PROTOKÓŁ NR XXIX/13
z XXIX Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego,
która odbyła się w siedzibie Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim,
ul. Pasaż Karola Rudowskiego 10
w dniu 22 stycznia 2013 roku
w godz. 1630-1745

Punkt 1
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
Pan Marian Błaszczyński – otworzył XXIX Sesję Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
Stwierdził, że w Sesji uczestniczy 21 radnych co wobec ustawowej liczby
23 radnych stanowi quorum, przy którym Rada Miasta może obradować i podejmować
prawomocne uchwały.
Radni obecni na XXIX 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
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.
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Punkt 2
Przyjęcie zmian do porządku obrad.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie zmian do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Miasta.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
4.1. odpowiedzi na skargę wniesioną przez Prokuratora Rejonowego w Piotrkowie
Trybunalskim do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi na Uchwałę
Nr XII/247/11 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 września 2011 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkoli samorządowych
prowadzonych przez Miasto Piotrków Trybunalski;
4.2. rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa;
4.3. stwierdzenia, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenów w rejonie ulicy Energetyków w Piotrkowie Trybunalskim nie narusza ustaleń
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Piotrkowa Trybunalskiego”;
4.4. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulicy
Energetyków w Piotrkowie Trybunalskim;
4.5. stwierdzenia,
że
projekt
zmiany
ustaleń
dotyczących
infrastruktury
telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
w rejonie ulic: autostrady A-1, al. Gen. Wł. Sikorskiego, granicą działek o nr ew.
99/33, 99/43, 99/29, 99/30, 99/17, 99/9 w obrębie nr 29, ul. Belzacką oraz fragment
działki o nr ew. 201, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLIV/771/05 Rady Miasta
w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 grudnia 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego
z dnia 9 marca 2006 r. Nr 73, poz. 635) nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego”;
4.6. zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: autostrady A-1, al. Gen. Wł.
Sikorskiego, granicą działek o nr ew. 99/33, 99/43, 99/29, 99/30, 99/17, 99/9
w obrębie nr 29, ul. Belzacką oraz fragment działki o nr ew. 201, zatwierdzonym
Uchwałą Nr XLIV/771/05 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21
grudnia 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 9 marca 2006 r. Nr 73, poz. 635)
4.7. stwierdzenia,
że
projekt
zmiany
ustaleń
dotyczących
infrastruktury
telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
w rejonie ulic: Krakowskie Przedmieście, Krótkiej, Zalesickiej i Grabskiej
w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XII/197/07 Rady Miasta
Piotrkowa trybunalskiego z dnia 29 sierpnia 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia
16 października 2007 r. Nr 321, poz. 2894) nie narusza ustaleń Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa
Trybunalskiego”;
4.8. zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Krakowskie Przedmieście,
Krótkiej, Zalesickiej i Grabskiej w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym
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Uchwałą Nr XII/197/07 Rady Miasta Piotrkowa trybunalskiego z dnia 29 sierpnia
2007 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 16 października 2007 r. Nr 321, poz. 2894)
4.9. stwierdzenia,
że
projekt
zmiany
ustaleń
dotyczących
infrastruktury
telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
w rejonie ulic: Wolborskiej i Wierzejskiej w Piotrkowie Trybunalskim,
zatwierdzonym Uchwałą Nr XII/198/07 Rady Miasta Piotrkowa trybunalskiego
z dnia 29 sierpnia 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 16 października 2007 r.
Nr 321, poz. 2895) nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego”;
4.10. zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wolborskiej i Wierzejskiej
w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XII/198/07 Rady Miasta
Piotrkowa trybunalskiego z dnia 29 sierpnia 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia
16 października 2007 r. Nr 321, poz. 2895)
4.11. powierzenia Spółce z o.o. Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja wykonywania
zadania własnego gminy z zakresu świadczenia usług bieżącego utrzymania
kanalizacji deszczowej na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego;
4.12. stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego;
4.13. zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego;
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Sprawozdanie Prezydenta Miasta na prawach Powiatu Piotrkowa Trybunalskiego
z działalności Komisji bezpieczeństwa i Porządku w Piotrkowie Trybunalskim za
2012 rok.
7. Sprawozdanie z działalności komisji stałych Rady Miasta za 2012 rok.
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 XXIX Sesji.
Pan Marian Błaszczyński poinformował, że do porządku obrad chce wprowadzić
następujące autopoprawki:
Punkt 4.3 – Podjęcie uchwały w sprawie nabycia do gminnego zasobu niezabudowanej
nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim, oznaczonej w ewidencji gruntów jako
działka 30/4 o pow. 0.350 ha w obrębie 27.
Punkt 4.12 – Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia, że projekt miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Niskiej nie narusza ustaleń Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego.
Punkt 4.13 – Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w rejonie ulicy Niskiej w Piotrkowie Trybunalskim.
Punkt 7 – Raport z wykonania ochrony środowiska dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na
lata 2009-2012 z perspektywą do 2016 r.
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.
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W wyniku przeprowadzonego głosowania (22-0-0) Rada Miasta przyjęła porządek
obrad XXIX 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 XXVIII Sesji Rady Miasta.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
4.1. odpowiedzi na skargę wniesioną przez Prokuratora Rejonowego w Piotrkowie
Trybunalskim do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi na Uchwałę
Nr XII/247/11 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 września 2011 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkoli samorządowych
prowadzonych przez Miasto Piotrków Trybunalski;
4.2. rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa;
4.3. nabycia do gminnego zasobu niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie
Trybunalskim, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 30/4 o pow. 0.350 ha w
obrębie 27.
4.4. stwierdzenia, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenów w rejonie ulicy Energetyków w Piotrkowie Trybunalskim nie narusza ustaleń
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Piotrkowa Trybunalskiego”;
4.5. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulicy
Energetyków w Piotrkowie Trybunalskim;
4.6. stwierdzenia,
że
projekt
zmiany
ustaleń
dotyczących
infrastruktury
telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
w rejonie ulic: autostrady A-1, al. Gen. Wł. Sikorskiego, granicą działek o nr ew.
99/33, 99/43, 99/29, 99/30, 99/17, 99/9 w obrębie nr 29, ul. Belzacką oraz fragment
działki o nr ew. 201, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLIV/771/05 Rady Miasta
w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 grudnia 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego
z dnia 9 marca 2006 r. Nr 73, poz. 635) nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego”;
4.7. zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: autostrady A-1, al. Gen. Wł.
Sikorskiego, granicą działek o nr ew. 99/33, 99/43, 99/29, 99/30, 99/17, 99/9
w obrębie nr 29, ul. Belzacką oraz fragment działki o nr ew. 201, zatwierdzonym
Uchwałą Nr XLIV/771/05 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21
grudnia 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 9 marca 2006 r. Nr 73, poz. 635)
4.8. stwierdzenia,
że
projekt
zmiany
ustaleń
dotyczących
infrastruktury
telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
w rejonie ulic: Krakowskie Przedmieście, Krótkiej, Zalesickiej i Grabskiej
w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XII/197/07 Rady Miasta
Piotrkowa trybunalskiego z dnia 29 sierpnia 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia
16 października 2007 r. Nr 321, poz. 2894) nie narusza ustaleń Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa
Trybunalskiego”;
4.9. zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Krakowskie Przedmieście,
Krótkiej, Zalesickiej i Grabskiej w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym
Uchwałą Nr XII/197/07 Rady Miasta Piotrkowa trybunalskiego z dnia 29 sierpnia
2007 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 16 października 2007 r. Nr 321, poz. 2894)
4

4.10.
stwierdzenia, że projekt zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury
telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
w rejonie ulic: Wolborskiej i Wierzejskiej w Piotrkowie Trybunalskim,
zatwierdzonym Uchwałą Nr XII/198/07 Rady Miasta Piotrkowa trybunalskiego
z dnia 29 sierpnia 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 16 października 2007 r.
Nr 321, poz. 2895) nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego”;
4.11. zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wolborskiej i Wierzejskiej
w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XII/198/07 Rady Miasta
Piotrkowa trybunalskiego z dnia 29 sierpnia 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia
16 października 2007 r. Nr 321, poz. 2895)
4.12. stwierdzenia, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w
rejonie ulicy Niskiej nie narusza ustaleń Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
4.13. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Niskiej w
Piotrkowie Trybunalskim.
4.14. powierzenia Spółce z o.o. Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja wykonywania
zadania własnego gminy z zakresu świadczenia usług bieżącego utrzymania
kanalizacji deszczowej na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego;
4.15. stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego;
4.16. zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego;
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Sprawozdanie Prezydenta Miasta na prawach Powiatu Piotrkowa Trybunalskiego
z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Piotrkowie Trybunalskim za
2012 rok.
7. Raport z wykonania ochrony środowiska dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata
2009-2012 z perspektywą do 2016 r.
8. Sprawozdanie z działalności komisji stałych Rady Miasta za 2012 rok.
9. Informacja z działalności Prezydenta Miasta miedzy sesjami.
10. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta dotycząca interpelacji, które wpłynęły między
sesjami.
11. Odpowiedzi na zapytania radnych.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie obrad XXIX Sesji.
Punkt 3
Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Miasta
Pan Marian Błaszczyński – stwierdził, że w protokole zawarto prawidłowy wynik
głosowania.
W wyniku przeprowadzonego głosowania (21-0-0) Rada Miasta przyjęła Protokół
z XXVIII Sesji Rady Miasta.
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Punkt 4
Podjęcie uchwał
Punkt 4.1
Podjęcie uchwały w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną przez Prokuratora
Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Łodzi na Uchwałę Nr XII/247/11 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28
września 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkoli
samorządowych prowadzonych przez Miasto Piotrków Trybunalski
Opinie Komisji:
Komisja Rewizyjna – opinia pozytywna.
Komisja Oświaty i Nauki – opinia pozytywna.
Pan Andrzej Kacperek – poprosił o uwzględnienie autopoprawki w punkcie 2 §1, którego
treść powinna brzmieć: „Treść odpowiedzi na skargę, o której mowa w ustępie pierwszym
stanowi załącznik do niniejszej uchwały.”
W wyniku przeprowadzonego głosowania (15-0-6) Rada Miasta podjęła Uchwałę
Nr XXIX/534/13 w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną przez Prokuratora
Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w
Łodzi na Uchwałę Nr XII/247/11 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28
września 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkoli
samorządowych prowadzonych przez Miasto Piotrków Trybunalski
Punkt 4.2
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa
Opinie Komisji:
Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego –
opinia pozytywna.
Komisja Rewizyjna – opinia pozytywna.
W wyniku przeprowadzonego głosowania (15-0-5) Rada Miasta podjęła Uchwałę
Nr XXIX/535/13 w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa
Punkt 4.3
Podjęcie uchwały w sprawie nabycia do gminnego zasobu niezabudowanej
nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim, oznaczonej w ewidencji gruntów
jako działka 30/4 o pow. 0.350 ha w obrębie 27
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Opinie Komisji:
Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna
Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna
W wyniku przeprowadzonego głosowania (22-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę
Nr XXIX/536/13 w sprawie nabycia do gminnego zasobu niezabudowanej nieruchomości
położonej w Piotrkowie Trybunalskim, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka
30/4 o pow. 0.350 ha w obrębie 27

Punkt 4.4
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia, że projekt miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulicy Energetyków w Piotrkowie
Trybunalskim nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego”
Opinie Komisji:
Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna.
Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego –
opinia pozytywna
W wyniku przeprowadzonego głosowania (22-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę
Nr XXIX/537/13 w sprawie stwierdzenia, że projekt miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulicy Energetyków w Piotrkowie
Trybunalskim nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego”
Punkt 4.5
Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenów w rejonie ulicy Energetyków w Piotrkowie Trybunalskim
Opinie Komisji:
Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna.
Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego
– opinia pozytywna.
W wyniku przeprowadzonego głosowania (22-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę
Nr XXIX/538/13 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenów w rejonie ulicy Energetyków w Piotrkowie Trybunalskim
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Punkt 4.6
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia, że projekt zmiany ustaleń dotyczących
infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego w rejonie ulic: autostrady A-1, al. Gen. Wł. Sikorskiego, granicą działek
o nr ew. 99/33, 99/43, 99/29, 99/30, 99/17, 99/9 w obrębie nr 29, ul. Belzacką oraz
fragment działki o nr ew. 201, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLIV/771/05 Rady Miasta
w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 grudnia 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia
9 marca 2006 r. Nr 73, poz. 635) nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego”
Opinie Komisji:
Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna.
Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego
– opinia pozytywna.
W wyniku przeprowadzonego głosowania (22-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę
Nr XXIX/539/13 w sprawie stwierdzenia, że projekt zmiany ustaleń dotyczących
infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego w rejonie ulic: autostrady A-1, al. Gen. Wł. Sikorskiego, granicą działek
o nr ew. 99/33, 99/43, 99/29, 99/30, 99/17, 99/9 w obrębie nr 29, ul. Belzacką oraz
fragment działki o nr ew. 201, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLIV/771/05 Rady Miasta
w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 grudnia 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia
9 marca 2006 r. Nr 73, poz. 635) nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego”
Punkt 4.7
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury
telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie
ulic: autostrady A-1, al. Gen. Wł. Sikorskiego, granicą działek o nr ew. 99/33, 99/43,
99/29, 99/30, 99/17, 99/9 w obrębie nr 29, ul. Belzacką oraz fragment działki o nr ew.
201, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLIV/771/05 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia 21 grudnia 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 9 marca 2006 r. Nr 73, poz.
635)
Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna.
Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego
– opinia pozytywna.

W wyniku przeprowadzonego głosowania (22-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę
Nr XXIX/540/13 w sprawie zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury
telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie
ulic: autostrady A-1, al. Gen. Wł. Sikorskiego, granicą działek o nr ew. 99/33, 99/43,
8

99/29, 99/30, 99/17, 99/9 w obrębie nr 29, ul. Belzacką oraz fragment działki o nr ew.
201, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLIV/771/05 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia 21 grudnia 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 9 marca 2006 r. Nr 73, poz.
635)
Punkt 4.8
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia, że projekt zmiany ustaleń dotyczących
infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego w rejonie ulic: Krakowskie Przedmieście, Krótkiej, Zalesickiej i
Grabskiej w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XII/197/07 Rady
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 sierpnia 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z
dnia 16 października 2007 r. Nr 321, poz. 2894) nie narusza ustaleń Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa
Trybunalskiego”
Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna.
Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego
– opinia pozytywna.

W wyniku przeprowadzonego głosowania (21-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę
Nr XXIX/541/13 w sprawie stwierdzenia, że projekt zmiany ustaleń dotyczących
infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego w rejonie ulic: Krakowskie Przedmieście, Krótkiej, Zalesickiej i
Grabskiej w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XII/197/07 Rady
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 sierpnia 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z
dnia 16 października 2007 r. Nr 321, poz. 2894) nie narusza ustaleń Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa
Trybunalskiego”
Punkt 4.9
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury
telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie
ulic: Krakowskie Przedmieście, Krótkiej, Zalesickiej i Grabskiej w Piotrkowie
Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XII/197/07 Rady Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego z dnia 29 sierpnia 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 16
października 2007 r. Nr 321, poz. 2894)
Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna.
Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego
– opinia pozytywna.
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W wyniku przeprowadzonego głosowania (22-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę
Nr XXIX/542/13 w sprawie zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury
telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie
ulic: Krakowskie Przedmieście, Krótkiej, Zalesickiej i Grabskiej w Piotrkowie
Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XII/197/07 Rady Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego z dnia 29 sierpnia 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 16
października 2007 r. Nr 321, poz. 2894)

Punkt 4.10
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia, że projekt zmiany ustaleń dotyczących
infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego w rejonie ulic: Wolborskiej i Wierzejskiej w Piotrkowie Trybunalskim,
zatwierdzonym Uchwałą Nr XII/198/07 Rady Miasta Piotrkowa trybunalskiego z dnia
29 sierpnia 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 16 października 2007 r. Nr 321, poz.
2895) nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego”
Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna.
Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego
– opinia pozytywna.
W wyniku przeprowadzonego głosowania (22-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę
Nr XXIX/543/13 w sprawie stwierdzenia, że projekt zmiany ustaleń dotyczących
infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego w rejonie ulic: Wolborskiej i Wierzejskiej w Piotrkowie Trybunalskim,
zatwierdzonym Uchwałą Nr XII/198/07 Rady Miasta Piotrkowa trybunalskiego z dnia
29 sierpnia 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 16 października 2007 r. Nr 321, poz.
2895) nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego”
Punkt 4.11
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury
telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie
ulic: Wolborskiej i Wierzejskiej w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą
Nr XII/198/07 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 sierpnia 2007 r. (Dz.
Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 16 października 2007 r. Nr 321, poz. 2895)
Komisja

Polityki

Gospodarczej

i

Spraw
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Mieszkaniowych

–

opinia

pozytywna.

Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego
– opinia pozytywna.
W wyniku przeprowadzonego głosowania (22-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę
Nr XXIX/544/13 w sprawie zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury
telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie
ulic: Wolborskiej i Wierzejskiej w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą
Nr XII/198/07 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 sierpnia 2007 r. (Dz.
Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 16 października 2007 r. Nr 321, poz. 2895)
Punkt 4.12
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia, że projekt miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Niskiej nie narusza ustaleń „Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa
Trybunalskiego”.
Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna.
Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego
– opinia pozytywna.
Pan Mariusz Staszek – poprosił o kilka słów komentarza pana Pawła Czajki.
Pan Paweł Czajka – poinformował, że chodzi w tej uchwale o rozszerzenie strefy
przemysłowej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na wniosek firmy
Hering w związku z planowaną rozbudową zakładów.
W wyniku przeprowadzonego głosowania (22-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę
Nr XXIX/545/13 w sprawie stwierdzenia, że projekt miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Niskiej nie narusza ustaleń „Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa
Trybunalskiego”.

Punkt 4.13
Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w
rejonie ulicy Niskiej w Piotrkowie Trybunalskim
Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego –
opinia pozytywna,
Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna.
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W wyniku przeprowadzonego głosowania (22-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę
Nr XXIX/546/13 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w
rejonie ulicy Niskiej w Piotrkowie Trybunalskim
Punkt 4.14
Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Spółce z o.o. Piotrkowskie Wodociągi i
Kanalizacja wykonywania zadania własnego gminy z zakresu świadczenia usług
bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej na terenie miasta Piotrkowa
Trybunalskiego
Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna,
Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna.
W wyniku przeprowadzonego głosowania (21-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę
Nr XXIX/547/13 w sprawie powierzenia Spółce z o.o. Piotrkowskie Wodociągi i
Kanalizacja wykonywania zadania własnego gminy z zakresu świadczenia usług
bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej na terenie miasta Piotrkowa
Trybunalskiego
Punkt 4.15
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
Pan Marian Błaszczyński – poinformował, że w związku ze złożoną przez pana Sebastiana
Żerka rezygnacją z funkcji radnego zachodzi potrzeba stwierdzenia wygaśnięcia jego
mandatu.
W wyniku przeprowadzonego głosowania (22-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę
Nr XXIX/548/13 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
Punkt 4.16
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego;
W wyniku przeprowadzonego głosowania (22-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę
Nr XXIX/549/13 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego;
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Punkt 5
Interpelacje i zapytania radnych
Pan Adam Gaik i pan Szymon Miazek – złożyli interpelacje dot. planów modernizacji ulicy
Roosevelta.
Pani Urszula Czubała – zapytała o możliwość remontu ulicy Wojska Polskiego od Al. Armii
Krajowej do ul. Kostromskiej. Remont ten miał zostać ujęty w budżecie na rok 2013 a nie
został ujęty.
Pani Urszula Czubała – powiedziała, ze zgłosili się do niej mieszkańcy w sprawie
wybudowania zatoczki parkingowej przy ul. Okrzei. Dysponują oni pismem z urzędu
o planowanym ujęciu tego zadania w budżecie na 2013 r. Tej sprawy również nie ujęto
w budżecie. Jaka jest możliwość wykonania tych rzeczy?
Pan Sławomir Dajcz – złożył interpelację remontu ulicy osiedlowej (Os. Łódzka).
Pan Sławomir Dajcz – złożył też na piśmie dwa wnioski dot. ustawienia znaków drogowych
(na ulicy osiedlowej na osiedlu Łódzka oraz na ul. Polnej). Poprosił o pisemną odpowiedź.
Pan Krzysztof Kozłowski: „Jeśli nie będzie przeszkody to czy mógłbym jeszcze dziś
otrzymać wykaz osób, które są członkami Komisji ds. Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych?”
Pan Przemysław Winiarski – poprosił o informację dot. wykorzystania tablic interaktywnych
zakupionych do szkół.
Pan Przemysław Winiarski – poprosił o przedstawienie zasad ustawiania progów
zwalniających na terenie miasta.
Pan Przemysław Winiarski – zapytał o możliwość zorganizowania przez urząd miasta zajęć
rehabilitacyjnych dla uczniów. Takie rozwiązanie zastosowano na Akademii Świętokrzyskiej
i spowodowało gwałtowny spadek absencji na zajęciach wychowania fizycznego.
Pan Piotr Masiarek – zapytał, jakie działania zostały podjęte w sprawie wycięcia topoli na
osiedlu Wysoka po interwencji mieszkańców w tej sprawie? Czy te drzewa zostaną wycięte?
Czy skierowano pisma do właścicieli gruntów, na których znajdują się te niebezpieczne
drzewa?
Pani Katarzyna Gletkier – poprosiła o szczegółową pisemną odpowiedź w sprawie budżetu
zadaniowego na cały rok związanego z rozdziałem środków z tzw. kapslowego.
Pani Katarzyna Gletkier – zapytała też o koszt wydania przez miasto gazety, którą
mieszkańcy w ostatnim czasie dostali do skrzynek pocztowych. Poprosiła też o podanie
nakładu.
Pan Marian Błaszczyński – poprosił o złożenie zapytania na piśmie.
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Pan Marek Konieczko – poprosił o informację ile po mieście jeździ pługopiaskarek oraz gdzie
one jeżdżą? I dlaczego tam a nie gdzie indziej?
Pan Marian Błaszczyński: „Ile – po podjęciu w tej sprawie uchwały – przybyło kopert
parkingowych dla osób niepełnosprawnych na terenie miasta? Ile udało się zweryfikować kart
inwalidzkich?”
Punkt 6
Sprawozdanie Prezydenta Miasta na prawach Powiatu Piotrkowa Trybunalskiego
z działalności Komisji bezpieczeństwa i Porządku w Piotrkowie Trybunalskim za
2012 rok
Pan Marian Błaszczyński – poinformował, że ze sprawozdaniem zapoznała się Komisja
Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego –
przyjmując je do wiadomości. Tekst sprawozdania otrzymali wszyscy radni.
Wobec braku zgłoszeń w tym punkcie prowadzący obrady stwierdził, że Rada Miasta ze
sprawozdaniem się zapoznała.
Punkt 7
Raport z wykonania ochrony środowiska dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata
2009-2012 z perspektywą do 2016 r.
Do przedstawionej informacji obecni na sesji radni nie zgłosili uwag.
Punkt 8
Sprawozdanie z działalności komisji stałych Rady Miasta za 2012 rok.
Do przedstawionych sprawozdań obecni na sesji radni nie zgłosili uwag.
Punkt 9
Informacja o działalności Prezydenta Miasta miedzy sesjami.
Nie odnotowano żadnych zgłoszeń w tym punkcie.
Punkt 10
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta dotycząca interpelacji, które wpłynęły
między sesjami.
•

2 stycznia 2013 r. – Interpelacja pana radnego J. Dziemdziory w sprawie stanu
infrastruktury na skrzyżowaniach w Piotrkowie Trybunalskim. 3 stycznia
przekazano interpelację do Prezydenta Miasta.
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•

4 stycznia 2013 r. – Interpelacja pana radnego J. Dziemdziory w sprawie
ułomności funkcjonowania strefy płatnego parkowania na terenie miasta Piotrkowa
Trybunalskiego. 4 stycznia przekazano interpelację do Prezydenta Miasta.

•

7 stycznia 2013 r. – Wniosek pana radnego J. Dziemdziory dot. naprawy
nawierzchni ul. Sikorskiego. 8 stycznia przekazano wniosek do Prezydenta Miasta.

•

14 stycznia 2013 r. – Interpelacja pana radnego J. Dziemdziory w sprawie
zimowego utrzymania dróg w mieście. 14 stycznia przekazano interpelację do
Prezydenta Miasta.

•

18 stycznia 2013 r. – Interpelacja pana radnego J. Dziemdziory w sprawie stanu
technicznego i estetycznego tzw. „witaczy” na wjazdach do miasta. 18 stycznia
przekazano interpelację do Prezydenta Miasta.

•

21 stycznia 2013 r. – Wniosek pana radnego J. Dziemdziory w sprawie usunięcia
awarii oświetlenia ulicznego na ul. Kostromskiej w Piotrkowie Trybunalskim.
22 stycznia przekazano wniosek do Prezydenta Miasta.
Punkt 11

Odpowiedzi na zapytania radnych.
Pan Adam Karzewnik odpowiadając na pytanie pani Urszuli Czubały powiedział: „Kiedyś
rozmawialiśmy na temat remontu ulicy Wojska Polskiego, ale w ulicy tej przebiega
magistrala wodociągowa z ujęcia wody Szczekanica. Kiedyś to było zasilanie wieży ciśnień,
ale to jest główna magistrala, która niestety ulega awariom. Tę magistralę trzeba wpierw
naprawić a potem przystąpić do remontu ulicy Wojska Polskiego. Dlatego też podejmujemy
działania celem pozyskania środków na wykonanie takiego remontu. Wystąpiliśmy do
NFOŚiGW o rozszerzenie zakresu modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków, ale
otrzymaliśmy odpowiedź, że powinniśmy wystąpić z nowym wnioskiem do WFOŚiGW i taki
wniosek będziemy przygotowywać. Wykonanie remontu na tej ulicy bez naprawy magistrali
wystarczyłoby na bardzo krótko i przy najbliższej awarii ulica wróciłaby do obecnego stanu
technicznego.
Pan Krzysztof Byczyński - odpowiadając na pytanie dot. zatoki postojowej na ul. Okrzei
powiedział: „Oczywiście w tym szerokim zakresie rzeczowym było to tam ujęte, ale środki
finansowe są takie jakie są. Jeśli pojawią się dodatkowe środki to może się to znajdzie w
planach. Na pewno jest to na liście rezerwowej. Mogę w tej sprawie udzielić też pisemnej
odpowiedzi bo nie mam tych dokumentów teraz przed sobą.”
Pan Bogdan Munik – poinformował, że skład komisji, o którego podanie wnioskował pan
Krzysztof Kozłowski znaleźć można na stronach Biuletynu Informacji Publicznej. Jeśli takie
będzie życzenie pana radnego to po sesji taka informacja zostanie wydrukowana.
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Pan Tomasz Sokalski – poprosił o bieżące uzupełnianie zarządzeń Prezydenta Miasta
na stronie BIP-u. Stwierdził, że na BIP wczoraj ostatnie zarządzenie było z datą 15 stycznia
2013 r.
Pan Radosław Kaczmarek – odpowiadając na pytanie dot. tablic interaktywnych w szkołach
powiedział, że rzeczywiście może występować problem z ich kompatybilnością, ponieważ
szkoły posiadają różne tablice od różnych dostawców. Posiadają tablice w ramach używania
platformy e-lerningowej, posiadają tablice w ramach zbierania makulatury, posiadają
wreszcie tablice pozyskane od sponsorów. Pewne komplikacje mogą istnieć, ale ja nie
spotkałem się z jakimś problemem, że tablice są niewykorzystywane przez nauczycieli na
lekcjach. Jeśli panu radnemu znane są jakieś informacje na ten temat to proszę o bliższe dane.
Pan Radosław Kaczmarek – odnosząc się do propozycji organizacji zajęć rehabilitacyjnych
w szkołach powiedział, że szkoły na tę chwilę nie dysponują specjalistami, którzy mogliby
taką rehabilitację przeprowadzać. Nie każdy nauczyciel wf-u posiada odpowiednie
kwalifikacje do takich zajęć. Aktualnie nie widzę więc możliwości, żeby wprowadzić takie
zajęcia. Zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego wydają inne osoby, a nauczyciele
przyjmują je w ramach swoich obowiązków.
Pan Przemysław Winiarski: „Informacje o wykorzystaniu tablic interaktywnych mam od
dwóch uczniów szkół piotrkowskich (szkoła podstawowa i gimnazjum). Jeśli pan kierownik
ma życzenie to po sesji powiem, o które szkoły chodzi konkretnie. Sądzę jednak, że zjawisko
dotyczy wszystkich szkół; ten brak kompatybilności między tymi tablicami jest niepotrzebny.
Potrzebna jest zgodność z przestarzałym sprzętem komputerowym. Sprzęt komputerowy
w szkołach nie nadąża za funkcjami tych tablic. Odnosząc się do zajęć rehabilitacyjnych –
sądzę, że kwestia kadry jest wtórna – to jest kwestia woli i środków. Rozumiem, że kamyczek
o zwolnieniach był wrzucony do lekarskiego ogródka... Powiem w ten sposób: Idea zajęć
rehabilitacyjnych jest taka, że osoby zwolnione z wf uczestniczą w zajęciach
rehabilitacyjnych i nie są z nich zwolnione. Zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego
automatycznie powoduje obowiązek uczestniczenia w zajęciach rehabilitacyjnych. Wówczas
nagle się okazuje, że procent uczniów czy też studentów, którzy w takich zajęciach wf nie
chcą uczestniczyć nagle bardzo maleje.
Pan Krzysztof Byczyński – odpowiadając na pytanie dot. progów zwalniających powiedział,
że przygotuje w tej sprawie odpowiedź na piśmie. Powiedział: Jest kilka etapów, na których
takie progi mogą powstawać. Pierwszym jest taki kiedy buduje się bądź odtwarza nową
nawierzchnię i robi się to w oparciu o dokumentację techniczną. Innym mechanizmem jest
montaż progu poprzez ingerencję w podłoże istniejące. Po trzecie trzeba pamiętać,
aby montaż tych progów zwalniających nie utrudniał spływu dróg opadowych. Podstawowym
jest czwarty element – jeżeli mamy do czynienia z lokalizację w sąsiedztwie zabudowań to
winna tu być – jak myślę – zgoda mieszkańców tam zamieszkałych. I to nie tylko dotyczy
tego kogoś, przed oknami którego będzie ten próg tylko pewnie i tego mieszkańca posesję
wcześniej i później. Ja przygotuję taką odpowiedź i zacytuję stosowne normy parametryczne,
które pozwolą zorientować się, czy te wnioski pana radnego z ostatniej komisji są do
zaakceptowania czy też nie. Ostatecznie musi to być jednak zaakceptowane przez komisję
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
Pan Przemysław Winiarski: „Pytałem również o to, czy sprawę tę regulują przepisy miejskie
czy też prawo o ruchu drogowym?”
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Pan Krzysztof Byczyński: „W tej pisemnej odpowiedzi również zawarta będzie stosowna
informacja na ten temat.”
Pan Krzysztof Byczyński – odnosząc się do sprawy drzew na os. Wysoka powiedział,
że procedura została w tej sprawie uruchomiona. Czy została wysłana korespondencja w tej
sprawie do właścicieli gruntów – zostanie to sprawdzone po sesji.
Pan Jarosław Bąkowicz – odpowiadając na pytanie dot. kosztów i nakładu wydania gazety
przez Urząd Miasta powiedział, że był to 9 numer tego rocznika. Wykonawca został wybrany
w drodze zaproszenia do składania ofert. Zgłosiło się 7 wykonawców. Najkorzystniejsza
oferta opiewała na kwotę 7990 zł, co dało koszt ok 27 groszy za sztukę gazety. Nakład gazety
to 30 tys. egzemplarzy. Jest to cena mniejsza o 10% w stosunku do roku 2010 i o 4 %
w stosunku do roku 2011.
Pan Krzysztof Byczyński: „Przez Piotrków przebiegają dwie drogi krajowe i one
są w pierwszej kolejności odśnieżane. Chcemy, żeby ten stan przejezdności był podobny
do dróg, którymi się dojeżdża do miasta. W mieście pod drogami znajduje się jednak
infrastruktura i stosując środki chemiczne należy ten fakt wziąć pod uwagę. Dziś na terenie
miasta pracowało 7 pojazdów. Odśnieżano dodatkowo drogi na os. Sulejowska oraz
os. Jeziorna, pracowała też 1 koparko-ładowarka przy ul. Parafialnej, Żwirki i ulicach
przyległych (przemieszczona później na ul Kobyłeckiego i ul. Norwida) oraz 1 koparkoładowarka pracowała na Os. Mickiewcza oraz na Os. Słowackiego-Północ. 3 pojazd tego typu
pracował na os. Wyzwolenia, na ul. Wiślanej, ul. Geodezyjnej, ul. Asnyka, os. Leśna,
ul. Leśników. Równiarka pracowała na ul. Scaleniowej i ul. Tomaszowskiej, spycharka
pracowała na ul Granicznej, ul. Komunalnej, ul. Świerkowej i przyległych; inna pracowała
na ul. Kasztelańskiej, ul. Wiatracznej, ul. Gęsiej, ul. Uprawnej, Gościnnej – i przyległych
w tym rejonie ulicach. Jedna ładowarka pracuje w bazie ładując materiał na piaskarki.
W nocy wywieziono śnieg z ul. Narutowicza (od PKP do Pl. Kościuszki). Dziś w nocy
wywożony będzie śnieg z ul. Słowackiego, ze Starego Miasta, z Placu Kościuszki.
Pani Katarzyna Gletkier – zwróciła uwagę na niedostateczne jej zdaniem odśnieżenie
ul. Belzackiej z uwzględnieniem ciągów pieszych.
Pan Przemysław Winiarski – zwrócił uwagę, że solenie ulic powoduje powstawanie błota
pośniegowego, które powoduje dodatkowe trudności w poruszaniu się pojazdom.
Zasugerował skupienie się na usuwaniu śniegu i soleniu jedynie rond i skrzyżowań.
Stwierdził, że stosowanie soli na bocznych ulicach jest bezzasadne.
Pan Tomasz Sokalski – stwierdził, że to nie tak, że w miastach odśnieża się inaczej niż poza
miastami. Obserwacje nawet ościennych miast dają powód do stwierdzenia, że jednak można
uczynić drogi miejskie drogami czarnymi. Dziś ul Wojska Polskiego oraz ul. Sikorskiego
wyglądały tak, jakby tam żaden pług nie przejechał. Dodał też, że jego zdaniem zasadnym jest
stosowanie mieszanki piasku i soli bo odśnieżanie jak widać nie daje dostatecznego efektu.
Można też powiedzieć, że w 90 % strefa płatnego parkowania jest nie ruszona.
Pan Ludomir Pencina: „Akurat przed sesją rady miasta objechałem prawie wszystkie ronda
w mieście (Krakowskie Przedmieście, Sulejowska, Wolborska). Tak, jak do tej pory były
posypywane ronda solanką w tej chwili rzeczywiście (wypowiedź niezrozumiała). Mam apel,
aby jeśli nie da się odśnieżyć dostatecznie ronda to żeby je chociaż posoli, żeby nawierzchnia
na nich nie była śliska.”
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Pan Przemysław Winiarski - zaapelował, aby zamiast wysypywać sól na ul. Jerozolimskiej –
sypać ronda.
Pan Krzysztof Byczyński: „Ja rozumiem, że to budzi emocje. Ja się po prostu z panami nie
zgadzam. Powiem dlaczego. Po pierwsze – panie radny Tomku – pan nie słuchał tego, co ja
przeczytałem z raportu, że dziś w nocy będzie Stare Miasto, ul. Słowackiego, Plac Kościuszki
– pan tego nie dosłuchał...”
Pan Tomasz Sokalski: „To jest pana zdanie – słuchałem panie dyrektorze. Natomiast śnieg w
Piotrkowie nie jest od dzisiaj ani od wczoraj.”
Pan Krzysztof Byczyński: „Ale pada, jeszcze pada. Po drugie: proszę nie używać wobec mnie
argumentów, że w Bełchatowie jest lepiej niż w Piotrkowie. Otóż mówiłem na początku –
drogi krajowe tak. W Bełchatowie jest trzech zarządców – tam jest droga krajowa,
wojewódzka i powiatowe. I mam znajomych w tym mieście i z ust tych znajomych słyszę, że
na osiedlowych uliczkach w ogóle tam jest nieodśnieżane. Więc proszę się nie posługiwać
tego typu przykładami. Natomiast (w sprawie sypania solą) macie panowie różne poglądy:
jeden mówi żeby odśnieżać a drugi żeby sypać. Przecież w wielu przypadkach jest to
wywalanie pieniędzy w błoto. Przy tych prognozach pogody, gdzie mróz jest zapowiadany na
najbliższy tydzień to na ile pozwoli posypać solą czy środkami chemicznymi innej maści te
główne trasy, które mają być przejezdne i powstanie tzw. błoto pośniegowe. Ja nie mam aż
tyle pieniędzy, żebym codziennie pozwalał na wysypywanie ton soli. Tu jest ta różnica
między nami. Panowie – no pozwólcie pracować tym firmom tak, jak w tej chwili pracują.
Odpowiadając na pytanie pana Mariana Błaszczyńskiego pan Adam Karzewnik powiedział:
„Kilka dni temu została przeprowadzona taka inwentaryzacja i analiza ilości miejsc dla
inwalidów i stopnia wykorzystania tych miejsc do parkowania. Okazało się, ze faktycznie
wszystkie miejsca w różnych częściach miasta były pozajmowane. Z tego wynika, że jest ich
być może mało bo poprzednio takie osoby mogły parkować bezpłatnie na wszystkich
miejscach parkingowych. W związku z tym po poprawieniu się pogody przystąpimy do
zwiększenia ilości tych miejsc. Wiąże się to z pewnymi problemami – te miejsca powinny być
szersze niż standardowe. Zmniejszy się więc zdecydowanie ilość miejsc do parkowania dla
osób sprawnych. Będziemy musieli w tej sprawie wypracować jakiś złoty środek i tam, gdzie
mamy sygnały, ze tych miejsc jest mało będziemy je domalowywali. Ale to wtedy, kiedy
pogoda pozwoli na malowanie na jezdni.
Pan Krzysztof Byczyński – powiedział, że nie da się ze względów parametrycznych tych
kopert zlokalizować wszędzie. Po przeprowadzonym przeglądzie postanowiono o lokalizacji
dodatkowych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych na Placu Kościuszki, na ul.
Sienkiewicza (koło poczty), chcemy zrobić na ulicy P.O.W. co najmniej dwa nowe miejsca
oraz naprzeciwko D.H Sezam na ul. Sienkiewicza (tę lokalizację trzeba jeszcze dokładnie
sprawdzić, czy takie miejsce się tam zmieści). W innych miejscach trudno lokalizować
miejsca dla niepełnosprawnych – w większości wypadków parkowanie odbywa się wzdłuż
krawężnika.
Pan Marian Błaszczyński – stwierdził, że nie zgadza się z przedstawionym stanowiskiem.
Dodał, że przecież nie każda koperta musi spełniać parametry dla wózków inwalidzkich –
potrzeby bywają różne. Jeśli tak to wystarczyłoby przy istniejących kopertach domalować
dodatkowe miejsce – również na ul. Słowackiego.
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Pan Przemysław Winiarski: „Pozwolę sobie stwierdzić, ze wymalowanie kolejnych 5 czy 10
kopert niewiele w tym mieście zmieni. Odkąd zmusiliśmy – w celu skorzystania z prawa do
bezpłatnego parkowania – do parkowania na kopertach no to na kopertach parkują również ci
niepełnosprawni, którzy nie mają żadnego problemu z opuszczeniem samochodu. Natomiast
ci, którzy rzeczywiście muszą się wydostać z tego samochodu na wózku nie mają takiej
możliwości bądź mają bardzo ograniczoną możliwość, żeby z takich kopert skorzystać. Nie
idźmy w malowanie następnych kopert (choć to oczywiście też można czynić) – zmieńmy
lepiej zasady, wedle których to parkowanie na kopertach się odbywa.”
Pan Marek Krawczyński – stwierdził, że w sprawie weryfikacji uprawnień korzystających
z miejsc parkingowych nie było jeszcze nic robione, gdyż taka weryfikacja wymagałaby
współudziału 3 służb, instytucji.
Pan Marian Błaszczyński – wyraził nadzieję, że decyzją pana prezydenta pan pełnomocnik
tę sprawę, tę współpracę skoordynuje i że ta weryfikacja ruszy i to jak najszybciej.
Pan Przemysław Winiarski – zwrócił uwagę na fakt stosowania dodatkowych identyfikatorów
dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Stwierdził, że może należałoby się
zastanowić nad zastosowaniem takiego rozwiązania również w Piotrkowie.
Punkt 12
Sprawy różne.
Pan Marian Błaszczyński – poinformował, że jutro (o godz. 11.30) odbędzie się pogrzeb ojca
byłego radnego, Pawła Załogi.
Pan Krzysztof Chojniak – powiedział, że radni otrzymali zaproszenie na miejskie obchody
150 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. Zaprosił wszystkich do udziału w tych
uroczystościach. Jeśliby których z radnych chciał wziąć udział w konkursie strzeleckim to
proszony jest o przybycie już o godz. 11.
Pan Ludomir Pencina – stwierdził, że w drodze na sesję 15 minut szukał jakiegoś miejsca
parkingowego. Zwłaszcza parking przed Urzędem Stanu Cywilnego jest nieodśnieżony tak,
że auta się tam zakopują. Poprosił osoby odpowiedzialne za stan tego parkingu o uprzątnięcie
tego śniegu. Podobna sytuacja ma miejsce na ulicach obok urzędu.
Punkt 13
Zamknięcie obrad XXIX Sesji.
Wobec wyczerpania porządku Przewodniczący Rady Miasta, pan Marian Błaszczyński
zamknął posiedzenie XXIX Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informując, że
następny przewidywany termin sesji to ostatnia środa lutego 2013 r.
Przewodniczący Rady Miasta
Marian Błaszczyński
Protokół na podstawie dźwiękowego
zapisu przebiegu obrad sporządził:
Jan Winiarski
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