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PROTOKÓŁ NR XXVII/12 

 

z XXVII Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, 

która odbyła się w siedzibie Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim, 

ul. Pasaż Karola Rudowskiego 10  

w dniu 28 listopada 2012 roku 

w godz. 9
00

-10
00

 

 

 

 

Punkt 1 

 

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad 

 

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

Stwierdził, że w Sesji uczestniczy 16 radnych co wobec ustawowej liczby  

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

prawomocne uchwały. 

 

Radni obecni na XXVII 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 

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.  



2 

 

 

 

Punkt 2 

 

Przyjęcie zmian do porządku obrad. 

 

 

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie zmian do porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji w dniu 29 października 2012 r. 

4. Podjęcie uchwał w sprawie: 

4.1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej; 

4.2. zmiany budżetu Miasta na 2012 rok 

4.3. przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości zabudowanej, oznaczonej   

nr działki 192/1, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dworskiej; 

4.4. wniesienia przez Miasto Piotrków Trybunalski wkładu niepieniężnego w postaci 

prawa własności nieruchomości niezabudowanej o łącznej pow. 1,9019 ha, położonej 

w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Broniewskiego do Towarzystwa Budownictwa 

Społecznego Spółka z o.o.; 

4.5. zmiany Uchwały Nr XIV/267/11 Rady Miasta Piotrkowa trybunalskiego z dnia 30 

listopada 2011 r. w sprawie Programu Współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                           

i o wolontariacie, na lata 2012-2015; 

4.6. zmiany Uchwały Nr VIII/124/07 z dnia 25 kwietnia 2007 r. Rady Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych na lata 2007-2013 dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego; 

4.7. ustanowienia tytułu Honorowego Obywatela Miasta Piotrkowa Trybunalskiego; 

4.8. wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego; 

4.9. 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 Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej      

i społecznej osób niepełnosprawnych na 2012 rok; 

4.10. nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim. 

4.11. nadania Statutu Pogotowia Opiekuńczego w Piotrkowie Trybunalskim 

5. Interpelacje i zapytania radnych. 

6. Informacja z działalności Prezydenta Miasta miedzy sesjami. 

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

sesjami. 

8. Odpowiedzi na zapytania radnych. 

9. Sprawy różne. 

10. Zamknięcie obrad XXVII Sesji. 
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Pan Marian Błaszczyński poinformował, że do porządku obrad chce wprowadzić 

następujące autopoprawki: 

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

autopoprawką Prezydenta Miasta. 

Punkt 4.12 – Podjęcie uchwały w sprawie przekazania policji środków finansowych z 

przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną dla policjantów za ponadnormatywny czas 

służby oraz nagrody za osiągnięcia w służbie.  

Pan Marian Błaszczyński: zapytał, czy do zaproponowanego porządku są jakieś uwagi? 

Wobec braku zgłoszeń w tym punkcie Przewodniczący Rady Miasta poddał porządek obrad 

pod głosowanie. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (16-0-0) Rada Miasta przyjęła porządek 

obrad XXVII Sesji Rady Miasta w następującym brzmieniu: 

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie zmian do porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji w dniu 29 października 2012 r. 

4. Podjęcie uchwał w sprawie: 

4.1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej; 

4.2. zmiany budżetu Miasta na 2012 rok wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta. 

4.3. przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości zabudowanej, oznaczonej   

nr działki 192/1, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dworskiej; 

4.4. wniesienia przez Miasto Piotrków Trybunalski wkładu niepieniężnego w postaci 

prawa własności nieruchomości niezabudowanej o łącznej pow. 1,9019 ha, położonej 

w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Broniewskiego do Towarzystwa Budownictwa 

Społecznego Spółka z o.o.; 

4.5. zmiany Uchwały Nr XIV/267/11 Rady Miasta Piotrkowa trybunalskiego z dnia 30 

listopada 2011 r. w sprawie Programu Współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                           

i o wolontariacie, na lata 2012-2015; 

4.6. zmiany Uchwały Nr VIII/124/07 z dnia 25 kwietnia 2007 r. Rady Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych na lata 2007-2013 dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego; 

4.7. ustanowienia tytułu Honorowego Obywatela Miasta Piotrkowa Trybunalskiego; 

4.8. wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego; 

4.9. zmiany Uchwały Nr XIX/382/12 Rady Miasta Piotrkowa trybunalskiego z dnia         

28 marca 2012 r. w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego 
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Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej      

i społecznej osób niepełnosprawnych na 2012 rok; 

4.10. nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim. 

4.11. nadania Statutu Pogotowia Opiekuńczego w Piotrkowie Trybunalskim 

4.12. przekazania policji środków finansowych z przeznaczeniem na rekompensatę 

pieniężną dla policjantów za ponadnormatywny czas służby oraz nagrody za 

osiągnięcia w służbie. 

5. Interpelacje i zapytania radnych. 

6. Informacja z działalności Prezydenta Miasta miedzy sesjami. 

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

sesjami. 

8. Odpowiedzi na zapytania radnych. 

9. Sprawy różne. 

10. Zamknięcie obrad XXVII Sesji. 

 

Punkt 3 

 

Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady Miasta w dniu 31 października 2012 r.  

 

Pan Tomasz Sokalski – przyznając, że nie czytał jeszcze tego protokołu zapytał, czy zapis 

dotyczący wyniku głosowania odnośnie podatku od nieruchomości został w protokole 

poprawiony. 

 

Pan Marian Błaszczyński – stwierdził, że w protokole zawarto prawidłowy wynik 

głosowania. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (15-0-1) Rada Miasta przyjęła Protokół 

z XXVI Sesji Rady Miasta. 

 

Punkt 4 

Podjęcie uchwał 

 

Punkt 4.1 
 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Opinie Komisji: 

Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna. 

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (10-0-6) Rada Miasta podjęła Uchwałę  

Nr XXVII/497/12 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz  

z autopoprawką Prezydenta Miasta 
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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 – opinia pozytywna. 

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna. 

Pan Konrad Czyżyński: „Mam pytanie do IV Rozdziału wydatków w powiecie – pkt. 4.6: 

zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 317383 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące 

LO. Chciałbym się dowiedzieć, jakie oszczędności tam powstały, że te wydatki zostały 

zmniejszone?” 

Pani Wiesława Łuczak: „Tu chodzi przede wszystkim o dotacje dla szkół niepublicznych.  

W związku z tym, że szacowaliśmy wyższą kwotę a potrzeby okazały się niższe kwota 

wydatków budżetowych zmniejszyła się.” 

Pan Jan Dziemdziora: „Z zapisu punktu 3.1 wynika, że zwiększa się wydatki bieżące o 33,75 

zł na remonty dróg i obiektów inżynierskich. Skąd to zwiększenie i co jest powodem tego?” 

Pan Krzysztof Byczyński: „Nie odpowiem na to pytanie, bo nie wiem skąd się ta różnica 

wzięła. Pewnie chodzi o jakieś zaokrąglenie, przesunięcie z paragrafu na paragraf, z rozdziału 

na rozdział. Nie odpowiem w tej chwili.” 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (12-0-6) Rada Miasta podjęła Uchwałę  

Nr XXVII/498/12 w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2012 rok wraz z autopoprawką 

Prezydenta Miasta 

Punkt 4.3 

Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości 

zabudowanej, oznaczonej nr działki 192/1, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy 

ul. Dworskiej 

 

Opinie Komisji: 

Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna. 

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna. 

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

Nr XXVII/499/12 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości 

zabudowanej, oznaczonej   nr działki 192/1, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy 

ul. Dworskiej 
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Punkt 4.4 

Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia przez Miasto Piotrków Trybunalski wkładu 

niepieniężnego w postaci prawa własności nieruchomości niezabudowanej o łącznej pow. 

1,9019 ha, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Broniewskiego do 

Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. 

Opinie Komisji: 

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna  

Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna, 

Pan Tomasz Sokalski – poprosi o szersze wyjaśnienie dot. tego projektu uchwały – chodzi 

bowiem o dużą dwuhektarową działkę. 

 

Pani Agnieszka Kosela: „Jest to teren stanowiący własność gminy, położony po północnej 

stronie ul. Broniewskiego, w miejscowym planie przeznaczony pod budownictwo 

mieszkaniowe wielorodzinne. W związku z ty, że sukcesywnie napływają wnioski i miasto 

przekazuje to tereny Towarzystwu Budownictwa Społecznego z przeznaczeniem pod 

budownictwo wielorodzinne i realizację tego budownictwa to jest jedna z tych uchwał -teren 

o powierzchni 1,9019ha. 

 

Pan Tomasz Sokalski: „To wyjaśnienie wynika jakby z treści uchwały. Ja chciałem zapytać o 

plany. Prawie dwuhektarowa działka pod budownictwo mieszkaniowe to nie jest małe. 

Troszkę mnie to dziwi, że przekazujemy to TBS a w części przynajmniej tej działki nie 

wykorzystujemy na budownictwo komunalne.” 

 

Pan Adam Karzewnik: „Jest to teren od dawna przewidziany pod budownictwo dla TBS – 

podobnie jak inne działki wnosiliśmy aportem po to, żeby TBS mógł budować dla ludzi, 

którzy oczekują na mieszkania. Tych ludzi jest bardzo dużo – obserwujemy, że przy 

budynkach na ul. Modrzewskiego kolejka była bardzo duża. Tak więc zainteresowanie tym 

budownictwem ciągle istnieje – oprócz tego że budują czy też mają zamiar budować na tym 

terenie również developerzy prywatni. Zamierzmy tutaj wybudować budynki w ramach 

TBS.” 

 

Pan Tomasz Sokalski: „Ile tych budynków…?” 

 

Pani Elżbieta Sapińska: „Teren, który w tej chwili państwo przekazują aportem jest  

to pierwszy teren w rejonie ul. Broniewskiego. Tam jest znacznie większy teren natomiast 

nasza wstępna koncepcja w tej chwili opracowywana mówi o takim miniosiedlu jak mamy na 

ul. Sulejowskiej. Na tej działce 2ha jest to pierwszy etap tego osiedla. Mamy nadzieję dostać 

drugą część – jeszcze nie mamy badań gruntowych. Wstępne dopiero trzy odwierty 

zrobiliśmy – teren jest nieciekawy jeśli chodzi o warunki geotechniczne. W związku z tym na 

razie planujemy na początek trzy budynki wielomieszkaniowe.” 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (17-0-2) Rada Miasta podjęła Uchwałę  

Nr XXVII/500/12 w sprawie wniesienia przez Miasto Piotrków Trybunalski wkładu 

niepieniężnego w postaci prawa własności nieruchomości niezabudowanej o łącznej pow. 

1,9019 ha, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Broniewskiego  

do Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. 
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Punkt 4.5 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/267/11 Rady Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie Programu Współpracy Miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których 

mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, na lata 2012-2015 

Opinie Komisji: 

Komisja Kultury i Kultury Fizycznej – opinia pozytywna, 

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

pozytywna. 

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

Nr XXVII/501/12 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/267/11 Rady Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie Programu Współpracy Miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których 

mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, na lata 2012-2015 

 

Punkt 4.6 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/124/07 z dnia 25 kwietnia 2007 r. 

Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych na lata 2007-2013 dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

 

Opinie Komisji: 

Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego – 

opinia pozytywna, 

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

pozytywna. 

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

Nr XXVII/502/12 w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/124/07 z dnia 25 kwietnia 2007 r. 

Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych na lata 2007-2013 dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

 

Punkt 4.7 

Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia tytułu Honorowego Obywatela Miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego 

 

Komisja Kultury i Kultury Fizycznej – opinia pozytywna, 

Komisja Oświaty i Nauki – opinia pozytywna  
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W wyniku przeprowadzonego głosowania (19-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę  

Nr XXVII/503/12 w sprawie ustanowienia tytułu Honorowego Obywatela Miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego 

 

Punkt 4.8 

Podjęcie uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający 

się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych  

i transportu nieczystości ciekłych na terenie 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 (21-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę  

Nr XXVII/504/12 w sprawie wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający 

się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i 

transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

 

 

Punkt 4.9 

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 Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji 

zawodowej  i społecznej osób niepełnosprawnych na 2012 rok 

 

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna, 

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

pozytywna. 

 

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

Nr XXVII/505/12 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 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2012 rok 
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Punkt 4.10 

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 (21-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę  

Nr XXVII/506/12 w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Piotrkowie 

Trybunalskim 

Punkt 4.11 

Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Pogotowia Opiekuńczego w Piotrkowie 

Trybunalskim 

 

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

pozytywna, 

Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego – 

opinia pozytywna, 

 

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

Nr XXVII/507/12 w sprawie nadania Statutu Pogotowia Opiekuńczego w Piotrkowie 

Trybunalskim 

 

Punkt 4.12 

Podjęcie uchwały w sprawie przekazania policji środków finansowych z przeznaczeniem 

na rekompensatę pieniężną dla policjantów za ponadnormatywny czas służby oraz 

nagrody za osiągnięcia w służbie 

 

Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego – 

opinia pozytywna, 

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna, 

 

Pan Jan Dziemdziora – zwrócił uwagę, że kwota przekazywana policji  z przeznaczeniem  

na rekompensatę pieniężną dla policjantów za ponadnormatywny czas służby oraz nagrody  

za osiągnięcia w służbie od lat nie ulega waloryzacji. Zapytał, czy jest w ogóle koncepcja 

zwiększenia tej kwoty. 

 

Pan Andrzej Kacperek: „Na etapie prac nad budżetem na rok 2013 rozmawialiśmy z panem 

Komendantem Miejskim Policji w Piotrkowie Trybunalskim. Ta kwota jest wystarczająca do 

tego, ażeby na nie zmienionym poziomie realizować zadania. Oczywiście ustalając kwotę 

trzeba też brać pod uwagę możliwości Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie 
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Trybunalskim co do możliwości obsadzenia i wystawienia ilości patroli. W ostatnich kilku 

latach znacząco zmniejszyła się liczba etatów funkcjonariuszy policji – natomiast są także 

wakaty, na które nie ma zgody na zatrudnienie nowych funkcjonariuszy – szczególnie tych, 

którzy byliby zatrudnieni w ogniwie patrolowym, służbie patrolowej. Tak więc uważam,  

że na rok 2013 ta kwota jest wystarczająca i mam nadzieję, że Komenda Miejska Policji 

będzie w stanie tę kwotę wykorzystać.” 

 

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

Nr XXVII/508/12 w sprawie przekazania policji środków finansowych z przeznaczeniem 

na rekompensatę pieniężną dla policjantów za ponadnormatywny czas służby oraz 

nagrody za osiągnięcia w służbie 

 

Punkt 5 

Interpelacje i zapytania radnych 

 

Pan Konrad Czyżyński: „W związku z uchwałą Rady Powiatu Piotrkowskiego z 28 września 

2012 r. o utworzeniu z dniem 1 stycznia 2013 roku własnej poradni psychologiczno-

pedagogicznej proszę o wyjaśnienie: 

  Czy i w jakim zakresie zmiana organizacyjna poradnictwa psychologiczno-

pedagogicznego na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego wpłynie na jakość  

i zakres udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i młodzieży  

z terenu miasta? 

 Jak zostanie zagospodarowany majątek dotychczasowej poradni? 

 Czy poradnia będzie realizować zadania wynikające z zarządzenia Łódzkiego 

Kuratora Oświaty z 13 sierpnia 2012 r. w sprawie wskazania poradni psychologiczno-

pedagogicznych w których działają zespoły orzekające wydające orzeczenia i opinie.” 

 

Pan Konrad Czyżyński: „Proszę o szczegółowy wykaz zagranicznych wyjazdów wszystkich 

radnych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego od początku kadencji do dnia dzisiejszego. 

Proszę również o podanie kosztów tych wyjazdów. O odpowiedź proszę na piśmie.” 

 

Pan Konrad Czyżyński: „Z jakiego powodu przedłuża się remont basenu przy ul. Próchnika? 

Kiedy remont będzie zakończony a basen oddany do użytku?” 

 

Pan Marian Błaszczyński – poprosił o złożenie interpelacji na piśmie. 

 

Pani Urszula Czubała: „Chciałabym zapytać o realizację kanalizacji na ulicy Pawłowskiej. 

Mieszkańcy (Numery od 62-82) oczekują na realizację tej inwestycji.” 

 

Pani Urszula Czubała: „Prawdopodobnie od 1 stycznia 2013 roku będzie zmieniony rozkład 

jazdy autobusów komunikacji miejskiej. Czy nie można byłoby tych tablic informacyjnych z 

rozkładem jazdy na przystankach umieścić w większym formacie, z większymi literami? 

Ludzie starsi, niedowidzący nie widzą tych rozkładów jazdy.” 

 

Pani Urszula Czubała: „Czy autobus komunikacji miejskiej nr 8 mógłby też jeździć  

na ul. Jedności Narodowej i wracać z powrotem do Piomy?” 
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Pan Przemysław Winiarski: „Ubolewam, że wbrew wcześniejszym zapowiedziom pana 

Prezydenta Miasta, miasto zaprzestało pracy nad Kartą Dużej Rodziny. Powiedzmy,  

że rozumiem brak środków finansowych. Chcę jednak zapytać w jaki sposób chcemy to 

zrekompensować rodzinom, czyli w jaki sposób będziemy dążyć do zintensyfikowania 

preferencji dla rodzin przy wejściu na basen, na korty tenisowe, na inne ośrodki miejskie?” 

 

Pan Przemysław Winiarski: „Czy zgodnie z zapewnieniami kontrola kanalizacji miejskiej 

dotyczyła również odprowadzania wód deszczowych do kanalizacji sanitarnej? Jakie  

są wyniki tej kontroli?” 

 

Pan Przemysław Winiarski: „Na ulicy Belzackiej – od Armii Krajowej do Kobyłeckiego 

parkują samochody. Czy dla większego bezpieczeństwa nie można byłoby rozrysować linii 

ograniczającej miejsce do parkowania?” 

 

Pan Jan Dziemdziora: „Chciałem wrócić do kwestii dworca PKP. Czy na te wcześniejsze 

wystąpienia, o których mówił pan inżynier Cłapa przyszła odpowiedź od władz kolejowych – 

i jaka jest ich treść?” 

 

Pan Jan Dziemdziora: „Druga sprawa dotyczy liści. Poszła informacja, która jest 

upowszechniana w mieście, że liście z drzew, które rosną w pasach drogowych mogą 

mieszkańcy zamieszkali w tych rejonach zbierać do worków i firma zajmująca się tym 

odbierze je bezpłatnie. Mieszkańcy uwierzyli w to i m.in. przy zbiegu Mickiewicza  

i Partyzantów worki z tymi liści leżą już od kilku tygodni i nikt ich nie rusza. Czy więc 

prawdą jest że zadeklarowaliśmy się odbierać te liście.” 

 

Pan Jan Dziemdziora: „Na ulicy Górniczej postępuje remont. Mieszkańcy pytają się, czy jest 

przewidziany chodnik, który podniósłby bezpieczeństwo osób pieszych?” 

 

Pan Jan Dziemdziora zadał również pytanie dot. strefy płatnego parkowania: „Chodzi  

mi o stosowanie Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 105 z lutego 2009 r., z  treści którego 

wynika m.in. że ubiegający się o możliwość ulgowego parkowania w tej strefie przez 

mieszkańca zamieszkałego w tej strefie jak jest dokumentowany fakt, że dana osoba w tej 

strefie zamieszkuje. Czy jest to formalnie miejsce zameldowania w dowodzie osobistym  

czy decyduje tu miejsce prowadzenie gospodarstwa domowego – w tym sensie, że śpię, żyję 

tam, funkcjonuję? Doszły do mnie informację, że niektórzy wykorzystują ten fakt i posiadają  

po 2-3 karty uprawniające do parkowania za 20 zł w tej strefie.” 

 

Pan Jan Dziemdziora: „Na poprzedniej sesji pan dyrektor stwierdził postaram się na piśmie 

odpowiedzieć jak zajrzę do norm. Chodziło o płyty chodnikowe, które w ciągu chodnika 

wystają, o które można się potknąć, które klawiszują itd. Chciałem również zapytać w tym 

momencie o kwestię napraw cząstkowych – m.in. przy ul. Kobyłeckiego i ul. Belzackiej oraz 

w innych miejscach, gdzie miejscowo chodniki są zdegradowane.” 

 

Pan Jan Dziemdziora: „W ostatnich tygodniach na terenie miasta w pasach drogowych albo 

na ternach przyległych do tych pasów prowadzone są wykopy i w tych wykopach instalowane 

są różne instalacje. Czy jest to planowe działanie miasta czy firm, które tam instalują różne 

linie przesyłowe? Czy ten fakt masowego działania moglibyśmy wykorzystać, żeby pewne 

kwestie sporne uregulować – choćby magistrala gazowa, które przebiega przez daną działkę 

przez jej środek  - czy nie można byłoby wtedy przy tej okazji wyprofilować sytuacji w ten 

sposób, żeby ta działka większego poziomu użyteczności?” 
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Pan Jan Dziemdziora: „Chodzi o awarię oświetlenia ulicznego w rejonie ulicy Belzackiej, 

ronda im. Osieckiej i  ul. Kostromskiej. Trwa to już chyba drugą noc i praktycznie mają 

miejsce ciemności egipskie.” 

 

Pan Bronisław Brylski: „Pierwsza kwestia to ulica Michałowska – bo kilka osób zgłaszało mi 

taką sytuację, że w związku z tymi pracami na DK nr 8 ul. Michałowska została w kilku 

miejscach uszkodzona. Chciałbym zapytać czy istnieje taka szansa, żebyśmy sami w ramach 

własnych sił zrobili czy też jest taka możliwość, że firmy wykonujące prace na rzecz 

GDDKiA naprawiły powstałe szkody?” 

 

Pan Bronisław Brylski: „Drugie pytanie dotyczy ulicy Budki. Wielokrotnie żeśmy o tym 

rozmawiali, wiem że pan prezydent na jednej sesji kilka miesięcy temu tłumaczył  

o problemach własnościowych z PKP. Czy pewne rzeczy posunęły się do przodu dotyczące 

własności, ale przede wszystkim czy istnieje szansa żebyśmy dalej tą ulicę utwardzili, 

wyasfaltowali, uporządkowali?” 

 

Pan Bronisław Brylski: „Trzecie pytanie dotyczy działalności Prezydenta Miasta między 

sesjami. 20 listopada odbyło się spotkanie z przedstawicielami firmy Pioma - Odlewnia, 

Pioma S.A. w sprawie funkcjonowania przedszkola w budynku przy ul. Dmowskiego.  

Do jakich ustaleń władze miasta i władze Piomy, ewentualnie potencjalny wynajmujący ten 

obiekt doszliście?” 

 

Pan Szymon Miazek: „Kiedy zostaną usunięte z chodnika powalone drzewa wzdłuż ulicy 

Żelaznej? Wiem, że nie będą one mogły być wymienione bo nie ma pieniędzy. Czy 

przynajmniej te, które zostały zniszczone będą mogły być teraz usunięte?” 

 

Pan Przemysław Winiarski: „Czy wszystkie autobusy w naszym mieście to są autobusy 

niskopodłogowe, przystosowane do przewozu wózków inwalidzkich i wózków dla dzieci? 

Jeżeli nie, to czy istnieje możliwość oznakowania w rozkładach jazdy, o której godzinie taki 

autobus podjedzie?” 

 

Pan Marian Błaszczyński – poprosił o udzielenie informacji w sprawie funkcjonowania tego 

punktu porządku obrad panią Kierownik Biura Rady Miasta.”  

 

Pani Anna Tłustwa: „Pragnę wyjaśnić definitywnie już, żeby takie postępowanie było 

przyjęte, że odpowiedź na piśmie na zapytanie radnego jest udzielana wyłącznie wtedy, kiedy 

radny składa zapytanie na piśmie. W przypadku zapytań zgłaszanych na sesji to adresat tego 

pytania decyduje, czy udzieli odpowiedzi ustnie do końca sesji czy też udzieli jej na piśmie 

jeśli wymaga ona dotarcia do dokumentów źródłowych. Proszę się wobec tego tej zasady 

trzymać, bo państwo ją sami w regulaminie ustaliliście.” 

 

Punkt 6 

Informacja o działalności Prezydenta Miasta miedzy sesjami. 

 

Nie odnotowano żadnych zgłoszeń w tym punkcie. 
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Punkt 7 

 

Informacja Przewodniczącego Rady Miasta dotycząca interpelacji, które wpłynęły 

między sesjami.  
 

 5 listopada 2012 r. – Interpelacja pana radnego J. Dziemdziory dot. infrastruktury 

wzdłuż ul. Dmowskiego w Piotrkowie Trybunalskim.  8 listopada przekazano 

interpelację do Prezydenta Miasta. 

 16 listopada 2012 r. – Wniosek pana radnego Jana Dziemdziory w sprawie 

podjęcia działań celem uprzątnięcia terenu dzikiego wysypiska śmieci w pobliżu 

ujęcia wody "Szczekanica". 16 listopada przekazano wniosek do Prezydenta 

Miasta. 

 19 listopada 2012 r. – Wniosek pana radnego Jana Dziemdziory  

w sprawie podjęcia działań w celu wyeliminowania miejsc, których stan sanitarno-

epidemiologiczny wymaga interwencji. 20 listopada przekazano wniosek 

Prezydentowi Miasta. 

 20 listopada 2012 r. – Interpelacja pana radnego Jana Dziemdziory w sprawie 

stanu infrastruktury na ulicy Energetyków. 20 listopada przekazano interpelację  

do Prezydenta Miasta. 

 

Punkt 8 

Odpowiedzi na zapytania radnych.  

 

Odpowiadając na pytanie radnego Konrada Czyżyńskiego pan Andrzej Kacperek powiedział,  

że zadanie dotyczące prowadzenia poradni psychologiczno-pedagogicznej objęte było 

porozumieniem pomiędzy Starostwem Powiatowym i zadanie to było w ramach tego 

porozumienia prowadzone wspólnie zarówno dla mieszkańców miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego jak i Powiatu Piotrkowskiego. Zawarte porozumienie jeszcze w roku 2000 

rokrocznie  było anektowane a w aneksach ustalono kwotę dotacji, jaką za realizację tego 

zadania Starostwo Powiatowe przekazywało miastu. Porozumienie zawierało klauzulę dot. 

możliwości wypowiedzenia tego porozumienia w każdym czasie za 3-miesięcznym okresem 

wypowiedzenia. 28 września o godzinie 15 wpłynęło do nas to wypowiedzenie w związku  

z czym 3-miesięczny okres wypowiedzenia kończy się z dniem 31 grudnia 2012 r. Tym 

niemniej jesteśmy już po rozmowach z Zarządem Starostwa Powiatowego. Oczekujemy  

na pismo, mocą którego to oświadczenie woli dotyczące okresu wypowiedzenia ulegnie 

zmianie i na tę chwilę można powiedzieć, że jeszcze do końca stycznia poradnia będzie 

realizować zadanie w dotychczasowym zakresie. Oczywiście biorąc pod uwagę fakt 

wpłynięcia wypowiedzenia dyrektor placówki zobowiązany był dokonać wypowiedzeń części 

pracownikom. Natomiast ci pracownicy, którzy będą w dalszym ciągu zatrudnieni w poradni 

w pełni zapewnią realizację zadania na poziomie co najmniej takim, jaki był dotychczas. 

Myślę, że to zadanie po rozdzieleniu będziemy w stanie wykonywać jeszcze lepiej.” 
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Pan Leszek Heinzel: „Udzielałem już informacji na temat basenu na  poprzedniej sesji. 

Mówiłem o złożoności problemu, mówiłem również o tych problemach na komisji. Długo  

by o tym mówić, o terminarzu, o tym co zrobiliśmy, o rzeczach, które nas zaskoczyły…  

To co odkopaliśmy od 1979 czyli od czasu dożynek piotrkowskich – jakieś rury, siatki 

zbrojone, warstwy betonu o różnych gęstościach. Dotarliśmy w końcu do dna. W tej chwili 

trwają intensywne prace, które pozwoliłyby nam w tym roku budżetowym to zadnie 

zakończyć. 

15-20 grudnia jest datą realną natomiast w poniedziałek będziemy musieli podjąć decyzję,  

czy optujemy to budżetowo w tym roku czy też istnieje możliwość zapłaty w roku przyszłym. 

Żywię głęboka nadzieję i przekonanie, że podana data jest datę realną. Oczywiście kwestie 

budowlane – pamiętajmy o tym, że trzeba to także uzdatnić, uzyskać pozytywną opinię 

sanepidu. Nie wiem, czy uda się wpuścić kąpiących w tym roku, ale bardzo bym tego chciał. 

To co zostało już zrobione daje nam gwarancję, że będziemy mogli spać spokojnie i kąpiący 

będą kąpać się w sposób bezpieczny.” 

 

Pani Małgorzata Majczyna – odpowiadając na pytanie pani radnej Czubały powiedziała: 

„Projekt kanalizacji powstał wspólnie z projektem drogi i wszystkich innych mediów 

towarzyszących tej budowie. Z uwagi na duże koszty (ok. 4 mln zł) i na to, że ulica 

Pawłowska jest ulicą lokalną, na którą nie mogliśmy znikąd uzyskać dofinansowania – 

realizacja tego zadania została wstrzymana. Nie wiem, jaka będzie sytuacja w roku 2014,  

bo w planach na rok 2013 również takiego zadania nie umieściliśmy chociaż pojawiła się 

szansa jakby budowy samej kanalizacji we wniosku do WFOŚiGW, który w tej chwili 

tworzymy. Jeżeli uda nam się te pieniądze pozyskać, to niewykluczone, że sama kanalizacja 

powstanie. Wtedy stan techniczny drogi pogorszy się w stosunku do tego, co jest dzisiaj.” 

 

Pan Krzysztof Byczyński odpowiadając na pytanie dot. rozkładów jazdy MZK powiedział: 

„Ja pozwolę sobie skorzystać z tego prawa i odpowiem na te wszystkie pytania na piśmie. 

Chciałem jedynie zapytać, jakie są intencje pytania pana Jana Dziemdziory, kiedy mówił  

o tych pracach wzdłuż pasów drogowych. Każdorazowo, kiedy te prace prowadzone  

są w pasie drogowym to my wydajemy na to stosowne zezwolenie, pobieramy z tego tytułu 

opłaty, ale nie bardzo rozumiem, dlaczego mielibyśmy porządkować jeszcze gazociągi. 

Proszę o doprecyzowanie tej intencji.” 

 

Pan Leszek Heinzel – odpowiadając na pytanie pana Przemysława Winiarskiego powiedział, 

że ten mechanizm wspierania rodziny na obiektach OSiR funkcjonuje już. Jeżeli chodzi  

o basen to mamy stawki weekendowe, na kortach też obowiązuje taka stawka, podobnie jak 

na lodowisku. Poza tym organizując np. wycieczki rowerowe też stosujemy preferencyjne 

stawki dla rodziny.  

 

Pan Przemysław Winiarski: „Nie jestem usatysfakcjonowany tą odpowiedzią ponieważ 

dotyczy ona tylko jednej wybranej działki. A propos tej wybranej działki, chciałbym zapytać, 

czy polityka prorodzinna odbywa się tylko w weekendy? A skoro odbywa się tylko  

w weekendy to dlaczego? Czy życie rodzinne w pozostałe dni tygodnia nie istnieje? 

Dodatkowa kwestia – wydaje mi się, że obłożenie tych instytucji czy korty czy basen  

w weekendy jest całkiem niezłe a w powszednie dni tygodnia mogłoby być lepsze. Może tędy 

też jest droga. Ja oczekuję również odpowiedzi co z innymi polami polityki prorodzinnej  

w naszym mieście?” 
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Pan Leszek Heinzel: „Jeżeli chodzi o przypadki doświadczenia rodziny wielodzietnej to nikt 

na tej Sali nie ma takowego i oświadczam uroczyście, że rodzina wielodzietna ma tylko  

i wyłącznie czas w weekend po to, żeby zajmować się rekreacją, sportem oraz rozrywką.” 

 

Pan Przemysław Winiarski: „Oświadczam uroczyście, że rodzina ma nie tylko czas  

w weekend, żeby zajmować się sportem i rozrywką.” 

 

Pan Dariusz Cłapa – odpowiadając na pytanie dotyczące kontroli kanalizacji powiedział,  

że kontrole, które aktualnie odbywają się w mieście nie dotyczą tego zakresu, o którym pan 

radny wspominał – dotyczą zakresu ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz 

przydomowych oczyszczalni ścieków.” 

 

Pan Przemysław Winiarski: „Chciałbym przypomnieć, że upominałem się wielokrotnie o tego 

rodzaju kontrole i otrzymywałem zapewnienia, że przy okazji tej kontroli również na problem 

odprowadzania wód deszczowych do kanalizacji sanitarnej będzie zwrócona uwaga. 

Chciałbym zapytać, co w tym temacie się dzieje i czy dzieje się cokolwiek. A wracając  

do poprzedniego pytania – nie otrzymałem odpowiedzi na kwestię, co z innymi polami 

polityki prorodzinnej.”  

 

Pan Adam Karzewnik: „Te kontrole, które obecnie prowadzimy dotyczą wprowadzanej 

ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach i są powiązane ściśle z ochroną 

środowiska a więc dotyczą faktycznie ewidencji i kontroli wywozu nieczystości  

ze zbiorników bezodpływowych, szamb lub też innych urządzeń do oczyszczania ścieków 

lokalnych. Natomiast sprawa wprowadzania wody opadowej do kanalizacji sanitarnej jest w 

tej chwili sprawą spółki, która prowadzi eksploatację  sieci wodociągowych, kanalizacyjnych 

i oczyszczalnię ścieków. Tą sprawą – przekażę prezesowi – żeby się zajął sam.  

 

Pan Krzysztof Chojniak – odpowiadając na pytanie dot. Karty Dużej Rodziny powiedział: 

„Sądzę, że przymierzymy się jeszcze do tego w ten sposób, żeby ewentualnie stopniowo 

wprowadzać pewne udogodnienia, ulgi, preferencje, ale chcę wykorzystać tutaj pewne 

doświadczenia – i te dobre i te złe tych pierwszych miast (a jest ich niewiele), które raczkują 

w tym zakresie. Myślę, że nie pomylę się, że to doświadczenie jest co najwyżej kilku- 

kilkunastomiesięczne – nawet nie wiem, czy jest takie miasto, które już przekroczyło rok, 

jeśli chodzi o funkcjonowanie takiego dokumentu w większym bądź mniejszym zakresie,  

bo tutaj zakres, który proponowały poszczególne miasta jest różny. Wiem, że już na początku 

były takie dobre doświadczenia – pewne wzorce, z których można korzystać – ale i takie, 

gdzie są duże wątpliwości i problemy z faktyczną realizacją. Nie chciałbym, żebyśmy 

dokonali czegoś takiego – formułując to na piśmie a później nie mogli się  

z tego wywiązać. Myślę, że te doświadczenia innych samorządów mogą posłużyć nam  

za działanie i również pokazać pewną skalę potrzeb i możliwości w zakresie kosztów. 

Możemy umówić się w ten sposób, że teraz, w najbliższym czasie (myślę, że koniec roku jest 

akurat takim dobrym adresem, żeby w oparciu o sprawozdania innych samorządów nabyć 

pewną wiedzę co do działań, które już tam są wprowadzane) spróbujemy częściowo te dobre 

rozwiązania u nas wprowadzić.” 

 

Odpowiadając na pytanie dot. parkowania przy ul. Belzackiej pan Krzysztof Byczyński 

powiedział: „Jutro będzie posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i ten temat 

będzie przerobiony. Ja odpowiem oczywiście też na piśmie, bo musimy sprawdzić, czy 

parametrycznie da się tam to rozmalowanie umieścić. Nie wiem, czy te ruchy da się wykonać 

przed zimą, czy ma to sens – czy może lepiej zrobimy to na wiosnę. To samo dotyczy tego 
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drugiego pytania pana radnego w odniesieniu do przystosowania autobusów do potrzeb osób 

niepełnosprawnych. Ja muszę to sprawdzić w MZK – jakim taborem oni dysponują, jak  

to chodzi – i wtedy również udzielę takiej pisemnej odpowiedzi panu radnemu udzielę.” 

 

Pan Przemysław Winiarski: „Jeśli chodzi o malowanie pasów przed zimą – właśnie teraz jest 

to najbardziej sensowne, bo jest wcześnie ciemno, nawierzchnia jest mokra i dochodzi tam 

często do niebezpiecznych sytuacji z udziałem tych, którzy wysiadają z samochodów. Jezdnia 

jest szeroka więc jeśli tylko przepisy na to pozwolą to bardzo bym prosił o zajęcie się tym 

tematem.” 

 

Pan Zbigniew Stankowski: „Wszystkie autobusy mamy przystosowane do przewozu osób 

niepełnosprawnych.” 

 

Pan Dariusz Cłapa – odpowiadając na pytanie pana Jana Dziemdziory powiedział: „Pan radny 

zgłaszał dwa problemy na dwóch sesjach. Pierwszy problem dotyczył funkcjonowania dworca 

PKP, otwarcia toalet, kas biletowych – na te pytania odpowiedź właśnie otrzymaliśmy. 

Odpowiedź jest niezadowalająca nikogo – PKP stwierdziły, że stan, który jest będzie i nie 

będzie żadnych dodatkowych zmian wprowadzonych. Z tego co wiem to funkcjonowanie 

dworca PKP w Radomsku (również po remoncie) jest bardzo podobne jak w Piotrkowie.” 

 

Pan Krzysztof Byczyński – odpowiadając na pytania pana Jana Dziemdziory powiedział,  

że na wszystkie zadane przez pana radnego pytania udzieli pisemnej odpowiedzi. 

 

Pan Jan Dziemdziora: „Chciałem zauważyć, że pan Dyrektor MZDiK jest bardzo oszczędny 

dzisiaj w wypowiedziach. Nie chcę, żeby odczytał tę moją uwagę jako prowokację, ale 

wydaje mi się, że od kierownika gminnej jednostki organizacyjnej należałoby oczekiwać 

szerszej wiedzy.” 

 

Pan Krzysztof Byczyński – zadeklarował, że na pytania pana radnego Bronisława Brylskiego 

odnośnie ulicy Michałowskiej również udzieli odpowiedzi na piśmie. 

 

Pan Adam Karzewnik – udzielając odpowiedzi w sprawie budynku przedszkola przy Piomie 

powiedział: „Jest to budynek miejski wydzierżawiony pod działalność prowadzenia 

przedszkola. Spotkaliśmy się wspólnie z panem prezydentem Kacperkiem i  prezesem Piomy 

– chodziło o współistnienie obu tych instytucji (przedszkola, które będzie tam zlokalizowane 

jak i firmy, która prowadzi działalność produkcyjną, która może być w pewnych sytuacjach 

uciążliwa dla funkcjonowania przedszkola) i żeby w przyszłości nie dochodziło do konfliktów 

ustaliliśmy wspólnie zasady współpracy. Obie strony wyraziły dobrą wolę  

co do porozumienia się i w przyszłości nie powinno dojść do problemów związanych ani  

z funkcjonowaniem FMG w nowym kształcie jak również przedszkola.” 

 

Pan Bronisław Brylski: „Kiedy ma ruszyć ten obiekt oświatowy?” 

 

Pan Adam Karzewnik – poinformował, że przedszkole ma zacząć funkcjonować  

od 1 września 2013 r. 

 

Odpowiadając na pytanie pana radnego Szymona Miazka pan Krzysztof Byczyński 

powiedział: „Polecenie uprzątnięcia tych drzew wydałem. Teraz tylko sprawdzę, dlaczego  

to nie okazało się skuteczne. Wiem, że połamane drzewa stanowią dowód w sprawie i trwało 

postępowanie – dlatego nie było takiej możliwości, żeby to z dnia na dzień uprzątnąć. Jeżeli 
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postępowania w sprawie było zakończone z wynikiem takim, że sprawców nie ustalono  

to wtedy musimy uprzątnąć i tyle.” 

 

 

Punkt 9 

 

Sprawy różne.  

 

Pani Monika Tera: „Wielkimi krokami zbliżają się Święta Bożego Narodzenia a z tego  

co wiem to my jako radni zazwyczaj wspieramy różnego rodzaju instytucje takie jak Dom 

Dziecka, Dom Samopomocy, Pogotowie Opiekuńcze i wiele innych. Ja ze swojej strony 

chciałam zaproponować abyśmy w tym roku pomogli naszym „braciom młodszym”  

i na następnej sesji każdy z radnych przyniósł jakąś puszkę dla zwierząt lub coś innego.  

Ja zobowiązuję się, żeby to wszystko przekazać do schroniska.” 

 

Pan Jan Dziemdziora: „W nawiązaniu do apelu pani radnej chciałem poinformować,  

że przystąpiłem do projektu pt. Szlachetna Paczka.” 

 

Pan Marian Błaszczyński: „Chciałem poinformować, że otrzymaliśmy gratulacje z okazji 94 

rocznicy odzyskania niepodległości od Przewodniczącego Rady Miasta Równe.” 

 

Pan Marian Błaszczyński: „Informuję, że wpłynęła na moje ręce rezygnacja pana radnego 

Konrada Czyżyńskiego z członkostwa w Klubie Radnych Platforma Obywatelska RP  

i Polskie Stronnictwo Ludowe. Ponieważ w tym momencie lista członków zmniejszyła się do 

trzech to zgodnie z § 64 Regulaminu Rady Miasta, klub przestaje w Radzie Miasta  

funkcjonować.” 

 

Pan Marian Błaszczyński poinformował, że przewidywany termin następnej sesji  

to 19 grudnia 2012 r. 

 

Punkt 10 

 

Zamknięcie obrad XXVII Sesji.   

 

Wobec wyczerpania porządku Przewodniczący Rady Miasta, pan Marian Błaszczyński 

zamknął posiedzenie XXVII Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.  

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta 

 

   Marian Błaszczyński 

 
 

 

 

 

Protokół na podstawie dźwiękowego  

zapisu przebiegu obrad sporządził: 

Jan Winiarski  


