
1 
 

 
PROTOKÓŁ NR XXX/13 

 
z XXX Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, 

która odbyła się w siedzibie Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim, 
ul. Pasaż Karola Rudowskiego 10  

w dniu 27 lutego 2013 roku 
w godz. 900-1200 

 
 
 

Punkt 1 
 

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad 
 
Pan Marian Błaszczyński – otworzył XXX Sesję Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 
Stwierdził, że w Sesji uczestniczy 18 radnych co wobec ustawowej liczby  
23 radnych stanowi quorum, przy którym Rada Miasta może obradować i podejmować 
prawomocne uchwały. 
 
Radni obecni na XXX 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.  



2 
 

Pan Marian Błaszczyński – poinformował, że spóźnienie anonsował pan Marek Konieczko 
oraz że nieobecny jest pan Paweł Szcześniak wykonujący aktualnie pracę zleconą przez 
Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego podczas komisji wojskowej. 

 
 

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 XXIX Sesji Rady Miasta. 
4. Podjęcie uchwał w sprawie: 

4.1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  
4.2. zmiany budżetu Miasta na 2013 rok; 
4.3. zmiany Uchwały Nr LII/840/10 z dnia 23 czerwca 2010 r. zmienionej Uchwałą        

Nr LIV/867/10 z dnia 25 sierpnia 2010 r., Uchwałą Nr II/19/10 z 10 grudnia 2010 r., 
Uchwałą Nr VII/117/11 z dnia 30 marca 2011 r., Uchwałą Nr X/177/11 z dnia          
29 czerwca 2011 r., Uchwałą Nr XIII/250/11 z dnia 26 października 2011 r., Uchwałą 
Nr XXIII/410/12 z dnia 27 czerwca 2012 r., Uchwałą Nr XXV/451/12 z dnia            
26 września 2012 r. i Uchwałą Nr XXVIII/513/12 z dnia 19 grudnia 2012 r.,              
w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska      
i Gospodarki Wodnej w Łodzi; 

4.4. wprowadzenia zmian do Uchwały Nr VII/124/11 Rady Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego z dnia 30 marca 2011 r w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju 
Lokalnego dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2008-2015, zmienionej 
Uchwałą Nr IX/165/11 z dnia 1 czerwca 2011 r. oraz Uchwałą Nr XIX/374/2012         
z dnia 28 marca 2012 r.; 

4.5. wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXXVIII/682/09 Rady Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu 
Rewitalizacji dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2007-2013, zmienionej 
Uchwałą Nr IX/166/11 z dnia 1 czerwca 2011 r.; 

4.6. wyrażenia zgody na zawarcie umowy użytkowania nieruchomości położonych           
w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Narutowicza 5/7; 

4.7. sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, niezabudowanej 
nieruchomości stanowiącej własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonej     
w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Narutowicza 80-82; 

4.8. sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, niezabudowanej 
nieruchomości stanowiącej własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonej     
w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Narutowicza 102-104  

4.9. udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Piotrkowskiego; 
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4.10. uchwalenia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Piotrkowie Trybunalskim 
na lata 2013-2015”; 

4.11. uchwalenia „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Mieście 
Piotrkowie Trybunalskim na lata 2013-2015”; 

4.12. określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych na 2013 rok; 

4.13. zmiany Uchwały Nr XXVIII/519/2012 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 
19 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu zapobiegania przestępczości oraz 
ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na rok 2013                   
pn. „Bezpieczne Miasto 2013”; 

4.14. zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy; 
4.15. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie m. Piotrkowa Trybunalskiego w 2013 roku; 
4.16. zmiany uchwały w sprawie cen urzędowych za usługi przewozowe lokalnego 

transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Piotrkowa Trybunalskiego         
i cen za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w Piotrkowie 
Trybunalskim, realizowanych przez Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o.           
w Piotrkowie Trybunalskim; 

4.17. zmiany uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego, określenia wysokości stawek i sposobu ich pobierania; 

4.18. stwierdzenia, że projekt zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury 
telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów 
w rejonie ulic: Sulejowskiej, Dalekiej i Wierzeje w Piotrkowie Trybunalskim, 
zatwierdzonym Uchwałą Nr XIV/217/07 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego          
z dnia 19 września 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 30 października 2007 r.   
Nr 336, poz. 3022) nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego”; 

4.19. zmiany ustaleń  dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Sulejowskiej, Dalekiej        
i Wierzeje w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XIV/217/07 
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 19 września 2007 r. (Dz. Urz. Woj. 
Łódzkiego z dnia 30 października 2007 r. Nr 336, poz. 3022); 

4.20. stwierdzenia, że projekt zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury 
telekomunikacyjnej w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
w rejonie ulic: Słowackiego, Armii Krajowej, Wojska Polskiego, Staszica i terenów 
PKP w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonej Uchwałą Nr XVI/275/07 Rady 
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 listopada 2007 r. (Dz. Urz. Woj. 
Łódzkiego z dnia 15 stycznia 2008 r. Nr 12, poz. 165), zmienionej Uchwałą              
Nr XLVIII/795/10 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 stycznia 2010 r. 
(Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 12 marca 2010 r. Nr 70, poz. 549), nie narusza 
ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Piotrkowa Trybunalskiego”; 
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4.21. zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w zmianie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Słowackiego, 
Armii Krajowej, Wojska Polskiego, Staszica i terenów PKP w Piotrkowie 
Trybunalskim, zatwierdzonej Uchwałą Nr XVI/275/07 Rady Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego z dnia 28 listopada 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia             
15 stycznia 2008 r. Nr 12, poz. 165), zmienionej Uchwałą Nr XLVIII/795/10 Rady 
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 stycznia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. 
Łódzkiego z dnia 12 marca 2010 r. Nr 70, poz. 549); 

4.22. stwierdzenia, że projekt zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury 
telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego             
w rejonie ulic: Wierzejskiej, Jeziornej i Zawiłej w Piotrkowie Trybunalskim, 
zatwierdzonym Uchwałą Nr XVI/276/07 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego       
z dnia 28 listopada 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 7 stycznia 2008 r. Nr 5, 
poz. 69), nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego”; 

4.23. zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wierzejskiej, Jeziornej i Zawiłej w 
Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XVI/276/07 Rady Miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 listopada 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego         
z dnia 7 stycznia 2008 r. Nr 5, poz. 69); 

4.24. stwierdzenia, że projekt zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury 
telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego            
w rejonie ulic: Jerozolimskiej, Poleśnej, Rakowskiej, Wolborskiej i Geodezyjnej           
w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXII/367/08 Rady Miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 kwietnia 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego         
z dnia 11 czerwca 2008 r. Nr 191, poz. 1791), nie narusza ustaleń „Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego”; 

4.25. zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Jerozolimskiej, Poleśnej, 
Rakowskiej, Wolborskiej i Geodezyjnej w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym 
Uchwałą Nr XXII/367/08 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 kwietnia 
2008 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 11 czerwca 2008 r. Nr 191, poz. 1791); 

4.26. stwierdzenia, że projekt zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury 
telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego             
w Piotrkowie Trybunalskim obejmującym obszar ulic: „Wronia-Żelazna”, 
zatwierdzonym Uchwałą Nr XXIV/418/08 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego     
z dnia 25 czerwca 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 31 lipca 2008 r. Nr 255, 
poz. 2297), nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego”; 

4.27. zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim obejmującym obszar 
ulic: „Wronia-Żelazna”, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXIV/418/08 Rady Miasta 
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Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 czerwca 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego          
z dnia 31 lipca 2008 r. Nr 255, poz. 2297); 

4.28. stwierdzenia, że projekt zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury 
telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego            
w rejonie ulic: Łódzkiej, Całej, Turystycznej i Drogi Krajowej Nr 8 w Piotrkowie 
Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXIV/420/08 Rady Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego z dnia 25 czerwca 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 31 lipca 
2008 r. Nr 257, poz. 2304), nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego” 

4.29. zmiany ustaleń  dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Łódzkiej, Całej, Turystycznej           
i Drogi Krajowej Nr 8 w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą              
Nr XXIV/420/08 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 czerwca 2008 r.    
(Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 31 lipca 2008 r. Nr 257, poz. 2304); 

4.30. stwierdzenia, że projekt zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury 
telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów 
w rejonie ulic: Polskiego Czerwonego Krzyża, Fabianiego i Promiennej w Piotrkowie 
Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIII/563/09 Rady Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego z dnia 21 stycznia 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 5 marca 
2009 r. Nr 41, poz. 441) nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego”;  

4.31. zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Polskiego Czerwonego 
Krzyża, Fabianiego i Promiennej w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym 
Uchwałą Nr XXXIII/563/09 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia               
21 stycznia 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 5 marca 2009 r. Nr 41, poz. 
441); 

4.32. stwierdzenia, że projekt zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury 
telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego             
w rejonie ulic: Wierzejskiej i Broniewskiego w Piotrkowie Trybunalskim, 
zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXVII/644/09 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 
z dnia 26 maja 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 4 lipca 2009 r. Nr 189,       
poz. 1737) nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego”; 

4.33. zmiany ustaleń  dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wierzejskiej i Broniewskiego         
w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXVII/644/09 Rady 
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 maja 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego     
z dnia      4 lipca 2009 r. Nr 189, poz. 1737); 

4.34. stwierdzenia, że projekt zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury 
telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego             
w rejonie ulic: Prostej, Piaskowej, Krętej i Spacerowej w Piotrkowie Trybunalskim, 
zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXVIII/690/09 Rady Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego z dnia 24 czerwca 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia               
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11 sierpnia 2009 r. Nr 234, poz. 2106) nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań           
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego”; 

4.35. zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Prostej, Piaskowej, Krętej                
i Spacerowej w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą                        
Nr XXXVIII/690/09 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 24 czerwca 2009 
r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 11 sierpnia 2009 r. Nr 234, poz. 2106); 

4.36. stwierdzenia, że projekt zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury 
telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego            
w rejonie Al. Armii Krajowej, ulic Słowackiego i Narutowicza oraz terenów PKP          
w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XL/721/09 Rady Miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 września 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego          
z dnia 17 listopada 2009 r. Nr 337, poz. 2786) nie narusza ustaleń „Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego”; 

4.37. zmiany ustaleń  dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego w rejonie Al. Armii Krajowej, ulic Słowackiego     
i Narutowicza oraz terenów PKP w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym 
Uchwałą Nr XL/721/09 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 września 
2009 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 17 listopada 2009 r. Nr 337, poz. 2786); 

4.38. stwierdzenia, że projekt zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury 
telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego            
w rejonie ulic: Wierzejskiej i Obwodnicy Miejskiej oraz Jeziora Bugaj w Piotrkowie 
Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XL/723/09 Rady Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego z dnia 30 września 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia             
17 listopada 2009 r. Nr 337, poz. 2787), ze zmianą (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia      
22 stycznia 2010 r. Nr 18, poz. 124) nie narusza ustaleń „Studiu uwarunkowań                 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego”; 

4.39. zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wierzejskiej i Obwodnicy 
Miejskiej oraz Jeziora Bugaj w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą 
Nr XL/723/09 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 września 2009 r. 
(Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 17 listopada 2009 r. Nr 337, poz. 2787), ze zmianą 
(Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 22 stycznia 2010 r. Nr 18, poz. 124); 

4.40. stwierdzenia, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenów w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Jerozolimskiej, Garncarskiej i Zamurowej 
w Piotrkowie Trybunalskim nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego”; 

4.41. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: 
Wojska Polskiego, Jerozolimskiej, Garncarskiej i Zamurowej w Piotrkowie 
Trybunalskim; 

4.42. stwierdzenia, że projekt zmiany dotyczącej przeznaczenia terenu zabudowy 
przemysłowej na tereny usług w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego, zatwierdzonym Uchwałą Nr XVI/239/04 Rady Miejskiej                   
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w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 stycznia 2004 r. nie narusza ustaleń „Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego”; 

4.43. zmiany dotyczącej przeznaczenia terenu zabudowy przemysłowej na tereny usług      
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym Uchwałą      
Nr XVI/239/04 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 stycznia 2004 
roku.             

5. Interpelacje i zapytania radnych. 
6. Informacja o zgłoszonych żądaniach, w zakresie art. 36 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 marca       

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
7. Informacja dotycząca postępowań administracyjnych prowadzonych w roku 2011 i 2012 

w sprawie ustalenia należnej Gminie Piotrków Trybunalski opłaty z tytułu wzrostu 
wartości nieruchomości – „renta planistyczna”. 

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 XXX Sesji. 
 

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

Punkt 4.1 – Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z 
pierwszą autopoprawką Prezydenta Miasta z dnia 22 lutego 2013; 
Punkt 4.2 – Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2012 rok wraz z pierwszą 
autopoprawką Prezydenta Miasta z dnia 22 lutego 2013 r.;  
Punkt 4.44 – Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w Uchwale Nr  
XXX/538/13 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulicy Energetyków 
w Piotrkowie Trybunalskim. 
Punkt 4.45 – Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego. 
Punkt 5 – Podjęcie apelu na rzecz pozostawienia zapasów w programie Igrzysk Olimpijskich. 

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 (19-0-0) Rada Miasta przyjęła porządek 
obrad XXX Sesji Rady Miasta w następującym brzmieniu: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Przyjęcie zmian do porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Miasta. 
4. Podjęcie uchwał w sprawie: 
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4.1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z pierwszą autopoprawką Prezydenta 
Miasta z dnia 22 lutego 2013 r. 

4.2. zmiany budżetu Miasta na 2012 rok wraz z pierwszą autopoprawką Prezydenta 
Miasta z dnia 22 lutego 2013 r. 

4.3. zmiany Uchwały Nr LII/840/10 z dnia 23 czerwca 2010 r. zmienionej Uchwałą        
Nr LIV/867/10 z dnia 25 sierpnia 2010 r., Uchwałą Nr II/19/10 z 10 grudnia 2010 r., 
Uchwałą Nr VII/117/11 z dnia 30 marca 2011 r., Uchwałą Nr X/177/11 z dnia          
29 czerwca 2011 r., Uchwałą Nr XIII/250/11 z dnia 26 października 2011 r., Uchwałą 
Nr XXIII/410/12 z dnia 27 czerwca 2012 r., Uchwałą Nr XXV/451/12 z dnia            
26 września 2012 r. i Uchwałą Nr XXVIII/513/12 z dnia 19 grudnia 2012 r.,              
w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska      
i Gospodarki Wodnej w Łodzi; 

4.4. wprowadzenia zmian do Uchwały Nr VII/124/11 Rady Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego z dnia 30 marca 2011 r w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju 
Lokalnego dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2008-2015, zmienionej 
Uchwałą Nr IX/165/11 z dnia 1 czerwca 2011 r. oraz Uchwałą Nr XIX/374/2012         
z dnia 28 marca 2012 r.; 

4.5. wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXXVIII/682/09 Rady Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu 
Rewitalizacji dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2007-2013, zmienionej 
Uchwałą Nr IX/166/11 z dnia 1 czerwca 2011 r.; 

4.6. wyrażenia zgody na zawarcie umowy użytkowania nieruchomości położonych           
w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Narutowicza 5/7; 

4.7. sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, niezabudowanej 
nieruchomości stanowiącej własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonej     
w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Narutowicza 80-82; 

4.8. sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, niezabudowanej 
nieruchomości stanowiącej własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonej     
w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Narutowicza 102-104  

4.9. udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Piotrkowskiego; 
4.10. uchwalenia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Piotrkowie Trybunalskim 

na lata 2013-2015”; 
4.11. uchwalenia „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Mieście 

Piotrkowie Trybunalskim na lata 2013-2015”; 
4.12. określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych na 2013 rok; 

4.13. zmiany Uchwały Nr XXVIII/519/2012 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 
19 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu zapobiegania przestępczości oraz 
ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na rok 2013                   
pn. „Bezpieczne Miasto 2013”; 

4.14. zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy; 
4.15. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie m. Piotrkowa Trybunalskiego w 2013 roku; 
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4.16. zmiany uchwały w sprawie cen urzędowych za usługi przewozowe lokalnego 
transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Piotrkowa Trybunalskiego         
i cen za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w Piotrkowie 
Trybunalskim, realizowanych przez Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o.           
w Piotrkowie Trybunalskim; 

4.17. zmiany uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego, określenia wysokości stawek i sposobu ich pobierania; 

4.18. stwierdzenia, że projekt zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury 
telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów 
w rejonie ulic: Sulejowskiej, Dalekiej i Wierzeje w Piotrkowie Trybunalskim, 
zatwierdzonym Uchwałą Nr XIV/217/07 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego          
z dnia 19 września 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 30 października 2007 r.   
Nr 336, poz. 3022) nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego”; 

4.19. zmiany ustaleń  dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Sulejowskiej, Dalekiej        
i Wierzeje w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XIV/217/07 
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 19 września 2007 r. (Dz. Urz. Woj. 
Łódzkiego z dnia 30 października 2007 r. Nr 336, poz. 3022); 

4.20. stwierdzenia, że projekt zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury 
telekomunikacyjnej w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
w rejonie ulic: Słowackiego, Armii Krajowej, Wojska Polskiego, Staszica i terenów 
PKP w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonej Uchwałą Nr XVI/275/07 Rady 
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 listopada 2007 r. (Dz. Urz. Woj. 
Łódzkiego z dnia 15 stycznia 2008 r. Nr 12, poz. 165), zmienionej Uchwałą              
Nr XLVIII/795/10 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 stycznia 2010 r. 
(Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 12 marca 2010 r. Nr 70, poz. 549), nie narusza 
ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Piotrkowa Trybunalskiego”; 

4.21. zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w zmianie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Słowackiego, 
Armii Krajowej, Wojska Polskiego, Staszica i terenów PKP w Piotrkowie 
Trybunalskim, zatwierdzonej Uchwałą Nr XVI/275/07 Rady Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego z dnia 28 listopada 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia             
15 stycznia 2008 r. Nr 12, poz. 165), zmienionej Uchwałą Nr XLVIII/795/10 Rady 
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 stycznia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. 
Łódzkiego z dnia 12 marca 2010 r. Nr 70, poz. 549); 

4.22. stwierdzenia, że projekt zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury 
telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego             
w rejonie ulic: Wierzejskiej, Jeziornej i Zawiłej w Piotrkowie Trybunalskim, 
zatwierdzonym Uchwałą Nr XVI/276/07 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego       
z dnia 28 listopada 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 7 stycznia 2008 r. Nr 5, 
poz. 69), nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego”; 
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4.23. zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wierzejskiej, Jeziornej i Zawiłej w 
Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XVI/276/07 Rady Miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 listopada 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego         
z dnia 7 stycznia 2008 r. Nr 5, poz. 69); 

4.24. stwierdzenia, że projekt zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury 
telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego            
w rejonie ulic: Jerozolimskiej, Poleśnej, Rakowskiej, Wolborskiej i Geodezyjnej           
w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXII/367/08 Rady Miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 kwietnia 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego         
z dnia 11 czerwca 2008 r. Nr 191, poz. 1791), nie narusza ustaleń „Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego”; 

4.25. zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Jerozolimskiej, Poleśnej, 
Rakowskiej, Wolborskiej i Geodezyjnej w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym 
Uchwałą Nr XXII/367/08 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 kwietnia 
2008 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 11 czerwca 2008 r. Nr 191, poz. 1791); 

4.26. stwierdzenia, że projekt zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury 
telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego             
w Piotrkowie Trybunalskim obejmującym obszar ulic: „Wronia-Żelazna”, 
zatwierdzonym Uchwałą Nr XXIV/418/08 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego     
z dnia 25 czerwca 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 31 lipca 2008 r. Nr 255, 
poz. 2297), nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego”; 

4.27. zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim obejmującym obszar 
ulic: „Wronia-Żelazna”, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXIV/418/08 Rady Miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 czerwca 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego          
z dnia 31 lipca 2008 r. Nr 255, poz. 2297); 

4.28. stwierdzenia, że projekt zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury 
telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego            
w rejonie ulic: Łódzkiej, Całej, Turystycznej i Drogi Krajowej Nr 8 w Piotrkowie 
Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXIV/420/08 Rady Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego z dnia 25 czerwca 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 31 lipca 
2008 r. Nr 257, poz. 2304), nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego” 

4.29. zmiany ustaleń  dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Łódzkiej, Całej, Turystycznej           
i Drogi Krajowej Nr 8 w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą              
Nr XXIV/420/08 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 czerwca 2008 r.    
(Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 31 lipca 2008 r. Nr 257, poz. 2304); 

4.30. stwierdzenia, że projekt zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury 
telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów 
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w rejonie ulic: Polskiego Czerwonego Krzyża, Fabianiego i Promiennej w Piotrkowie 
Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIII/563/09 Rady Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego z dnia 21 stycznia 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 5 marca 
2009 r. Nr 41, poz. 441) nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego”;  

4.31. zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Polskiego Czerwonego 
Krzyża, Fabianiego i Promiennej w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym 
Uchwałą Nr XXXIII/563/09 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia               
21 stycznia 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 5 marca 2009 r. Nr 41, poz. 
441); 

4.32. stwierdzenia, że projekt zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury 
telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego             
w rejonie ulic: Wierzejskiej i Broniewskiego w Piotrkowie Trybunalskim, 
zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXVII/644/09 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 
z dnia 26 maja 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 4 lipca 2009 r. Nr 189,       
poz. 1737) nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego”; 

4.33. zmiany ustaleń  dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wierzejskiej i Broniewskiego         
w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXVII/644/09 Rady 
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 maja 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego     
z dnia      4 lipca 2009 r. Nr 189, poz. 1737); 

4.34. stwierdzenia, że projekt zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury 
telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego             
w rejonie ulic: Prostej, Piaskowej, Krętej i Spacerowej w Piotrkowie Trybunalskim, 
zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXVIII/690/09 Rady Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego z dnia 24 czerwca 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia               
11 sierpnia 2009 r. Nr 234, poz. 2106) nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań           
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego”; 

4.35. zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Prostej, Piaskowej, Krętej                
i Spacerowej w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą                        
Nr XXXVIII/690/09 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 24 czerwca 2009 
r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 11 sierpnia 2009 r. Nr 234, poz. 2106); 

4.36. stwierdzenia, że projekt zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury 
telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego            
w rejonie Al. Armii Krajowej, ulic Słowackiego i Narutowicza oraz terenów PKP          
w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XL/721/09 Rady Miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 września 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego          
z dnia 17 listopada 2009 r. Nr 337, poz. 2786) nie narusza ustaleń „Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego”; 
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4.37. zmiany ustaleń  dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego w rejonie Al. Armii Krajowej, ulic Słowackiego     
i Narutowicza oraz terenów PKP w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym 
Uchwałą Nr XL/721/09 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 września 
2009 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 17 listopada 2009 r. Nr 337, poz. 2786); 

4.38. stwierdzenia, że projekt zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury 
telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego            
w rejonie ulic: Wierzejskiej i Obwodnicy Miejskiej oraz Jeziora Bugaj w Piotrkowie 
Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XL/723/09 Rady Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego z dnia 30 września 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia             
17 listopada 2009 r. Nr 337, poz. 2787), ze zmianą (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia      
22 stycznia 2010 r. Nr 18, poz. 124) nie narusza ustaleń „Studiu uwarunkowań                 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego”; 

4.39. zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wierzejskiej i Obwodnicy 
Miejskiej oraz Jeziora Bugaj w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą 
Nr XL/723/09 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 września 2009 r. 
(Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 17 listopada 2009 r. Nr 337, poz. 2787), ze zmianą 
(Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 22 stycznia 2010 r. Nr 18, poz. 124); 

4.40. stwierdzenia, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenów w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Jerozolimskiej, Garncarskiej i Zamurowej 
w Piotrkowie Trybunalskim nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego”; 

4.41. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: 
Wojska Polskiego, Jerozolimskiej, Garncarskiej i Zamurowej w Piotrkowie 
Trybunalskim; 

4.42. stwierdzenia, że projekt zmiany dotyczącej przeznaczenia terenu zabudowy 
przemysłowej na tereny usług w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego, zatwierdzonym Uchwałą Nr XVI/239/04 Rady Miejskiej                   
w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 stycznia 2004 r. nie narusza ustaleń „Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego”; 

4.43. zmiany dotyczącej przeznaczenia terenu zabudowy przemysłowej na tereny usług      
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym Uchwałą      
Nr XVI/239/04 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 stycznia 2004 
roku. 

4.44. sprostowania błędu pisarskiego w Uchwale Nr  XXX/538/13 Rady Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulicy Energetyków w 
Piotrkowie Trybunalskim; 

4.45.  wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 
5. Podjęcie apelu  na rzecz pozostawienia zapasów w programie Igrzysk Olimpijskich.          
6. Interpelacje i zapytania radnych. 
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7. Informacja o zgłoszonych żądaniach, w zakresie art. 36 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 marca       
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

8. Informacja dotycząca postępowań administracyjnych prowadzonych w roku 2011 i 2012 
w sprawie ustalenia należnej Gminie Piotrków Trybunalski opłaty z tytułu wzrostu 
wartości nieruchomości – „renta planistyczna”. 

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 XXX Sesji. 
 

 
 

Punkt 3 
 
Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Miasta 
 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania (19-0-0) Rada Miasta przyjęła Protokół 
z XXIX Sesji Rady Miasta. 
 

Punkt 4 

Podjęcie uchwał 
 

Punkt 4.1 
 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z pierwszą 
autopoprawką Prezydenta Miasta z dnia 22 lutego 2013 r. 

Opinie Komisji: 

Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna. 
Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (11-0-8) Rada Miasta podjęła Uchwałę  
Nr XXX/550/13 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z pierwszą 
autopoprawką Prezydenta Miasta z dnia 22 lutego 2013 r. 

Punkt 4.2 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2013 rok wraz z autopoprawką 
Prezydenta Miasta z dnia 22 lutego 2013 r. 
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Opinie Komisji: 

Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna. 
Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna. 

Pan Tomasz Sokalski – zadał pytanie dot. punktu 3 (podpunkt 3) i poprosił o informacje 
czego konkretnie dotyczy ten zapis? 

Pani Wiesława Łuczak: „Jest to zwiększenie wydatków na inwestycje drogowe dla ZDiUM. 
Na jakie zadania szczegółowo planuje się przeznaczenie tych środków informacji może 
udzielić przedstawiciel ZDiUM.” 

Pan Tomasz Sokalski: „Pomimo zapisów w statucie MZDiK (teraz ZDiUM) nie 
otrzymaliśmy pełnego planu remontów ulic. Dostaliśmy tylko jedną stronę od pana 
prezydenta Karzewnika na jednej z komisji (niepodpisaną). Zgodnie ze statutem taki plan 
remontów powinien być przedłożony Przewodniczącemu Rady Miasta w pierwszej połowie 
grudnia każdego roku. Przewodniczącym nie przekazał radnym takiego planu – rozumiem, że 
też nie jest w jego posiadaniu. Dlatego powinniśmy w ogóle porozmawiać o tym remoncie, bo 
przesuwamy kolejne środki - bo już przecież jakieś były w budżecie zaplanowane – tutaj 
jeszcze 668 tys. planuje się przesunąć na ten cel.” 

Pani Wiesława Łuczak: „Ta kwota jest przeznaczona na inwestycje a nie na remonty – czyli 
zadania budowy i modernizacji dróg. Natomiast środki remontowe to jest inna kwota.” 

Pan Adam Karzewnik: „Chciałem odnieść się do stwierdzenia, że nie dostaliście państwo 
wykazy zamierzeń remontowych dotyczących dróg. Wielokrotnie rozmawialiśmy o tym na 
komisjach i państwo dostaliście te obowiązujące zakresy robót remontowych – innych 
dokumentów nie ma i zgodnie z przyjętą procedurą zostały one państwu dostarczone i według 
tego postępujemy. Oczywiście sytuacja jest dość dynamiczna ponieważ wiadomo, że po 
okresie zimowym następuje odkrycie dziur, które powodują to, że na innej ulicy zostanie 
zwiększony zakres remontu a na innej zmniejszony. Generalnie jest to jednak dokument na 
którym aktualnie pracujemy i nie ma innego dokumentu.” 

Pan Tomasz Sokalski: „Czyli mam rozumieć, że ten dokument przekazany radnym na 
grudniowej komisji był dokumentem kompletnym – nie zawierał żadnych innych załączników 
czy też np. list rezerwowych (jak to miało miejsce w innych latach).” 

Pan Adam Karzewnik: „Proszę traktować rezerwę jako pozostałe ulice. Plan budowaliśmy w 
oparciu o możliwe do wykorzystania środki – taki został przedstawiony. Oczywiście jeśli 
zostaną jakieś pieniądze bądź też w przypadku podziału jakiś wolnych środków bądź 
oszczędności przetargowych – przeznaczymy je również na naprawy ulic, które wymagają 
takich napraw.” 

Pani Agata Wypych: „Ta dodatkowa kwota, która tam została zapisana w budżecie 
zaplanowana jest na dofinansowanie remontu drogi krajowej na odcinku od ul. Armii 
Krajowej do ul. Wojska Polskiego i od ul. Piłsudskiego do torów kolejowych. Jutro jest 
termin składania wniosków do Ministerstwa Transportu i są tam dokonane już pewne 
uzgodnienia, że jest szansa uzyskać dotacje w wysokości co najmniej 50% dofinansowania. 
Musimy więc najpierw zabezpieczyć w budżecie środki a następnie można w tej sprawie 
występować o dotację.” 
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Pan Tomasz Sokalski: „Czyli punkt 4.1 – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1,5 mln   - 
dokładnie na to samo o czym przed chwilą powiedziała pani kierownik – trzeba zsumować te 
dwie kwoty? 2,168 mln zł będzie przeznaczone na tą inwestycję?” 

Pan Adam Karzewnik: „Nie. Na remont ulicy Armii Krajowej i części ul. Piłsudskiego 
przeznaczamy 1,5 mln zł. Ubiegamy się o dofinansowanie z Ministerstwa Transportu  - 
wysokość dofinansowania może być do 50% (ta wysokość dofinansowania zależna jest 
potrzeb zgłoszonych przez samorządy do Ministerstwa Transportu). Te środki mogą być 
wykorzystane tylko na drogi krajowe. I to ma być nie zadanie inwestycyjne tylko 
remontowe.” 

Pan Tomasz Sokalski: „1,5 mln zł na remont ulicy Armii Krajowej od ul. Wojska Polskiego 
poprzez ulicę Piłsudskiego do torów kolejowych a na co 668 tys. zł? Ja zrozumiałem  
z wypowiedzi pani kierownik, że to jest właśnie na to.”  

Pan Adam Karzewnik: „Poproszę o chwilę przerwy i zaraz to wyjaśnimy. W każdym razie te 
1,5 mln zł to jest kwota na zadanie o którym pana powiedział.” 

Pan Tomasz Sokalski: „Proszę o wyjaśnienie punktu 3.12 dot. zwiększenia wydatków 
budżetowych w dziale 852 z przeznaczeniem na realizację programu „Rodzina 4 plus” – 
pomoc dla rodzin wielodzietnych. Szczytny program, ale na stronach internetowych 
wyczytałem, że dopiero w marcu Rada Miasta ma podjąć uchwałę dotyczącą tego programu a 
my już teraz przeznaczamy na to 168 tys. zł. Czy możemy tak zrobić – przed decyzją rady?” 

Pani Wiesława Łuczak: „Nie tylko możemy a nawet jest to wskazane dlatego, że będą środki 
zabezpieczone – będziemy wiedzieli w jakiej kwocie się poruszamy ustalając również zakres 
przywilejów dla tych rodzin. Dopóki jednak nie zostanie uchwalony program dopóki nie 
będzie można tych środków wydawać.” 

Pan Tomasz Sokalski: „Wracając do tych remontów – czy ten remont, który w tej chwili 
odbywa się m.in. na wschodniej  nitce ul. Armii Krajowej to już jest w ramach tych 1,5 mln zł 
czy to jest pierwszy remont, który później będziemy niwelować, zdzierać, frezować i 
nakładać coś innego? Od dwóch dni widać drogowców, którzy remontują drogę – i bardzo 
dobrze bo to, co się tam działo to była tragedia – natomiast patrząc na inwestycję, którą 
planujemy czyli szeroka inwestycję położenia chyba całej nitki ul. Armii Krajowej i ul. 
Piłsudskiego – takie łatanie dziur jest (jak to kiedyś określił dyrektor MZDiK) wyrzucanie 
pieniędzy w błoto.” 

Pani Agata Wypych: „W tej chwili jest to tylko łatanie dziur. Natomiast pieniądze 
zaplanowane mają być wykorzystane na odbudowę tej drogi od podstaw. Ale to nie na tym 
samym odcinku.” 

Pan Tomasz Sokalski: „Czy mam rozumieć, że ten odcinek od ul. Słowackiego do 
Piłsudskiego nie będzie remontowany w ramach tych środków?” 

Pan Krzysztof Chojniak: „Ze względu na wymogi ubezpieczyciela pewne działania, pewne 
prace będą wykonane już teraz bo inaczej musielibyśmy sami płacić jako miasto  
za ewentualne szkody a nie ściągane byłyby one z polisy. Dlatego część prac trzeba traktować 
jako prace doraźne. Natomiast pełne wykonanie ul. Armii Krajowej do skrzyżowania  
z ul. Piłsudskiego będzie miało miejsce w innej technologii (frezowanie i położenie warstwy 
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asfaltu0. Nie możemy czekać przy tych dziurach – byłby to okres 1,5 -2 miesiące –  
i dopuszczać dalej ruch, żeby się odbywał tak, jak ma to miejsce obecnie. Mimo wszystko 
pewne prace doraźne trzeba teraz wykonać. Jeśli chodzi o cały zakres przyszłych prac – 
będzie on znany po przyznaniu ewentualnego dofinansowania z Ministerstwa Transportu. 
Wielkość tego dofinansowania zdecyduje jak duży zakres zrobimy tą technologią, o której 
wspomniałem.” 

Pan Tomasz Sokalski: „Czyli na 1,5-2 miesiące ładujemy paręnaście czy też kilkadziesiąt 
tysięcy w ulicę, która zostanie za chwilę frezowana. Stać nas na to? Czy nie można było 
czegoś innego zrobić? Ja rozumiem, że ta ulica jest dziurawa i bardzo niebezpieczna. Czy 
jednak opłaca się na 1,5 miesiąca wydawać kilkadziesiąt tysięcy złotych pieniędzy 
podatników?” 

Pan Krzysztof Chojniak: „Mam takie same dylematy jak pan. Nie możemy jednak dopuścić 
do tego ze względu na wymóg ze strony ubezpieczyciela, aby w tak złym stanie technicznym 
dalej kontynuować ruch drogowy przez najbliższe 2 miesiące. W związku z tym pewne prace 
doraźne trzeba wykonać. Zdajemy sobie wszyscy sprawę, że łatanie dróg technologią  
na zimno jest działaniem na krótki czas. Trwałość takich napraw to co najwyżej kilka 
miesięcy i mimo to pewne prace trzeba wykonywać dopóki nie ma odpowiedniej aury, żeby 
robić to inną technologią – tak, żeby nie doszło do nieszczęścia i znaczących uszkodzeń 
pojazdów.” 

Pan Adam Karzewnik: „Jeśli chodzi o tę kwotę 600 tys. zł – jest kwota przeznaczona na 
wykonanie remontu ul. Złotej i Zamkowej (od ul. Jerozolimskiej do Curie-Skłodowskiej).” 

Pan Tomasz Sokalski: „Niebezpieczna jazda dotyczy w tej chwili całego miasta a my 
zaczynamy od miejsca, gdzie wiemy, że za 2 miesiące będziemy remontować drogę natomiast 
spójrzmy na inne miejsca w Piotrkowie, gdzie tych dziur jest nawet o wiele więcej niż na 
ulicy Armii Krajowej i tam o to bezpieczeństwo kierowców się nie martwimy.” 

Pan Rafał Czajka: „Niestety nie podzielam wypowiedzi radnego Sokalskiego. Nie licząc 
ronda Sulejowskiego i skrzyżowania ul. Armii Krajowej z ul. Wojska polskiego  
i ul. Piłsudskiego to  są najczęściej użytkowane w Piotrkowie skrzyżowania. I nagromadzenie 
dziur na skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej i Piłsudskiego w takiej ilości nie występuje  
w naszym mieście nigdzie indziej. I jest to najbardziej niebezpieczne miejsce obecnie  
na piotrkowskich drogach. Myślę też, że taka lokalizacja tych remontów wynika również  
z licznych zgłoszeń, które docierają do władz miasta.” 

Pan Krzysztof Chojniak: „Rzeczywiście tak jest, że rozpoczęcie prac od tego miejsca 
spowodowane jest wyraźnym wskazaniem przez ubezpieczyciela jako tego miejsca skąd 
dociera najwięcej zgłoszeń jeśli chodzi o uszkodzenia pojazdów.” 

Pan Tomasz Sokalski poprosił o kilka zdań uzupełnienia do punktu dot. budowy suszarni 
odpadów ścieków w zmodernizowanej oczyszczalni ścieków, sposobu finansowania i 
kosztów (400 tys. zł na to wyodrębnione zadanie). 

Pan Adam Karzewnik: „Zamierzamy ubiegać się o dofinansowanie do budowy suszarni 
osadów (a nie odpadów) ściekowych z WFOŚiGW. Nie można ubiegać się w tej sprawie  
o dofinansowanie z kilku źródeł. Szacuję, że taka suszarnia może kosztować ok. 20 mln zł. 
Najwyższy stopień dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowanych z tym, że  może tu 
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jeszcze wejść w grę dochód związany z tą inwestycją ponieważ PWiK prowadzi działalność 
gospodarczą i uzyskuje z tego dochód – trzeba byłoby liczyć również i tę lukę finansową – 
85% do tej luki to wysokość możliwego do uzyskania dofinansowania.” 

Pan Tomasz Sokalski: „Co się dzieje w sprawie budowy obwodnicy śródmiejskiej w części 
południowo-zachodniej? Planowane to było chyba do roku 2013. Czy jakiekolwiek działania 
zostały w tej sprawie podjęte? Obawiam się, że po wprowadzeniu opłat drogowych na DK  
nr 1 miasto może zostać zatłoczone przez TIR-u wjeżdżające do miasta i chcące dostać się do 
starej drogi krajowej w kierunku Częstochowy.” 

Pan Adam Karzewnik: „Taką obwodnicą miała być trasa S12. W tej chwili trwają ustalenia, 
uzgodnienia co do przebiegu tej trasy. My mamy w Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego ten korytarz zarezerwowany, ale z ostatnich informacji od 
pana dyrektora Czajki raczej to wychodzi poza teren Piotrkowa. Czyli obwodnica Piotrkowa 
jeżeli chodzi  o południe – będzie. Natomiast zdecydowanie naszym zdaniem najważniejsza 
jest budowa drogi N-S w kierunku północnym czyli połączenie drogi krajowej nr 12 po to, 
żeby wyprowadzić ruch poza miasto.” 

Pan Tomasz Sokalski: „Jakie działania zostały podjęte, żeby ewentualnie – kiedy powstanie 
S12 – połączyć obwodnicę N-S z tą trasą?” 

Pan Adam Karzewnik: „Z tego co mi wiadomo ten początek drogi S12 jest stały i zaczyna się 
w tym miejscu, gdzie pierwotnie był przewidziany. Połączenie drogi krajowej nr 91 z S12 
również będzie. Także ta obwodnica będzie możliwa nawet, gdyby jej większa część(S12) 
przebiegała poza granicami Piotrkowa i nie ma problemu, żeby nie wjeżdżać do Piotrkowa 
tylko na wschód pojechać droga S12.” 

Pan Tomasz Sokalski: „Mówimy o S12 w kierunku wschodnim. W jaki sposób pojazdy 
jadące od strony np. Bełchatowa będą mogły ominąć płatną A1 i wbić się w DK nr 91 jeżeli 
nie będziemy mieli tej zachodniej obwodnicy Piotrkowa?” 

Pan Adam Karzewnik: „To jest jeszcze ta sprawa, gdzie będą zlokalizowane punkty poboru 
opłat. Podejrzewam, że ten kawałek będzie można przejechać bezpłatnie.” 

Pan Paweł Czajka: „Na posiedzeniu w Warszawie przy ul. Żelaznej podjęto decyzję  
o wyborze wariantu 6. Jest on wariantem całkowicie omijającym Piotrków Trybunalski – 
poza samym początkiem, tu gdzie mamy Kargał Las i stację paliw, gdzie przewidywany jest 
MOP (miejsce obsługi podróżnych). Tam projektowany jest węzeł A1 z S12 zgodnie  
z rozporządzeniem o przebiegu drogi S12. S12 będzie posiadała na odcinku do Pilicy  
(w Sulejowie) 3 węzły: na autostradzie A1, na DK 91 (Krakowskie Przedmieście poza 
granicami Piotrkowa) oraz na drodze prowadzącej z Włodzimierzowa do Ręczna (droga 
wojewódzka). Pan prezydent wnioskował o odgięcie S12 w części zachodniej, ale z całą 
stanowczością naciskaliśmy na to, żeby była lokalizacja węzła na wysokości oczyszczalni 
ścieków, aby wschodnią nitkę przedłużyć do oczyszczalni i stamtąd dostać się do S12 i z S12 
z powrotem na DK91 – tak, aby całkowicie wyprowadzić ruch TIR-ów na zewnątrz. Nie 
zostało to niestety zaakceptowane i zostało odrzucone. Co do opłat – jest w tej chwili kolejne 
postępowanie. W rejonie Piotrkowa mają być dwa punkty poboru opłat – jeden na S8 
(wiadukt na Daszówce) oraz drugi w okolicach węzła bełchatowskiego. Władze Piotrkowa po 
raz kolejny  wnioskowały o nazwanie węzła bełchatowskiego węzłem Piotrków Trybunalski 
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oraz o to, aby na odcinku tych dwóch punktów poboru opłat wydawane były bilety ze stawką 
zerową.” 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (12-0-9) Rada Miasta podjęła Uchwałę  
Nr XXX/551/13 w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2012 rok wraz z pierwszą 
autopoprawką Prezydenta Miasta z dnia 22 lutego 2013 r. 

Punkt 4.3 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/840/10 z dnia 23 czerwca 2010 r. 
zmienionej Uchwałą  Nr LIV/867/10 z dnia 25 sierpnia 2010 r., Uchwałą Nr II/19/10 z 10 
grudnia 2010 r., Uchwałą Nr VII/117/11 z dnia 30 marca 2011 r., Uchwałą Nr X/177/11 z 
dnia  29 czerwca 2011 r., Uchwałą Nr XIII/250/11 z dnia 26 października 2011 r., 
Uchwałą Nr XXIII/410/12 z dnia 27 czerwca 2012 r., Uchwałą Nr XXV/451/12 z dnia            
26 września 2012 r. i Uchwałą Nr XXVIII/513/12 z dnia 19 grudnia 2012 r., w sprawie 
zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Łodzi 
 
 
Opinie Komisji: 

Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna  
Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna  
 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (17-0-2) Rada Miasta podjęła Uchwałę  
Nr XXX/552/13 w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/840/10 z dnia 23 czerwca 2010 r. 
zmienionej Uchwałą  Nr LIV/867/10 z dnia 25 sierpnia 2010 r., Uchwałą Nr II/19/10 z 10 
grudnia 2010 r., Uchwałą Nr VII/117/11 z dnia 30 marca 2011 r., Uchwałą Nr X/177/11 z 
dnia  29 czerwca 2011 r., Uchwałą Nr XIII/250/11 z dnia 26 października 2011 r., 
Uchwałą Nr XXIII/410/12 z dnia 27 czerwca 2012 r., Uchwałą Nr XXV/451/12 z dnia            
26 września 2012 r. i Uchwałą Nr XXVIII/513/12 z dnia 19 grudnia 2012 r.,  w sprawie 
zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska      i Gospodarki 
Wodnej w Łodzi 

Punkt 4.4 

Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr VII/124/11 Rady 
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 marca 2011 r w sprawie przyjęcia Planu 
Rozwoju Lokalnego dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2008-2015, zmienionej 
Uchwałą Nr IX/165/11 z dnia 1 czerwca 2011 r. oraz Uchwałą Nr XIX/374/2012 z dnia 28 
marca 2012 r. 

Opinie Komisji: 

Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna  
Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna  
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W wyniku przeprowadzonego głosowania (19-9-9) Rada Miasta podjęła Uchwałę  
Nr XXX/553/13 w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr VII/124/11 Rady Miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 marca 2011 r w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju 
Lokalnego dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2008-2015, zmienionej Uchwałą 
Nr IX/165/11 z dnia 1 czerwca 2011 r. oraz Uchwałą Nr XIX/374/2012  z dnia 28 marca 
2012 r. 

 
Punkt 4.5 

Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXXVIII/682/09 
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie przyjęcia 
Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2007-
2013, zmienionej Uchwałą Nr IX/166/11 z dnia 1 czerwca 2011 r. 
 
Opinie Komisji: 

Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna. 
Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna. 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania (19-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę  
Nr XXX/554/13 w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXXVIII/682/09 Rady 
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie przyjęcia 
Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2007-
2013, zmienionej Uchwałą Nr IX/166/11 z dnia 1 czerwca 2011 r. 
 

Punkt 4.6 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użytkowania 
nieruchomości położonych  w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Narutowicza 5/7 
 
Opinie Komisji: 

Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna. 
Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna. 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania (15-0-3) Rada Miasta podjęła Uchwałę  
Nr XXX/555/13 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użytkowania 
nieruchomości położonych  w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Narutowicza 5/7 
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Punkt 4.7 

Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, 
niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego, położonej     w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Narutowicza 80-82 
 
Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna. 
Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna.  
 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania (19-0-1) Rada Miasta podjęła Uchwałę  
Nr XXX/556/13 w sprawie sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, 
niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego, położonej     w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Narutowicza 80-82 
 

Punkt 4.8 

Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, 
niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego, położonej     w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Narutowicza 102-104 
 
Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna  
Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna. 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania (19-0-1) Rada Miasta podjęła Uchwałę  
Nr XXX/557/13 w sprawie sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, 
niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego, położonej     w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Narutowicza 102-104 
 

Punkt 4.9 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu 
Piotrkowskiego 
 
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 XXX/558/13 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu 
Piotrkowskiego 
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Punkt 4.10 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny w 
Piotrkowie Trybunalskim na lata 2013-2015” 
 
Komisja ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Społecznych i Osób niepełnosprawnych – opinia 
pozytywna. 
Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego – 
opinia pozytywna 
 
Pan Bronisław Brylski: „Ilu mamy asystentów rodzinnych i jaki status zawodowy będą miały 
te osoby. Z jakiej grupy zawodowej rekrutowani będą te osoby.” 
 
Pani Wioletta Olbromska: „Zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodzin i wspierania pieczy 
zastępczej gmina zobowiązana jest do przyjęcia programu dot. wspierania rodzin. Jedną z 
form wsparcia jest forma w postaci zatrudnienia asystenta rodziny. Dziś zatrudniamy dwóch 
takich asystentów – muszą mieć oni przygotowanie pedagogiczne (co najmniej opiekuńczo-
wychowawczej) i zatrudnione osoby spełniają wymogi. Każdy ma przydzielonych 20 
środowisk. W przyszłym roku planujemy zatrudnić jeszcze jedną osobę a w przyszłości 
kolejne – jeśli wystąpi taka potrzeba.” 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania (19-0-1) Rada Miasta podjęła Uchwałę  
Nr XXX/559/13 w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny w 
Piotrkowie Trybunalskim na lata 2013-2015” 
 

Punkt 4.11 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy 
Zastępczej w Mieście Piotrkowie Trybunalskim na lata 2013-2015” 
 
Komisja ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Społecznych i Osób niepełnosprawnych – opinia 
pozytywna. 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania (19-0-1) Rada Miasta podjęła Uchwałę  
Nr XXX/560/13 w sprawie uchwalenia „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy 
Zastępczej w Mieście Piotrkowie Trybunalskim na lata 2013-2015” 
 

Punkt 4.12 

Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i 
społecznej osób niepełnosprawnych na 2013 rok 
 
Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna, 
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Komisja ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Społecznych i Osób Niepełnosprawnych – opinia 
pozytywna, 
Pan Bronisław Brylski: „Co się mieści pod tą kwotą 1,035 mln zł na dofinansowanie kosztów 
warsztatów terapii zajęciowej?” 
 
Pan Marek Krawczyński: „Ta kwota jest policzona algorytmem przez PFRON – kwota razy 
ilość uczestników. Mamy 70 uczestników. Gmina ma 10 procent w kosztach utrzymania 
warsztatów zajęciowych (ok. 115 tys. zł). Na tę kwotę składają się czynsze, wynagrodzenia – 
prawie 100% utrzymanie. Tam na każdą grupę jest instruktor. W kwocie tej zawarte są 
również materiały, kieszonkowe, funkcjonowanie, media – 100% funkcjonowania warsztatów 
terapii zajęciowej.  
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania (12-0-8) Rada Miasta podjęła Uchwałę  
Nr XXX/561/13 w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 
osób niepełnosprawnych na 2013 rok 
 

Punkt 4.13 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/519/2012 Rady Miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu 
zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku 
publicznego na rok 2013  pn. „Bezpieczne Miasto 2013” 
 
Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania (19-0-1) Rada Miasta podjęła Uchwałę  
Nr XXX/562/13 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/519/2012 Rady Miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu 
zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku 
publicznego na rok 2013 pn. „Bezpieczne Miasto 2013” 
 

Punkt 4.14 

Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu gminy 
 
Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego – 
opinia pozytywna, 
Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna – wraz z 
autopoprawką w § 5 ust. 1 na następujący: „Umowy najmu lokali socjalnych zawiera się na 
czas oznaczony – nie dłuższy niż 2 lata.” 
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Pan Adam Karzewnik: „Chciałbym wnieść autopoprawkę, której treść brzmiałaby tak, jak to 
przedstawił pan przewodniczący. Ponadto w zał. nr 2 w pkt. 5 dot. okresu oczekiwania zapis 
powinien brzmieć: Za każdy pełny rok oczekiwania licząc od daty pozytywnie 
zaopiniowanego wniosku o zawarciu umowy najmu lokalu mieszkalnego. To samo w 
załączniku nr 3  - zmiana dotyczy tylko końcowych wyrazów czyli najmu lokalu socjalnego. 
Te sugestie padały na komisjach – bo w tej chwili czas oczekiwania jest od momentu 
wpisania na listę oczekujących, czyli jak ktoś złożył wniosek w lutym to np. dopiero od 
stycznia przyszłego roku był umieszczany na liście i liczył mu się czas oczekiwania. 
Zmieniając ten zapis ten czas oczekiwania liczyłby się od momentu, kiedy komisja 
pozytywnie zaopiniuje ten wniosek – będzie oznaczało to kilka miesięcy przyspieszenia (w 
takich drastycznych przypadkach).” 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania (19-0-1) Rada Miasta podjęła Uchwałę  
Nr XXX/563/13 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu gminy 
 

Punkt 4.15 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie m. Piotrkowa Trybunalskiego  
w 2013 roku 
 
Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego – 
opinia pozytywna, 
Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna. 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania (19-0-1) Rada Miasta podjęła Uchwałę  
Nr XXX/564/13 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie m. Piotrkowa Trybunalskiego  
w 2013 roku 
 

Punkt 4.16 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie cen urzędowych za usługi 
przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych 
Piotrkowa Trybunalskiego i cen za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu 
zbiorowego w Piotrkowie Trybunalskim, realizowanych przez Miejski Zakład 
Komunikacyjny Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim 
 
Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego – 
opinia pozytywna wraz z wnioskiem o zmianę treści § 1 pkt 4 na: dzieci i młodzież dotknięta 
inwalidztwem lub niepełnosprawnością uczęszczająca na  zajęcia do przedszkoli, szkół i 
placówek określonych w ustawie o systemie oświaty oraz placówek rehabilitacyjnych 
posługujące się legitymacją o symbolu MEN IP 52/2 i MEN IP 51/1 wraz z pełnoletnim 
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opiekunem, który podróżuje z uprawnionym, po uprawnionego lub po odwiezieniu 
uprawnionego wyłącznie na trasie od miejsca zamieszania do placówki oświatowej i z 
powrotem na podstawie zaświadczenia wydanego przez placówkę oświatową o symbolu NI-
1/202, 
Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna. 
 
Pan Andrzej Kacperek: „Wniosek komisji jest w tej chwili analizowany przez nas. Proszę 
póki co o przyjęcie projektu uchwały w wersji zaproponowanej przez pana prezydenta. 
Stanowisko w sprawie wniosku komisji przedstawione będzie na najbliższym posiedzeniu 
Komisji Administracji wraz z projektem uchwały. W marcu będziemy również obradować 
nad zmianą tejże uchwały w związku z przygotowywanym projektem uchwały dotyczącym 
rodziny wielodzietnej. Musimy bardzo dokładnie przeanalizować skutki finansowe, jakie ten 
zapis będzie rodził w kontekście zawarcia umowy z MZK. Wstępne nasze obliczenia sięgają 
ponad 1 mln zł. Potrzebujemy odrobiny czasu, aby dobrze ten wniosek przygotować  
i ewentualnie wprowadzić tę zmianę w uchwale.” 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania (19-0-1) Rada Miasta podjęła Uchwałę  
Nr XXX/565/13 w sprawie zmiany uchwały w sprawie cen urzędowych za usługi 
przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych 
Piotrkowa Trybunalskiego i cen za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu 
zbiorowego w Piotrkowie Trybunalskim, realizowanych przez Miejski Zakład 
Komunikacyjny Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim 
 

Punkt 4.17 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego 
parkowania na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, określenia wysokości stawek i 
sposobu ich pobierania 
 
Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego – 
opinia pozytywna, 
Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna. 
Komisja ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Społecznych i Osób Niepełnosprawnych – opinia 
pozytywna. 
 
Pan Jan Dziemdziora – powiedział, że Komisja Administracji skierowała wniosek do 
Prezydenta o przeanalizowanie trzech sytuacji (co zrobić z osobami, które posiadają karty 
parkingowe a nie posiadają samochodu, co zrobić z osobami, którzy pracują w strefie 
płatnego parkowania  - rozważenie kwestii abonamentu na czas pracy oraz kwestia pewnego 
rodzaju abolicji). „Czy ten wniosek był rozpatrywany? Z jakim skutkiem? Przez kogo był 
rozpatrywany?” 
 
Pan Krzysztof Chojniak: „Jeśli chodzi o proces ewentualnego wydawania kart dla osób, które 
pracują w strefie płatnego parkowania jest pomysłem chybionym. Trzeba sobie postawić 
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pytanie  - o czym mówi m.in. ustawodawca – po co wprowadza sie w ogóle strefę płatnego 
parkowania. Wprowadza się ją nie we wszystkich miejscach, ale tam gdzie istnieje deficyt 
miejsc postojowych – po to żeby wymusić rotację, tak aby możliwie jak najwięcej osób 
mogło na krótszy bądź dłuższy czas zaparkować celem załatwienia swoich różnych spraw. 
Jeżeli byśmy objęli tym osoby, które pracują w pobliżu strefy płatnego parkowania – proszę 
zwrócić uwagę, że dotyczyłoby to mieszkańców Piotrkowa i tych, którzy przyjeżdżają do 
Piotrkowa do pracy – to mielibyśmy taki oto obrazek, że od godziny 7 do 16 mielibyśmy 
zupełnie zapchane te najbardziej popularne miejsca do parkowania w centrum miasta 
(pracownicy sklepów, banków i innych firm korzystając z symbolicznej opłaty na cały rok 
parkowaliby tam na kilka godzin i uniemożliwilibyśmy parkowanie tam innym osobom  
i w ten sposób przytkalibyśmy ruch jeżeli chodzi o funkcjonujący w tej części miasta handel  
i usługi). 
 
Pan Jan Dziemdziora – zaznaczył, że propozycja dotyczyć miałaby tylko osób z wydaną kartą 
przez lekarzy orzeczników, orzekających stopień niepełnosprawności. Stwierdził, że nosił się 
z wnioskiem o uchylenie tej uchwały z 27 czerwca 2012 r. dlatego, że wówczas krytyka 
obowiązujących przepisów do końca roku (wynikających z tej uchwały) sprowadzała się  
w sumie do krytyki ze strony osób prowadzących działalność gospodarczą, że te opłaty 
wyganiają potencjalnych klientów i były pretensje i krytyka ze strony osób, które 
przeholowały czas wynikający z wykupionego biletu. „Uważam, że powinniśmy z większą 
życzliwością spojrzeć na środowisko osób niepełnosprawnych, na środowisko osób 
posiadających  kartę parkingową.  
 
Pan Jan Dziemdziora złożył wniosek o zmianę treści uchwały: „Na zasadzie § 20 ust. 3 pkt 1 
Regulaminu Rady Miasta stanowiącego załącznik nr 1 do Statutu Miasta przyjętego Uchwałą 
nr XXV/458/12 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 września 2012 r. wnoszę o 
zmianę w projekcie uchwały, zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego 
parkowania na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, określenia stawek i sposobu ich 
pobierania w następujący sposób: w § 1 projektu po słowach wprowadza sie następujące 
zmiany punkt 1 otrzymuje następujące brzmienie – w § 2 ust. 1 dodaje się punkt 11 
 o następującym brzmieniu: identyfikator postojowy dla osób niepełnosprawnych 
zatrudnionych w strefie płatnego parkowania uprawniający do parkowania jednego pojazdu 
samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 tony będącego jego własnością, 
współwłasnością lub pozostającego w jego użytkowaniu jako posiadacza zależnego  
na podstawie umowy – 25 zł kwartalnie. Identyfikator wydawany jest na postawie 
zaświadczenia pracodawcy. W przypadku rozwiązania umowy o pracę identyfikator traci 
ważność. Po przyjęciu powyższej zmiany następuje zmiana numeracji – pkt 1 § 1 staje się 
punktem 2 a punkt 2 – 3.” 
 
Pan Jan Dziemdziora – złożył pisemny wniosek na ręce Przewodniczącego Rady Miasta.  
 
Pan Marek Krawczyński: „Odbyło się szereg spotkań z przedstawicielami i organizacjami 
skupiającymi osoby niepełnosprawne. Chcę powiedzieć, że ta propozycja w postaci padła na 
spotkaniu podsumowującym ze strony osób niepełnosprawnych (wózkowiczów). Cel jest 
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krótki – zwiększyć rotację i jednocześnie udostępnić miejsca (koperty) dla osób 
niepełnosprawnych. Propozycja była jednoznacznie określona: pierwsza godzina bezpłatna na 
wszystkich miejscach (łącznie z miejscem kopertowym) a po godzinie wszystkie miejsca 
płatne. Propozycja zawężała to wszystko w zasadzie do osób mieszkających w Piotrkowie 
Trybunalskim. Chodzi nam o to, ze w tym wypadku mógłby paść zarzut dyskryminacji i 
wojewoda mógłby uchylić uchwałę. Chcę zwrócić uwagę na to, że mamy 2800 kart wydanych 
w obiegu, 400-500 wydajemy rocznie kart nowych. Razem z powiatem ziemskim daje to 
blisko 5000 kart w obiegu. Mamy też 600 miejsc i 30 kopert w strefie płatnego parkowania. 
Praktycznie rzecz biorąc propozycje pana radnego Dziemdziory likwidują całą strefę – ona się 
tak zakorkuje, że w zasadzie całkowicie zostanie zablokowana.” 
 
Pan Krzysztof Chojniak: „Zmiana uchwały wynika głównie z powodu troski o osoby 
niepełnosprawne i  to przede wszystkim te, które mają dysfunkcje ruchu, które poruszają się 
na wózkach, bądź przy pomocy kul – bo to oni zgłaszali, że koperty były trwale zajęte przez 
osobę posiadające kartę przez wiele godzin i osoby te niekoniecznie miały takie problemy  
z poruszaniem się jak te osoby, o których rozmawiamy.  Nie dotykalibyśmy uchwały 
dotychczas obowiązującej, gdyby nie nasze obserwacje i apel tychże środowisk i uważam, że 
idealnego rozwiązania tej sytuacji nie ma, ale jest to naprawdę optymalne rozwiązanie jeżeli 
chodzi o strefę płatnego parkowania zwłaszcza, że tutaj powodujemy rotację – a to jest 
główny cel prowadzenia strefy.” 
 
Pan Jan Dziemdziora: „W projekcie uchwały, w § 3a ust. 4 pkt 2 jest zapis: są właścicielami 
lub współwłaścicielami lub użytkownikami jako posiadacze zależni na podstawie umowy 
pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 tony. Chodzi mi o 
określenie – bo to będzie kwestia objęta kampanią informacyjną... Jak interpretować zapis 
dotyczący umowy? O jaką umowę chodzi? Notarialną, z datą pewną, ustnej, pisemnej itd.” 
 
Pan Andrzej Kacperek: „Kontrowersje dotyczą wąskiego bądź szerokiego pojęcia obszar 
strefy. Bez wątpienia strefa obejmuje jedynie obszar dróg publicznych natomiast nie obejmuje 
nieruchomości przyległych  do dróg publicznych w tym naniesień budowlanych na tych 
nieruchomościach, gdzie ewentualnie zatrudnione są osoby niepełnosprawne. Stricte w strefie 
zatrudnione są tylko osoby zatrudnione przez firmy, które faktycznie dokonują obsługi tej 
strefy.” 
 
Pan Marek Krawczyński: „Sprawa tych umów będzie doprecyzowana w zarządzeniu 
prezydenta. Ja podkreślam – każda umowa użyczenia zawarta między osoba niepełnosprawną 
posiadającą kartę parkingową a właścicielem pojazdu (zakładamy, że będzie to jakiś opiekun) 
będzie honorowana i będzie bezpłatna. Osoba, która przyjdzie w imieniu (opiekun) do biura 
strefy płatnego parkowania otrzyma zegar bezpłatnie. Natomiast wracając do kampanii 
informacyjnej – ja na pewno to zobowiązanie wykonam. W każdym samorządzie jest inaczej, 
może być inaczej i tej wiedzy jak jest – praktycznie nie ma. Zobowiązałem się i pan prezydent 
wystąpi do pani marszałek sejmu w celu ujednolicenia przepisów, zasad postępowania. Co do 
opłat – to już jest kwestia indywidualna dla każdej gminy.” 
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Pan Jan Dziemdziora – zwrócił uwagę, że wpisanie nr pojazdu na karcie parkingowej często 
dyskryminuje osoby niepełnosprawne korzystające z pomocy osób posiadające swój 
samochód i pomagającej osobie niepełnosprawnej posiadającej kartę a nieposiadającej np. 
samochodu, bądź też uprawnień do kierowania. 
Pani Jadwiga Wójcik – stwierdziła, że bulwersującym jest fakt, że mamy ponad 3000 kart 
uprawniających do bezpłatnego parkowania w miejscach wyznaczonych stricte dla 
parkowania przez ludzi posiadających rzeczywiste problemy ruchowe i są niezdolne poruszać 
się inaczej jak tylko na wózku czy o kulach. Wydaje się ta karty dla cukrzyków, osób ze 
schorzeniami kręgosłupa, z przyczyn neurologicznych i innych. Te osoby świetnie mogą 
sobie dać radę i przejść 200 czy 300 metrów dalej.  
 
Pani Anna Tłustwa – stwierdziła, że głosowanie dot. wniosku pana Jana Dziemdziory 
dotyczyć będzie nie wniosku formalnego a wniosku  o zmianę w treści uchwały. Do przyjęcia 
takiego wniosku wystarczy zwykła większość głosów. 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania (5-11-4)wniosek pana Jana Dziemdziory nie 
uzyskał akceptacji. 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania (11-0-7) Rada Miasta podjęła Uchwałę  
Nr XXX/566/13 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego 
parkowania na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, określenia wysokości stawek  
i sposobu ich pobierania 
 
Pan Marian Błaszczyński – ogłosił 15 minut przerwy w obradach. 
 

Punkt 4.18 

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia, że projekt zmiany ustaleń dotyczących 
infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego terenów w rejonie ulic: Sulejowskiej, Dalekiej i Wierzeje w Piotrkowie 
Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XIV/217/07 Rady Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego z dnia 19 września 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia  
30 października 2007 r.   Nr 336, poz. 3022) nie narusza ustaleń „Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 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 XXX/567/13 w sprawie stwierdzenia, że projekt zmiany ustaleń dotyczących 
infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego terenów w rejonie ulic: Sulejowskiej, Dalekiej i Wierzeje w Piotrkowie 
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Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XIV/217/07 Rady Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego  z dnia 19 września 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia  
30 października 2007 r.   Nr 336, poz. 3022) nie narusza ustaleń „Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego” 
 
 

Punkt 4.19 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany ustaleń  dotyczących infrastruktury 
telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów w 
rejonie ulic: Sulejowskiej, Dalekiej i Wierzeje w Piotrkowie Trybunalskim, 
zatwierdzonym Uchwałą Nr XIV/217/07 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 
19 września 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 30 października 2007 r. Nr 336, 
poz. 3022) 
 
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 XXX/568/13 w sprawie zmiany ustaleń  dotyczących infrastruktury 
telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów w 
rejonie ulic: Sulejowskiej, Dalekiej i Wierzeje w Piotrkowie Trybunalskim, 
zatwierdzonym Uchwałą Nr XIV/217/07 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 
19 września 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 30 października 2007 r. Nr 336, 
poz. 3022) 
 

Punkt 4.20 

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia, że projekt zmiany ustaleń dotyczących 
infrastruktury telekomunikacyjnej w zmianie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w rejonie ulic: Słowackiego, Armii Krajowej, Wojska Polskiego, Staszica 
i terenów PKP w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonej Uchwałą Nr XVI/275/07 
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 listopada 2007 r. (Dz. Urz. Woj. 
Łódzkiego z dnia 15 stycznia 2008 r. Nr 12, poz. 165), zmienionej Uchwałą Nr 
XLVIII/795/10 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 stycznia 2010 r. (Dz. 
Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 12 marca 2010 r. Nr 70, poz. 549), nie narusza ustaleń 
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego” 
 
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 XXX/569/13 w sprawie stwierdzenia, że projekt zmiany ustaleń dotyczących 
infrastruktury telekomunikacyjnej w zmianie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w rejonie ulic: Słowackiego, Armii Krajowej, Wojska Polskiego, Staszica 
i terenów PKP w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonej Uchwałą Nr XVI/275/07 
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 listopada 2007 r. (Dz. Urz. Woj. 
Łódzkiego z dnia 15 stycznia 2008 r. Nr 12, poz. 165), zmienionej Uchwałą Nr 
XLVIII/795/10 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 stycznia 2010 r. (Dz. 
Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 12 marca 2010 r. Nr 70, poz. 549), nie narusza ustaleń 
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego” 
 

Punkt 4. 21 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury 
telekomunikacyjnej w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 
rejonie ulic: Słowackiego, Armii Krajowej, Wojska Polskiego, Staszica i terenów PKP w 
Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonej Uchwałą Nr XVI/275/07 Rady Miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 listopada 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia             
15 stycznia 2008 r. Nr 12, poz. 165), zmienionej Uchwałą Nr XLVIII/795/10 Rady Miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 stycznia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 12 
marca 2010 r. Nr 70, poz. 549) 
 
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 XXX/570/13 w sprawie zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury 
telekomunikacyjnej w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 
rejonie ulic: Słowackiego, Armii Krajowej, Wojska Polskiego, Staszica i terenów PKP w 
Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonej Uchwałą Nr XVI/275/07 Rady Miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 listopada 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia             
15 stycznia 2008 r. Nr 12, poz. 165), zmienionej Uchwałą Nr XLVIII/795/10 Rady Miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 stycznia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 12 
marca 2010 r. Nr 70, poz. 549) 
 

Punkt 4.22 

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia, że projekt zmiany ustaleń dotyczących 
infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego w rejonie ulic: Wierzejskiej, Jeziornej i Zawiłej w Piotrkowie 
Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XVI/276/07 Rady Miasta Piotrkowa 
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Trybunalskiego z dnia 28 listopada 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 7 stycznia 
2008 r. Nr 5, poz. 69), nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 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 XXX/571/13 w sprawie stwierdzenia, że projekt zmiany ustaleń dotyczących 
infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego w rejonie ulic: Wierzejskiej, Jeziornej i Zawiłej w Piotrkowie 
Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XVI/276/07 Rady Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego z dnia 28 listopada 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 7 stycznia 
2008 r. Nr 5, poz. 69), nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego” 
 

Punkt 4.23 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury 
telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie 
ulic: Wierzejskiej, Jeziornej i Zawiłej w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym 
Uchwałą Nr XVI/276/07 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 listopada 
2007 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 7 stycznia 2008 r. Nr 5, poz. 69) 
 
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 XXX/572/13 w sprawie zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury 
telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie 
ulic: Wierzejskiej, Jeziornej i Zawiłej w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym 
Uchwałą Nr XVI/276/07 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 listopada 
2007 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 7 stycznia 2008 r. Nr 5, poz. 69) 
 

Punkt 4.24 

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia, że projekt zmiany ustaleń dotyczących 
infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego  w rejonie ulic: Jerozolimskiej, Poleśnej, Rakowskiej, Wolborskiej i 
Geodezyjnej w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXII/367/08 
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 kwietnia 2008 r. (Dz. Urz. Woj. 
Łódzkiego z dnia 11 czerwca 2008 r. Nr 191, poz. 1791), nie narusza ustaleń „Studium 
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uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 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 XXX/573/13 w sprawie stwierdzenia, że projekt zmiany ustaleń dotyczących 
infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego   w rejonie ulic: Jerozolimskiej, Poleśnej, Rakowskiej, Wolborskiej i 
Geodezyjnej w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXII/367/08 
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 kwietnia 2008 r. (Dz. Urz. Woj. 
Łódzkiego z dnia 11 czerwca 2008 r. Nr 191, poz. 1791), nie narusza ustaleń „Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego” 
 

Punkt 4.25 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury 
telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie 
ulic: Jerozolimskiej, Poleśnej, Rakowskiej, Wolborskiej i Geodezyjnej w Piotrkowie 
Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXII/367/08 Rady Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego z dnia 28 kwietnia 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 11 czerwca 
2008 r. Nr 191, poz. 1791) 
 
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 XXX/574/13 w sprawie zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury 
telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie 
ulic: Jerozolimskiej, Poleśnej, Rakowskiej, Wolborskiej i Geodezyjnej w Piotrkowie 
Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXII/367/08 Rady Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego z dnia 28 kwietnia 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 11 czerwca 
2008 r. Nr 191, poz. 1791) 
 
 

Punkt 4.26 

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia, że projekt zmiany ustaleń dotyczących 
infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania 
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przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim obejmującym obszar ulic: „Wronia-
Żelazna”, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXIV/418/08 Rady Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego     z dnia 25 czerwca 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 31 lipca 
2008 r. Nr 255, poz. 2297), nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 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 XXX/575/12 w sprawie stwierdzenia, że projekt zmiany ustaleń dotyczących 
infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim obejmującym obszar ulic: „Wronia-
Żelazna”, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXIV/418/08 Rady Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego     z dnia 25 czerwca 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 31 lipca 
2008 r. Nr 255, poz. 2297), nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego” 
 

Punkt 4.27 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury 
telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego  
w Piotrkowie Trybunalskim obejmującym obszar ulic: „Wronia-Żelazna”, 
zatwierdzonym Uchwałą Nr XXIV/418/08 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z 
dnia 25 czerwca 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego  z dnia 31 lipca 2008 r. Nr 255, poz. 
2297) 
 
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 XXX/575/13 w sprawie zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury 
telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w 
Piotrkowie Trybunalskim obejmującym obszar ulic: „Wronia-Żelazna”, zatwierdzonym 
Uchwałą Nr XXIV/418/08 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 czerwca 
2008 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego   z dnia 31 lipca 2008 r. Nr 255, poz. 2297) 
 

Punkt 4.28 

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia, że projekt zmiany ustaleń dotyczących 
infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania 
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przestrzennego   w rejonie ulic: Łódzkiej, Całej, Turystycznej i Drogi Krajowej Nr 8  
w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXIV/420/08 Rady Miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 czerwca 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia  
31 lipca 2008 r. Nr 257, poz. 2304), nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 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 XXX/576/13 w sprawie stwierdzenia, że projekt zmiany ustaleń dotyczących 
infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego w rejonie ulic: Łódzkiej, Całej, Turystycznej i Drogi Krajowej Nr 8 w 
Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXIV/420/08 Rady Miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 czerwca 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 31 
lipca 2008 r. Nr 257, poz. 2304), nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego” 
 

Punkt 4.29 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury 
telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie 
ulic: Łódzkiej, Całej, Turystycznej i Drogi Krajowej Nr 8 w Piotrkowie Trybunalskim, 
zatwierdzonym Uchwałą Nr XXIV/420/08 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z 
dnia 25 czerwca 2008 r.    (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 31 lipca 2008 r. Nr 257, poz. 
2304) 
 
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 XXX/577/13 w sprawie zmiany ustaleń  dotyczących infrastruktury 
telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie 
ulic: Łódzkiej, Całej, Turystycznej i Drogi Krajowej Nr 8 w Piotrkowie Trybunalskim, 
zatwierdzonym Uchwałą Nr XXIV/420/08 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego  
z dnia 25 czerwca 2008 r.  (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 31 lipca 2008 r. Nr 257, poz. 
2304) 
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Punkt 4.30 

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia, że projekt zmiany ustaleń dotyczących 
infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego terenów w rejonie ulic: Polskiego Czerwonego Krzyża, Fabianiego i 
Promiennej w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIII/563/09 
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 21 stycznia 2009 r. (Dz. Urz. Woj. 
Łódzkiego z dnia 5 marca 2009 r. Nr 41, poz. 441) nie narusza ustaleń "Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 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 XXX/578/13 w sprawie stwierdzenia, że projekt zmiany ustaleń dotyczących 
infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego terenów w rejonie ulic: Polskiego Czerwonego Krzyża, Fabianiego  
i Promiennej w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIII/563/09 
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 21 stycznia 2009 r. (Dz. Urz. Woj. 
Łódzkiego z dnia 5 marca 2009 r. Nr 41, poz. 441) nie narusza ustaleń "Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego” 
 

Punkt 4.31 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury 
telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów w 
rejonie ulic: Polskiego Czerwonego Krzyża, Fabianiego i Promiennej w Piotrkowie 
Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIII/563/09 Rady Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego z dnia  21 stycznia 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 5 marca 
2009 r. Nr 41, poz. 441) 
 
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 XXX/579/13 w sprawie zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury 
telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów  
w rejonie ulic: Polskiego Czerwonego Krzyża, Fabianiego i Promiennej w Piotrkowie 
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Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIII/563/09 Rady Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego z dnia  21 stycznia 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 5 marca 
2009 r. Nr 41, poz. 441) 
 

Punkt 4.32 

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia, że projekt zmiany ustaleń dotyczących 
infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego w rejonie ulic: Wierzejskiej i Broniewskiego w Piotrkowie 
Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXVII/644/09 Rady Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego z dnia 26 maja 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 4 lipca 2009 r. 
Nr 189, poz. 1737) nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 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 XXX/580/13 w sprawie stwierdzenia, że projekt zmiany ustaleń dotyczących 
infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego w rejonie ulic: Wierzejskiej i Broniewskiego w Piotrkowie 
Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXVII/644/09 Rady Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego z dnia 26 maja 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 4 lipca 2009 r. 
Nr 189, poz. 1737) nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego” 
 

Punkt 4.33 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany ustaleń  dotyczących infrastruktury 
telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie 
ulic: Wierzejskiej i Broniewskiego  w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym 
Uchwałą Nr XXXVII/644/09 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 maja 
2009 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego     z dnia      4 lipca 2009 r. Nr 189, poz. 1737) 
 
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 XXX/581/13 w sprawie zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury 
telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie 
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ulic: Wierzejskiej i Broniewskiego w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym 
Uchwałą Nr XXXVII/644/09 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 maja 
2009 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego     z dnia      4 lipca 2009 r. Nr 189, poz. 1737) 
 

Punkt 4.34 

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia, że projekt zmiany ustaleń dotyczących 
infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego w rejonie ulic: Prostej, Piaskowej, Krętej i Spacerowej w Piotrkowie 
Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXVIII/690/09 Rady Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego z dnia 24 czerwca 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia  11 sierpnia 
2009 r. Nr 234, poz. 2106) nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań  i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 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 XXX/582/13 w sprawie stwierdzenia, że projekt zmiany ustaleń dotyczących 
infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego w rejonie ulic: Prostej, Piaskowej, Krętej i Spacerowej w Piotrkowie 
Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXVIII/690/09 Rady Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego z dnia 24 czerwca 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia  11 sierpnia 
2009 r. Nr 234, poz. 2106) nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań  i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego” 
 

Punkt 4.35 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury 
telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie 
ulic: Prostej, Piaskowej, Krętej   i Spacerowej w Piotrkowie Trybunalskim, 
zatwierdzonym Uchwałą  Nr XXXVIII/690/09 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z 
dnia 24 czerwca 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 11 sierpnia 2009 r. Nr 234, poz. 
2106) 
 
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 XXX/583/13 w sprawie zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury 
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telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie 
ulic: Prostej, Piaskowej, Krętej  i Spacerowej w Piotrkowie Trybunalskim, 
zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXVIII/690/09 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z 
dnia 24 czerwca 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 11 sierpnia 2009 r. Nr 234, poz. 
2106) 
 

Punkt 4.36 

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia, że projekt zmiany ustaleń dotyczących 
infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego w rejonie Al. Armii Krajowej, ulic Słowackiego i Narutowicza oraz 
terenów PKP  w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XL/721/09 
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 września 2009 r. (Dz. Urz. Woj. 
Łódzkiego z dnia 17 listopada 2009 r. Nr 337, poz. 2786) nie narusza ustaleń „Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 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 XXX/584/13 w sprawie stwierdzenia, że projekt zmiany ustaleń dotyczących 
infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego  w rejonie Al. Armii Krajowej, ulic Słowackiego i Narutowicza oraz 
terenów PKP w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XL/721/09 Rady 
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 września 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego          
z dnia 17 listopada 2009 r. Nr 337, poz. 2786) nie narusza ustaleń „Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego” 
 

Punkt 4.37 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany ustaleń  dotyczących infrastruktury 
telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie 
Al. Armii Krajowej, ulic Słowackiego     i Narutowicza oraz terenów PKP w Piotrkowie 
Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XL/721/09 Rady Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego z dnia 30 września 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 17 listopada 
2009 r. Nr 337, poz. 2786) 
 
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 XXX/585/13 w sprawie zmiany ustaleń  dotyczących infrastruktury 
telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie 
Al. Armii Krajowej, ulic Słowackiego     i Narutowicza oraz terenów PKP w Piotrkowie 
Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XL/721/09 Rady Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego z dnia 30 września 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 17 listopada 
2009 r. Nr 337, poz. 2786) 
 

Punkt 4.38 

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia, że projekt zmiany ustaleń dotyczących 
infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego   w rejonie ulic: Wierzejskiej i Obwodnicy Miejskiej oraz Jeziora Bugaj 
w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XL/723/09 Rady Miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 września 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia             
17 listopada 2009 r. Nr 337, poz. 2787), ze zmianą (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia      22 
stycznia 2010 r. Nr 18, poz. 124) nie narusza ustaleń „Studiu uwarunkowań  i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 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 XXX/586/13 w sprawie stwierdzenia, że projekt zmiany ustaleń dotyczących 
infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego   w rejonie ulic: Wierzejskiej i Obwodnicy Miejskiej oraz Jeziora Bugaj 
w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XL/723/09 Rady Miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 września 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia             
17 listopada 2009 r. Nr 337, poz. 2787), ze zmianą (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia      22 
stycznia 2010 r. Nr 18, poz. 124) nie narusza ustaleń „Studiu uwarunkowań  i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego” 
 

Punkt 4.39 
 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury 
telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie 
ulic: Wierzejskiej i Obwodnicy Miejskiej oraz Jeziora Bugaj w Piotrkowie 
Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XL/723/09 Rady Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego z dnia 30 września 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 17 listopada 
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2009 r. Nr 337, poz. 2787), ze zmianą (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 22 stycznia 2010 
r. Nr 18, poz. 124) 
 
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 XXX/587/13 w sprawie zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury 
telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie 
ulic: Wierzejskiej i Obwodnicy Miejskiej oraz Jeziora Bugaj w Piotrkowie 
Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XL/723/09 Rady Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego z dnia 30 września 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 17 listopada 
2009 r. Nr 337, poz. 2787), ze zmianą (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 22 stycznia 2010 
r. Nr 18, poz. 124) 
 

Punkt 4.40 

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia, że projekt miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Wojska Polskiego, 
Jerozolimskiej, Garncarskiej i Zamurowej w Piotrkowie Trybunalskim nie narusza 
ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 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 XXX/588/13 w sprawie stwierdzenia, że projekt miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Wojska Polskiego, 
Jerozolimskiej, Garncarskiej i Zamurowej w Piotrkowie Trybunalskim nie narusza 
ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego” 
 

Punkt 4.41 

Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenów w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Jerozolimskiej, Garncarskiej i Zamurowej w 
Piotrkowie Trybunalskim 
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Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego – 
opinia pozytywna, 
Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna, 
 
Pan Bronisław Brylski: „Poco my tą uchwałę wprowadzamy? Po co jest ta zmiana? Co ta 
uchwała wprowadza nowego? Jak ten teren jest kompatybilny z projektem Traktu Wielu 
Kultur – Etap II?” 
 
Pan Paweł Czajka: „Plan ten obejmuje teren Podzamcza. Pod jurysdykcją obecnego planu 
tereny, które gmina wielokrotnie wystawiała na przetarg okazywały się niezbywalne z tytułu 
zapisów planistycznych obłożonych jeszcze domeną konserwatorską, która ograniczała 
możliwość zabudowy do 1 pietra z poddaszem użytkowym (uśredniając). W panoramie 
miasta i osi widokowych tego Podzamcza w ogóle nie ma zarysowanego w sylwetce miasta – 
widać tylko główną zabudowę przy ulicy Garncarskiej w postaci wysokich oficyn. Nie jest to 
zabudowa estetyczna i nie stanowi to zachęty do wejścia w środek tychże kwartałów. W 
drodze prac projektowych udało nam się uzgodnić ze służbami konserwatorskimi zapisy 
podnoszące standardy tej zabudowy bardzie mające uwzględnić intensywność zabudowy i 
wysokość zabudowy. Najbardziej nas chyba tutaj interesuje kwartał 4MŚ, który obejmuje 
ulice Starowarszawską, Pereca i Zamkową na którym to kwartale znajdują się nasze gminne 
działki przeznaczone do zbycia i zagospodarowania i na których nastąpiły wyburzenia  W 
dotychczasowym planie był zakaz poprzecznego podziału tych działek – można było 
operować nieruchomością od ul. Starowarszawskiej ul. Zamkowej. Dziś jest możliwość po 
uzgodnieniu podzielenia takiej długiej działki i bardziej kształtnie ją zagospodarować. 
Wskaźnik zabudowy od 0,7 do 3,2  - ma to ograniczyć występowanie niskiej zabudowy. 
Maksymalność wysokość zabudowy frontowej – 15m przy obowiązująca ilość kondygnacji 
od min. 3 w linii pierzejowej. Maksymalna wysokość elewacji to 12 m. Na każdą działkę 
została przyjęta parametrycznie powierzchnia biologicznie czynna – 10%. Kąty nachylenia 
dachów – od 20 do 35% co umożliwia wykonanie nawet poddasza użytkowego.” 
 
Pan Bronisław Brylski: „Jak pan ocenia te zmiany w kontekście realizacji II Etapu Traktu 
Wielu Kultur?” 
 
Pan Paweł Czajka: „Sądzę, że jeżeli uda się uruchomić całą inwestycję na Podzamczu  
w postaci tej jednej inwestycji gminnej i pozostałych prywatnych inwestycji deweloperskich 
to daje to szansę ożywienia tej części miasta bo jest to teren pomieścić ok. 1200 
mieszkańców, przyjęta wysokość budynków nie zasłania nam zabytkowych elementów 
związanych z dominującymi dachami i wieżami kościelnymi.” 
 
Pan Bronisław Brylski: „Teren Starego Miasta i Podzamcza ma ogromne problemy 
parkingowe. Nie wyobrażam sobie ożywienia i rewitalizacji bez racjonalnych, mądrych i 
przemyślanych rozwiązań komunikacyjnych. Mówię o skomunikowaniu ul. Wojska 
Polskiego z Podzamczem, o skomunikowaniu Al. Kopernika z Podzamczem, mówię o ruchu 
na ul. Starowarszawskiej, Garncarskiej, Zamurowej itd. Czy trwają prace nad rozwiązaniami 
komunikacyjnymi na obszarze Starego Miasta i Podzamcza?” 



41 
 

Pan Paweł Czajka: „W tym obszarze mamy funkcjonujący plac parkingowy przy zamku. Jest 
to miejsce, które przeznaczamy pod budowę parkingu wielopoziomowego celem zwiększenia 
ilości miejsc parkingowych. Ze względu na układ działek zmniejszamy obowiązującą ilość 
miejsc parkingowych na metr kwadratowy – z tytułu charakteru zabudowy. W tym planie jest 
też umożliwienie dokonania połączenia ul. Pereca z ul. Wojska Polskiego oraz ul. Pereca  
z Al. Kopernika. Po podjęciu decyzji o otwarciu tych ulic oraz o realizacji ewentualnie tego 
parkingu wielopoziomowego powinny być rzeczywiście podjęte niezwłocznie prace nad 
rozwiązaniami układu komunikacyjnego w tym obszarze – przy współudziale ZDiUM oraz 
Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.” 
 
Pani Małgorzata Majczyna: „Prace analityczne nad Traktem Wielu Kultur toczyły się od 2004 
roku i wówczas autorzy studium urbanistycznego wskazywali plac, o którym mówił pan 
dyrektor Czajka (dawne targowisko przy ul. Zamkowej i Jerozolimskiej) jako rezerwę terenu 
pod przyszły parking wielopoziomowy. Drugim takim wskazanym miejscem była 
nieruchomość na wprost Pl. Czarnieckiego (Wojska Polskiego 39). Teraz w Biurze Inwestycji 
i Remontów nie toczą się duże prace analityczne związane z projektami organizacji ruchu dla 
całej tej dzielnicy – zajmujemy się pojedynczymi ulicami, które są – jako zadania – 
wyspecyfikowane w dużym projekcie pn. Trakt Wielu Kultur. Na każdym etapie tych prac 
takie opracowania są analizowane na radzie technicznej. To jest gremium, które analizuje 
wszelkie aspekty przedstawionych rozwiązań komunikacyjnych – pewne wytyczne dostajemy 
przed projektowaniem. Jeśli chodzi o ul. Starowarszawską, która niedługo (za miesiąc) 
powinna uzyskać pozwolenie na budowę mieliśmy wskazanie, aby ruch był dwukierunkowy  
i maksymalnie wygospodarować nowe miejsca postojowe, które byłyby miejscami 
równoległymi. Tak samo było przy ul. Zamkowej, Rwańskiej czy Rycerskiej. Bierzemy pod 
uwagę również te naciski, aby zwiększyć ilość zieleni, która kiedyś w tej części miasta 
funkcjonowała w większej ilości. To jest trudne do pogodzenia i wymaga czasem 
podejmowania trudnych wyborów.” 
 
Pan Bronisław Brylski: „Moim zdaniem jest to nieporozumienie, żeby ul. Starowarszawska 
była ulica dwukierunkową podczas gdy mamy bardzo dobrze skomunikowaną ul. Garncarską 
z ul. Farną itd. Nie mamy możliwości wypowiedzenia się w tej kwestii podczas Komisji 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego bo pan prezydent podjął taką zasadę, że wyciął 
wszystkich radnych. Nie mam gdzie powiedzieć swojego zdania na ten temat. Umknął nam 
dzięki temu lewoskręt na Słowackiego przy cerkwi. Bardzo proszę, aby odpowiednie służby 
poważnie podeszły do tego zagadnienia a panią dyrektor o informowanie o możliwości 
zapoznać się z kolejnymi koncepcjami w tym zakresie.” 
 
Pan Jan Dziemdziora: „Nie może być tak, że wyłożyliśmy pewien obszar Starego Miasta 
granitem, przyległy obszar kostką brukową i jest to teraz obszar zamknięty dla ruchu 
kołowego – co utrudnia dostanie się na do przedszkola przy ul Pijarskiej. Apeluję do 
członków Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego o prospołeczne  i racjonalne 
działania.” 
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W wyniku przeprowadzonego głosowania (19-0-00) Rada Miasta podjęła Uchwałę  
Nr XXX/589/13 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenów w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Jerozolimskiej, Garncarskiej i Zamurowej w 
Piotrkowie Trybunalskim 
 

Punkt 4.42 

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia, że projekt zmiany dotyczącej przeznaczenia 
terenu zabudowy przemysłowej na tereny usług w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym Uchwałą Nr XVI/239/04 Rady 
Miejskiej  w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 stycznia 2004 r. nie narusza ustaleń 
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego” 
 
Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego – 
opinia pozytywna, 
Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna, 
 
Pan Tomasz Sokalski: „Na czym polegają zmiany w planie?” 
 
Pan Paweł Czajka: „Teren ten zapisany jest pod usługi podczas gdy w istniejącym planie  
z 2004 roku teren ten był przeznaczony pod działalność przemysłową i dla działalności 
przemysłowej. Istnieje więc konflikt z prowadzona tam obecnie działalnością handlową.  
Na dziś można tam tylko prowadzić produkcję i magazyny. Udaje nam się jednocześnie 
zlikwidować w obecnym planie trzy strefy od linii wysokiego napięcia 15kW. 
 
Pan Krzysztof Kozłowski: „Czy przewiduje się o jakie usługi będą miały tam miejsce i jakie 
zapisy będą w związku z tym wpisane do Wieloletniej Prognozy Finansowej? Jakie to będą 
zadania i na jakie lata będą zaplanowane? Skąd na to wszystko będą środki?” 
 
Pan Paweł Czajka: „Cały teren jest terenem prywatnym. Każda inwestycja jest 
finansowaniem prywatnym a nie gminnym. Działalność gminna jest możliwa tylko w drodze 
uchwalenia planu – i na tym się historia kończy.” 
  
W wyniku przeprowadzonego głosowania (20-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę  
Nr XXX/590/13 w sprawie stwierdzenia, że projekt zmiany dotyczącej przeznaczenia 
terenu zabudowy przemysłowej na tereny usług w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym Uchwałą Nr XVI/239/04 Rady 
Miejskiej   w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 stycznia 2004 r. nie narusza ustaleń 
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego” 
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Punkt 4.43 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany dotyczącej przeznaczenia terenu zabudowy 
przemysłowej na tereny usług w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, 
zatwierdzonym Uchwałą  Nr XVI/239/04 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim  
z dnia 28 stycznia 2004 roku 
 
Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego – 
opinia pozytywna, 
Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna 
 
Pan Jan Dziemdziora: „Czy planowane połączenie obwodnicy wewnętrznej z ul. Łódzka w 
tym rejonie nie wchodzi w konflikt z przedstawionym projektem uchwały?” 
 
Pan Paweł Czajka: „Obwodnica nie jest objęta tym planem. Korytarz zostaje tylko w zapisach 
studium. Projekt nie obejmuje tego korytarza pod obwodnicę.” 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania (20-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę  
Nr XXX/591/13 w sprawie zmiany dotyczącej przeznaczenia terenu zabudowy 
przemysłowej na tereny usług w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, 
zatwierdzonym Uchwałą      Nr XVI/239/04 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim 
z dnia 28 stycznia 2004 roku 
 

Punkt 4.44 

Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w Uchwale Nr  XXX/538/13 
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulicy 
Energetyków w Piotrkowie Trybunalskim 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania (20-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę  
Nr XXX/592/13 w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w Uchwale Nr  XXX/538/13 
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulicy 
Energetyków w Piotrkowie Trybunalskim 
 

Punkt 4.45 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego 
 
Pan Marian Błaszczyński poinformował, że wniosek w tej sprawie złożyła Regionalna Izba 
Gospodarcza. 
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Komisja Oświaty i Nauki – opinia pozytywna, 
 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania (20-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę  
Nr XXX/593/13 w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego 
 
 

Punkt 5 

Podjęcie apelu na rzecz pozostawienia zapasów w programie Igrzysk Olimpijskich. 

Pan Rafał Czajka – zwrócił uwagę, że stosownym byłoby zawarcie w tekście apelu 
(załącznik) imienia barona Pierre de Coubertin, którego to imienia apel nie zawiera. 

Pan Marian Błaszczyński  - wobec braku głosów sprzeciwu stwierdził, że poprawkę do apelu 
Rada zaakceptowała. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (20-0-0) Rada Miasta podjęła apel na rzecz 
pozostawienia zapasów w programie Igrzysk Olimpijskich 

Punkt 6 

Interpelacje i zapytania radnych 
 
Pan Rafał Czajka – zapytał o losy swojego wniosku sprzed roku, w którym wnioskował  
o strefę bezpłatnego internetu w rejonie obiektów OSiR przy ul. Belzackiej. 
 
Pani Jadwiga Wójcik – przytoczyła treść listu mieszkańca miasta w sprawie działalności pana 
Krzysztofa Piesika w KS Concordia. Autor listu pyta w nim, co w sprawie pomówień  
i niesłusznych oskarżeń zamierza uczynić Prezydent Miasta. 
 
Pan Jan Dziemdziora: „Panie prezydencie, czy jest pan w stanie wygospodarować w swojej 
zajętości trochę czasu i udać sie ze mną w najbliższych dniach w POM, podczas którego 
pokazałbym miejsca, które nie wymagają dużych nakładów finansowych a ich realizacja 
ułatwiałaby życie mieszkańcom i poprawiałaby estetykę miasta?” 
 
Pan Bronisław Brylski: „Kiedy jest szansa, aby właściwe służby drogowe weszły  
na ul. Roosevelta i naprawiły dramatyczny stan nawierzchni na odcinku od sklejek do torów 
PKP. Tam już się nie da jeździć.” 
 
Pan Bronisław Brylski: „Jak wygląda przebieg prac związanych z uzgadnianiem własności 
między gminą Piotrków Tryb. a różnymi spółkami kolejowymi terenów przy ul. Budki? 
Mieszkańcy od kilku lat proszą o naprawę tej ulicy.” 
 
Pani Katarzyna Gletkier: „Po raz kolejny proszę o wyremontowanie łącznika pomiędzy  
ul. Kostromską a wieżowcem przy ul. E. Plater. Ulica ta już jest nieprzejezdna.” 
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Pani Katarzyna Gletkier: „Czy Prezydent Miasta panuje nad instytucjami bezpośrednio 
podlegającymi Prezydentowi Miasta? Dlaczego powołał pan na Dyrektora Domu Dziecka w 
Piotrkowie Tryb. pana Damiana Wąchałę? Nie posiadał on odpowiednich kwalifikacji do 
kierowania taką placówką i odwołał go pan po kilku tygodniach jego urzędowania. Czy 
odwołanie wiązało się z wypłatą odprawy a jeśli tak to dlaczego naraża pan swoimi 
niewłaściwymi decyzjami budżet miasta na straty. Czy nie była to wcześniej zaplanowana 
koncepcja za poparcie dwóch radnych Platformy Obywatelskiej? Czy nadal będzie pan 
próbował gdzieś upchnąć Przewodniczącego Koła Samorządowo-Europejskiego Platformy 
Obywatelskiej, pana Wąchałę w strukturach urzędu, bądź instytucjach podległych 
bezpośrednio Prezydentowi Miasta.” 
 
Pan Krzysztof Kozłowski – złożył wniosek o zniwelowanie garba na skrzyżowaniu  
ul. Dąbrowskiego i Wojska Polskiego. Sprawa ta była już poruszana wiosną zeszłego roku. 
 
Pan Krzysztof Kozłowski – w imieniu mieszkańców ul. Leszczynowej poprosił o naprawę 
nawierzchni tej ulicy, która jest nieprzejezdna. 
 
Pan Bronisław Brylski: „Czy istnieje możliwość, aby radni otrzymali na komisjach mapę 
zagrożeń na terenie miasta w oparciu o rok 2012 r. z zaznaczonymi obszarami wykroczeń 
kodeksu karnego kwalifikowanymi jako poważne zagrożenia dla mieszkańców? Kiedy 
moglibyśmy taką mapę otrzymać?” 
 
Pan Mariusz Staszek – złożył wniosek o ustawienie słupa ogłoszeniowego u zbiegu ulic 
Krętej, Jerozolimskiej i Wschodniej. 
 
Pan Przemysław Winiarski – zwrócił się z prośba o przywrócenie znaku STOP przy wylocie  
z ulicy Krętej w ul. Spacerową. Jest to miejsce niebezpieczne i mimo wykonanego remontu 
ten znak miałby tam swoje uzasadnienie.” 
 
Pan Przemysław Winiarski: „Czy rozważana była zgłaszana już kiedyś przeze mnie sprawa 
ustawienia tablic informacyjnych przy autostradach bądź trasach ekspresowych 
zapraszających do odwiedzenia miasta.” 
 
Pan Marek Konieczko – prosząc o odpowiedź na piśmie zadał następujące pytania: „Czy 
można coś zrobić z fatalną nawierzchnią ulicy Bosmańskiej? Coraz więcej mieszkańców tego 
obszaru miasta tonie od lat w błocie i więźnie w dziurach. Kto wykonywał ulicę Krętą? 
Czemu czuć na tej nowo wykonanej ulicy każdą dosłownie studzienkę kanalizacyjną (poniżej 
poziomu ulicy o jakieś 2 cm)? Czy to można poprawić w ramach remontu, czy też już tak 
zostanie?” 
 
Pan Szymon Miazek: „Czy planuje się w najbliższym czasie budowę ronda na skrzyżowaniu 
ul. Żelaznej i Roosevelta?” 
 
 
 

Punkt 7 

Informacja o zgłoszonych żądaniach, w zakresie art. 36 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 marca       
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
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Pan Marian Błaszczyński poinformował, że informacja dostępna była dla radnych  
do wglądu w BRM oraz w formie elektronicznej. Ze sprawozdaniem zapoznały się: Komisja 
Polityki Gospodarczej  i Spraw Mieszkaniowych, Komisja Budżetu, Finansów i Planowania– 
które przyjęły Informację do wiadomości. 
 
Wobec braku uwag w tym punkcie Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że Rada 
Miasta przyjęła powyższą informację do wiadomości. 
 

Punkt 8 

Informacja dotycząca postępowań administracyjnych prowadzonych w roku 2011 i 2012 
w sprawie ustalenia należnej Gminie Piotrków Trybunalski opłaty z tytułu wzrostu 
wartości nieruchomości – „renta planistyczna”. 
 
Pan Marian Błaszczyński poinformował, że informacja dostępna była dla radnych  
do wglądu w BRM oraz w formie elektronicznej. Ze sprawozdaniem zapoznały się: Komisja 
Polityki Gospodarczej  i Spraw Mieszkaniowych oraz  Komisja Administracji, 
Bezpieczeństwa publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego – które przyjęły 
Informację do wiadomości. 
 
Wobec braku uwag w tym punkcie Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że Rada 
Miasta przyjęła powyższą informację do wiadomości. 
 
 

Punkt 9 

Informacja o działalności Prezydenta Miasta miedzy sesjami. 
 
Pan Rafał Czajka – poprosił o rozwinięcie informacji na temat spotkania w PGE Bełchatów 
dot. systemu ciepłowniczego oraz spotkania z przedstawicielami firmy Baumit. 
 
Pan Adam Karzewnik: „Zostaliśmy poproszeni przez przedstawicieli PGE w celu omówienia 
dotychczasowych przemyśleń, wyników prac. Przygotowanie studium przeciągnie się  
z przyczyn obiektywnych do połowy bieżącego roku.” 
 
Pan Adam Karzewnik: „Firma Baumit produkuje podobne wyroby jak firma Atlas – dla 
przemysłu budowlanego. Spotkanie dotyczyło nieruchomości i potrzeby zamiany 
nieruchomości celem umożliwienia dostępu do innych działek w tym rejonie wykupionych 
przez firmy od gminy. Firma Baumit zgodziła się wstępnie na zaproponowane warunki  
i dokonać teraz musi pewnych podziałów swoich nieruchomości, tak by rzeczoznawca mógł 
je wycenić.” 
 
Pan Marek Konieczko – poprosił o rozwinięcie tematu spotkania z przedstawicielami firmy 
Clean World Energy w dniu 20.02.2013 r.  
 
Pan Adam Karzewnik: „Firma poprosiła o spotkanie, żeby przedstawić swoje ewentualne 
zamierzenia co do podjętych ewentualnych inwestycji na terenie Piotrkowa. Z tą firmą 
spotykaliśmy się wcześniej kilka razy. Firma przedstawiła linię do termicznej utylizacji 
odpadów – chodzi tu o coś w rodzaju pirolizy bądź mineralizacji odpadów komunalnych. 
Przedstawiono też raport oddziaływania na środowisko ponieważ uruchomienie tego typu 
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działalności znacznie oddziaływuje na środowisko. Raport ten w tej chwili poddawany jest 
analizie i będzie podjęta procedura wydania bądź niewydania decyzji środowiskowej. Zbyt 
wcześnie by mówić tu o jakichkolwiek konkretach. Lokalizacja byłaby ewentualnie na 
terenach po byłej hucie „Kara”. Jest to teren strefy ekonomicznej. Przedstawicielem firmy jest 
pan Bąk. Siedziba firmy znajduje się w Warszawie. Firma przedstawiła bardzo duży katalog 
odpadów, które firma chce termicznie utylizować – są to odpady organiczne, które zawierają 
węgiel i które nadają się do termicznego przekształcenia. Wiemy już, ze raport przedstawiony 
przez firmę musi być uzupełniony ponieważ nie przedstawiono go zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa.” 
 
Pan Krzysztof Chojniak: „Spotkaliśmy się z przedstawicielami tej firmy w sytuacji nalegania 
na takie spotkanie ze strony firmy. Nie jest to inicjatywa ze strony miasta. Trzeba dla takiej 
działalności spełnić określone warunki i jest to badane w postępowaniu dotyczącym decyzji. 
Określono te odpady jako odpady organiczne. Co do samej linii technologicznej to za wiele 
wiedzy nie mamy – nie potrafiono nam też wskazać miejsca, gdzie podobna instalacja już 
funkcjonuje.” 
 
Pani Katarzyna Szokalska: „Nazwa zadania brzmi jako Zakład produkcji elektrycznej i ciepła 
w zintegrowanym procesie termicznego przekształcania odpadów komunalnych, 
niebezpiecznych, innych niż niebezpieczne, przemysłowych, komunalnych odpadów 
ustabilizowanych ściekowych oraz paliw alternatywnych wraz z niezbędną infrastrukturą. Jest 
to więc szereg rodzajów odpadów – około 190 kodów odpadów.” 
 
Pan Marek Konieczko – podzielając sceptycyzm Prezydenta Miasta dla tej inwestycji 
przestrzegł przez zbyt pochopnym podjęciu decyzji o lokalizacji podobnej inwestycji  
na terenie miasta. 
 
Pan Krzysztof Chojniak – stwierdził, że decyzja nie jest zależna od czyjegoś widzimisię ale 
od trwającego w tej sprawie i wymaganego przepisami prawa postępowania. Sprawa jest też 
zgodnie z prawem szeroko konsultowana społecznie. 
 
Wobec braku dalszych zgłoszeń Przewodniczący zamknął punkt 9. 
 
 

Punkt 10 
 

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

• 25 stycznia 2013 r. – Interpelacja pana radnego J. Dziemdziory w sprawie 

ułomności funkcjonowania strefy płatnego parkowania w Piotrkowie 

Trybunalskim. 28 stycznia przekazano interpelację do Prezydenta Miasta. 

• 28 stycznia 2013 r. – Interpelacja pana radnego J. Dziemdziory dotycząca „Akcji 

Zima 2013” w Piotrkowie Trybunalskim. 28 stycznia przekazano interpelację  

do Prezydenta Miasta. 
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• 30 stycznia 2013 r. – Interpelacja pana radnego J. Dziemdziory dotycząca „Akcji 

Zima 2013” w Piotrkowie Trybunalskim. 31 stycznia przekazano interpelację  

do Prezydenta Miasta. 

• 4 lutego 2013 r. – Wniosek pana radnego J. Dziemdziory w sprawie naprawy 

oświetlenia ulicznego w Piotrkowie Trybunalskim. 5 lutego przekazano wniosek  

do Prezydenta Miasta. 

• 11 lutego 2013 r. – Interpelacja pana radnego J. Dziemdziory w sprawie 

organizacji ruchu drogowego na Starym Mieście w Piotrkowie Trybunalskim.  

12 lutego przekazano interpelację do Prezydenta Miasta. 

• 11 lutego 2013 r. – Interpelacja pana radnego J. Dziemdziory w sprawie ułomności 

funkcjonowania strefy płatnego parkowania w Piotrkowie Trybunalskim. 12 lutego 

przekazano interpelację do Prezydenta Miasta. 

• 12 lutego 2013 r. – Interpelacja pana radnego J. Dziemdziory dot. realizacji III 

Etapu „Traktu Wielu Kultur”.. 12 lutego przekazano interpelację do Prezydenta 

Miasta. 

• 15 lutego 2013 r. – Wniosek pana radnego J. Dziemdziory w sprawie naprawy 

słupków i łańcuchów zabezpieczających skrzyżowanie przy drodze wewnętrznej 

łączącej Al. Sikorskiego z ul. Dmowskiego. 15 lutego przekazano wniosek  

do Prezydenta Miasta. 

• 18 lutego 2013 r. – Interpelacja pana radnego J. Dziemdziory w sprawie podjętych 

działań dot. realizacji programu „Aktywny Samorząd”. 18 lutego przekazano 

interpelację do Prezydenta Miasta. 

• 19 lutego 2013 r. – Interpelacja pana radnego J. Dziemdziory w sprawie 

oznakowania skrzyżowań znakami drogowymi na terenie miasta. 20 lutego 

przekazano interpelację do Prezydenta Miasta. 

• 25 lutego 2013 r. – Interpelacja pana radnego J. Dziemdziory w sprawie stanu 

wadliwie funkcjonującego oświetlenia ulicznego na ul. Dmowskiego w Piotrkowie 

Trybunalskim. 26 lutego przekazano interpelację do Prezydenta Miasta. 

 

Pani Anna Tłustwa: „Dopóki państwo radni nie nauczą się definicji interpelacji to procedura 

będzie wyglądała tak, że nawet kiedy do Biura Rady Miasta wpłynie zatytułowany dokument 

hasłem interpelacja a będzie to wniosek to będziemy to zmieniać i informować radnego,  
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że jest to wniosek a nie interpelacja. Jest to uwaga ogólna odnosząca się do wszystkich 

radnych.” 

 

 

Punkt 11 

Odpowiedzi na zapytania radnych.  
 
Pan Marian Błaszczyński – poprosił o odpowiedź na pytanie pana Rafała Czajki. 
 
Pan Bogdan Munik: „W tym rejonie funkcjonuje Internet bezprzewodowy na terenie obiektu 
OSiR-u o rozsiewie 1 MB - z uwagi na względy techniczne. W tym roku podejmiemy 
działania mające na celu zwiększenie tego zakresu. 
 
Pan Krzysztof Chojniak – odpowiadając na pytanie pani Jadwigi Wójcik stwierdził,  
że przytoczoną informację oraz artykuł prasowy przyjął do wiadomości. 
 
Pan Andrzej Kacperek: „Kwestie, które poruszone są w przytoczonym liście są w znaczącej 
mierze prawdziwe. Pan prezydent nie jest jednak prokuratorem i nie prowadzi postępowań 
dotyczących członków zarządu K.S. Concordia Piotrków. Jeśli chodzi o wyrok dotyczący 
nieprawidłowego wykorzystania dotacji udzielonej przez miasto temu klubowi w 2006 roku 
zapadł wyrok w I instancji i nie jest on wyrokiem prawomocnym. Dlatego też nie możemy się 
w tym momencie wypowiedzieć się co do ewentualnego zwrotu nieprawidłowo 
wykorzystanej dotacji przez ten klub. O tym będziemy mówić wówczas, kiedy wyrok będzie 
prawomocny i będzie podlegał wykonaniu. Toczy się postępowanie karne przeciw pani 
Dżamalis oraz panu Piesikowi, którzy dopuścili się najprawdopodobniej czynów 
zabronionych w związku z wykonywaniem pracy zawodowej w Tuszynie. To nie ma 
oczywiście żadnego związku z pracą i funkcjonowaniem miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 
Przyznam, że w roku 2007 i latach późniejszych miałem również zastrzeżenia co do pracy 
tychże państwa i swoje zastrzeżenia skierowaliśmy do organów ścigania. Postępowanie 
zostało umorzone.” 
 
Pan Krzysztof Chojniak „ Nie wiem czy zareaguję w tej sprawie. Pan, o którym mówimy 
przecenia moje możliwości. Moje możliwości na pewno nie sięgają do Tuszyna. Takie 
sformułowanie zarzutów przez tą osobę co najmniej mnie dziwi i nie bardzo mam ochotę, 
żeby się tym zajmować. Mam inne ważniejsze sprawy.” 
 
Pan Krzysztof Chojniak – odpowiadając na pytanie pana Jana Dziemdziory powiedział: „Jeśli 
pan między przygotowywaniem kolejnych interpelacji będzie miał chwilę czasu to ja na 
pewno również... W najgorszym przypadku – jeśli nie udałoby się zgrać terminów – to kogoś 
deleguję, żeby pan mógł wskazać i żebyśmy mogli skutecznie zareagować – jeśli 
rzeczywiście są to  takie działania, które można tak podjąć ad hoc. Takie podpowiedzi  
są bardzo cenne i bardzo za nie dziękuję.” 
 
Pan Jan Dziemdziora: „Do trzech razy sztuka i w tym trzecim podejściu liczę na kontakt oko 
w oko z panem prezydentem.” 
 
Pan Ryszard Żak – udzielając informacji na temat remontu cząstkowego na ul. Roosevelta 
powiedział, że sprawa zostanie załatwiona w najbliższym czasie (w marcu) a o terminie prac 
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pan radny zostanie powiadomiony w odpowiedzi pisemnej. Po zakończeniu prac  
na ul. Żelaznej bezpośrednio przejdziemy z pracami na ul. Roosevelta. 
 
Pan Adam Karzewnik: „Władzom miasta zależy, aby firma wyłoniona w przetargu 
przystąpiła do prac remontowych bardzo szerokim frontem do wykonania napraw ulic  
w mieście.” 
 
Pani Agnieszka Kosela – odpowiadając na pytanie pana Bronisława Brylskiego powiedziała: 
„Na chwilę obecną zostały wykonane niezbędne podziały nieruchomości. W ostatnim czasie 
otrzymaliśmy z PKP informacje, że zamierzają przekazać na rzecz gminy nieruchomość pod 
poszerzenie ulicy Budki. W tej chwili trwają czynności przygotowania niezbędnych 
dokumentów zarówno ze strony PKP jak i z naszej strony -  w tym m.in. przygotowanie 
projektu uchwały Rady Miasta o przejęciu nieruchomości.” 
 
Pan Mariusz Staszek – stwierdził, że poprawa nawierzchni ulicy Budki jest konieczna, gdyż 
dojazd do nieruchomości prywatnych jest w tym rejonie fatalny. 
 
Pan Gabriel Olejnik – stwierdził, że mapa zagrożeń na terenie miasta rzeczywiście istnieje  
i zostanie zaktualizowana oraz przekazana radnym. 
 
Odpowiadając na pytanie panie Katarzyny Gletkier pan Ryszard Żak powiedział, że w tej 
chwili służby remontowe ukierunkowane są na te główniejsze ulice, drogi krajowe, 
powiatowe. „Na ulice osiedlowe wejdziemy w późniejszym okresie. Do tego czasu 
wprowadzone tam zostanie oznakowanie pionowe.” 
 
Pan Marek Krawczyński: „Pomoc społeczna i placówki w Piotrkowie pracują dobrze albo 
bardzo dobrze. Są nadzorowane przez Prezydenta Miasta. Pan Damian Wąchała jest 
pracownikiem Domu Dziecka w dalszym ciągu. Jako jedyny mężczyzna na stanowisku 
samorządowym miał powierzenie obowiązków do czasu przeprowadzenia naboru i z tego 
tytułu miał dodatkowe wynagrodzenie. Utracił to wynagrodzenie w momencie, kiedy przestał 
pełnić te obowiązki. Nie było żadnej odprawy. Ani kodeks pracy ani ustawa o pracownikach 
samorządowych nie przewiduje możliwości wypłacenia w tym momencie odprawy. Nie wiem 
skąd pani takie plotki powtarza. Droga sprawa jest taka: pan Damian Wąchała sprawdził się 
na tym stanowisku. Jest lubiany przez personel i dzieci – co też jest ważne na tym stanowisku. 
Proponując tego pana na to stanowisko i przeglądając jego teczkę nie znalazłem tam 
dokumentów, że jest on przewodniczącym jakiegoś koła. Nie wiem, skąd pani ma taką 
wiedzę. Ja się takimi sprawami nie zajmuję.” 
 
Pan Andrzej Kacperek: „Pobieżna znajomość prawa pracy wystarczy do tego, aby uniknąć 
pytań, które pani radna chciała dziś postawić. Z tytułu powierzenia pracownikowi danej 
jednostki czy placówki obowiązków w przypadku odwołania go nie przysługuje mu 
jakakolwiek odprawa. Sposób postawienia pytań nie buduje autorytetu ani pani radnej ani 
organów gminy – co wszystkim (jak sądzę) leży na sercu.” 
 
Pani Katarzyna Gletkier: „Mimo braku odpowiednich kwalifikacji pan Damian został 
powołany na dyrektora po czym został odwołany. I dlatego było moje pytanie – czy taką 
odprawę otrzymał. Mam prawo o to pytać więc takiej odpowiedzi oczekiwałam.” 
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Pan Marek Krawczyński: „Pan Damian Wąchała ma tytuł specjalisty zarządzania i organizacji 
pomocy społecznej. Zarzut, że się nie nadawał bądź, że został powołany z jakiego innego 
powodu jest totalną bzdurą.” 
 
Odpowiadając na pytania pana Krzysztofa Kozłowskiego pan Ryszard Żak powiedział, że na 
ul. Leszczynowej przeprowadzony zostanie stosowny przegląd. Aktualnie warunki nie 
pozwalają na to, żeby przeprowadzić tam prace naprawcze. Po ustaniu tych złych warunków 
postaramy się poprawić tam obecną sytuację poprzez szlakowanie tego odcinka ulicy. Jeżeli 
zaś chodzi o ulicę Wojska Polskiego i studzienkę na skrzyżowaniu z ul. Dąbrowskiego 
prawdopodobnie zachodzi tam konieczność regulacji istniejącej w tym miejscu armatury  
i zostanie to przeprowadzone w najbliższym czasie, bez zwłoki.” 
 
Pan Dariusz Cłapa – udzielając odpowiedzi panu Mariuszowi Staszkowi powiedział: „Słupy 
ogłoszeniowe będziemy stawiać w najbliższym czasie. Pierwszy stanie u zbiegu ulic 
Przedborskiej i Śląskiej. Słup we wnioskowanym miejscu również stanie – tyle, że w 
następnej kolejności i troszkę później. 
 
Pan Ryszard Żak: „W dniu jutrzejszym odbędzie się Komisja Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego i sprawa znaku STOP na ulicy Krętej będzie również przedstawiony. Pan radny 
Winiarski zostanie poinformowany o podjętym w tej sprawie stanowisku Komisji.” 
 
Pani Katarzyna Szokalska: „Witaczki bądź też znaki turystyczne  - została podjęta decyzja  
o montażu takich znaków. Procedura jest zależna od tego, gdzie dany znak stoi. Wyznaczono 
kilka takich miejsc na terenie autostrady A1 i innych dróg prowadzących do miasta. 
Otrzymaliśmy odpowiednią opinię od komisji organizacji turystycznej. Wystąpiliśmy  
do GDDKiA i uzyskaliśmy wczoraj informację, że przy autostradzie A1 nie będzie możliwe 
ustawienie takich znaków. Przy wszystkich innych drogach takie znaki zostaną ustawione. 
 
Pan Marian Błaszczyński – poprosił radnego Konieczkę o złożenie zapytania -  na które 
pragnie by udzielić mu odpowiedzi pisemnej - na piśmie, na ręce Przewodniczącego Rady. 
 
Odpowiadając na pytanie pana Szymona Miazka pan Paweł Czajka powiedział: „Rondo na 
skrzyżowaniu Roosevelta i Żelaznej już parę razy było przedmiotem analiz. Rozważano 
również ustawienie takiego ronda jak u zbiegu ulic Kostromskiej i Polnej. Komisja 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego nie podjęła dotychczas decyzji o lokalizacji w tym 
miejscu takiego ronda. Droga powiatowa, w której ciągu biegnie ulica Roosevelta została 
zgłoszona wespół ze starostą ziemskim do Strategii Rozwoju Województwa w którym będzie 
zapisane i wysłane do negocjacji z ministerstwami. Być może w rozdaniu na ten odcinek 
drogi powiatowej będzie możliwość pozyskania pieniędzy (łącznie z ul. Żelazną). Być może 
w najbliższym rozdaniu finansowym uda się tę sprawę pozytywnie rozwiązać.” 
 
 

Punkt 12 
 

Sprawy różne.  
Pan Ludomir Pencina: „Chciałem odnieść się do insynuacji pani radnej Katarzyny Gletkier 
odnośnie głosowania niektórych radnych za stanowiska. Jeżeli panie ma  takie informacje to 
są różne organy, gdzie można złożyć doniesienia. Proszę na takim forum publicznym 
powstrzymać się od takich opinii.” 
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Pani Katarzyna Gletkier: „Mam prawo do zadawania takich pytań i przedstawiania moich 
odczuć więc nie widzę potrzeby komentowania tego gdzieś na boku. Chyba że ma pan coś – 
przepraszam – na sumieniu.” 
 
Pan Ludomir Pencina: „To jest kolejna insynuacja. Ja apeluję, żeby nie czynić insynuacji pod 
adresem osób, które mogą być tym poruszone i niezadowolone z tego. Ja na razie pani nie 
atakuję, a też bym mógł – bo uważam, że Rada Miasta nie jest od osobistych wycieczek...” 
 
Pani Katarzyna Gletkier: „Szkoda czasu radnych, panie  radny – możemy porozmawiać po 
sesji.” 
 
Pan Adam Gaik: „Chciałbym oprotestować wszystkie obecne i przyszłe mini-ronda w tym 
mieście.” 
 
Pan Jan Dziemdziora: „W czasie , kiedy procedowaliśmy projekt uchwały o strefie płatnego 
parkowania zapomniałem powiedzieć, że ten projekt podpisany przez 4 osoby (w tym dwie, 
które są pracownikami prominentnymi), uzasadnienie do tego projektu jest skażone błędem 
na co wskazywałem m.in. w interpelacji z dnia 25 stycznia 2013 r.” 
 
Pan Marian Błaszczyński: „Otrzymałem do wiadomości pismo grupy mieszkańców 
reprezentowanych przez pełnomocnika Marcina Pampucha, którego adresatem jest Prezydent 
Miasta, pan Krzysztof Chojniak oraz Komisarz Wyborczy – pan Arkadiusz Lisiecki  
o zamiarze przeprowadzenia referendum gminnego w sprawie odwołania Prezydenta Miasta 
przed upływem kadencji, odwołaniem Rady miasta przed upływam kadencji.” 
 
 

Punkt 13 
 
Zamknięcie obrad XXX Sesji.   
 
Wobec wyczerpania porządku Przewodniczący Rady Miasta, pan Marian Błaszczyński 
zamknął posiedzenie XXX Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Zaprosił 
jednocześnie wszystkich radnych na następną Sesję Rady Miasta w ostatnią środę marca. 
 
 
 

Przewodniczący Rady Miasta 
 
   Marian Błaszczyński 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokół na podstawie dźwiękowego  
zapisu przebiegu obrad sporządził: 
Jan Winiarski  


