 ha w celu poprawienia warunków
zagospodarowania nieruchomości przyległych;
4.8. sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, lokalu mieszkalnego nr 10 w budynku
położonym w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kazimierza Wielkiego 9,
stanowiącego własność Gminy Piotrków Trybunalski łącznie z udziałem w prawie
użytkowania wieczystego działki;
4.9. zamiany nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Prostej 112,
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 371/2 o pow.0,8424 ha
w
obrębie 10 – stanowiącej własność Gminy Piotrków Trybunalski na nieruchomość
położoną przy ul. Prostej 202, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki nr
422/1 o powierzchni 0,0044 ha i nr 422/2 o powierzchni 0,0847 ha oraz przy ul.
Prostej 129, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki nr 263/1
o
powierzchni 0,0045 ha i nr 263/2 o powierzchni 0,5279 ha w obrębie 10 –
stanowiącą własność osoby fizycznej
4.10. 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);
4.11. zmiany Uchwały Nr XIX/382/12 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia
28 marca 2012 r. w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji i Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2012 r.
4.12. nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim:
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4.13. nadania Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Próchnika w Piotrkowie
Trybunalski;
4.14. nadania Statutu Ośrodka Działań Artystycznych w Piotrkowie Trybunalskim;
4.15. stwierdzenia, że projekt zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury
telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
w Piotrkowie Trybunalskim obejmującym obszar zawarty pomiędzy ulicami:
Wojska Polskiego, Zawodzie, Twardosławicką i granicą nieruchomości przy
ul. Twardosławickiej 35 – ul. Wojska Polskiego 200, zatwierdzonym Uchwałą
Nr XLIV/769/05 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 grudnia 2005
r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 9 marca 2006 r. Nr 73, poz. 634) nie narusza
ustaleń obowiązującego Studium;
4.16. zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim obejmującym
obszar zawarty pomiędzy ulicami: Wojska Polskiego, Zawodzie, Twardosławicką i
granicą nieruchomości przy ul. Twardosławickiej 35 – ul. Wojska Polskiego 200,
zatwierdzonym Uchwałą X:LIV?769/05 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia 21 grudnia 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 9 marca 2006 r. Nr 73,
poz. 634);
4.17. stwierdzenia, że projekt zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury
telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
obszaru zawartego pomiędzy ulicą Żwirki, terenem kolejki wąskotorowej, ulicą
Parkową oraz terenem ujęcia wody „Żwirki” w Piotrkowie Trybunalskim,
zatwierdzonym Uchwałą Nr III/30/2002 Rady Miejskiej w Piotrkowie
Trybunalskim z dnia 30 grudnia 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 30
stycznia 2003 r. Nr 17, poz. 194) nie narusza ustaleń obowiązującego Studium;
4.18. zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego obszaru zawartego pomiędzy ulicą
Żwirki, terenem kolejki wąskotorowej, ulicą Parkową oraz terenem ujęcia wody
„Żwirki” w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr III/30/2002
Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 grudnia 2002 r. (Dz. Urz.
Woj. Łódzkiego z dnia 30 stycznia 2003 r. Nr 17, poz. 194);
4.19. stwierdzenia, że projekt zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury
telekomunikacyjnej w zmianie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim, obejmującego obszar ograniczony: od
zachodu: ul. Żwirki, od północy: granicą z działką nr 133 – teren kolejki
wąskotorowej, od wschodu: ul. Parkową, od południa: granicą z działką nr 409 –
ujęcie wody „Żwirki”, zatwierdzonej Uchwałą Nr XLII/737/05 Rady Miasta w
Piotrkowie Trybunalskim
z dnia 9 listopada 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego
z dnia 23 grudnia 2005 r. Nr 380, poz. 3963) nie narusza ustaleń obowiązującego
Studium;
4.20. zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w zmianie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim,
obejmującego obszar ograniczony: od zachodu: ul. Żwirki, od północy: granicą
z działką nr 133 – teren kolejki wąskotorowej, od wschodu: ul. Parkową, od
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4.21.

4.22.

4.23.

4.24.

4.25.

południa: granicą z działką nr 409 – ujęcie wody „Żwirki”, zatwierdzonej Uchwałą
Nr XLII/737/05 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 9 listopada 2005 r.
(Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 23 grudnia 2005 r. Nr 380, poz. 3963);
stwierdzenia, że projekt zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury
telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
w Piotrkowie Trybunalskim obejmującym obszar zawarty pomiędzy: ulicą
Świerczowską od nr 1 do nr 63, Ul. Zalesicką od nr 2 do nr 66, ulicą Przedborską –
nieruchomości o nr 27, 34 i 36, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLIV/770/05 Rady
Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 grudnia 2005 r. (Dz. Urz. Woj.
Łódzkiego z dnia 10 marca 2006 r. Nr 76, poz. 649) nie narusza ustaleń
obowiązującego Studium;
zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim obejmującym
obszar zawarty pomiędzy: ulicą Świerczowską od nr 1 do nr 63, Ul. Zalesicką od nr
2 do
nr 66, ulicą Przedborską – nieruchomości o nr 27, 34 i 36, zatwierdzonym
Uchwałą Nr XLIV/770/05 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21
grudnia 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 10 marca 2006 r. Nr 76, poz.
649);
stwierdzenia, że projekt zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury
telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
obejmującym obszar w Piotrkowie Trybunalskim, zawarty pomiędzy ulicą
Pawłowską, nieruchomością przy ul. Pawłowskiej 52, terenem ogrodów
działkowych „Malwa”, ulicą Wojska Polskiego oraz wschodnimi granicami
nieruchomości położonych przy ul. Wojska Polskiego Nr 189a, 189 i 191;
zatwierdzonym Uchwałą Nr XIX/297/04 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia 28 kwietnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 5 czerwca 2004 r. Nr
153, poz. 1404) nie narusza ustaleń obowiązującego Studium;
zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego obejmującym obszar w Piotrkowie
Trybunalskim, zawarty pomiędzy ulicą Pawłowską, nieruchomością przy ul.
Pawłowskiej 52, terenem ogrodów działkowych „Malwa”, ulicą Wojska Polskiego
oraz wschodnimi granicami nieruchomości położonych przy ul. Wojska Polskiego
Nr 189a, 189 i 191; zatwierdzonym Uchwałą Nr XIX/297/04 Rady Miasta w
Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 kwietnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z
dnia 5 czerwca 2004 r. Nr 153, poz. 1404);
stwierdzenia, że projekt zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury
telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
w Piotrkowie Trybunalskim obejmującym obszar zawarty pomiędzy ulicami:
Wolborską, Podleśną, Wierzejską oraz projektowaną Z1/2 określoną miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego,
zatwierdzonym Uchwałą Nr XLII/736/05 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia 9 listopada 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 3 stycznia 2006 r. Nr 2,
poz. 9) nie narusza ustaleń obowiązującego Studium;
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4.26. zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim obejmującym
obszar zawarty pomiędzy ulicami: Wolborską, Podleśną, Wierzejską oraz
projektowaną Z1/2 określoną miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego, zatwierdzonym Uchwałą Nr
XLII/736/05 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 9 listopada 2005 r.
(Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 3 stycznia 2006 r. Nr 2, poz. 9);
4.27. stwierdzenia, że projekt zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury
telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
w Piotrkowie Trybunalskim obejmującym obszar zawarty pomiędzy ulicami:
Słowackiego, Projektowaną 2, Sikorskiego i Zawodzie zatwierdzonym Uchwałą
Nr XX/310/04 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 maja 2004 r.
(Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 7 sierpnia 2004 r. Nr 224, poz. 2013) nie narusza
ustaleń obowiązującego Studium;
4.28. zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim obejmującym
obszar zawarty pomiędzy ulicami: Słowackiego, Projektowaną 2, Sikorskiego i
Zawodzie zatwierdzonym Uchwałą Nr XX/310/04 Rady Miasta w Piotrkowie
Trybunalskim z dnia 26 maja 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 7 sierpnia
2004 r. Nr 224, poz. 2013);
4.29. stwierdzenia, że projekt zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury
telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
w Piotrkowie Trybunalskim obejmującym obszar zawarty między liniami
regulacyjnymi ulic: od północy: al. gen. Wł. Sikorskiego, od wschodu:
Projektowaną 2, od południa: ulicą projektowaną Z1/2 wraz z częścią terenu po
południowej stronie ulicy projektowanej Z1/2, stanowiącą rezerwę dla rozwiązań
komunikacyjnych połączenia ulic projektowanych GP i Z, określonych w
miejscowym ogólnym planie zagospodarowania przestrzennego m. Piotrkowa
Trybunalskiego i ul. Belzacką oraz od zachodu: granicą działek o nr ewid. 99/33,
99/43, 99/29, 99/30, 99/17, 99/9 w obrębie nr 29, zatwierdzonym Uchwałą Nr
IX/123/2003 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 czerwca 2003 r.
(Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 22 sierpnia 2003 r. Nr 232, poz. 2172) nie narusza
ustaleń obowiązującego Studium;
4.30. zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim obejmującym
obszar zawarty między liniami regulacyjnymi ulic: od północy: al. gen. Wł.
Sikorskiego, od wschodu: Projektowaną 2, od południa: ulicą projektowaną Z1/2
wraz z częścią terenu po południowej stronie ulicy projektowanej Z1/2, stanowiącą
rezerwę dla rozwiązań komunikacyjnych połączenia ulic projektowanych GP i Z,
określonych
w miejscowym ogólnym planie zagospodarowania przestrzennego
m. Piotrkowa Trybunalskiego i ul. Belzacką oraz od zachodu: granicą działek o nr
ewid. 99/33, 99/43, 99/29, 99/30, 99/17, 99/9 w obrębie nr 29, zatwierdzonym
Uchwałą Nr IX/123/2003 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30
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4.31.

4.32.

4.33.

4.34.

4.35.

czerwca 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 22 sierpnia 2003 r. Nr 232, poz.
2172);
stwierdzenia, że projekt zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury
telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
w rejonie ulic: Rakowskiej, Tomaszowskiej, Michałowskiej i Drogi Krajowej nr 8
(ulicy Trybunalskiej) w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą
Nr XXXIII/565/09 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 21 stycznia 2009
r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 5 marca 2009 r. Nr 41, poz. 442) nie narusza
ustaleń obowiązującego Studium;
zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym
planie zagospodarowania
przestrzennego w rejonie ulic:
Rakowskiej,
Tomaszowskiej, Michałowskiej i Drogi Krajowej nr 8 (ulicy Trybunalskiej) w
Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIII/565/09 Rady
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 21 stycznia 2009 r. (Dz. Urz. Woj.
Łódzkiego z dnia 5 marca 2009 r. Nr 41, poz. 442);
stwierdzenia, że projekt zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury
telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
w Piotrkowie Trybunalskim, obejmującym obszar ograniczony:
od północy: terenem ogrodów działkowych „Oaza” i linią regulacyjną ulicy
Projektowanej 1,
od wschodu: ulicą Łódzką
od południa: ul. Pawłowską i południową granicą terenu ujęcia wody
„Szczekanica”;
od zachodu: ul. 25 Pułku Piechoty oraz jej przedłużeniem do ul. Pawłowskiej
oraz ul. Pawłowską
zatwierdzonym Uchwałą Nr XVI/239/04 Rady Miejskiej w Piotrkowie
Trybunalskim z dnia 28 stycznia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 8
marca 2004 r. Nr 48, poz. 457) nie narusza ustaleń obowiązującego Studium;
zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim,
obejmującym obszar ograniczony:
od północy: terenem ogrodów działkowych „Oaza” i linią regulacyjną ulicy
Projektowanej 1,
od wschodu: ulicą Łódzką
od południa: ul. Pawłowską i południową granicą terenu ujęcia wody
„Szczekanica”;
od zachodu: ul. 25 Pułku Piechoty oraz jej przedłużeniem do ul. Pawłowskiej
oraz ul. Pawłowską
zatwierdzonym Uchwałą Nr XVI/239/04 Rady Miejskiej w Piotrkowie
Trybunalskim z dnia 28 stycznia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 8
marca 2004 r. Nr 48, poz. 457)
opinii dotyczącej wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji miasta Piotrków
Trybunalski;
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4.36. wprowadzenia Regulaminu przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym
zawierającego przepisy porządkowe dla pasażerów korzystających z publicznego
transportu zbiorowego organizowanego przez Miasto Piotrków Trybunalski;
4.37. upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Piotrkowie
Trybunalskim do załatwiania spraw z zakresu: gospodarowania odpadami
komunalnymi, organizatora publicznego transportu zbiorowego, przewozów na
liniach komunikacyjnych w komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego;
4.38. rozpatrzenia skargi pana Jana Kamińskiego na Prezydenta Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Informacja dot. kontroli przeprowadzonej w Ośrodku Sportu i Rekreacji przez zespół
kontrolny Komisji Rewizyjnej
7. Informacja o złożonych Prezydentowi Miasta oświadczeniach majątkowych.
8. Informacja z działalności Prezydenta Miasta miedzy sesjami.
9. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta dotycząca interpelacji, które wpłynęły między
sesjami.
10. Odpowiedzi na zapytania radnych.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie obrad XXVI Sesji.
Punkt 3
Przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Miasta w dniu 26 września 2012 r.
W wyniku przeprowadzonego głosowania (20-0-1) Rada Miasta przyjęła Protokół
z XXV Sesji Rady Miasta.
Punkt 4
Podjęcie uchwał
Punkt 4.1
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz
z autopoprawką Prezydenta Miasta
Opinie Komisji:
Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych
Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna.

–

opinia

pozytywna.

Pan Konrad Czyżyński – poprosił o kilka zdań informacji na temat zmian w pozycji A3-11
dot. wydatków majątkowych dotyczących Traktu Wielu Kultur. Chodzi szczególnie
o przesunięcie 1,8 mln zł z roku 2012 ze względu na brak decyzji zarządu wojewódzkiego
o przyznaniu dofinansowania.
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Pani Małgorzata Majczyna: „Wniosek, który miasto złożyło ponad 2 lata temu znajduje się
nadal na liście rezerwowej. Mamy informację, że na 2-giej pozycji. Czekamy przez ten czas
na wolne środki, które miały się pojawić po rozstrzygnięciu postępowań przetargowych przez
innych beneficjentów, którzy podpisali umowy. Wiemy, że zarząd województwa dysponuje
wolną kwotą, ale nie ma decyzji czy ta kwota pójdzie na wnioski oczekujące na liście
rezerwowej. Z naszej strony jesteśmy w zasadzie przygotowaniu do podpisania umowy –
brakuje nam tylko projektu technicznego ulicy Starowarszawskiej, na który rozstrzygnęliśmy
postępowanie przetargowe. To opracowanie będzie gotowe prawdopodobnie na początku
przyszłego roku. Jeśli chodzi o pozostałe zadania – w stosunku do Chrobrego mamy zlecony
program funkcjonalno-użytkowy, na budynek przy ul. Sieradzkiej 8 ten program został już
opracowany, na ulice które były objęte wnioskiem (Rwańska, Rycerska, P.O.W.) – mają one
gotowe i ważne pozwolenia na budowę. Czyli z naszej strony nie ma przeciwwskazań, żeby
realizować ten duży projekt natomiast brak decyzji o współfinansowaniu powoduje, że tak
naprawdę działalibyśmy na własne ryzyko nie mając pewności, ze kiedykolwiek poniesione
nakłady będą zrefundowane. W związku z tym z tymi dużymi przetargami na realizacje
wstrzymujemy się do decyzji zarządu województwa. Ponieważ jej nie ma do końca
października – jest nikłe prawdopodobieństwo, że do grudnia wydamy 1,8 mln zł. Dlatego
prezydent podjął decyzję o przesunięciu tej kwoty.”
Pan Konrad Czyżyński – poprosił także o informacje dot. zmiany odnośnie realizacji nowej
siedziby miejskiej biblioteki publicznej. Jak do tej pory miasto wydało na ten cel 1,193 mln
zł. Wiemy, że jest w tej sprawie negatywna rekomendacja Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego odnośnie dofinansowania zadania. Jaka sytuacja jest
z tą inwestycją? Kiedy kończy się pozwolenie na budowę? Jak to formalnie będzie
wyglądało?”
Pani Agnieszka Kosela: „Jeśli chodzi o bibliotekę to rzeczywiście Minister Rozwoju
Regionalnego nie uwzględnił naszego odwołania. Projekt przeszedł pozytywną ocenę
formalną – zabrakło nam 4 punktów na ocenie merytorycznej. W uzasadnieniu podano
informację, że projekt nie ma charakteru regionalnego z czym się nie zgadzaliśmy
i podnosiliśmy to w naszym proteście pokazując, że ten budynek mógłby być siedzibą dwóch
co najmniej dodatkowych, ponadregionalnych instytucji tj. Instytutu Badań nad
Parlamentaryzmem oraz Centrum Dialogu im. Ireny Sendlerowej. Niestety nie uzyskało
to akceptacji donatorów. W tej chwili rozglądamy się za innymi źródłami finansowania dla
tego projektu. Planujemy złożenie wniosku do nowej perspektywy finansowej w 2014 roku
albo do mechanizmu norweskiego (tu termin konkursu nie został jeszcze ustalony).
Pozwolenie na budowę jest ważne do września przyszłego roku.”
Pan Krzysztof Kozłowski: „Czy w roku 2013 nadwyżka budżetowa w kwocie 5 mln zł to jest
aktualny zapis? W ogólnym bilansie kredyty/pożyczki, ewentualna sprzedaż papierów
wartościowych – jest tu kwota 80 mln zł – w tym na pokrycie deficytu budżetu. Jaki
w związku z tym będzie deficyt budżetu przewidywany na koniec roku 2013.”
Pani Wiesława Łuczak: „Rok 2013 jest w tym momencie prognozowany – może się to różnić
od rzeczywistości bo nie znamy szczegółowych danych Ministerstwa Finansów. W tej chwili
planowany deficyt jest na poziomie 69 575 200,61 zł. 5 mln zł to są wolne środki wynikające
z rozliczenia lat ubiegłych, które w tym roku zostały uwolnione z finansowania deficytu.
To wynika z uchwały, którą państwo będziecie dzisiaj przyjmowali.”
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W wyniku przeprowadzonego głosowania (14-0-8) Rada Miasta podjęła Uchwałę
Nr XXVI/459/12 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz
z autopoprawką Prezydenta Miasta
Punkt 4.2
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2012 rok wraz z autopoprawką
Prezydenta Miasta
Opinie Komisji:
Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych
Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna.

–

opinia

pozytywna.

W wyniku przeprowadzonego głosowania (12-0-9) Rada Miasta podjęła Uchwałę
Nr XXVI/460/12 w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2012 rok wraz z autopoprawką
Prezydenta Miasta
Pan Marian Błaszczyński – ogłosił 10 minut przerwy w obradach.
Po 10 minutach Przewodniczący Rady Miasta wznowił obrady.
Punkt 4.3
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Opinie Komisji:
Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna.
Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna.
Pan Krzysztof Chojniak: „Zgłoszę za chwilę autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Zanim podam te stawki pani
skarbnik jeszcze sprawdzi i ewentualnie skoryguje moją wypowiedź. Po konsultacji
z radnymi klubu „Razem dla Piotrkowa”, radnymi PIS-u i radnym Platformy Obywatelskiej –
wsłuchując się jednocześnie w głos przedsiębiorców, z którymi przeprowadzaliśmy nie jedną
rozmowę dotyczącą stawek podatku od nieruchomości na nowy rok 2013 zgłaszam
do projektu uchwały następujące autopoprawki. Określa się następujące stawki podatku
od nieruchomości obowiązujące na terenie Piotrkowa Trybunalskiego: od 1 m2 powierzchni
użytkowej budynków lub ich części mieszkalnych – 0,71, związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych
na prowadzenie działalności gospodarczej – 21,6, związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,86 za 1 m2, od pozostałych gruntów zajętych na prowadzenie odpłatnej, statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – od 1 m2
powierzchni – 0,43. Stanowi to waloryzację – już nie o poziom inflacji – tylko poniżej
poziomu inflacji: zamiast 4% -3%.”
Pan Marek Konieczko – poprosił o 4 minuty przerwy.
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Pani Ewa Ziółkowska: „W imieniu Klubu Radnych SLD wnioskuję o 15 minut przerwy
w obradach.”
Pan Marian Błaszczyński – ogłosił 15 minut przerwy w obradach.
Po 15 minutach obrady wznowił Przewodniczący Rady Miasta, pan Marian Błaszczyński.
Pani Ewa Ziółkowska: „W imieniu radnych SLD, którzy niezmiennie przeciwni
są nadmiernemu obciążaniu skutkami braku środków finansowych w budżecie miasta
szeregowych mieszkańców chcę zgłosić wniosek o zmianę treści uchwały
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Na podstawie § 19 ust. 3
pkt. 1 Regulaminu Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego składamy wniosek o zmianę treści
§ 1 projektu uchwały Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości i wnosimy, aby paragraf ten miał następujące
brzmienie: Określa się stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Piotrkowa
Trybunalskiego na poziomie roku 2012 zgodnie z Uchwałą Nr XIV/275/11 Rady Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości. Pod wnioskiem podpisali się radni SLD: Ewa Ziółkowska,
Jan Dziemdziora, Bronisław Brylski i Szymon Miazek.”
Pani Anna Karlińska: „Zgodnie z § 27 Regulaminu Rady Miasta należy tę poprawkę
przegłosować. Jeżeli tę poprawkę przegłosujemy wejdzie ona w treść procedowanej uchwały,
która następnie będzie głosowana jako całość.”
Pan Krzysztof Chojniak: „pierwotnie proponowane stawki podatku od nieruchomości na
poziomie waloryzacji tylko i wyłącznie o poziom inflacji zakładały z tego tytułu wpływ do
budżetu w wysokości ok. 1,4 mln zł. Trzeba pamiętać o tym, że w każdej sytuacji, kiedy
samorząd nie korzysta ze stawek maksymalnych odbija się to również na subwencji dla
samorządu. Im większa różnica pomiędzy stawkami uchwalonymi a stawkami maksymalnymi
to mniejszy wpływ jeśli chodzi o subwencję. Dlatego też zmniejszając – tracimy podwójnie.
Chcę powiedzieć, że dość łatwo jest stawiać propozycje zmierzające do tego, żeby zmniejszyć
podatki i w ten sposób ulżyć mieszkańcom, przedsiębiorcom – myślę, że każdy na tej sali
chciałby tylko i wyłącznie takie działania podejmować. Trzeba pamiętać o tym, że każdy
budżet składa się zarówno z wydatków jak i z dochodów. W obliczu różnych potrzeb,
wielorakich potrzeb w naszym mieście dotyczących i bieżących wydatków związanych z
edukacją, z pomocą społeczną, z kulturą – realizujemy dużo kosztownych, ważnych,
rozwojowych inwestycji. Przy pozyskiwaniu pieniędzy z zewnątrz – a jako samorząd
piotrkowski robimy to skutecznie pomnażając środki własne – zawsze, w każdym przypadku
potrzebny jest udział własny. W związku z tym im więcej pieniędzy pozyskujemy
na realizację określonych programów, określonych inwestycji służących mieszkańcom
Piotrkowa tym więcej potrzebujemy pieniędzy własnych na zapewnienie udziału własnego.
Temu służy dbałość o to, aby po stronie dochodów w budżecie miasta była odpowiednia
kwota pieniędzy. Jest tych źródeł co najmniej kilka – jednym z nich jest podatek
od nieruchomości. Biorąc pod uwagę niełatwą sytuację ekonomiczną jaka ma miejsce obecnie
i wsłuchując się w te głosy zaproponowałem pierwotnie tylko i wyłącznie waloryzację w
oparciu o wskaźnik inflacji. Po jeszcze dodatkowych konsultacjach schodzimy z 4 na 3%
wzrost – czyli poniżej poziomu inflacji. Tak naprawdę więc realnego poziomu nie będzie.
Z tego tytułu są określone straty – trzeba zdawać sobie z tego sprawę. W związku z tym
pewnych zadań po stronie wydatków wykonamy mniej albo po prostu ich nie zrealizujemy.
Myślę, że ci, którzy składają takie wnioski taką świadomość mają. Myślę, że ten wniosek
18

zaprezentowany przeze mnie – już i tak niższy od realnego poziomu wpływu z podatku od
nieruchomości – jest i tak daleko idącym ustępstwem w obliczu sytuacji, z którą mamy
obecnie do czynienia w kraju i w mieście.”
Pani Ewa Ziółkowska: „Rzeczywiście chciałam potwierdzić to, co powiedział przed chwilą
pan prezydent, że mamy świadomość tego jak konstruuje się budżet i skąd bierze się
na potrzeby miasta pieniądze. Chciałabym przypomnieć, że w zeszłym roku podnieśliśmy
stawki tego podatku o blisko 12% średnio. To była bardzo wysoka podwyżka i w tym roku
liczyliśmy na to, że pozostaniemy na tym poziomie. To jest dopiero wierzchołek góry
lodowej. W tej chwili dopiero zaczynamy podnosić podatki, za chwilę mieszkańców miasta
będą czekały kolejne uchwały tego typu a więc kwestie związane z podnoszeniem cen energii,
wody i przerażająca w swym wymiarze już uchwała, która może nas czekać – dotycząca
wywózki śmieci, odpadów wszelkiego rodzaju. Dlatego uważamy, że podnoszenie w tej
chwili stawek podatku od nieruchomości powinno być bardzo wyważone i pozostać
na poziomie roku bieżącego. Radni SLD będą głosować przeciwko zaproponowanemu
projektowi uchwały.”
Pan Przemysław Winiarski: „Chciałem zapytać, czy dałoby się wskazać takie planowane
przez miasto działanie, czy taką inwestycję, która jeżeli podatków nie podniesiemy (nie
zrewaloryzujemy) nie zostanie na przykład wykonana. Czy można takie konkretne działanie
wskazać. Może da to pogląd opinii publicznej czy warto to robić czy nie warto tego robić?”
Pan Tomasz Sokalski: „Pan prezydent powiedział, że każdy chce zmniejszyć podatki… Ja nie
chcę zmniejszać podatków, chociaż to byłoby dobre dla miasta – chcę pozostawić te stawki na
poziomie roku 2012. Pozyskujemy pieniądze z zewnątrz na różnego rodzaju inwestycje. W
jaki sposób są one finansowane? Czy z środków własnych czy z kredytów? Pan prezydent
powiedział, że jeżeli nie będziemy mieli przychodów własnych nie będziemy mogli mieć
udziału własnego w projektach zewnętrznych.”
Pan Krzysztof Chojniak: „Oczywiście ten udział własny stanowią i pieniądze własne wprost
wpływające do budżetu i jeśli zachodzi taka potrzeba również pieniądze zaciągane w formie
kredytów i pożyczek. Odnosząc się do uwagi pana Sokalskiego dot. chęci obniżenia
podatków: ja bym chciał obniżać podatki. Powiem tak - dziś przyjmując waloryzację
o poziom niższy niż inflacja – choć nominalnie one wzrastają to tak naprawdę wzrostu realnie
nie ma. Chciałbym żebyście państwo przyjęli to do wiadomości: realnie z tego tytułu wzrostu
nie ma, jeśli inflacja jest większa od poziomu wzrostu tychże stawek. Odnosząc się do pytania
pana radnego Winiarskiego – oczywiście zmniejszając czy też pozbywając się wpływów do
budżetu można tutaj wskazywać wiele obszarów np. z zakresu remontów dróg, wybudowania
nowych, wyremontowania istniejących, wskazać wreszcie takie inwestycje które planujemy. I
o jednej takiej mogę powiedzieć, która stoi pod znakiem zapytania, choć z punktu widzenia
społecznego bardzo ważna – mianowicie przy ulicy Zamurowej planujemy wybudowanie
budynku mieszkalnego. Kilka efektów moglibyśmy uzyskać przez taką budowę: czynnik
społeczny związany z potrzebami mieszkaniowymi oraz ożywienie Starego Miasta. Nie
mamy jeszcze kosztorysu. Przybliżone dane wskazują na to, że będzie to kwota powyżej 2
mln zł. Tak więc, taka inwestycję można wskazać, jako tę, którą możemy wykonać albo też
zrezygnujemy z niej w sytuacji, kiedy nie zadbamy o odpowiednie wpływy do budżetu.
Wydając pieniądze na ważne sprawy z punktu widzenia społecznego wymagana jest dbałość
o odpowiedni poziom wpływów do budżetu miasta. I uchwalanie stawek – uwzględniając
tylko i wyłącznie poziom inflacji jest jak najbardziej zasadnym i obowiązkowym działaniem
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w takiej sytuacji jeśli chcemy mówić o inwestycjach, jeśli chcemy mówić o realizacji takich
m.in. bardzo potrzebnych wydatków z punktu widzenia społecznego.”
Pan Tomasz Sokalski: „Które z miejskich inwestycji współfinansowanych ze środków
zewnętrznych są lub będą finansowane z budżetu a nie z kredytu?”
Pani Wiesława Łuczak: „Taki podział na źródła finansowania – kredyt a środki własne – jest
bardzo płynny. My możemy to zmieniać w każdym momencie. To są środki zwrotne. Jeżeli
pożyczymy na daną inwestycję to również musimy mieć za moment zabezpieczone środki
własne na jej spłatę. W momencie, kiedy okazuje się, że mamy większe dochody lub gdy
mniejsze są inne wydatki niż wcześniej zakładano to natychmiast mamy środki własne na
udział własny w realizacji tych inwestycji większy. To nie ma większego znaczenia z tego
punktu widzenia ile my w danym momencie przypisujemy kredytu a ile środków własnych
ponieważ tylko środki celowe takie jak pożyczki preferencyjne czy to dotacje są przypisane
do danego zadania i one są zgodne z umowami zawartymi na finansowanie ich.”
Pani Katarzyna Gletkier: „Jakich oszczędności poszukał urząd miasta u siebie? Czy w
strukturach urzędu miasta również szukaliśmy oszczędności?”
Pan Krzysztof Chojniak: „Oczywiście szukamy oszczędności i takie działania podejmujemy.
Jesteśmy w tym momencie na etapie konstruowania budżetu miasta na rok 2013. W obliczu
trudnej sytuacji założenia są takie – i o tym wiedzą i kierownicy referatów, pracownicy
urzędu, kierownicy jednostek – że pomimo inflacji, pomimo wzrostu kosztów założenia są
takie, aby te wydatki w poszczególnych działach były na poziomie ubiegłego. Myślę,
że będzie to bardzo trudne do zrealizowania, ale takie działania są podejmowane co wskazuje
na to, że ta dbałość jeśli chodzi o budżet jest nie tylko po stronie dochodów, ale również
po stronie racjonalnie wydatkowanych pieniędzy.”
Pan Krzysztof Kozłowski: „Pan mówi do połowy radnych jako do nierozumiejących potrzeb
innych, jako osób które nie zdają sobie sprawy, że środki są potrzebne. Ja uważam natomiast,
że my stoimy też po tej stronie mieszkańców gdzie właśnie my wyrażamy troskę o to, aby
w tym trudnym czasie tzw. kryzysu światowego – kryzysu, który podobno w Polsce w 2013 r.
uderzy w mieszkańców ze znaczną siłą jeśli chodzi o środki finansowe i ich zasoby –
że właśnie my teraz w okresie tego właśnie trudnego okresu – m.in. pan – powinniśmy się
zastanowić czy warto ponosić te opłaty. Trudno – nie wykonamy czegoś co by np. mogło się
mieszkańcom okazać niezbędne lub potrzebna. Ale żebyśmy nie zapomnieli komu
my służymy. Samorząd to są mieszkańcy. My wypaczamy cały czas ideę samorządu. Jeżeli
my chcemy reprezentować tu mieszkańców to w tak trudnym okresie powinniśmy do tych
mieszkańców właśnie się ukłonić i powiedzieć: w tym roku nie wykonamy jakiś inwestycji,
ale musimy ten trudny okres przetrwać. Pan mówi o inflacji – że ta podwyżka jest nawet
poniżej poziomu inflacji. Fajnie – ale za chwilę będzie podwyżka innych mediów, będą
podwyżki cen żywności – i też nam każdy będzie mówił, że one są tylko podniesione
o wskaźnik inflacji. A czy ktoś się zapytał tych ludzi, czy pracodawcy będą mieli możliwość
zrewaloryzowania wynagrodzeń na poziomie inflacji? I to jeszcze tylko tym, którzy pracują –
bo tym, którzy nie pracują nikt przecież tej podwyżki nie zrekompensuje. Więc wzywam
do tego, żeby nie używać takich słów bo się czuję, jakbym za chwilę wyrażając swoją opinię
w głosowaniu jako ten, który nie rozumie potrzeb rozwoju miasta. To jest pewna utopia.”
Pan Krzysztof Chojniak: „Wspomniał pan o cenach energii i innych kosztach, które zaraz
wzrosną. Proszę zauważyć, że te obciążenia dotyczące i mieszkańców i przedsiębiorców
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i instytucji – one wynikają głównie z tych obciążeń, które nie zależą od samorządu – mam tu
na myśli ceny energii, obciążenia związane z ZUS-em, z podwyższoną składką rentową, z
płacami minimalnymi, obciążenia wynikające z VAT-u, z podatku dochodowego, PIT-u, CITu – to są główne obciążenia. Ale trzeba pamiętać o tym, że my jako samorząd mamy pewne
zadania ustawowe w zakresie chociażby oświaty, pomocy społecznej, kultury i pewne
działania musimy wykonywać niezależnie od sytuacji ekonomicznej i te koszty, które rosną
dotykają również naszych jednostek. I mamy obowiązek utrzymać jednostki oświatowe,
jednostki pomocy społecznej w obliczu rosnących np. cen energii. Czytałem przedwczoraj
wytyczne, informacje Ministerstwa Gospodarki. Jeśli chodzi o ceny energii – cena energii
planowana na 2013 r. w porównaniu z rokiem bieżącym rośnie o 22%.”
Pani Jadwiga Wójcik – wyraziła ubolewanie z powodu tego, że ogłaszane w obradach
przerwy są interpretowane przez radnego Kozłowskiego jako cyrk. Wyraziła opinię, że
zmniejszenie planowanej podwyżki podatku od nieruchomości uderzy w rzeczywistości
w osoby najbiedniejsze w mieście. Jako przewodnicząca Komisji Polityki Gospodarczej i
Spraw Mieszkaniowych styka się z osobami ubogimi i potrzebującymi codziennie. I na
przykład budowa lokali komunalnych jest tym osobom wręcz niezbędna.
Pan Marek Konieczko – postawił wniosek formalny o zamknięcie dyskusji.
Pan Marian Błaszczyński poddał wniosek pod głosowanie. W wyniku głosowania (14-3-2)
Rada Miasta postanowiła o zamknięciu dyskusji w tym punkcie.
Pan Marian Błaszczyński poddał pod głosowanie wniosek złożony przez panią Ewę
Ziółkowską w imieniu radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej. W wyniku głosowania (913-0) wniosek nie uzyskał poparcia Rady Miasta.
Pan Marian Błaszczyński poddał pod głosowania cały projekt uchwały wraz z autopoprawką
Prezydenta Miasta.
W wyniku przeprowadzonego głosowania (13-10-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę
Nr XXVI/461/12 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Przewodniczący Rady Miasta błędnie podał wynik głosowania różniący się od wskazań
sekretarzy – pracowników Biura Rady Miasta, którzy przedstawili wynik głosowania
jako: 13 głosów za, przy 10 głosach przeciwnych, bez głosów wstrzymujących. Wynik
podany przez Przewodniczącego Rady Miasta brzmiał: 13 głosów za, przy 9 głosach
przeciwnych, bez głosów wstrzymujących).

Punkt 4.4
Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty kartą płatniczą podatków
stanowiących dochody budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Opinie Komisji:
Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna
Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna,
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W wyniku przeprowadzonego głosowania (19-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę
Nr XXVI/46212 w sprawie dopuszczenia zapłaty kartą płatniczą podatków stanowiących
dochody budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Punkt 4.5
Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, niezabudowanej
nieruchomości położonej przy ul. Mickiewicza, stanowiącej własność Gminy Piotrków
Trybunalski, oznaczonej w ewidencji gruntów obr. 10 jako działka nr 102/4 o pow. 56
m², w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
Opinie Komisji:
Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna,
Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna.
W wyniku przeprowadzonego głosowania (19-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę
Nr XXVI/463/12 w sprawie sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, niezabudowanej
nieruchomości położonej przy ul. Mickiewicza, stanowiącej własność Gminy Piotrków
Trybunalski, oznaczonej w ewidencji gruntów obr. 10 jako działka nr 102/4 o pow. 56
m², w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
Punkt 4.6
Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego
nieruchomości stanowiącej własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonej
w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Rwańskiej
Opinie Komisji:
Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna,
Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna.
W wyniku przeprowadzonego głosowania (19-0-1) Rada Miasta podjęła Uchwałę
Nr XXVI/464/12 w sprawie sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego
nieruchomości stanowiącej własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonej
w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Rwańskiej
Punkt 4.7
Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, niezabudowanej
nieruchomości położonej przy ul. Sulejowskiej, stanowiącej własność Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów obr. 34 jako działki nr 129/2 o po.
0,0049 ha, 129/3 o pow. 0,0379 ha i 129/4 o pow. 0,0230 ha w celu poprawienia
warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
22

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna,
Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna
W wyniku przeprowadzonego głosowania (18-0-1) Rada Miasta podjęła Uchwałę
Nr XXVI/465/12 w sprawie sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, niezabudowanej
nieruchomości położonej przy ul. Sulejowskiej, stanowiącej własność Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów obr. 34 jako działki nr 129/2 o po.
0,0049 ha, 129/3 o pow. 0,0379 ha i 129/4 o pow. 0,0230 ha w celu poprawienia
warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
Punkt 4.8
Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, lokalu mieszkalnego
nr 10 w budynku położonym w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kazimierza Wielkiego
9, stanowiącego własność Gminy Piotrków Trybunalski łącznie z udziałem w prawie
użytkowania wieczystego działki
Komisja Budżetu, Finansów i Planowania– opinia pozytywna,
Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna
W wyniku przeprowadzonego głosowania (19-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę
Nr XXVI/466/12 w sprawie sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, lokalu mieszkalnego
nr 10 w budynku położonym w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kazimierza Wielkiego
9, stanowiącego własność Gminy Piotrków Trybunalski łącznie z udziałem w prawie
użytkowania wieczystego działki

Punkt 4.9
Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości położonej w Piotrkowie
Trybunalskim przy ul. Prostej 112, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr
371/2 o pow.0,8424 ha w obrębie 10 – stanowiącej własność Gminy Piotrków
Trybunalski na nieruchomość położoną przy ul. Prostej 202, oznaczoną w ewidencji
gruntów jako działki nr 422/1 o powierzchni 0,0044 ha i nr 422/2 o powierzchni 0,0847
ha oraz przy ul. Prostej 129, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki nr 263/1
o powierzchni 0,0045 ha i nr 263/2 o powierzchni 0,5279 ha w obrębie 10 – stanowiącą
własność osoby fizycznej
Komisja Budżetu, Finansów i Planowania– opinia pozytywna,
Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna
W wyniku przeprowadzonego głosowania (13-0-5) Rada Miasta podjęła Uchwałę
Nr XXVI/467/12 w sprawie zamiany nieruchomości położonej w Piotrkowie
Trybunalskim przy ul. Prostej 112, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr
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371/2 o pow.0,8424 ha w obrębie 10 – stanowiącej własność Gminy Piotrków
Trybunalski na nieruchomość położoną przy ul. Prostej 202, oznaczoną w ewidencji
gruntów jako działki nr 422/1 o powierzchni 0,0044 ha i nr 422/2 o powierzchni 0,0847
ha oraz przy ul. Prostej 129, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki nr 263/1
o powierzchni 0,0045 ha i nr 263/2 o powierzchni 0,5279 ha w obrębie 10 – stanowiącą
własność osoby fizycznej
Punkt 4.10
Podjęcie 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)
Komisja Budżetu, Finansów i Planowania– opinia pozytywna,
Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna
W wyniku przeprowadzonego głosowania (20-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę
Nr XXVI/468/12 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 4.11
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/382/12 Rady Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie określenia zadań i podziału środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji i Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2012 r.
Komisja ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Społecznych i Osób Niepełnosprawnych– opinia
pozytywna,
Komisja Budżetu, Finansów i Planowania– opinia pozytywna,
W wyniku przeprowadzonego głosowania (20-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę
Nr XXVI/469/12 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/382/12 Rady Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie określenia zadań i podziału środków

24

Państwowego Funduszu Rehabilitacji i Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2012 r.
Punkt 4.12
Podjęcie uchwały w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Piotrkowie
Trybunalskim
Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego –
opinia pozytywna,
W wyniku przeprowadzonego głosowania (20-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę
Nr XXVI/470/12 w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Piotrkowie
Trybunalskim
Punkt 4.13
Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama
Próchnika w Piotrkowie Trybunalski
Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego –
opinia pozytywna,
Komisja Oświaty i Nauki – opinia pozytywna
W wyniku przeprowadzonego głosowania (20-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę
Nr XXVI/471/12 w sprawie nadania Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama
Próchnika w Piotrkowie Trybunalski

Punkt 4.14
Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Ośrodka Działań Artystycznych
w Piotrkowie Trybunalskim
Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego –
opinia pozytywna,
Komisja Oświaty i Nauki – opinia pozytywna
W wyniku przeprowadzonego głosowania (20-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę
Nr XXVI/472/12 w sprawie nadania Statutu Ośrodka Działań Artystycznych
w Piotrkowie Trybunalskim
Pan Marian Błaszczyński – poprosił pana dyrektora Pawła Czajkę o przybliżenie Radzie
Miasta całego bloku uchwał dot. zagospodarowania przestrzennego.
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Pan Paweł Czajka: „Ten pakiet to 20 uchwał - de facto 10 uchwał zmieniających plany
miejscowe poprzedzonych uchwałą o zgodności danej zmiany ze studium. Swego czasu
podjęliśmy uchwały o zmianach w 36 planach zapisów zakazujących nośników
telekomunikacyjnych i masztów antenowych przekazujących. Zgodnie z ustawą o
telekomunikacji takie zakazy w planach miejscowych nie mogą się znajdować i należy je
zgodnie z poleceniem wojewody – w ślad ustawy – wykreślić. I dziś chodzi o tę procedurę
skreślania zakazu umieszczania przekaźników i nośników telekomunikacyjnych w obszarach
planów miejscowych.
Punkt 4.15
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia, że projekt zmiany ustaleń dotyczących
infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim obejmującym obszar zawarty pomiędzy
ulicami: Wojska Polskiego, Zawodzie, Twardosławicką i granicą nieruchomości przy
ul. Twardosławickiej 35 – ul. Wojska Polskiego 200, zatwierdzonym Uchwałą
Nr XLIV/769/05 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 grudnia 2005 r.
(Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 9 marca 2006 r. Nr 73, poz. 634) nie narusza ustaleń
obowiązującego Studium
Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego –
opinia pozytywna,
Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna
W wyniku przeprowadzonego głosowania (18-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę
Nr XXVI/473/12 w sprawie stwierdzenia, że projekt zmiany ustaleń dotyczących
infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim obejmującym obszar zawarty pomiędzy
ulicami: Wojska Polskiego, Zawodzie, Twardosławicką i granicą nieruchomości przy
ul. Twardosławickiej 35 – ul. Wojska Polskiego 200, zatwierdzonym Uchwałą
Nr XLIV/769/05 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 grudnia 2005 r.
(Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 9 marca 2006 r. Nr 73, poz. 634) nie narusza ustaleń
obowiązującego Studium
Punkt 4.16
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury
telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
w Piotrkowie Trybunalskim obejmującym obszar zawarty pomiędzy ulicami: Wojska
Polskiego,
Zawodzie,
Twardosławicką
i
granicą
nieruchomości
przy
ul. Twardosławickiej 35 – ul. Wojska Polskiego 200, zatwierdzonym Uchwałą
XLIV/769/05 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 grudnia 2005 r. (Dz.
Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 9 marca 2006 r. Nr 73, poz. 634)
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Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego –
opinia pozytywna,
Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna
W wyniku przeprowadzonego głosowania (19-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę
Nr XXVI/474/12 w sprawie zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury
telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
w Piotrkowie Trybunalskim obejmującym obszar zawarty pomiędzy ulicami: Wojska
Polskiego,
Zawodzie,
Twardosławicką
i
granicą
nieruchomości
przy
ul. Twardosławickiej 35 – ul. Wojska Polskiego 200, zatwierdzonym Uchwałą
XLIV/769/05 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 grudnia 2005 r. (Dz.
Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 9 marca 2006 r. Nr 73, poz. 634)
Punkt 4.17
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia, że projekt zmiany ustaleń dotyczących
infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego obszaru zawartego pomiędzy ulicą Żwirki, terenem kolejki
wąskotorowej, ulicą Parkową oraz terenem ujęcia wody „Żwirki” w Piotrkowie
Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr III/30/2002 Rady Miejskiej w Piotrkowie
Trybunalskim z dnia 30 grudnia 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 30 stycznia
2003 r. Nr 17, poz. 194) nie narusza ustaleń obowiązującego Studium
Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego –
opinia pozytywna,
Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna
W wyniku przeprowadzonego głosowania (19-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę
Nr XXVI/475/12 w sprawie stwierdzenia, że projekt zmiany ustaleń dotyczących
infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego obszaru zawartego pomiędzy ulicą Żwirki, terenem kolejki
wąskotorowej, ulicą Parkową oraz terenem ujęcia wody „Żwirki” w Piotrkowie
Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr III/30/2002 Rady Miejskiej w Piotrkowie
Trybunalskim z dnia 30 grudnia 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 30 stycznia
2003 r. Nr 17, poz. 194) nie narusza ustaleń obowiązującego Studium
Punkt 4.18
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury
telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru
zawartego pomiędzy ulicą Żwirki, terenem kolejki wąskotorowej, ulicą Parkową oraz
terenem ujęcia wody „Żwirki” w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą
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Nr III/30/2002 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 grudnia 2002 r.
(Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 30 stycznia 2003 r. Nr 17, poz. 194
Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego –
opinia pozytywna,
Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna
W wyniku przeprowadzonego głosowania (20-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę
Nr XXVI/476/12 w sprawie zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury
telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru
zawartego pomiędzy ulicą Żwirki, terenem kolejki wąskotorowej, ulicą Parkową oraz
terenem ujęcia wody „Żwirki” w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą
Nr III/30/2002 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 grudnia 2002 r.
(Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 30 stycznia 2003 r. Nr 17, poz. 194
Punkt 4.19
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia, że projekt zmiany ustaleń dotyczących
infrastruktury telekomunikacyjnej w zmianie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim, obejmującego obszar ograniczony:
od zachodu: ul. Żwirki, od północy: granicą z działką nr 133 – teren kolejki
wąskotorowej, od wschodu: ul. Parkową, od południa: granicą z działką nr 409 – ujęcie
wody „Żwirki”, zatwierdzonej Uchwałą Nr XLII/737/05 Rady Miasta w Piotrkowie
Trybunalskim z dnia 9 listopada 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 23 grudnia
2005 r. Nr 380, poz. 3963) nie narusza ustaleń obowiązującego Studium
Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego –
opinia pozytywna,
Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna
W wyniku przeprowadzonego głosowania (20-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę
Nr XXVI/477/12 w sprawie stwierdzenia, że projekt zmiany ustaleń dotyczących
infrastruktury telekomunikacyjnej w zmianie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim, obejmującego obszar ograniczony: od
zachodu: ul. Żwirki, od północy: granicą z działką nr 133 – teren kolejki wąskotorowej,
od wschodu: ul. Parkową, od południa: granicą z działką nr 409 – ujęcie wody „Żwirki”,
zatwierdzonej Uchwałą Nr XLII/737/05 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia 9 listopada 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 23 grudnia 2005 r. Nr 380,
poz. 3963) nie narusza ustaleń obowiązującego Studium
Punkt 4.20
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury
telekomunikacyjnej w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w
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Piotrkowie Trybunalskim, obejmującego obszar ograniczony: od zachodu: ul. Żwirki,
od północy: granicą z działką nr 133 – teren kolejki wąskotorowej, od wschodu: ul.
Parkową, od południa: granicą z działką nr 409 – ujęcie wody „Żwirki”, zatwierdzonej
Uchwałą Nr XLII/737/05 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 9 listopada
2005 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 23 grudnia 2005 r. Nr 380, poz. 3963)
Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego –
opinia pozytywna,
Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna
W wyniku przeprowadzonego głosowania (19-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę
Nr XXVI/478/12 w sprawie zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury
telekomunikacyjnej w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w
Piotrkowie Trybunalskim, obejmującego obszar ograniczony: od zachodu: ul. Żwirki,
od północy: granicą z działką nr 133 – teren kolejki wąskotorowej, od wschodu: ul.
Parkową, od południa: granicą z działką nr 409 – ujęcie wody „Żwirki”, zatwierdzonej
Uchwałą Nr XLII/737/05 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 9 listopada
2005 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 23 grudnia 2005 r. Nr 380, poz. 3963)
Punkt 4.21
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia, że projekt zmiany ustaleń dotyczących
infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim obejmującym obszar zawarty pomiędzy:
ulicą Świerczowską od nr 1 do nr 63, Ul. Zalesicką od nr 2 do nr 66, ulicą Przedborską –
nieruchomości o nr 27, 34 i 36, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLIV/770/05 Rady Miasta w
Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 grudnia 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 10
marca 2006 r. Nr 76, poz. 649) nie narusza ustaleń obowiązującego Studium
Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego –
opinia pozytywna,
Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna
W wyniku przeprowadzonego głosowania (19-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę
Nr XXVI/479/12 w sprawie stwierdzenia, że projekt zmiany ustaleń dotyczących
infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim obejmującym obszar zawarty pomiędzy:
ulicą Świerczowską od nr 1 do nr 63, Ul. Zalesicką od nr 2 do nr 66, ulicą Przedborską –
nieruchomości o nr 27, 34 i 36, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLIV/770/05 Rady Miasta w
Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 grudnia 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 10
marca 2006 r. Nr 76, poz. 649) nie narusza ustaleń obowiązującego Studium
Pan Ludomir Pencina ogłosił 20 minut przerwy w obradach.
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Punkt 4.22
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury
telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
w Piotrkowie Trybunalskim obejmującym obszar zawarty pomiędzy: ulicą
Świerczowską od nr 1 do nr 63, Ul. Zalesicką od nr 2 do
nr 66, ulicą Przedborską –
nieruchomości o nr 27, 34 i 36, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLIV/770/05 Rady Miasta w
Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 grudnia 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 10
marca 2006 r. Nr 76, poz. 649)
Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego –
opinia pozytywna,
Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna
W wyniku przeprowadzonego głosowania (19-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę
Nr XXVI/480/12 w sprawie zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury
telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
w Piotrkowie Trybunalskim obejmującym obszar zawarty pomiędzy: ulicą
Świerczowską od nr 1 do nr 63, Ul. Zalesicką od nr 2 do
nr 66, ulicą Przedborską –
nieruchomości o nr 27, 34 i 36, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLIV/770/05 Rady Miasta w
Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 grudnia 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 10
marca 2006 r. Nr 76, poz. 649)
Punkt 4.23
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia, że projekt zmiany ustaleń dotyczących
infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego obejmującym obszar w Piotrkowie Trybunalskim, zawarty pomiędzy
ulicą Pawłowską, nieruchomością przy ul. Pawłowskiej 52, terenem ogrodów
działkowych „Malwa”, ulicą Wojska Polskiego oraz wschodnimi granicami
nieruchomości położonych przy ul. Wojska Polskiego Nr 189a, 189 i 191; zatwierdzonym
Uchwałą Nr XIX/297/04 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 kwietnia
2004 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 5 czerwca 2004 r. Nr 153, poz. 1404) nie narusza
ustaleń obowiązującego Studium
Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego opinia pozytywna,
Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych - opinia pozytywna
W wyniku przeprowadzonego głosowania (18-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę
Nr XXVI/481/12 w sprawie stwierdzenia, że projekt zmiany ustaleń dotyczących
infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego obejmującym obszar w Piotrkowie Trybunalskim, zawarty pomiędzy
ulicą Pawłowską, nieruchomością przy ul. Pawłowskiej 52, terenem ogrodów
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działkowych „Malwa”, ulicą Wojska Polskiego oraz wschodnimi granicami
nieruchomości położonych przy ul. Wojska Polskiego Nr 189a, 189 i 191; zatwierdzonym
Uchwałą Nr XIX/297/04 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 kwietnia
2004 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 5 czerwca 2004 r. Nr 153, poz. 1404) nie narusza
ustaleń obowiązującego Studium
Punkt 4.24
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury
telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
obejmującym obszar w Piotrkowie Trybunalskim, zawarty pomiędzy ulicą Pawłowską,
nieruchomością przy ul. Pawłowskiej 52, terenem ogrodów działkowych „Malwa”, ulicą
Wojska Polskiego oraz wschodnimi granicami nieruchomości położonych przy ul.
Wojska Polskiego Nr 189a, 189 i 191; zatwierdzonym Uchwałą Nr XIX/297/04 Rady
Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 kwietnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego
z dnia 5 czerwca 2004 r. Nr 153, poz. 1404)
Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego opinia pozytywna,
Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych - opinia pozytywna
W wyniku przeprowadzonego głosowania (18-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę
Nr XXVI/482/12 w sprawie zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury
telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
obejmującym obszar w Piotrkowie Trybunalskim, zawarty pomiędzy ulicą Pawłowską,
nieruchomością przy ul. Pawłowskiej 52, terenem ogrodów działkowych „Malwa”, ulicą
Wojska Polskiego oraz wschodnimi granicami nieruchomości położonych przy ul.
Wojska Polskiego Nr 189a, 189 i 191; zatwierdzonym Uchwałą Nr XIX/297/04 Rady
Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 kwietnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego
z dnia 5 czerwca 2004 r. Nr 153, poz. 1404)
Punkt 4.25
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia, że projekt zmiany ustaleń dotyczących
infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim obejmującym obszar zawarty pomiędzy
ulicami: Wolborską, Podleśną, Wierzejską oraz projektowaną Z1/2 określoną
miejscowym
planem
zagospodarowania
przestrzennego
miasta
Piotrkowa
Trybunalskiego, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLII/736/05 Rady Miasta w Piotrkowie
Trybunalskim
z dnia 9 listopada 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 3 stycznia
2006 r. Nr 2, poz. 9) nie narusza ustaleń obowiązującego Studium
Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego opinia pozytywna,
Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych - opinia pozytywna
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W wyniku przeprowadzonego głosowania (18-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę
Nr XXVI/483/12 w sprawie stwierdzenia, że projekt zmiany ustaleń dotyczących
infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim obejmującym obszar zawarty pomiędzy
ulicami: Wolborską, Podleśną, Wierzejską oraz projektowaną Z1/2 określoną
miejscowym
planem
zagospodarowania
przestrzennego
miasta
Piotrkowa
Trybunalskiego, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLII/736/05 Rady Miasta w Piotrkowie
Trybunalskim
z dnia 9 listopada 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 3 stycznia
2006 r. Nr 2, poz. 9) nie narusza ustaleń obowiązującego Studium
Punkt 4.26
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury
telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w
Piotrkowie Trybunalskim obejmującym obszar zawarty pomiędzy ulicami: Wolborską,
Podleśną, Wierzejską oraz projektowaną Z1/2 określoną miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego, zatwierdzonym
Uchwałą Nr XLII/736/05 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 9 listopada
2005 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 3 stycznia 2006 r. Nr 2, poz. 9)
Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego opinia pozytywna,
Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych - opinia pozytywna
W wyniku przeprowadzonego głosowania (16-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę
Nr XXVI/484/12 w sprawie zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury
telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w
Piotrkowie Trybunalskim obejmującym obszar zawarty pomiędzy ulicami: Wolborską,
Podleśną, Wierzejską oraz projektowaną Z1/2 określoną miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego, zatwierdzonym
Uchwałą Nr XLII/736/05 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 9 listopada
2005 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 3 stycznia 2006 r. Nr 2, poz. 9)
Punkt 4.27
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia, że projekt zmiany ustaleń dotyczących
infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim obejmującym obszar zawarty pomiędzy
ulicami: Słowackiego, Projektowaną 2, Sikorskiego i Zawodzie zatwierdzonym Uchwałą
Nr XX/310/04 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 maja 2004 r. (Dz. Urz.
Woj. Łódzkiego z dnia 7 sierpnia 2004 r. Nr 224, poz. 2013) nie narusza ustaleń
obowiązującego Studium
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Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego opinia pozytywna,
Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych - opinia pozytywna
W wyniku przeprowadzonego głosowania (16-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę
Nr XXVI/485/12 w sprawie stwierdzenia, że projekt zmiany ustaleń dotyczących
infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim obejmującym obszar zawarty pomiędzy
ulicami: Słowackiego, Projektowaną 2, Sikorskiego i Zawodzie zatwierdzonym Uchwałą
Nr XX/310/04 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 maja 2004 r. (Dz. Urz.
Woj. Łódzkiego z dnia 7 sierpnia 2004 r. Nr 224, poz. 2013) nie narusza ustaleń
obowiązującego Studium
Punkt 4.28
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury
telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w
Piotrkowie Trybunalskim obejmującym
obszar zawarty pomiędzy ulicami:
Słowackiego, Projektowaną 2, Sikorskiego i Zawodzie zatwierdzonym Uchwałą Nr
XX/310/04 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 maja 2004 r. (Dz. Urz.
Woj. Łódzkiego z dnia 7 sierpnia 2004 r. Nr 224, poz. 2013)
Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego opinia pozytywna,
Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych - opinia pozytywna
W wyniku przeprowadzonego głosowania (16-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę
Nr XXVI/486/12 w sprawie zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury
telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
w Piotrkowie Trybunalskim obejmującym
obszar zawarty pomiędzy ulicami:
Słowackiego, Projektowaną 2, Sikorskiego i Zawodzie zatwierdzonym Uchwałą Nr
XX/310/04 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 maja 2004 r. (Dz. Urz.
Woj. Łódzkiego z dnia 7 sierpnia 2004 r. Nr 224, poz. 2013)

Punkt 4.29
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia, że projekt zmiany ustaleń dotyczących
infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim obejmującym obszar zawarty między
liniami regulacyjnymi ulic: od północy: al. gen. Wł. Sikorskiego, od wschodu:
Projektowaną 2, od południa: ulicą projektowaną Z1/2 wraz z częścią terenu po
południowej stronie ulicy projektowanej Z1/2, stanowiącą rezerwę dla rozwiązań
komunikacyjnych połączenia ulic projektowanych GP i Z, określonych w miejscowym
33

ogólnym planie zagospodarowania przestrzennego m. Piotrkowa Trybunalskiego i ul.
Belzacką oraz od zachodu: granicą działek o nr ewid. 99/33, 99/43, 99/29, 99/30, 99/17,
99/9 w obrębie nr 29, zatwierdzonym Uchwałą Nr IX/123/2003 Rady Miasta w
Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 czerwca 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 22
sierpnia 2003 r. Nr 232, poz. 2172) nie narusza ustaleń obowiązującego Studium
Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego opinia pozytywna,
Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych - opinia pozytywna
W wyniku przeprowadzonego głosowania (16-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę
Nr XXVI/487/12 w sprawie stwierdzenia, że projekt zmiany ustaleń dotyczących
infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim obejmującym obszar zawarty między
liniami regulacyjnymi ulic: od północy: al. gen. Wł. Sikorskiego, od wschodu:
Projektowaną 2, od południa: ulicą projektowaną Z1/2 wraz z częścią terenu po
południowej stronie ulicy projektowanej Z1/2, stanowiącą rezerwę dla rozwiązań
komunikacyjnych połączenia ulic projektowanych GP i Z, określonych w miejscowym
ogólnym planie zagospodarowania przestrzennego m. Piotrkowa Trybunalskiego i ul.
Belzacką oraz od zachodu: granicą działek o nr ewid. 99/33, 99/43, 99/29, 99/30, 99/17,
99/9 w obrębie nr 29, zatwierdzonym Uchwałą Nr IX/123/2003 Rady Miasta w
Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 czerwca 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 22
sierpnia 2003 r. Nr 232, poz. 2172) nie narusza ustaleń obowiązującego Studium
Punkt 4.30
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury
telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
w Piotrkowie Trybunalskim obejmującym obszar zawarty między liniami
regulacyjnymi ulic: od północy: al. gen. Wł. Sikorskiego, od wschodu: Projektowaną 2,
od południa: ulicą projektowaną Z1/2 wraz z częścią terenu po południowej stronie ulicy
projektowanej Z1/2, stanowiącą rezerwę dla rozwiązań komunikacyjnych połączenia
ulic projektowanych GP i Z, określonych w miejscowym ogólnym planie
zagospodarowania przestrzennego m. Piotrkowa Trybunalskiego i ul. Belzacką oraz
od zachodu: granicą działek o nr ewid. 99/33, 99/43, 99/29, 99/30, 99/17, 99/9 w obrębie
nr 29, zatwierdzonym Uchwałą Nr IX/123/2003 Rady Miasta w Piotrkowie
Trybunalskim z dnia 30 czerwca 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 22 sierpnia
2003 r. Nr 232, poz. 2172)
Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego opinia pozytywna,
Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych - opinia pozytywna
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W wyniku przeprowadzonego głosowania (17-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę
Nr XXVI/488/12 w sprawie zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury
telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
w Piotrkowie Trybunalskim obejmującym obszar zawarty między liniami
regulacyjnymi ulic: od północy: al. gen. Wł. Sikorskiego, od wschodu: Projektowaną 2,
od południa: ulicą projektowaną Z1/2 wraz z częścią terenu po południowej stronie ulicy
projektowanej Z1/2, stanowiącą rezerwę dla rozwiązań komunikacyjnych połączenia
ulic projektowanych GP i Z, określonych w miejscowym ogólnym planie
zagospodarowania przestrzennego m. Piotrkowa Trybunalskiego i ul. Belzacką oraz
od zachodu: granicą działek o nr ewid. 99/33, 99/43, 99/29, 99/30, 99/17, 99/9 w obrębie
nr 29, zatwierdzonym Uchwałą Nr IX/123/2003 Rady Miasta w Piotrkowie
Trybunalskim z dnia 30 czerwca 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 22 sierpnia
2003 r. Nr 232, poz. 2172)
Punkt 4.31
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia, że projekt zmiany ustaleń dotyczących
infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego w rejonie ulic: Rakowskiej, Tomaszowskiej, Michałowskiej i Drogi
Krajowej nr 8 (ulicy Trybunalskiej) w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym
Uchwałą Nr XXXIII/565/09 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 21 stycznia
2009 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 5 marca 2009 r. Nr 41, poz. 442) nie narusza
ustaleń obowiązującego Studium
Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego opinia pozytywna,
Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych - opinia pozytywna
W wyniku przeprowadzonego głosowania (17-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę
Nr XXVI/489/12 w sprawie stwierdzenia, że projekt zmiany ustaleń dotyczących
infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego w rejonie ulic: Rakowskiej, Tomaszowskiej, Michałowskiej i Drogi
Krajowej nr 8 (ulicy Trybunalskiej) w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym
Uchwałą Nr XXXIII/565/09 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 21 stycznia
2009 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 5 marca 2009 r. Nr 41, poz. 442) nie narusza
ustaleń obowiązującego Studium
Punkt 4.32
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury
telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie
ulic: Rakowskiej, Tomaszowskiej, Michałowskiej i Drogi Krajowej nr 8 (ulicy
Trybunalskiej) w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIII/565/09
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Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 21 stycznia 2009 r. (Dz. Urz. Woj.
Łódzkiego z dnia 5 marca 2009 r. Nr 41, poz. 442)
Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego opinia pozytywna,
Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych - opinia pozytywna
W wyniku przeprowadzonego głosowania (17-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę
Nr XXVI/490/12 w sprawie zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury
telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie
ulic: Rakowskiej, Tomaszowskiej, Michałowskiej i Drogi Krajowej nr 8 (ulicy
Trybunalskiej) w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIII/565/09
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 21 stycznia 2009 r. (Dz. Urz. Woj.
Łódzkiego z dnia 5 marca 2009 r. Nr 41, poz. 442)
Pan Ludomir Pencina ogłosił 20 minut przerwy w obradach.
Punkt 4.33
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia, że projekt zmiany ustaleń dotyczących
infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim, obejmującym obszar ograniczony:
od północy: terenem ogrodów działkowych „Oaza” i linią regulacyjną ulicy
Projektowanej 1, od wschodu: ulicą Łódzką od południa: ul. Pawłowską i południową
granicą terenu ujęcia wody „Szczekanica”; od zachodu: ul. 25 Pułku Piechoty oraz jej
przedłużeniem do ul. Pawłowskiej oraz ul. Pawłowską zatwierdzonym Uchwałą Nr
XVI/239/04 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 stycznia 2004 r. (Dz.
Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 8 marca 2004 r. Nr 48, poz. 457) nie narusza ustaleń
obowiązującego Studium
Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego opinia pozytywna,
Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych - opinia pozytywna
W wyniku przeprowadzonego głosowania (18-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę
Nr XXVI/491/12 w sprawie stwierdzenia, że projekt zmiany ustaleń dotyczących
infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim, obejmującym obszar ograniczony: od
północy: terenem ogrodów działkowych „Oaza” i linią regulacyjną ulicy Projektowanej
1, od wschodu: ulicą Łódzką od południa: ul. Pawłowską i południową granicą terenu
ujęcia wody „Szczekanica”; od zachodu: ul. 25 Pułku Piechoty oraz jej przedłużeniem
do ul. Pawłowskiej oraz ul. Pawłowską zatwierdzonym Uchwałą Nr XVI/239/04 Rady
Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 stycznia 2004 r. (Dz. Urz. Woj.
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Łódzkiego z dnia 8 marca 2004 r. Nr 48, poz. 457) nie narusza ustaleń obowiązującego
Studium
Punkt 4.34
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury
telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w
Piotrkowie Trybunalskim, obejmującym obszar ograniczony: od północy: terenem
ogrodów działkowych „Oaza” i linią regulacyjną ulicy Projektowanej 1, od wschodu:
ulicą Łódzką od południa: ul. Pawłowską i południową granicą terenu ujęcia wody
„Szczekanica”; od zachodu: ul. 25 Pułku Piechoty oraz jej przedłużeniem do ul.
Pawłowskiej oraz ul. Pawłowską zatwierdzonym Uchwałą Nr XVI/239/04 Rady
Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 stycznia 2004 r. (Dz. Urz. Woj.
Łódzkiego z dnia 8 marca 2004 r. Nr 48, poz. 457)
Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego opinia pozytywna,
Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych - opinia pozytywna
W wyniku przeprowadzonego głosowania (18-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę
Nr XXVI/492/12 w sprawie zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury
telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
w Piotrkowie Trybunalskim, obejmującym obszar ograniczony: od północy: terenem
ogrodów działkowych „Oaza” i linią regulacyjną ulicy Projektowanej 1, od wschodu:
ulicą Łódzką od południa: ul. Pawłowską i południową granicą terenu ujęcia wody
„Szczekanica”; od zachodu: ul. 25 Pułku Piechoty oraz jej przedłużeniem do ul.
Pawłowskiej oraz ul. Pawłowską zatwierdzonym Uchwałą Nr XVI/239/04 Rady
Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 stycznia 2004 r. (Dz. Urz. Woj.
Łódzkiego z dnia 8 marca 2004 r. Nr 48, poz. 457)
Punkt 4.35
Podjęcie uchwały w sprawie opinii dotyczącej wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji
miasta Piotrków Trybunalski
Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego opinia pozytywna,
Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych - opinia pozytywna
W wyniku przeprowadzonego głosowania (18-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę
Nr XXVI/493/12 w sprawie opinii dotyczącej wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji
miasta Piotrków Trybunalski
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Punkt 4.36
Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu przewozu osób w publicznym
transporcie zbiorowym zawierającego przepisy porządkowe dla pasażerów
korzystających z publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Miasto
Piotrków Trybunalski
Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego opinia pozytywna,
Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych - opinia pozytywna
W wyniku przeprowadzonego głosowania (18-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę
Nr XXVI/494/12 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przewozu osób w publicznym
transporcie zbiorowym zawierającego przepisy porządkowe dla pasażerów
korzystających z publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Miasto
Piotrków Trybunalski
Punkt 4.37
Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania
Miasta w Piotrkowie Trybunalskim do załatwiania spraw z zakresu: gospodarowania
odpadami komunalnymi, organizatora publicznego transportu zbiorowego, przewozów
na liniach komunikacyjnych w komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego opinia pozytywna,
Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych - opinia pozytywna
W wyniku przeprowadzonego głosowania (18-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę
Nr XXVI/495/12 w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania
Miasta w Piotrkowie Trybunalskim do załatwiania spraw z zakresu: gospodarowania
odpadami komunalnymi, organizatora publicznego transportu zbiorowego, przewozów
na liniach komunikacyjnych w komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Punkt 4.38
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pana Jana Kamińskiego na Prezydenta
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

38

Pan Marian Błaszczyński – poinformował, że Komisja Rewizyjna stanęła na stanowisku aby
uznać skargę za bezzasadną.
W wyniku przeprowadzonego głosowania (16-0-2) Rada Miasta podjęła Uchwałę
Nr XXVI/496/12 w sprawie rozpatrzenia skargi pana Jana Kamińskiego na Prezydenta
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Punkt 5
Interpelacje i zapytania radnych
Pan Marian Błaszczyński przekazał przewodniczenie obrad panu Mariuszowi Staszkowi.
Pan Mariusz Staszek – poinformował, że interpelację pisemną złożył do stołu prezydialnego
pan radny Przemysław Winiarski
Pan Rafał Czajka: „Jaka jest możliwość zorganizowania siłowni zewnętrznej dla osób
starszych w zachodniej części miasta, w okolicach ulicy Belzackiej? Czy prawdą jest, że
lokalizacja dla takiej siłowni to teren tzw. górki w pobliżu OSiR przy ulicy Belzackiej?”
Pan Tomasz Sokalski: „Wielu mieszkańców zgłasza mi problem, który pojawił się w naszym
mieście – mianowicie pojawienie się bardzo dużej ilości szczurów. Niektórzy mieszkańcy,
szczególnie ci z osiedla Wyzwolenia zwracają uwagę, że przegryzane są rury kanalizacyjne a
w niektórych przypadkach szczury wychodzą nawet z instalacji kanalizacyjnych przez toalety.
Czy pan prezydent mógłby podjąć na terenie miasta deratyzację?”
Pan Tomasz Sokalski: „Drugi wniosek dotyczy dostawienia ławek na skwerze na
skrzyżowaniu ulic Wyzwolenia i Sulejowskiej. Znajdujące się tam obecnie ławki są fatalnym
stanie. Jeśli byłaby taka możliwość proszę o ich naprawę i o ewentualnie dostawienie jeszcze
kilku nowych ławek.”
Pan Tomasz Sokalski: „Trzecia sprawa dotyczy trasy S8. Z doniesień medialnych wiemy, że
niebawem ta trasa będzie już oddana do użytkowania. Sprawdzając lub też analizując mapę na
stronie GDDKiA zauważyłem, że miasto Tomaszów Maz. zadbało o to, żeby wszystkie
zjazdy, które są do Tomaszowa Maz. w nazwie miały nazwę miejscowości np. Tomaszów
Północ, Tomaszów Wschód. W naszym mieście te zjazdy nazywają się całkowicie inaczej.
Chociażby zjazd przy ul. Rakowskiej to „zjazd Moszczenica”. Dokładając do tego połączenie
z DK nr 1 mamy „zjazd bełchatowski” podczas gdy mógłby to być np. „zjazd Piotrków
Zachód”. Czy władze miasta mogłyby – myślę, że jeszcze jest na to czas - zadbać o to, żeby
choćby w taki sposób miasto było promowane. To przecież też jest promocja dla miasta
i ułatwienie dla mieszkańców poruszania się w kierunku naszego miasta. Tak więc węzeł
bełchatowski mógłby się nazywać „Piotrków Zachód” a moszczenicki „Piotrków Wschód”.”
Pan Jan Dziemdziora: „Chciałem wrócić do tematu, który podejmowałem wraz z panem
radnym Masiarkiem na sesji sierpniowej. Podejmowała również ten temat radna Kwiecińska
na sesji wrześniowej. Chodzi mianowicie o dworzec PKP. Cieszyliśmy się, że będzie to
perełka, wizytówka miasta i tak było w momencie oddania tego obiektu do użytku – wszystko
się świeciło i było fajnie. Natomiast zaczyna się proces degradacji tego obiektu
i przywracanie stanu poprzedniego. W poczekalni sufit-ściany pękają tynki,
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w pomieszczeniach, które stoją puste i niezagospodarowane zaczyna wchodzić grzyb, drzwi
wejściowe od strony P.O.W. nie spełniają swojej funkcji bo mechanizmy nie działają, drzwi
prowadzące na perony już połamane i nie spełniają swojej funkcji, okna się nie domykają
a peron 1 to jeden wielki gołębnik. W związku z tym zaczyna to - zamiast przysparzać nam
satysfakcji - dawać obraz siermiężny i nie dający dobrego obrazu nie tylko dla mieszkańców
Piotrkowa ale i dla osób przyjezdnych. Kiedy z radnym Masiarkiem pokazywaliśmy
dysfunkcje funkcjonowania tego dworca (brak informacji, bądź zbyt głośnie megafony)
prezydent Karzewnik stwierdził, że zostanie wysłane zapytanie do PKP z prośbą
o uregulowanie tych spraw o których z radnym Masiarkiem rozmawialiśmy. Chodziło
również i o to, co postulowała radna Kwiecińska przypominając o potrzebie dostosowania
tego obiektu dla osób niepełnosprawnych. W związku z tym procesem postępującej
degradacji chciałem spytać pana wiceprezydenta czy na to zapytanie przyszła odpowiedź z
PKP, jakiekolwiek stanowisko? Czy w związku z tym obrazem, który przed chwilą opisałem
kierownictwo miasta ma zamiar cokolwiek w tym zakresie uczynić?”
Pan Jan Dziemdziora: „Razem z radnym Czyżyńskim podejmowałem we wrześniu kwestię
w której chodziło o laptopy dla co najmniej stu piotrkowskich rodzin, których poziom
dochodów jest poniżej standardów. Pamiętam wypowiedź sekretarza miasta, który znajdując
się w stanie euforii twierdził że ‘już, już, już’. Natomiast wypowiedź pana Marka
Krawczyńskiego na sesji wrześniowej sprowadziła się do stwierdzenia: „Jesteśmy w zasadzie
na etapie początkowym”. Chciałem zapytać, czy poszliśmy dalej i przeszliśmy do kolejnego
etapu działania w zakresie pozyskania tych komputerów dla najmniej uposażanych rodzin?
Nie wspomnę, że komputery te miały też trafić do Miejskiej Biblioteki Publicznej i
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.”
Pan Jan Dziemdziora: „Trzecie pytanie dotyczy remontu ulicy Narutowicza. Jak widać ulica
ta jest remontowana na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Zjazdowej. Czy są koncepcje
poprowadzenia remontu nawierzchni tej ulic do jej końca, czyli prawie do ul. Armii
Krajowej? Słyszałem chyba nawet wypowiedź pani dyrektor Majczyny, że jest koncepcja,
żeby stworzyć i udrożnić wyjazd na ulicę Armii Krajowej z tej ulicy Narutowicza?”
Pan Jan Dziemdziora: Chciałem prosić o doprecyzowanie togo, co powiedział Dyrektor
Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji na posiedzeniu komisji Polityki Gospodarczej, kiedy
to podejmowaliśmy temat targowiska na ul. Bawełnianej. Pan dyrektor mówił, że wykonano
pierwszy etap i mówił, że będą podejmowane kolejne prace zmierzające do tego, żeby
nastąpiło tam ucywilizowanie tego targowiska. Chciałem zapytać jakie czasookresy pan
dyrektor przewiduje do wykonania kolejnych prac?”
Pan Jan Dziemdziora: „Chciałem postawić wniosek, żeby w sposób należyty zajęto się
oczyszczaniem tzw. czarnej drogi od ul Narutowicza w kierunku ul. Słowackiego a w
szczególności na odcinku od ul. Narutowicza do schodów. Kiedyś ten temat już
podejmowałem i wówczas straż miejska stanęła na wysokości zadania i wyegzekwowała od
podmiotów odpowiedzialnych systematyczne oczyszczanie. W tej chwili jest tam po prostu
bałagan – liście, śmieci itd.”
Pan Jan Dziemdziora: „Czy stosowne rozporządzenie ministra Infrastruktury – bądź innego
właściwego ministra – reguluje wygląd chodników dla pieszych. Chodzi mi o wystające
płyty. Czy są jakieś wskazania, że płyta wystająca na 2 milimetry czy 10 cm to jest
dysfunkcja, która zagraża bezpieczeństwu, czy też nie jest to uregulowane w sensie
stosownych przepisów?”
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Pani Katarzyna Gletkier – poprosiła o naprawę nawierzchni uliczki biegnącej
od ul. Kostromskiej w stronę wieżowców przy ul. Emilii Plater, a która to ulica leży
w zarządzie miasta.
Pan Rafał Czajka: „Jakiś czas temu mieszkańcy bloku 22 przy ul. Kostromska 66
kontaktowali się ze mną jako Przewodniczącym Rady Osiedla „Belzacka” o przekazanie
Prezydentowi Miasta prośby przeanalizowania utworzenia miejsc parkingowych wzdłuż ulicy
Kostromskiej przy omawianym bloku. Z tego co wiem to pan prezydent Krzysztof Chojniak
podjął stosowne kroki zmierzające do wyjaśnienia czy stworzenie tych miejsc parkingowych
jest możliwe. Jeżeli taka analiza będzie już dokonana i odpowiedź będzie pozytywna to
chciałbym złożyć wniosek o utworzenie tych miejsc parkingowych w kolejnym roku
kalendarzowym.”
Pan Adam Gaik: „Chciałem zapytać, czy przewidywany jest remont lub jakieś inne nakłady
na inwestycje w ulicach: Częstochowska, Złota, Górna i tamten rejon aż do SP nr 13? Moje
drugie pytanie dotyczy wyjazdu z ulicy Górnej i Częstochowskiej do Al. Sikorskiego – kiedyś
ten problem był już rozważany – czy jest możliwy tylko wjazd czy może wjazd i wyjazd tak,
aby udrożnić wylot z ulicy Górnej przy podziemnym przejściu dla pieszych, tak aby tamten
trójkąt miasta odżył i miał komunikację bezpośrednią a nie wyjazd ul. Dmowskiego w
kierunku fabryki maszyn.”
Pan Krzysztof Kozłowski: „No odpowiedź mnie nie zadawala, ale chociaż jedna rzecz mnie
zadawala – że po ośmiu latach dostałem wreszcie odpowiedź, w której jasno jest
sformułowane… Nie na zasadzie „jak będziemy mieli, jak będziemy posiadali, staramy się,
myślimy” tylko jasno „nie wykonamy w tym roku bieżącym, nie odtworzymy chodnika od nr
105 do końca ul. Jerozolimskiej”. Miałem taka nadzieję, bo na spotkaniu, które odbywało się
w SP nr 5 z częścią mieszkańców przy przedstawiania projektu budowy ulicy Krętej była
rozważana możliwość wykonania tego chodnika w ulicy Jerozolimskiej. Teraz dostałem jasną
odpowiedź – że ta praca nie zostanie wykonana w roku bieżącym. Czy będzie może
wykonana w roku następnym? Nie mam wciąż odpowiedzi na dwa pytania, które zadałem
miesiąc temu na sesji. Jedno dotyczyło przyszłości ciepłownictwa w Piotrkowie – czy
rozważamy jakieś inwestycje, modernizacje - w związku z tym, że odbyło się to spotkanie, że
podpisano list intencyjny, było spotkanie z PGE itd. Nie otrzymałem odpowiedzi na to
pytanie. Nie otrzymałem też odpowiedzi na drugie pytanie, które dotyczyło zamieszania
wokół sprzedaży tzw. hali balonowej i kontrolą służb w OSiR. Wiemy o tym, bo przecież
pana prezydent publicznie się na ten temat wypowiadał mówiąc, że o niczym nie wie – takie
padały wypowiedzi na antenie Strefy FM. Odpowiedzi tutaj później z ust pana
wiceprezydenta, że my oficjalnie nie mamy żadnego stanowiska na piśmie okazały się dla
mnie nie do przyjęcia. Powiedziałbym raczej – niepoważne. Skoro sam prezydent Chojniak
wcześniej do tego faktu na antenie radia się odnosił. Jedna rzecz była powiedziana do mnie,
że jeżeli zwrócę się na piśmie to nic nowego w tym piśmie nie będzie tylko to, co teraz panu
powiedziałem, czyli „nie mamy oficjalnego stanowiska”. Ja bym chciał jednak, abym na
piśmie odpowiedź w tym temacie dostał. A jeśli chodzi o ciepłownictwo to chciałbym, żeby
była tutaj odpowiedź konkretna – to jest też ważny temat. Prawdopodobnie przecież będą
nowe ceny – nasza spółka wystąpiła już chyba do URE o nowe ceny, więc chciałbym
wiedzieć na jakim poziomie o te ceny zarząd spółki się zwrócił. To są przecież ważne rzeczy
z punktu widzenia mieszkańców. I jeszcze jedna rzecz – byłem na takim spotkaniu z kilkoma
mieszkańcami okolic ul. Wschodniej. Jest taka prośba, czy nie można by było w ramach
komunikacji funkcjonującej w mieście – powiedzmy na zasadzie busa – żeby busy jadące
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ul. Rakowską wracał przez ulicę wschodnią. Ci ludzie nie mają jak się dostać do miasta. Poza
tym służyłby w godzinach rannych i mógłby dowozić dzieci do szkoły, które tam powiedzmy
od strony Krętej, Piaskowej mogłyby tu na rogu wsiadać i wysiadać na przystanku już obok
SP nr 5 – tak, by potem mógł pojechać koło Biedronki i do ul. Wyzwolenia. Taka jest prośba
tych mieszkańców. Czy trzeba taki wniosek na piśmie złożyć i podpisy zebrać czy po prostu
w imieniu tych ludzi do państwa się tutaj zwracam o rozważenia takiego rozwiązania.”
Pani Katarzyna Gletkier: „W zeszłym roku pytałam w sprawie zalegania liści w parku.
Dostałam odpowiedź, że liście, które zalegają przez cały rok to jest naturalny kompost. Czy w
tym roku liście pozostawione będą również zalegać cały rok? I jeszcze jedno moje pytanie
dotyczące ostatnich opadów śniegu – ponieważ miałam okazje przejechać się ulicami miasta
Piotrkowa około 3 godzin po ustaniu opadów w sobotę i powiem szczerze, że byłam bardzo
rozczarowana, ponieważ osiedle nawet Wyzwolenia, gdzie mieszka wiele ludzi starszych –
zarówno parki jak i przejścia dla pieszych po prostu nie były widoczne dla mieszkańców
miasta. I tylko taka moja uwaga, chciałam zwrócić na ten problem uwagę.”
Pan Konrad Czyżyński: „Chciałbym zwrócić uwagę na drogę, która jest w zasobach miasta
a łączy się z nowo otwartym wiaduktem prowadzącym do miejscowości Proszenie od nas
z miejscowości Meszcze. Jest tam odcinek, który jest w jurysdykcji Piotrkowa
Trybunalskiego graniczący z gminą Wolbórz. Tam jest nawierzchnia jeszcze stara, zniszczona
a to jest w tej chwili jedyny wylot z tamtej drogi.”
Punkt 6
Informacja dot. kontroli przeprowadzonej w Ośrodku Sportu i Rekreacji przez zespół
kontrolny Komisji Rewizyjnej
Pan Mariusz Staszek poprosił przewodniczącego zespołu kontrolnego Komisji Rewizyjnej –
pana Szymona Miazka – o przedstawienie wyników przeprowadzonej kontroli.
Pan Szymon Miazek: „Kontrola OSiR została przeprowadzona przez zespół kontrolny
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w składzie Szymon Miazek,
Urszula Czubała, Magdalena Kwiecińska, Monika Tera, Jadwiga Wójcik. Kontrola została
przeprowadzona w dniach od 18 kwietnia 2012 roku do 26 września 2012 r. W czasie kontroli
zespół sprawdził zarządzenia wewnętrzne w zakresie funkcjonowania instrukcji obiegu
dokumentów, instrukcji kancelaryjnej, zawierania umów cywilno-prawnych na usługi,
zamówienia publiczne do 14 tys. € oraz powyżej 14 tys. €, obrót chemią, gospodarkę
magazynową, charakterystykę materiałów niebezpiecznych, instrukcję BHP, prowadzenie
wydatków strukturalnych, kont syntetycznych i analitycznych, zgodność z planem wydatków
i dochodów, wydatki kasowe, dokumentację imprez sportowo-rekreacyjnych. W wyniku
przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.”

Punkt 7
Informacja o złożonych Prezydentowi Miasta oświadczeniach majątkowych.
Pan Mariusz Staszek: „Wszystkie osoby zobowiązane do złożenia oświadczeń majątkowych
Prezydentowi Miasta złożyły je w ustawowym terminie. W 15 oświadczeniach majątkowych
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stwierdzono nieprawidłowości. Wszystkie osoby złożyły wyjaśnienia i stosowne korekty
oświadczeń majątkowych.”
Pan Mariusz Staszek odczytał informację Prezydenta Miasta w powyższej sprawie kierowaną
do Przewodniczącego Rady Miasta – w załączeniu do niniejszego protokołu.
Punkt 8
Informacja o działalności Prezydenta Miasta miedzy sesjami.
Przewodniczący obradom, pan Mariusz Staszek stwierdził, że radni otrzymali przed sesją
stosowne informacje w tym zakresie. Poprosił o zgłaszanie pytań lub uwag do przedstawionej
informacji. Nie odnotowano żadnych zgłoszeń w tym punkcie.
Punkt 9
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta dotycząca interpelacji, które wpłynęły
między sesjami.
1 października 2012 r. – Interpelacja radnych J. Dziemdziory

dot. poprawy

bezpieczeństwa na skrzyżowaniach: rondo Bugaj, ul. Cmentarnej z ul. Partyzantów,
ul. Mickiewicza z ul. Partyzantów. 2 października przekazano interpelację do
Prezydenta Miasta.
4 października 2012 r. – Wniosek pana radnego Szymona Miazka dot. remontu ul.
Świerkowej. 5 października przekazano wniosek do Prezydenta Miasta.
9 października 2012 r. – Wniosek pana radnego Jana Dziemdziory w sprawie
dodatkowego oświetlenia obiektów kultu religijnego na terenie Piotrkowa
Trybunalskiego. 10 października przekazano wniosek do Prezydenta Miasta.
17 października 2012 r. – Wniosek pana radnego Szymona Miazka dot.
połamanych drzew wzdłuż ul. Żelaznej. 19 października przekazano wniosek do
Prezydenta Miasta.
19 października 2012 r. – Interpelacja pana radnego Jana Dziemdziory dot. braku
reakcji władz miasta na prośby działkowców w sprawie naprawy nawierzchni ulicy
Brzeźnickiej i Gęsiej. 19 października przekazano interpelację do Prezydenta
Miasta.
22 października 2012 r. – Wniosek pana radnego Jana Dziemdziory dot. podjęcia
działań porządkowych w kierunku usuwania zalegających liści z chodników.
23 października przekazano wniosek do Prezydenta Miasta.
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23 października 2012 r. – Wniosek pana radnego Jana Dziemdziory w sprawie
napraw cząstkowych nawierzchni ul. Michałowskiej. 23 października przekazano
wniosek do Prezydenta Miasta.
26 października 2012 r. – Interpelacja pani radnej Moniki Tery w sprawie wycinki
topoli. 30 października przekazano interpelację do Prezydenta Miasta.

Punkt 9
Odpowiedzi na zapytania radnych.
Pan Mariusz Staszek – poprosił o udzielenie odpowiedzi na pytania zadane przez pana
Tomasza Sokalskiego. Jednocześnie stwierdził, że pierwszym pytającym był pan Rafał
Czajka, który jednak jest nieobecny na sali posiedzeń. W związku z tym prowadzący obrady
poprosił o przygotowanie odpowiedzi na pytania pana Czajki na piśmie,
Pan Adam Karzewnik: „W trakcie zadawania tego pytania pomyśleliśmy, że czyta pan w
naszych myślach, lub też zna naszą korespondencję z GDDKiA – jeśli chodzi o nazwy
zjazdów z S8. Występowaliśmy do GDDKiA o zmiany nazw tych zjazdów. Jednak GDDKiA
nie przychyliła się do naszych propozycji i odrzuciła je. W związku z tym poprosiliśmy o
pomoc pana marszałka Grabarczyka i takie pismo z prośbą do pana marszałka zostało
wystosowane. Oczekujemy na ewentualny odzew od pana marszałka – czy da się coś z tym
zrobić. Oczywiście jesteśmy za tym, żeby te nazwy były właśnie takie jak pan radny
proponuje.”
Pan Adam Karzewnik – odpowiadając na pytanie dot. problemu szczurów na osiedlu
Wyzwolenia stwierdził, że to chyba nie jest wina prezydenta.
Pan Tomasz Sokalski – powiedział, że problem nie dotyczy tylko osiedla Wyzwolenia ale
całego miasta. Pan Sokalski rozmawiał z osobami, które wykonują naprawę kanalizacji
metodą bezwykopową. Te osoby twierdziły, że miasto jest bardzo zaszczurzone. Ja nie
powiedziałem, że to jest wina prezydenta tylko że to jest wniosek do prezydenta – chyba że
pan prezydent wie o innej instytucji, do której można się w tej sprawie zwrócić.
Pan Adam Karzewnik: „Nie tylko prezydent podejmuje te działania, ale w wielu przypadkach
to jest zadanie administratora budynku, żeby odpowiednie trutki na szczury wyłożył, żeby je
przegonić. Na moją interwencję na os. Wyzwolenia została taka operacja przeprowadzona i
nie mam dalszych informacji z bloku przy ul. Ściegiennego 13, że te szczury się jeszcze
pojawiają. Oczywiście jeśli chodzi o kanalizację - bo jest to miejsce gdzie te szczury mają
dobre miejsce do przebywania – ja po sesji pojadę do PWiK i porozmawiamy o tym, w jaki
sposób ewentualnie tam można je zneutralizować. Tak więc takie działania w miarę naszych
możliwości będą podjęte. Jeszcze raz jednak powtórzę, że duże pole działania mają tu
właściciele budynków, administratorzy bloków – aby podejmować działania prewencyjne.”
Pan Krzysztof Byczyński – odpowiadając na pytanie dot. ławek na skwerze przy
ul. Wyzwolenia powiedział: „Ja oczywiście te uszkodzone ławki w miarę posiadanych
środków postaram się niezwłocznie naprawić. Jeżeli chodzi o dostawienie – wstrzymałbym
się ze względu na zbliżającą się zimę.”
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Pan Dariusz Cłapa – odpowiadając na pytanie pana Jana Dziemdziory powiedział: „Z PKP
prowadzimy korespondencję. Na poprzedniej sesji pytaliście państwo m.in. o zamknięte
toalety w godzinach wieczornych, o brak zapowiedzi. Niestety na te pytania nie otrzymaliśmy
odpowiedzi. Również pytania zadane dziś przez pana Dziemdziorę przekażemy do PKP –
„i musimy czekać na odpowiedź. Nie jest to w żaden sposób zależne od nas.”
Pan Marek Krawczyński: „Jeżeli chodzi o program i aplikację dot. projektu wykluczenia
cyfrowego – jest to wszystko zgodnie z harmonogramem. Zostało zorganizowane biuro, jest
opracowany regulamin w którym jest kryterium wraz z wnioskami. Jesteśmy na etapie aneksu
do aplikacji –wczoraj dostaliśmy pozytywną odpowiedź z ministerstwa bo jak państwo
wiedzą w październiku zmieniły się progi dochodowe jeśli chodzi o pomoc społeczną. W
aplikacji były sztywno zapisane te progi z poprzedniego rozporządzenia. W tej chwili są już
zwiększone i w związku z tym wystąpiliśmy z aneksem tej aplikacji. W tym roku
zrealizujemy jeszcze promocję – być może jeszcze dziś zostanie uruchomione zamówienie na
realizację projektu graficznego i ewentualnie wydrukowanie ulotek oraz plakatów. Cała akcja
promocyjna odbędzie się w tym roku. Natomiast realizacja części zakupu komputerów, wybór
osób (ocena ich sytuacji) odbędzie się w przyszłym roku.”
Pani Małgorzata Majczyna – odpowiadając na pytanie dot. remontu ul. Narutowicza
powiedziała: „W tej chwili kończymy na ulicy Zjazdowej. Jakby nie ma ani w WPF ani w
projekcie budżetu na przyszły rok kontynuacji tego zadania – przynajmniej jeśli chodzi o
Biuro Inwestycji i Remontów. Nie wiem, czy takie plany ma MZDiK.”
Pan Krzysztof Byczyński: „Ja tu niczego nie wniosę w sprawie targowiska. Ja wiem, że tymi
pytaniami chce mnie pan sprowokować, ale ja nawet na ocieplenie patrzę chłodnym okiem.
Powtarzam – przychody z tego targowiska są relatywnie minimalne. Nie pozwalają one na to,
żeby wygospodarowane stamtąd środki można było przeznaczyć na remonty. Myśmy
przeprowadzili te prace. Planujemy również i w propozycjach do budżetu umieściliśmy to –
bo tam jest kwestia ogrodzenia tego targowiska i docelowo poprawy całej nawierzchni. Nie
odpowiem jednak na pytanie kiedy ja to zrobię, w jakim terminie. Obawiam się, że nie będę
dysponował odpowiednimi środkami finansowymi w przyszłorocznym budżecie. Jeśli chodzi
o Czarną Drogę to ja zwrócę uwagę firmie – był taki moment, ze ta ulica była trochę
przyblokowana. Tam też jest element styku z PKP – masa śmieci, butelek, liści – przecież nie
z terenu pasa drogowego tylko z terenów PKP. Bardzo często to się tam zaśmieca, ale ja
uczulę firmę, żeby również na to miejsce zwróciła uwagę. Jeśli chodzi o chodniki – ja zajrzę
panie radny do normy. Ale powiem, że nie pamiętam 2-3 mm różnic poziomu. Nawet jak się
kostkę układa to te różnice sięgają nawet 5mm. Ale zajrzę do normy, żebym nie był tutaj
gołosłowny i postaram się na piśmie panu radnemu w tej sprawie odpowiedzieć. W tej chwili
jesteśmy na etapie stosownych uzgodnień co do zakresu rzeczowego tego projektu budżetu i
uwzględniam tam również pewne obszary chodników, które są zniszczone. Są to jednak
obszary tak rozległe, że trzeba najpierw remontować te znajdujące się w pasie jezdnym. Ja
państwu przedstawię uzgodniony zakres, który będzie kompatybilny z budżetem na etapie
prowizorium budżetowego.”
Pan Jan Dziemdziora: „Chciałem wyprowadzić pana dyrektora Byczyńskiego z błędu – moim
celem jest przekazywanie postulatów mieszkańców a nie prowokowanie pana dyrektora.”
Odpowiadając na pytanie pana Adama Gaika pan Krzysztof Byczyński powiedział: „Ja nie
wiem, czy jestem właściwym adresatem tego pytania. W kontekście ulicy Częstochowskiej,
Złotej i Górnej powiem tak: dzisiaj rozpoczęły się prace przy przekładce wodociągu na ulicy
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Złotej. Trwało to trochę, bo miałem też problemy z uzgodnieniem tego zakresu jeśli chodzi o
projekt techniczny. Natomiast jeśli chodzi o potrzebę przebudowy ulic Częstochowskiej czy
też Górnej to w zakresie rzeczowym żeśmy to uwzględnili ale to naprawdę nie na tym etapie.
Boję się, ze to się do tej pierwszej listy nie zakwalifikuje. Jeśli chodzi o drugie pytanie to
myśmy z panem radnym na ten temat rozmawiali – to jest pewien proces inwestycyjny.
Technicznie jest możliwe wszystko tylko bardzo często proceduralnie jest nie do załatwienia.
Boję się, że na tej wysokości dodatkowy zjazd i połączenie ulicy byłoby kłopotliwe. Tym
bardziej, że mamy tam do czynienia z dość dużą różnicą wysokości terenu. To byłaby już
inwestycja, która wymagałaby wpierw analizy, potem dokumentacji technicznej – o środkach
finansowych nie wspomnę.”
Pan Adam Gaik: „Trzy lata temu poruszałem już ten problem. Wtedy była mowa o tym, że
będą tam robione odwodnienia wokół SP nr 13, że będzie tam robiona w ulicach kanalizacja
deszczowa, że będą tam wymieniane rury wodociągowe i kanalizacyjne czyli inwestycje
podziemne. W związku z tym było to przesuwane w czasie. Z tego co się orientuję większość
tych inwestycji została wykonana i dlatego powracam do tematu ponieważ ten rejon miasta
jest jeżeli chodzi o ulice i chodniki kompletnie zdewastowany. Są w Piotrkowie tylko dwie
chyba ulice(przynajmniej w centrum miasta), gdzie są tzw. kocie łby z XIX wieku – ul.
Belzacka i ul. Złota i kwestia zjazdu przy stacji benzynowej Shell, gdzie można byłoby zrobić
prawoskręt do wjazdu w ul. Górną i ul. Częstochowską rozwiązywałby problem
komunikacyjny tamtego rejonu całkowicie.”
Pan Krzysztof Byczyński: „Na ulicy Złotej rozpoczęły się prace i z uwagi na miejskie środki
finansowe to zadanie jest etapowane. W tym roku jest przewidywana przekładka wodociągu,
jest przewidziane wykonanie przyłączy do kanału deszczowego, który właśnie dla potrzeb
odwodnienia SP nr 13 został wykonany w poprzednim okresie. W tym roku zostanie
wykonany pas jezdny z krawężnikami. Natomiast chodniki i wjazdy do posesji są przełożone
na rok następny. Przy okazji chcemy również w tym momencie wygospodarować trochę
miejsc postojowych na wysokości SP nr 13 na ulicy Dmowskiego. Ten zakres nie dotyka
samej ulicy Częstochowskiej i ul Górnej, w której również był kanał deszczowy układany dla
potrzeb odwodnienia SP nr 13. Kanał przeszedł przez całą ul. Złotą i wszedł do ul. Górnej aż
do wysokości połączenia z ul. Częstochowską.”
Pan Adam Gaik: „A co będzie z wjazdem w spojenie ulic Częstochowskiej i Górnej?”
Pan Krzysztof Byczyński: „Technicznie jest to możliwe. Tam mamy do czynienia z terenami,
które nie do końca są gminnymi, potem mamy znaczną różnicę w poziomie. Będzie to
wymagało wykupów, uregulowania stanów prawnych, otrzymania pieniędzy i uruchomienie
całego procesu inwestycyjnego. Tego się żadną umowa remontową nie da załatwić.”
Pan Adam Gaik: „To jest podobny problem jak w przypadku ul. Belzackiej. Ulica zamknięta
wiele lat temu praktycznie umarła. Otwarcie tych ulic – wjazdów lub wyjazdów – powoduje,
że te ulice zaczynają żyć i coś się tam w ogóle dzieje.”
Pan Paweł Czajka: „W planie miejscowym ulica Belzacka nie wprost podłączona a poprzez
ciąg pieszo jezdny i zjazd z ulicy Armii Krajowej – bez możliwości wyjazdu z ulicy
Belzackiej – z tytułu konfliktu komunikacyjnego z istniejącą stacją. Co do ulicy Górnej – w
dalszym ciągu ul. Piłsudskiego jest drogą krajową nr 12 czyli jest w parametrach klasy G
gdzie odległość skrzyżowań to min. 400 m. Możemy się nie zmieścić pomiędzy ulica Dzielną
a Sienkiewicza z tymi parametrami odległościowymi. Grunty też nie należą do gminy –
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formuła prawna może nie pozwolić na wykonanie takiej komunikacji dopóki ulica
Piłsudskiego nie stanie się ulicą lokalną.”
Pan Adam Karzewnik: „Jeżeli chodzi o sprawy ciepłownicze to ja odpowiadałem, bo takie
pytanie padło na poprzedniej sesji. Nic innego dzisiaj nie powiem – tylko tyle, że podpisany
został list intencyjny z PGE Bełchatów. Oczekujemy na studium wykonalności, które właśnie
na podstawie tego listu będzie przez PGE wykonane. Wtedy będą określone warunki zarówno
techniczne jak i ekonomiczne możliwości przyłączenia systemu ciepłowniczego
piotrkowskiego do Elektrociepłowni Bełchatów. Po tym zdecydujemy co i w jakim kierunku
dalej pójdziemy. Jeśli się okaże, że to będzie nieopłacalne ekonomicznie lub niemożliwe
technicznie to będziemy musieli obrać jakiś inny kierunek. Póki co oczekujemy na efekty
tego listu. Jeśli chodzi o podwyżki cen ciepła – to jest spółka z udziałem większościowym
pracowników czyli miasto ma 33% udziałów i nie ma prawdę mówiąc wpływu na działalność
tej spółki. Trzeba byłoby wejść do prezesa i zapytać się – to nie jest oczywiście decyzja
prezesa tylko Urzędu Regulacji Energetyki – jaki ewentualnie poziom cen ciepła będzie mógł
być przez prezesa zatwierdzony.”
Pan Andrzej Kacperek: „Jeśli chodzi o halę balonową to wyczerpującej odpowiedzi
udzieliłem na poprzedniej sesji, miesiąc temu. Żeby zadowolić pana radnego powtórzę, iż
prezydent miasta nie ma jakiejkolwiek wiedzy pochodzącej od organów procesowych dot.
prowadzonych postępowań w tym zakresie.”
Pani Agata Wypych: „Odnośnie poprowadzenie komunikacji przez ulicę Wschodnią
i Jerozolimską – chcę powiedzieć, że taka próba kursowania tzw. minibusa była już
podejmowana też na prośbę mieszkańców. Jednakże przedsiębiorca, który zgodził się tam
jeździć szybko się z tego wycofał z tego tytułu, że było to dla niego nierentowne – było
bardzo mało osób, które korzystało z tego autobusu. Nie oznacza to, że nie możemy ponowić
takiej prośby. Jakby do MZDiK wpłynęło jakieś oficjalne pismo w tej sprawie – z jakąś
deklaracją ile osób, z jakimś proponowanym czasem odjazdu tych minibusów był – możemy
jakieś rozmowy z przedsiębiorcami na ten temat przeprowadzić z tym, że - państwo radni
doskonale to wiedzą – komunikacja prywatna kieruje się taką zasadą, że zezwolenie wydaje
się na wniosek przedsiębiorcy. Z góry nie można żadnemu przewoźnikowi narzucić ani trasy
ani godzin odjazdów minibusów.”
Pan Krzysztof Kozłowski – powiedział, że wiadomo że nie można nikogo zmusić. Chodzi o
to, że może ktoś by chciał zmodyfikować co któryś kurs i pojechać przez ulicę Wschodnią,
przez ul. Jerozolimską w kierunku ul. Wyzwolenia – ułatwiając w ten sposób dojazd często
starszym ludziom do miasta, a dzieciom do szkoły.
Pan Krzysztof Kozłowski – poprosił wiceprezydenta Kacperka o przedstawienie tej krótkiej
odpowiedzi na temat OSiR-u na piśmie.
Pan Krzysztof Kozłowski – zapytał wiceprezydenta Karzewnika kiedy ewentualnie list
intencyjny i jego podpisanie przyniesie efekt w postaci stanowiska PGE? Kiedy będziemy
mogli ocenić, czy propozycje złożone nam są korzystne ze względów ekonomicznych
i technicznych czy też będziemy musieli szukać innych rozwiązań? Odniósł się też do sugestii
pana Adama Karzewnika, że informacji na temat nowych stawek ciepła należy szukać u
prezesa. Wyraził opinię, że Prezydent Miasta, który w Radzie Nadzorczej spółki ma swoich
przedstawicieli z pewnością dysponuje wiedzę na temat wniosku złożonego do URE.
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Pan Adam Karzewnik – odnosząc się do sprawy chodnika na ul. Jerozolimskiej powiedział:
„Prawie, ale jeszcze nie do końca mieliśmy dopięty budżet przy założeniu, że podatki w roku
2013 będą takie jak proponował Prezydent Miasta – czyli zrewaloryzowane o 4%. Stało się
inaczej i musimy przystąpić intensywnie do przejrzenia wszelkich wydatków zarówno
inwestycyjnych jak też bieżących z czego będzie można zrezygnować. Dlatego nie mogę
teraz powiedzieć, czy chodnik na ul. Jerozolimskiej będzie czy nie będzie wykonany w roku
2013.
Pan Krzysztof Byczyński – odnosząc się do pytań pani Katarzyny Gletkier powiedział: „Może
szkoda, że nie ma pani radnej bo bym odpowiedział na to pytanie. Pani radna zgłosiła dziurę
w ziemi – czyli w uliczce. Ja oczywiście w miarę posiadanych środków postaram się
zareagować. To nie jest jakiś ciąg bardzo uczęszczany i chciałem tylko uprzedzić, że do
końca roku zostało mi gdzieś w granicach 50-60 tys. zł – są jeszcze przed nami 2 miesiące i
w momencie, kiedy się coś zdarzy ubezpieczyciel ma prawo mnie ścigać jeśli nie zareaguję na
załatanie jakiś dziur. Natomiast jeśli chodzi o te liście i śnieg – mnie również rzuciło się w
oczy coś takiego, bo w prasie lokalnej ukazał się artykuł pt. Zima znów zaskoczyła
drogowców? Znak zapytania bardzo często jest nadużywany przez prasę lokalną – taka
metoda. Jednym ze sformułowań jest coś takiego: gdzie podziała się firma odpowiedzialna za
sprzątanie miasta? (pyta jakiś mieszkaniec) Kilka razy próbowałem się dodzwonić do straży,
ale nikt nie odbierał telefonu. Chodniki były zasypane śniegiem. Zwłaszcza starsi ludzie mieli
problem z poruszaniem się. No więc poprosiłem ludzi, którzy u mnie są odpowiedzialni, żeby
sprawdzić wiarygodność tych informacji – mam taką naturę i zawsze sprawdzam
wiarygodność. Okazuje się, że o godz. 20.05 27 października zadzwoniła jedna osoba
o nazwisku Gletkier. Pani Katarzyna Gletkier. To są informacje, które mam ze straży
miejskiej. To są wiarygodne informacje. I coś takiego ukazuje się w lokalnej prasie, gdzie
potem – kiedy się to nawet czyta - to u moich znajomych widzę uśmiech od ucha do ucha.
Czy to jest metoda walki ze mną po tym, jak firma, która miała to sprzątać została
zamieniona? Ja przepraszam za emocje bo się nie dam sprowokować oczywiście, ale szkoda,
że pani radnej tutaj nie ma, bo to jest m.in. ten temat.”
Pan Mariusz Staszek: „Sądzę, że należy ten temat w jakiś sposób wyjaśnić, bo będąc
przedstawicielem mieszkańców, zadając pytania w imieniu mieszkańców – bo tak by się
wydawało tym bardziej, że sugestia była jednoznaczna: telefon do straży miejskiej,
poinformowanie jej. Ja spytam pana przewodniczącego, gdyż pani radna nie zwalniała się tu
w żaden sposób, nie informowała nas, ani też nie mówiła, żeby odpowiedzi udzielić jej na
piśmie. W końcu w jakiś sposób należy reagować na kwestie opuszczania samodzielnie sesji.
Było nie było jesteśmy radnymi i mamy jakiś obowiązek w stosunku do mieszkańców.”
Pan Krzysztof Byczyński – odpowiadając na pytanie pana Konrada Czyżyńskiego powiedział,
że sprawdzi, w którym miejscu przebiega granica między gminą Piotrków Trybunalski a
gminą Wolbórz. Jak kojarzę to powinno być zawarte w projekcie S8. Dziwne, że na etapie
uzgadniania dokumentacji to zostało przeoczone.
Punkt 11
Sprawy różne.
Pan Adam Gaik – poprosił o zdyscyplinowanie PWiK. W lutym bądź w marcu tego roku była
awaria na ul. Roosevelta na wysokości mniej więcej numeru 59 i w pasie drogowym
rozkopany był chodnik. Po tej awarii nie usunięto z rowu ziemi, piasku. Teraz pojawiły się
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już większe opady deszczu i zaczynają tam zalegać te wodne opady. Chodzi o to, żeby firma
odpowiedzialna za tę robotę posprzątała po sobie.
Pan Mariusz Staszek – poinformował o piśmie skierowanym do Przewodniczącego Rady
Miasta z informacją, że od 1 września 2012 rejon energetyczny Piotrków Trybunalski
obejmuje w całości teren obsługiwany dotychczas przez rejony Piotrków Trybunalski
i Radomsko. Pismo dostępne jest do wglądu w Biurze Rady Miasta.
Pan Krzysztof Kozłowski – poprosił prowadzącego obrady, aby dopilnował ze strony
wiceprezydenta Kacperka odpowiedzi na pytanie dot. OSiR-u.

Punkt 12
Zamknięcie obrad XXVI Sesji.
Wobec wyczerpania porządku Przewodniczący Rady Miasta, pan Marian Błaszczyński
zamknął posiedzenie XXVI Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Marian Błaszczyński
Protokół na podstawie dźwiękowego
zapisu przebiegu obrad sporządził:
Jan Winiarski
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