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PROTOKÓŁ NR XXXI/13 

 
z XXXI Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, 

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

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

 
 
 

Punkt 1 
 

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad 
 
Pan Marian Błaszczyński – otworzył XXXI Sesję Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 
Stwierdził, że w Sesji uczestniczy 22 radnych co wobec ustawowej liczby  
23 radnych stanowi quorum, przy którym Rada Miasta może obradować i podejmować 
prawomocne uchwały. 
 
Radni obecni na XXXI Sesji Rady Miasta: 
 

1. Marian Błaszczyński 
2. Bronisław Brylski 
3. Rafał Czajka 
4. Urszula Czubała 
5. Konrad Czyżyński 
6. Sławomir Dajcz 
7. Jan Dziemdziora 
8. Adam Gaik 
9. Katarzyna Gletkier 
10. Marek Konieczko 
11. Krzysztof Kozłowski 
12. Magdalena Kwiecińska 
13. Piotr Masiarek 
14. Szymon Miazek 
15. Ludomir Pencina 
16. Tomasz Sokalski 
17. Mariusz Staszek 
18. Paweł Szcześniak 
19. Monika Tera 
20. Przemysław Winiarski 
21. Jadwiga Wójcik 
22. Ewa Ziółkowska 

 
Pan Marian Błaszczyński powitał Radnych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego jak 
również Prezydenta Miasta – pana Krzysztofa Chojniaka, wiceprezydentów Adama 
Karzewnika i Andrzeja Kacperka, Sekretarza Miasta, Skarbnika Miasta i wszystkich gości 
obecnych na posiedzeniu Rady Miasta.  
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Punkt 2 
 

Przyjęcie zmian do porządku obrad. 
 
 
Proponowany porządek obrad: 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Przyjęcie zmian do porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Miasta. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego 

Sebastiana Żerka, w związku z wygaśnięciem jego mandatu.  
5. Ślubowanie radnego obejmującego mandat. 
6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

6.1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej;  
6.2. zmiany budżetu Miasta na 2013 rok; 
6.3. wprowadzenia zmian do Uchwały Nr VII/124/11 Rady Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego z dnia 30 marca 2011 r., zmienionej Uchwałą Nr IX/165/11 z dnia       
1 czerwca 2011 r., Uchwałą Nr XIX/374/12 z dnia 28 marca 2012 r. oraz Uchwałą   
Nr XXX/553/13 z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju 
Lokalnego dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2008-2015; 

6.4. sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, nieruchomości stanowiącej 
własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim 
przy ul. Wiśniowej 4; 

6.5. sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, nieruchomości stanowiącej 
własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim 
przy ul. Szerokiej 15; 

6.6. sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, nieruchomości stanowiącej 
własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim 
przy ul. 1-go Maja 18;  

6.7. nabycia na własność Gminy Piotrków Trybunalski działek nr: 205/1 o pow. 0,0236 ha 
i nr 205/3 o pow. 0,0102 ha położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. 
Łódzkiej 68e; 

6.8. wyrażenia zgody na nieodpłatne rozwiązanie prawa użytkowania wieczystego 
przysługującego Piotrkowowi Trybunalskiemu – miastu na prawach powiatu do 
nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Piotrków Trybunalski, 
położonej w Piotrkowie Trybunalskim w obr. 22 oznaczonej w ewidencji gruntów, 
jako działka nr 94/5 o pow. 8 m² i zajętej pod drogę publiczną zaliczoną do kategorii 
dróg gminnych (powiat); 

6.9.  wyrażenia zgody na nieodpłatne rozwiązanie prawa użytkowania wieczystego 
przysługującego Piotrkowowi Trybunalskiemu – miastu na prawach powiatu do 
nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Piotrków Trybunalski, 
położonej w Piotrkowie Trybunalskim w obr. 22 oznaczonej w ewidencji gruntów, 
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jako działka nr 94/5 o pow. 8 m² i zajętej pod drogę publiczną zaliczoną do kategorii 
dróg gminnych (gmina); 

6.10. dokonania na rzecz Powiatu Piotrkowskiego darowizny nieruchomości stanowiącej 
własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim 
przy ul. Roosevelta 5 z przeznaczeniem na cel publiczny;  

6.11. sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiącej 
własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim 
przy ul. Całej; 

6.12. sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiącej 
własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim 
przy ul. Całej 39; 

6.13. sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiącej 
własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim 
przy ul. Sulejowskiej 130; 

6.14. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z Towarzystwem 
Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., na części nieruchomości zabudowanych, 
pergolami śmietnikowymi, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy: 
- ul. Kazimierza Wielkiego; 
- ul. Działkowej; 
- ul. Ściegiennego; 
- ul. Łódzkiej 

6.15. wyrażenia zgody na przyjęcie oświadczenia o odwołaniu darowizny udziału 
wynoszącego 186327/302800 części nieruchomości położonej w Piotrkowie 
Trybunalskim przy ul. Dmowskiego 47 oraz wyrażenia zgody na przeniesienie 
własności tej części nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa; 

6.16. sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości położonej przy ul. Wojska 
Polskiego, stanowiącej własność Gminy Piotrków Trybunalski, oznaczonej                 
w ewidencji gruntów obr. 21 jako działki nr 24/14 i 24/16 o łącznej powierzchni        
227 m², w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej; 

6.17. nabycia do zasobu gminnego niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie 
Trybunalskim, w rejonie ulicy Broniewskiego, w obrębie 20, oznaczonej w ewidencji 
gruntów jako działka nr 224 o powierzchni 2,9883 ha; 

6.18. przyjęcia od Polskich Kolei Państwowych Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie 
na rzecz Gminy Piotrków Trybunalski darowizny nieruchomości tj. prawa 
użytkowania wieczystego działek oznaczonych w obrębie 16 numerami 1/6 o 
powierzchni 0,1278 ha i 1/7 o powierzchni 0,0251 ha, położonych w Piotrkowie 
Trybunalskim przy ul. Budki oraz ustanowienia służebności przesyłu na rzecz TK 
Telkom; 

6.19. sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, lokalu mieszkalnego nr 32 w budynku 
położonym w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. K. Wielkiego 9 łącznie z udziałem   
w prawie użytkowania wieczystego gruntu; 

6.20. przeznaczenia do wydzierżawienia i odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia 
umowy nieruchomości, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy                        
ul. Rzemieślniczej 28a-Geodezyjnej 10; 
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6.21. zmiany Uchwały Nr XLIX/825/06 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 
marca 2006 r. w sprawie zasad sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali 
mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Piotrków Trybunalski, 
bonifikat od cen sprzedaży tych lokali oraz stawek oprocentowania w razie rozłożenia 
na raty ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego, zmienionej uchwałami Rady Miasta 
Piotrkowa trybunalskiego Nr XVI/261/07 z dnia 28 listopada 2007 r.,                        
Nr XXIV/403/08 z dnia 25 czerwca 2008 r., Nr VII/120/11 z dnia 30 marca 2011 r.     
i Nr XII/239/11 z dnia 28 września 2011 r.; 

6.22. przystąpienia do  sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru w rejonie ulic: Al. Sikorskiego, Dworskiej i Belzackiej w Piotrkowie 
Trybunalskim; 

6.23.  pomocy dla rodzin wielodzietnych w ramach Programu „Rodzina +4”; 
6.24. 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; 

6.25. określenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego; 

6.26. wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 
6.27. ustalania stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 
6.28. określenia terminu, częstotliwości oraz trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi; 
6.29. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

składanej przez właściciela nieruchomości; 
6.30. ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i 

zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy, w zamian za uiszczoną opłatę; 

6.31. zmian składów osobowych komisji stałych Rady Miasta.;          
7. Interpelacje i zapytania radnych. 
8.  Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2012 rok. 
9.  Sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego za 2012 rok. 
10. Sprawozdanie z realizacji „Strategii zrównoważonego rozwoju miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego do 2017 roku” za rok 2012. 
11. Sprawozdanie z realizacji „Planu Rozwoju Lokalnego dla Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego na lata 2008-2015” za 2012 rok. 
12. Sprawozdanie z realizacji programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony 

bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na rok 2012 występującego pod nazwą 
„Bezpieczne Miasto 2012”. 

13.  Sprawozdanie z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2012 rok. 
14.  Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych przez Radę Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego w okresie od 29 sierpnia 2012 r. do 19 grudnia 2012 r. według stanu na 
dzień 31.01.2013 roku wraz z informacja na temat wykonania uchwał z poprzednich 
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okresów sprawozdawczych – według stanu na dzień 31.01.2013 r. (Materiał przekazany 
Radnym     w wersji elektronicznej, wersja papierowa do wglądu w Biurze Rady Miasta). 

15. Informacja z działalności Prezydenta Miasta między sesjami. 
16. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta dotycząca interpelacji, które wpłynęły między 

sesjami. 
17. Odpowiedzi na zapytania radnych. 
18. Sprawy różne. 
19. Zamknięcie obrad XXXI Sesji. 
 

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

Punkt 6.1 – Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z 
autopoprawką Prezydenta Miasta z dnia 25 marca 2013; 
Punkt 6.2 – Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2013 rok wraz z 
autopoprawką Prezydenta Miasta z dnia 25 marca 2013 r.;  
Punkt 6.3 – Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr VII/124/11 
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 marca 2011 r. zmienionej Uchwałą Nr 
IX/165/11 z dnia 1 czerwca 2011 r., Uchwałą Nr XIX/374/12 z dnia 28 marca 2012 r. oraz 
Uchwałą Nr XXX/553/13 z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju 
Lokalnego dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2008-2015 wraz z autopoprawką; 
Punkt 6.4 – 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 na lata 2007-2013, zmienionej Uchwałą 
Nr IX/166/11 z dnia 1 czerwca 2011 r. oraz Uchwałą Nr XXX/554/13 z dnia 27 lutego 2013 r. 
Punkt 6.14 – Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży, w drodze ustnego przetargu 
nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, 
położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul Sulejowskiej 130 wraz z autopoprawką; 
Punkt 6.24 – Podjęcie uchwały w sprawie pomocy dla rodzin wielodzietnych w ramach 
Programu „Rodzina +4” wraz z autopoprawką (autopoprawka dotyczy załącznika Nr 2); 
Punkt 6.32 – Podjęcie uchwały w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego. 
Punkt 15 – Analiza skarg podlegających rozpatrzeniu przez Radę Miasta w okresie 1.01.2012 
– 31.12.2012 r. 

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

Pan Tomasz Sokalski – zwrócił się z wnioskiem o zdjęcie z porządku obrad dwóch punktów: 

• Podjęcie uchwały w sprawie dokonania na rzecz Powiatu Piotrkowskiego darowizny 
nieruchomości stanowiącej własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonej  
w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Roosevelta 5 z przeznaczeniem na cel 
publiczny; 

• Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie oświadczenia o odwołaniu 
darowizny udziału wynoszącego 186327/302800 części nieruchomości położonej  
w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dmowskiego 47 oraz wyrażenia zgody  
na przeniesienie własności tej części nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa. 



6 
 

Pan Marian Błaszczyński poddał powyższy wniosek pod głosowanie Rady Miasta. W wyniku 
przeprowadzonego głosowania (12-10-0) Rada Miasta podjęła decyzję o zdjęciu punktu 6.11 
z porządku obrad bieżącej sesji. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (12-10-0) Rada Miasta podjęła decyzję o zdjęciu 
punktu 6.16 z porządku obrad bieżącej sesji. 

 

Wobec braku dalszych zgłoszeń w tym punkcie Przewodniczący Rady Miasta poddał 
porządek obrad pod głosowanie. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (22-0-0) Rada Miasta przyjęła porządek 
obrad XXXI Sesji Rady Miasta w następującym brzmieniu: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Przyjęcie zmian do porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Miasta. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego 

Sebastiana Żerka, w związku z wygaśnięciem jego mandatu.  
5. Ślubowanie radnego obejmującego mandat. 
6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

6.1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z pierwszą autopoprawką Prezydenta 
Miasta z dnia 25 marca 2013 ;  

6.2. zmiany budżetu Miasta na 2013 rok wraz z pierwszą autopoprawką Prezydenta 
Miasta z dnia 25 marca 2013; 

6.3. wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr VII/124/11 Rady Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego z dnia 30 marca 2011 r. zmienionej Uchwałą Nr IX/165/11 z dnia 1 
czerwca 2011 r., Uchwałą Nr XIX/374/12 z dnia 28 marca 2012 r. oraz Uchwałą Nr 
XXX/553/13 z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego 
dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2008-2015 wraz z autopoprawką; 

6.4. wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXXVIII/682/09 Rady miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu 
Rewitalizacji na lata 2007-2013, zmienionej Uchwałą Nr IX/166/11 z dnia 1 czerwca 
2011 r. oraz Uchwałą Nr XXX/554/13 z dnia 27 lutego 2013 r. 

6.5. sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, nieruchomości stanowiącej 
własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim 
przy ul. Wiśniowej 4; 

6.6. sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, nieruchomości stanowiącej 
własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim 
przy ul. Szerokiej 15; 

6.7. sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, nieruchomości stanowiącej 
własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim 
przy ul. 1-go Maja 18;  
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6.8. nabycia na własność Gminy Piotrków Trybunalski działek nr: 205/1 o pow. 0,0236 ha 
i nr 205/3 o pow. 0,0102 ha położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. 
Łódzkiej 68e; 

6.9. wyrażenia zgody na nieodpłatne rozwiązanie prawa użytkowania wieczystego 
przysługującego Piotrkowowi Trybunalskiemu – miastu na prawach powiatu do 
nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Piotrków Trybunalski, 
położonej w Piotrkowie Trybunalskim w obr. 22 oznaczonej w ewidencji gruntów, 
jako działka nr 94/5 o pow. 8 m² i zajętej pod drogę publiczną zaliczoną do kategorii 
dróg gminnych (powiat); 

6.10.  wyrażenia zgody na nieodpłatne rozwiązanie prawa użytkowania wieczystego 
przysługującego Piotrkowowi Trybunalskiemu – miastu na prawach powiatu do 
nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Piotrków Trybunalski, 
położonej w Piotrkowie Trybunalskim w obr. 22 oznaczonej w ewidencji gruntów, 
jako działka nr 94/5 o pow. 8 m² i zajętej pod drogę publiczną zaliczoną do kategorii 
dróg gminnych (gmina); 

6.11. sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiącej 
własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim 
przy ul. Całej; 

6.12. sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiącej 
własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim 
przy ul. Całej 39; 

6.13. sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiącej 
własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim 
przy ul Sulejowskiej 130 wraz z autopoprawką; 

6.14. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z Towarzystwem 
Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., na części nieruchomości zabudowanych, 
pergolami śmietnikowymi, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy: 
- ul. Kazimierza Wielkiego; 
- ul. Działkowej; 
- ul. Ściegiennego; 
- ul. Łódzkiej 

6.15. sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości położonej przy ul. Wojska 
Polskiego, stanowiącej własność Gminy Piotrków Trybunalski, oznaczonej                 
w ewidencji gruntów obr. 21 jako działki nr 24/14 i 24/16 o łącznej powierzchni        
227 m², w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej; 

6.16. nabycia do zasobu gminnego niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie 
Trybunalskim, w rejonie ulicy Broniewskiego, w obrębie 20, oznaczonej w ewidencji 
gruntów jako działka nr 224 o powierzchni 2,9883 ha; 

6.17. przyjęcia od Polskich Kolei Państwowych Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie 
na rzecz Gminy Piotrków Trybunalski darowizny nieruchomości tj. prawa 
użytkowania wieczystego działek oznaczonych w obrębie 16 numerami 1/6 o 
powierzchni 0,1278 ha i 1/7 o powierzchni 0,0251 ha, położonych w Piotrkowie 
Trybunalskim przy ul. Budki oraz ustanowienia służebności przesyłu na rzecz TK 
Telkom; 
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6.18. sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, lokalu mieszkalnego nr 32 w budynku 
położonym w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. K. Wielkiego 9 łącznie z udziałem   
w prawie użytkowania wieczystego gruntu; 

6.19. przeznaczenia do wydzierżawienia i odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia 
umowy nieruchomości, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy                        
ul. Rzemieślniczej 28a-Geodezyjnej 10; 

6.20. zmiany Uchwały Nr XLIX/825/06 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 
marca 2006 r. w sprawie zasad sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali 
mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Piotrków Trybunalski, 
bonifikat od cen sprzedaży tych lokali oraz stawek oprocentowania w razie rozłożenia 
na raty ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego, zmienionej uchwałami Rady Miasta 
Piotrkowa trybunalskiego Nr XVI/261/07 z dnia 28 listopada 2007 r.,                        
Nr XXIV/403/08 z dnia 25 czerwca 2008 r., Nr VII/120/11 z dnia 30 marca 2011 r.     
i Nr XII/239/11 z dnia 28 września 2011 r.; 

6.21. przystąpienia do  sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru w rejonie ulic: Al. Sikorskiego, Dworskiej i Belzackiej w Piotrkowie 
Trybunalskim; 

6.22. pomocy dla rodzin wielodzietnych w ramach Programu „Rodzina +4” wraz z 
autopoprawką (autopoprawka dotyczy załącznika Nr 2); 

6.23. 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; 

6.24. określenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego; 

6.25. wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 
6.26. ustalania stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 
6.27. określenia terminu, częstotliwości oraz trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi; 
6.28. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

składanej przez właściciela nieruchomości; 
6.29. ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i 

zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy, w zamian za uiszczoną opłatę; 

6.30. skargi na Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego; 
6.31. zmian składów osobowych komisji stałych Rady Miasta.;          

7. Interpelacje i zapytania radnych. 
8.  Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2012 rok. 
9. Sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego za 2012 rok. 
10. Sprawozdanie z realizacji „Strategii zrównoważonego rozwoju miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego do 2017 roku” za rok 2012. 
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11. Sprawozdanie z realizacji „Planu Rozwoju Lokalnego dla Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego na lata 2008-2015” za 2012 rok. 

12. Sprawozdanie z realizacji programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony 
bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na rok 2012 występującego pod nazwą 
„Bezpieczne Miasto 2012”. 

13. Sprawozdanie z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2012 rok. 
14. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych przez Radę Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

w okresie od 29 sierpnia 2012 r. do 19 grudnia 2012 r. według stanu na dzień 31.01.2013 
roku wraz z informacja na temat wykonania uchwał z poprzednich okresów 
sprawozdawczych – według stanu na dzień 31.01.2013 r. (Materiał przekazany Radnym     
w wersji elektronicznej, wersja papierowa do wglądu w Biurze Rady Miasta). 

15. Analiza skarg podlegających rozpatrzeniu przez Radę Miasta w okresie 1.01.2012 – 
31.12.2012 r. 

16. Informacja z działalności Prezydenta Miasta między sesjami. 
17. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta dotycząca interpelacji, które wpłynęły między 

sesjami. 
18. Odpowiedzi na zapytania radnych. 
19. Sprawy różne. 
20. Zamknięcie obrad XXXI Sesji. 
 

 
 

Punkt 3 
 
Przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Miasta 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania (22-0-0) Rada Miasta przyjęła Protokół 
z XXX Sesji Rady Miasta. 
 

Punkt 4 
 

Podjęcie uchwały w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego 
Sebastiana Żerka, w związku z wygaśnięciem jego mandatu.  
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania (20-0-0) Rada Miasta podjęła uchwałę  
w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego Sebastiana Żerka, 
w związku z wygaśnięciem jego mandatu 
 

Punkt 5 
 

Ślubowanie radnego obejmującego mandat. 
 
Pan Marian Błaszczyński poprosił obecnych na sali o powstanie po czym odczytał tekst 
roty ślubowania nowego radnego, pana radnego Pawła Banaszka: „Wierny Konstytucji i 
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prawu Rzeczypospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować 
godnie, rzetelnie i uczciwie mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców.” 
 
Pan Paweł Banaszek: „Ślubuję”. 
 
 

Punkt 6 

Podjęcie uchwał 
 

Punkt 6.1 
 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z pierwszą 
autopoprawką Prezydenta Miasta z dnia 25 marca 2013 r. 

Opinie Komisji: 

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

W wyniku przeprowadzonego głosowania (16-0-6) Rada Miasta podjęła Uchwałę  
Nr XXXI/598/13 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z pierwszą 
autopoprawką Prezydenta Miasta z dnia 25 marca 2013  r. 

Punkt 6.2 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2013 rok wraz z pierwszą 
autopoprawką Prezydenta Miasta z dnia 25 marca 2013 r. 

Opinie Komisji: 

Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna. 
Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna (wraz z autopoprawką) 

Pan Jan Dziemdziora – wyraził wątpliwość, czy aby na pewno z pełną dbałością o finanse 
miasta ZDiUM realizuje Akcję Zima 2013. Wątpliwość tę poparł przykładami (zatoki 
postojowe na Al. Concordii). Zapytał, czy przekazanie na ten cel dalszych prawie 0.5 mln zł 
jest zgodne z zasadą dbałości o finanse miasta zwłaszcza, że te miejsca, o które rzeczywiście 
należało dbać zwalczając skutki zimy były mimo ich wskazania zaniedbywane (przykład ul. 
Mieszka I z dnia 26 marca 2013 r.)? 

Pan Tomasz Sokalski zapytał o wysokość środków przeznaczonych na zwalczanie skutków 
zimy w roku 2012 i w roku 2013. Zapytał też o stopień wykorzystania tych środków  
w obecnej chwili. Czy środki te przeznaczone są na oczyszczanie dróg czy również 
przeznaczone są na odśnieżanie chodników? 

Pan Krzysztof Byczyński: „Umowa na odśnieżanie zawarta była na okres 3 lat i kończy się z 
końcem kwietnia 2013 r. Środki finansowe są na ukończeniu już teraz. Potrzebne jest też 
zorganizowanie przetargu na następny okres – m.in. na październik, listopad i grudzień 
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bieżącego roku. W związku z tym wnioskowałem do budżetu o 0,5 mln zł z podziałem na 
rozdziały (350 tys. zł) i 150 tys. na drogi gminne i drogi powiatowe.” 

Pan Tomasz Sokalski – zapytał, czy rzeczywiście te środki będą wykorzystane w następnym 
sezonie czy też w jakiejś części będą wykorzystywane w trakcie obecnej zimy? 

Pan Krzysztof Byczyński – stwierdził, że część środków będzie wykorzystana w ramach 
obecnego kontraktu. Przetarg przewidywany jest na okres kolejnych 3 lat – są potrzebne, 
niezbędne środki po to tylko, ażeby móc uruchomić procedurę przetargową. Nie pamiętam 
kwoty całego minionego kontraktu – to było na pewno kilka milionów złotych. Obecni 
pozostało może jakieś 20 tys. zł przeznaczonych na zwalczanie skutków zimy. Przy obecnej 
aurze należy przypuszczać, że jeszcze  kilkadziesiąt tysięcy złotych potrzebne będzie na 
realizację starej umowy oraz na uruchomienie nowego przetargu. 

Pan Tomasz Sokalski zadał pytanie dotyczące punktu 3.11 projektu uchwały – które słupy 
ogłoszeniowe planuje się wymienić na terenie miasta? W punkcie tym zawarto również 
przyłącze sieci cieplnej do budynku KRUS przy ul. Curie-Skłodowskiej. Który to jest 
budynek? 

Pan Adam Karzewnik – powiedział, że chodzi o budynek na rogu ul. Wojska Polskiego  
i Curie-Skłodowskiej. Wracając do poprzedniej kwestii pan wiceprezydent powiedział, że 
kwota umowna na likwidację skutków zimy opiewała na kwotę 3,335 tys. 190 zł (brutto): 
koniec roku 2010 – 250 tys., 2011 – 1,1 mln zł, 2012 – 1,1 mln zł, 2013 – 885 tys. zł. 
Oczywiście kwoty umowne różnić się mogły od kosztów realizacji. Umowa nie przewidywała 
zwiększenia kwoty umownej. 

Pan Dariusz Cłapa – powiedział, że wymiana dotyczy tych słupów, które nie były dotąd 
wymienione a na podstawie przeglądu stwierdzono konieczność ich wymiany. Planuje się też 
dostawienie dodatkowych słupów w lokalizacjach wskazanych m.in. przez radnych. Dokładną 
lokalizację określę w osobnym piśmie w tej sprawie. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (15-1-6) Rada Miasta podjęła Uchwałę  
Nr XXXI/599/13 w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2013 rok wraz z pierwszą 
autopoprawką Prezydenta Miasta z dnia 25 marca 2013r. 

Punkt 6.3 

Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr VII/124/11 Rady 
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 marca 2011 r. zmienionej Uchwałą Nr 
IX/165/11 z dnia 1 czerwca 2011 r., Uchwałą Nr XIX/374/12 z dnia 28 marca 2012 r. 
oraz Uchwałą Nr XXX/553/13 z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia Planu 
Rozwoju Lokalnego dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2008-2015 wraz z 
autopoprawką 
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Opinie Komisji: 

Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna  
Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna (wraz z autopoprawką) 
 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (17-0-4) Rada Miasta podjęła Uchwałę  
Nr XXXI/600/13 w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr VII/124/11 Rady 
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 marca 2011 r. zmienionej Uchwałą Nr 
IX/165/11 z dnia 1 czerwca 2011 r., Uchwałą Nr XIX/374/12 z dnia 28 marca 2012 r. 
oraz Uchwałą Nr XXX/553/13 z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia Planu 
Rozwoju Lokalnego dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2008-2015 wraz z 
autopoprawką 

Punkt 6.4 

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 na lata 2007-2013, zmienionej Uchwałą Nr IX/166/11 
z dnia 1 czerwca 2011 r. oraz Uchwałą Nr XXX/554/13 z dnia 27 lutego 2013 r. 

Opinie Komisji: 

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna  

W wyniku przeprowadzonego głosowania (15-0-7) Rada Miasta podjęła Uchwałę  
Nr XXXI/601/13 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 na lata 2007-2013, zmienionej Uchwałą Nr IX/166/11 
z dnia 1 czerwca 2011 r. oraz Uchwałą Nr XXX/554/13 z dnia 27 lutego 2013 r. 

Punkt 6.5 

Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, 
nieruchomości stanowiącej własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonej  
w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wiśniowej 4 
 
Opinie Komisji: 

Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna. 
Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna. 
 
Pan Krzysztof Kozłowski – zapytał o kwotę przewidywanych dochodów ze zbycia 
nieruchomości na dzisiejszej sesji? Wyraził też zaniepokojenie tempem sprzedaży 
nieruchomości gminnych. 
 
Pan Andrzej Kacperek – nie zgodził się z opinią o jakiejś intensywnej wyprzedaży majątku 
gminnego. Plan jest realizowany w sposób systematyczny. Zainteresowanie 
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nieruchomościami jest znikome. Władze miasta są zobowiązane do racjonalnego 
gospodarowania zasobem i staramy się to robić. Wiąże się to nie tylko z jednorazowym 
wpływem do budżetu, ale później również z tytułu podatku od nieruchomości. Niektóre 
nieruchomości mogą służyć powstawaniu przedsięwzięć inwestycyjnych i nowych miejsc 
pracy. 
 
Pan Tomasz Sokalski – zapytał, czy nie lepiej byłoby wstrzymać się w ten czas trwającego 
kryzysu gospodarczego ze sprzedażą tych nieruchomości? 
 
Pan  Andrzej Kacperek – zwrócił uwagę na fakt, że żadna z nieruchomości nie jest 
sprzedawana poniżej jej wartości rynkowej. Nie ma więc zagrożenia, że wyzbywamy się 
majątku po niskich cenach. 
 
Pan Krzysztof Chojniak: „Utrzymywanie każdej nieruchomości – szczególnie tej 
zabudowanej -  rodzi konsekwencje finansowe. Zawsze może pojawić się ze strony radnych 
uwaga, że nie wyzbywamy się nieruchomości, które generują koszty.  
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania (15-1-4) Rada Miasta podjęła Uchwałę  
Nr XXXI/602/13 w sprawie sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, 
nieruchomości stanowiącej własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonej  
w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wiśniowej 4 
 

Punkt 6.6 

Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, 
nieruchomości stanowiącej własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonej w 
Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Szerokiej 15 
Opinie Komisji: 

Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna. 
Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna. 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania (19-1-1) Rada Miasta podjęła Uchwałę  
Nr XXXI/603/13 w sprawie sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, 
nieruchomości stanowiącej własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonej w 
Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Szerokiej 15 
 

Punkt 6.7 

Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, 
nieruchomości stanowiącej własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonej  
w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. 1-go Maja 18 
 
Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna. 
Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna.  
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W wyniku przeprowadzonego głosowania (18-0-3) Rada Miasta podjęła Uchwałę  
Nr XXXI/604/13 w sprawie sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, 
nieruchomości stanowiącej własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonej  
w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. 1-go Maja 18 
 

Punkt 6.8 

Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na własność Gminy Piotrków Trybunalski działek 
nr: 205/1 o pow. 0,0236 ha i nr 205/3 o pow. 0,0102 ha położonych w Piotrkowie 
Trybunalskim przy ul. Łódzkiej 68e 
 
Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna  
Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna. 
 
Pani Agnieszka Kosela: „Są to działki, które pozostały po wydzieleniu nieruchomości  
na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Działki te nie nadają się 
do prawidłowego i racjonalnego wykorzystania. Zgodnie ze specustawą drogową na wniosek 
właściciela organ jest zobowiązany do wykupienia tej części nieruchomości, która nie nadaje 
się do prawidłowego wykorzystania.” 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania (13-0-8) Rada Miasta podjęła Uchwałę  
Nr XXXI/605/13 w sprawie nabycia na własność Gminy Piotrków Trybunalski działek 
nr: 205/1 o pow. 0,0236 ha i nr 205/3 o pow. 0,0102 ha położonych w Piotrkowie 
Trybunalskim przy ul. Łódzkiej 68e 
 

Punkt 6.9 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne rozwiązanie prawa 
użytkowania wieczystego przysługującego Piotrkowowi Trybunalskiemu – miastu na 
prawach powiatu do nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Piotrków 
Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim w obr. 22 oznaczonej w ewidencji 
gruntów, jako działka nr 94/5 o pow. 8 m² i zajętej pod drogę publiczną zaliczoną do 
kategorii dróg gminnych (powiat) 
 
Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna. 
Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna. 
 
Pani Agnieszka Kosela: „Są dwie identyczne uchwały (6.9 i 6.10) jeśli chodzi o treść, 
natomiast jest inna podstawa prawna. Wynika to z faktu, że działka jest własnością gminy  
z użytkowaniem wieczystym Piotrkowa Trybunalskiego – Miasta na prawach powiatu. Dla 
uporządkowania stanu prawnego – ponieważ ulica Grota-Roweckiego jest drogą gminną 
należy dokonać rozwiązania umowy użytkowania wieczystego. 
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W wyniku przeprowadzonego głosowania (22-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę  
Nr XXXI/606/13 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne rozwiązanie prawa 
użytkowania wieczystego przysługującego Piotrkowowi Trybunalskiemu – miastu na 
prawach powiatu do nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Piotrków 
Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim w obr. 22 oznaczonej w ewidencji 
gruntów, jako działka nr 94/5 o pow. 8 m² i zajętej pod drogę publiczną zaliczoną do 
kategorii dróg gminnych (powiat) 
 

Punkt 6.10 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne rozwiązanie prawa 
użytkowania wieczystego przysługującego Piotrkowowi Trybunalskiemu – miastu na 
prawach powiatu do nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Piotrków 
Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim w obr. 22 oznaczonej w ewidencji 
gruntów, jako działka nr 94/5 o pow. 8 m² i zajętej pod drogę publiczną zaliczoną do 
kategorii dróg gminnych (gmina) 
 
Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna. 
Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna. 
 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania (22-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę  
Nr XXXI/607/13 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne rozwiązanie prawa 
użytkowania wieczystego przysługującego Piotrkowowi Trybunalskiemu – miastu na 
prawach powiatu do nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Piotrków 
Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim w obr. 22 oznaczonej w ewidencji 
gruntów, jako działka nr 94/5 o pow. 8 m² i zajętej pod drogę publiczną zaliczoną do 
kategorii dróg gminnych (gmina) 
 

Punkt 6.11 

Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego 
nieruchomości stanowiącej własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonej  
w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Całej 
 
Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna. 
Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna. 
 
Pan Tomasz Sokalski – zwrócił uwagę, że do przedmiotowego projektu brak jest mapy. 
 
Pani Agnieszka Kosela – powiedziała, że w ciągu pół godziny powinno udać się 
zorganizować komputer i wyświetlić radnym mapę ze wskazaną nieruchomością. 
 
Pan Marian Błaszczyński – ogłosił 30 min. przerwy w obradach.   
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Po wznowieniu obrad pan Marian Błaszczyński udzielił głosu pani Agnieszce Koseli. 
 
Pani Agnieszka Kosela: „Są dwie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości przy ulicy Całej. 
Pierwsza uchwała dot. nieruchomości o pow. 2 ha 2382 m2 przeznaczone w miejscowym 
planie pod usługi związane z aktywnością ekonomiczną, przetwórstwem, produkcją, 
magazynowaniem, składowaniem – jako oferta inwestycyjna miasta dla przedsiębiorców 
proponujemy przeznaczyć obie nieruchomości do zbycia. Druga nieruchomość jest  
o mniejszej powierzchni 5133 m2 – również przeznaczona pod usługi.” 
 
Pan Tomasz Sokalski – zapytał, która uchwała której nieruchomości dotyczy? Poprosił o 
wskazanie działek na mapie. 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania (20-0-1) Rada Miasta podjęła Uchwałę  
Nr XXXI/608/13 w sprawie sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego 
nieruchomości stanowiącej własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonej  
w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Całej 
 

Punkt 6.12 

Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego 
nieruchomości stanowiącej własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonej w 
Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Całej 39 
 
Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna. 
Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna. 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania (18-0-3) Rada Miasta podjęła Uchwałę  
Nr XXXI/609/13 w sprawie sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego 
nieruchomości stanowiącej własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonej  
w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Całej 39 
 

Punkt 6.13 

Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego 
nieruchomości stanowiącej własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonej  
w Piotrkowie Trybunalskim przy ul Sulejowskiej 130 wraz z autopoprawką 
 
Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna. 
Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna (wraz z autopoprawką) 
 
Pani Agnieszka Kosela: „Autopoprawka dotyczy jednej z działek ponieważ omyłkowo 
pierwotnie wpisano, że jest to własność gminy. Jest to tymczasem użytkowanie wieczyste  
i autopoprawka polega na tym, że trzy działki stanowiące własność miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego przeznaczamy do sprzedaży a jedną będącą w użytkowaniu wieczystym.” 
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W wyniku przeprowadzonego głosowania (19-0-1) Rada Miasta podjęła Uchwałę  
Nr XXXI/610/13 w sprawie sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego 
nieruchomości stanowiącej własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonej  
w Piotrkowie Trybunalskim przy ul Sulejowskiej 130 wraz z autopoprawką 
 

Punkt 6.14 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z 
Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., na części nieruchomości 
zabudowanych, pergolami śmietnikowymi, położonych w Piotrkowie Trybunalskim 
przy: ul. Kazimierza Wielkiego; ul. Działkowej; ul. Ściegiennego; ul. Łódzkiej 
 
Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna. 
Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna. 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania (20-0-1) Rada Miasta podjęła Uchwałę  
Nr XXXI/611/13 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy  
z Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., na części nieruchomości 
zabudowanych, pergolami śmietnikowymi, położonych w Piotrkowie Trybunalskim 
przy: ul. Kazimierza Wielkiego; ul. Działkowej; ul. Ściegiennego; ul. Łódzkiej 
 

Punkt 6.15 

Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości 
położonej przy ul. Wojska Polskiego, stanowiącej własność Gminy Piotrków 
Trybunalski, oznaczonej  w ewidencji gruntów obr. 21 jako działki nr 24/14 i 24/16  
o łącznej powierzchni 227 m², w celu poprawienia warunków zagospodarowania 
nieruchomości przyległej 
 
Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna. 
Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna. 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania (20-0-1) Rada Miasta podjęła Uchwałę  
Nr XXXI/612/13 w sprawie sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości 
położonej przy ul. Wojska Polskiego, stanowiącej własność Gminy Piotrków 
Trybunalski, oznaczonej  w ewidencji gruntów obr. 21 jako działki nr 24/14 i 24/16 o 
łącznej powierzchni 227 m², w celu poprawienia warunków zagospodarowania 
nieruchomości przyległej 
 

Punkt 6.16 

Podjęcie uchwały w sprawie nabycia do zasobu gminnego niezabudowanej 
nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim, w rejonie ulicy Broniewskiego, w 
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obrębie 20, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 224 o powierzchni 2,9883 
ha 
 
Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna. 
Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna. 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania (20-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę  
Nr XXXI/613/13 w sprawie nabycia do zasobu gminnego niezabudowanej nieruchomości 
położonej w Piotrkowie Trybunalskim, w rejonie ulicy Broniewskiego, w obrębie 20, 
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 224 o powierzchni 2,9883 ha 
 

Punkt 6.17 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Polskich Kolei Państwowych Spółki Akcyjnej z 
siedzibą w Warszawie na rzecz Gminy Piotrków Trybunalski darowizny nieruchomości 
tj. prawa użytkowania wieczystego działek oznaczonych w obrębie 16 numerami 1/6 o 
powierzchni 0,1278 ha i 1/7 o powierzchni 0,0251 ha, położonych w Piotrkowie 
Trybunalskim przy ul. Budki oraz ustanowienia służebności przesyłu na rzecz TK 
Telkom 
 
Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna. 
Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna. 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania (20-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę  
Nr XXXI/614/13 w sprawie przyjęcia od Polskich Kolei Państwowych Spółki Akcyjnej z 
siedzibą w Warszawie na rzecz Gminy Piotrków Trybunalski darowizny nieruchomości 
tj. prawa użytkowania wieczystego działek oznaczonych w obrębie 16 numerami 1/6 o 
powierzchni 0,1278 ha i 1/7 o powierzchni 0,0251 ha, położonych w Piotrkowie 
Trybunalskim przy ul. Budki oraz ustanowienia służebności przesyłu na rzecz TK 
Telkom 
 

Punkt 6.18 

Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, lokalu mieszkalnego 
nr 32 w budynku położonym w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. K. Wielkiego 9 łącznie 
z udziałem   w prawie użytkowania wieczystego gruntu 
 
Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna. 
Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna. 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania (21-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę  
Nr XXXI/615/13 w sprawie sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, lokalu mieszkalnego 
nr 32 w budynku położonym w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. K. Wielkiego 9 łącznie 
z udziałem   w prawie użytkowania wieczystego gruntu 
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Punkt 6.19 

Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia i odstąpienia od 
przetargowego trybu zawarcia umowy nieruchomości, położonej w Piotrkowie 
Trybunalskim przy  ul. Rzemieślniczej 28a-Geodezyjnej 10 
 
Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna. 
Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna. 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania (21-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę  
Nr XXXI/616/13 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia i odstąpienia od 
przetargowego trybu zawarcia umowy nieruchomości, położonej w Piotrkowie 
Trybunalskim przy ul. Rzemieślniczej 28a-Geodezyjnej 10 
 

Punkt 6.20 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/825/06 Rady Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie zasad sprzedaży w drodze 
bezprzetargowej lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy 
Piotrków Trybunalski, bonifikat od cen sprzedaży tych lokali oraz stawek 
oprocentowania w razie rozłożenia na raty ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego, 
zmienionej uchwałami Rady Miasta Piotrkowa trybunalskiego Nr XVI/261/07 z dnia 28 
listopada 2007 r., Nr XXIV/403/08 z dnia 25 czerwca 2008 r., Nr VII/120/11 z dnia 30 
marca 2011 r.     i Nr XII/239/11 z dnia 28 września 2011 r. 
 
Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna. 
Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna. 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania (21-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę  
Nr XXXI/617/13 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/825/06 Rady Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie zasad sprzedaży w drodze 
bezprzetargowej lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy 
Piotrków Trybunalski, bonifikat od cen sprzedaży tych lokali oraz stawek 
oprocentowania w razie rozłożenia na raty ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego, 
zmienionej uchwałami Rady Miasta Piotrkowa trybunalskiego Nr XVI/261/07 z dnia 28 
listopada 2007 r., Nr XXIV/403/08 z dnia 25 czerwca 2008 r., Nr VII/120/11 z dnia 30 
marca 2011 r.     i Nr XII/239/11 z dnia 28 września 2011 r. 
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Punkt 6. 21 

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do  sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulic: Al. Sikorskiego, Dworskiej  
i Belzackiej w Piotrkowie Trybunalskim 
 
Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego – 
opinia pozytywna, 
Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna. 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania (21-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę  
Nr XXXI/61813 w sprawie przystąpienia do  sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulic: Al. Sikorskiego, Dworskiej  
i Belzackiej w Piotrkowie Trybunalskim 
 

Punkt 6.22 

Podjęcie uchwały w sprawie pomocy dla rodzin wielodzietnych w ramach Programu 
„Rodzina +4” wraz z autopoprawką 
 
Komisja ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Społecznych i Osób Niepełnosprawnych – opinia 
pozytywna. 
Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna. 
 
Pan Ludomir Pencina: „Czy była analizowana taka sytuacja, gdzie zamiast rodziny 4+ byłoby 
rodzina 3+? Czy jeśli takich rodzin nie byłoby dużo to rozważa się wprowadzenia takiego 
rozwiązania od przyszłego roku.” 
 
Pan Marek Krawczyński: „Nie mamy takiej wiedzy, ile rodzin 4+ mamy w Piotrkowie. 
Jedyne dane, które posiada WUS są za rok 2002 – tych rodzin w Piotrkowie było 251. Jeżeli 
chodzi o ilość rodzin, które pobierają zasiłki rodzinne – jest to obecnie 95. Nie ma nikt w 
Rzeczpospolitej takiej wiedzy. Dlatego bardzo ostrożnie podchodzimy do sprawy w tej chwili 
i jeżeli okaże się, że pieniędzy starczy to będzie to rozszerzane.”  
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania (19-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę  
Nr XXXI/617/13 w sprawie pomocy dla rodzin wielodzietnych w ramach Programu 
„Rodzina +4” wraz z autopoprawką 
 

Punkt 6.23 

Podjęcie 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, 
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realizowanych przez Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Piotrkowie 
Trybunalskim 
 
Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego – 
opinia pozytywna, 
Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna. 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania (19-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę  
Nr XXXI/618/13 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 6.24 

Podjęcie uchwały w sprawie określenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 
 
Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego – 
opinia pozytywna, 
Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna, 
 
Pan Jan Dziemdziora zasugerował, aby dyskusja w tym punkcie dotyczyła całego bloku 
uchwał śmieciowych. 
 
Pan Marian Błaszczyński – przychylił się do powyższej sugestii. 
 
Pan Bronisław Brylski – poprosił o przedstawienie pisma od prezesów spółdzielni (z dnia 6 
marca) do Prezydenta Miasta oraz Przewodniczącego Rady Miasta w sprawie uchwał 
śmieciowych. 
 
Pan Marian Błaszczyński – poprosił pana Ludomira Pencinę o odczytanie treści listu.  
(w załączeniu do niniejszego protokołu). 
 
Pan Bronisław Brylski: „Jak się ma to pismo i przywoływane podstawy prawne kierownictwa 
spółdzielni do zapisu naszych uchwał odnośnie wniosków? Na spotkaniach konsultacyjnych 
oraz na dyskusji podczas komisji wywnioskować można było, że w przypadku spółdzielni 
zarząd spółdzielni będzie zobowiązany o złożenie deklaracji przez mieszkańców. Z tej 
interpretacji i podstaw prawnych przywoływanych przez spółdzielców odnoszę wrażenie, że 
spółdzielnia nie bardzo widzi możliwość składania oświadczeń za pośrednictwem spółdzielni. 
Jak służby prezydenta widzi rozwiązanie tego problemu? W regulaminie jest co prawda w 
rozdziale 2 w § 3 zapis, że właściciel nieruchomości ma obowiązek wyposażyć nieruchomość 
w właściwą ilość urządzeń odbiorczych, ale biorąc pod uwagę przywoływane podstawy 
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prawne przez spółdzielców okazuje się, że właścicielem nieruchomości będą pojedynczy 
mieszkańcy. Ja to rozumiem tak, że nie bardzo spółdzielnia widzi taką możliwość, ażeby 
spółdzielnia zadbała o wyposażenie we właściwą ilość pojemników i kontenerów i 
utrzymywania ich we właściwej czystości bądź dbania o nieuszkodzenie tych pojemników. 
Jest napisane w uchwałach, że deklaracje i wszystkie sprawy dotyczące śmieci mają wpływać 
do MZDiK bądź drogą elektroniczną. Czy nie rozważano takiej możliwości, aby te deklaracje 
składać w BOM-ie – żeby zaoszczędzić wielu mieszkańcom Piotrkowa wyjazd na  
ul. Kasztanową?” 
 
Pan Adam Karzewnik: „Ponieważ państwo zdecydowaliście, że dyskutujemy o całym 
pakiecie uchwał śmieciowych to chciałem wnieść autopoprawkę do projektu uchwały dot. 
opłat. W § 1 pkt 1 brzmiałby w taki sposób: Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi – jeżeli odpady będą segregowane – od gospodarstwa domowego 
zamieszkującego daną nieruchomość wynosi miesięcznie 8,5 zł dla gospodarstwa 
jednoosobowego, 17 zł dla gospodarstwa dwuosobowego, 24 zł dla gospodarstwa 
trzyosobowego, 30 zł dla gospodarstwa czteroosobowego, 35 dla gospodarstwa 
pięcioosobowego i większego.” 
 
Odnosząc się do sprawy pisma pan Adam Karzewnik powiedział, że oczywiście 
spółdzielniom udzielona zostanie stosowna odpowiedź. Zwrócił też uwagę, że spółdzielnie 
protestowały przed sejmem, próbowały wymusić na ustawodawcy zmianę tej ustawy. Nie 
udało się to i teraz widzimy próbę scedowania obowiązków na samorządy. „Ja poproszę pana 
pełnomocnika o odczytanie stanowiska Ministerstwa Środowiska w tej sprawie – tę 
interpretację my podzielamy i tego się będziemy trzymać.” 
 
Pan Włodzimierz Pawlak: „Zgodnie z art. 2 ust. 3 Ustawy z dnia 13 września  1996 r. o 
utrzymaniu porządku i czystości w gminie jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami 
wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali obowiązki właściciela 
nieruchomości obciążają zarząd nieruchomości wspólną w rozumieniu przepisów Ustawy z 
dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali lub właścicieli lokali – jeżeli zarząd nie został 
wybrany. Również ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych 
odwołuje się w kwestiach dotychczasowego zarządu nieruchomością wspólną do Ustawy o 
własnościach lokali w art. 26 oraz 27. Wobec powyższego należy stwierdzić, że obowiązki 
właściciela nieruchomości określone w Ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach w przypadku wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej spoczywają na zarządzie 
wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej. Ponadto należy zauważyć, że w dotychczasowym 
stanie prawnym do obowiązków właściciela nieruchomości należało zawarcie umowy na 
odbieranie odpadów komunalnych, które to umowy spółdzielnie mieszkaniowe zawierały nie 
kwestionując dotąd swojego statusu właściciela nieruchomości w rozumieniu ustawy. 
Definicja właściciela nieruchomości nie uległa zmianie. – takie jest stanowisko Ministerstwa 
Środowiska.” 
 
Pan Włodzimierz Pawlak – odnosząc się do pytań pana Bronisława Brylskiego powiedział: 
„Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wyraźnie precyzuje, że od 1 lipca 
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2013 r. jest to zadanie własne gminy. Precyzuje także co można uczynić z opłatami, które 
samorządy terytorialne będą pobierały od mieszkańców. Z pobranych opłat od mieszkańców 
za zagospodarowanie odpadów komunalnych będą pokrywane koszty funkcjonowania 
systemu, które obejmują: odbiór, transport, odzysk, zbieranie i unieszkodliwianie odpadów 
komunalnych, utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługa 
administracyjna systemu. Było to zamieszczone w art. 6 ust. 2 – nowa Ustawa dodała jeszcze 
punkt 2a: z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć 
koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do  zbierania odpadów 
komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, 
porządkowym i technicznym. Jest to katalog zamknięty czynności na które mogą iść te opłaty. 
Każda inna interpretacja w związku z tym jest błędna. Spróbujemy w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia ująć to, żeby wyposażenie nieruchomości w te urządzenia poszło też  
z tych środków.” 
 
Pan Bronisław Brylski – zwrócił uwagę na konieczność uwzględnienia aspektu składania 
deklaracji przez mieszkańców budynków wielorodzinnych w dalszych rozmowach  
z zarządami spółdzielni mieszkaniowych. W tej chwili mieszkańcy nie wiedzą, co mają robić, 
kto powinien złożyć deklarację. Pan Brylski poprosił też prezydenta o odniesienie się  
do propozycji przyjmowania deklaracji przez BOM Urzędu Miasta. 
 
Pan Włodzimierz Pawlak: „Pan radny zwraca uwagę na techniczny aspekt wykonywania tej 
uchwały. W rozmowach sugerowaliśmy nie tylko to, żeby mieszkańcy mogli składać 
deklaracje w BOM, ale także uruchomienia dodatkowych punktów poza ulicą Kasztanową. 
Taka opcja zostanie teraz rozważona i informacja w tej sprawie zostanie podana do publicznej 
wiadomości, do mieszkańców. Wyraził przekonanie, że nie ma potrzeby dodawać takich 
wpisów do projektów uchwał dzisiejszej sesji.” 
 
Pan Bronisław Brylski – zaznaczył, że to w projekcie uchwały jest właśnie zapis o obowiązku 
przedłożenia deklaracji w ZDiUM przy ul. Kasztanowej. Czy jeżeli my uruchomimy inne 
punkty bądź umożliwimy składanie ich w BOM to w przypadku braku stosownych zapisów 
nie będzie to niezgodne z naszą uchwałą? Każdy dodatkowy punkt odbioru deklaracji jest 
ważny i potrzebny. Chodzi jednak o system. 
 
Pan Adam Karzewnik zaproponował wprowadzenie autopoprawki w brzemieniu w §2 pkt 1: 
Deklaracja o której mowa w § 1 właściciele nieruchomości zobowiązani są złożyć w ZDiUM 
w Piotrkowie Trybunalskim bądź w innym miejscu wyznaczonym przez Urząd Miasta. 
 
Pan Rafał Czajka: „Na spotkaniach z władzami spółdzielni mieszkaniowych były składane 
wnioski przez spółdzielnie – do projektów uchwał. Czy i które wnioski zostały w tych 
projektach uwzględnione?”  
 
Pan Włodzimierz Pawlak – powiedział, że na pierwszym spotkaniu prezesi spółdzielni 
wnioskowali o wyliczanie opłaty za odbiór śmieci w przeliczeniu na metr kwadratowy 
powierzchni mieszkania. W kolejnych wystąpieniach odstąpiono od tej propozycji i w 
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następnych pismach zwracano się tylko z propozycjami natury prawnej i różnicowania.  
W sposób pośredni te propozycje zostały uwzględnione przy wyborze metody ustalania 
stawki opłat. 
 
Pan Jan Dziemdziora: „Czy zostanie opracowana ulotka informacyjna, która wyjaśniałaby 
mieszkańcom liczne wątpliwości związane z zagadnieniem odbioru odpadów komunalnych? 
W takiej ulotce powinna się m.in. znaleźć interpretacja jak należy podchodzić do działu B 
deklaracji o wysokości opłaty. W tej deklaracji w dziale B rodzaj podmiotu – wymienionych 
jest 6 podmiotów: właściciel nieruchomości, użytkownik wieczysty, zarządca nieruchomości, 
współwłaściciel, najemca, dzierżawca, inny. W tym wszystkim nawet inteligentny człowiek 
może się pogubić. Będzie to przyczyną wielu uciążliwości podczas weryfikacji takiej 
deklaracji. Dlaczego w negocjacjach pominięto licencjonowanych zarządców nieruchomości 
a w ostatniej chwili dopiero odbyto spotkanie z zarządcami spółdzielni mieszkaniowych? 
Licencjonowani zarządcy  również nie mają wiedzy jak stosować te proponowane ustawą 
zapisy. Te deklaracje powinny już mieć miejsce w momencie opracowywania projektów tych 
uchwał. Dlaczego tego nie wykonano. Jest jeszcze kwestia terminów odbioru niektórych 
odpadów – tu przewiduje się raz w roku odbiór mebli i odpadów wielkogabarytowych oraz 
raz na pół roku – odpadów elektrycznych. Stworzy to sytuacje pewnych uciążliwości w 
postaci zalegania. Czy nie można byłoby zapisać mechanizmu polegającego na zgłoszeniu 
takiego sprzętu do odbioru? Kto będzie ponosił koszty zaopatrzenia wspólnot i innych 
podmiotów w pojemniki na przeterminowane leki i chemikalia czy zużyte baterie. Projekt 
uchwały przewiduje, że te miejsca powinny być odpowiednio zabezpieczone – kto poniesie 
koszty? Czy gmina czy też wspólnota a może właściciel bądź zarządca? Czy zapis w uchwale 
o regulowaniu opłat w ZDiUM bądź przelewem poparta będzie poprawą komunikacji centrum 
miasta z ul. Kasztanową? Czy nie warto byłoby również przygotować ulotki informacyjnej  
z mapką na której usytuowana byłaby lokalizacja ZDiUM?  
 
Pan Marek Konieczko – wyraził przekonanie, ze projekty uchwał zostały przygotowane 
starannie i rzetelnie. Wszystko było analizowane podczas posiedzeń komisji. Tego rodzaju 
pytania jak dziś padają na komisjach nie padały. Trzeba mieć trochę zaufania do pana 
prezydenta i do pana pełnomocnika. Zwykłego piotrkowianina obchodzi tylko to za ile i gdzie 
należy dostarczyć, odstawić śmieci, czy za pojemnik trzeba zapłacić czy też można go 
otrzymać za darmo, gdzie i jakim sposobem należy za to płacić? Te informacje na pewno 
zostaną uzgodnione i rozpowszechnione. Czy chcemy rozmawiać o każdym punkcie uchwały 
czy też zdecydować na tak, albo na nie? 
 
Pan Bronisław Brylski – powiedział, że nie jest członkiem komisji administracji ani komisji 
budżetu – nie miał więc możliwości zadania tych pytań w piątek lub w poniedziałek. Pan 
radny zapytał: Kiedy pan prezydent przewidywałby odbyć takie spotkanie z administratorami 
licencjonowanymi i administratorami piotrkowskich wspólnot? 
 
Pan Adam Karzewnik: „Takie spotkanie możemy zorganizować po 1 kwietnia – jesteśmy 
otwarci na rozmowy i – jeśli jest taka potrzeba – takie spotkanie zorganizujemy. Spotykam się 
bardzo często z ludźmi zabiegającymi o różnego rodzaju lokale (socjalne, mieszkalne) i ten 
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kontakt bezpośredni mam. Ten poziom inteligencji – w który widocznie pan radny 
Dziemdziora wątpi – podczas tych spotkań wydaje się być naprawdę wysoki. Jeśli jest taka 
potrzeba to proponuję również autopoprawkę  do uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego 
sposobu i zakresu świadczenia usług: po słowach 0,5 Mg w nawiasie wpiszemy ton.” 
 
Pan Krzysztof Kozłowski: „Co kryje się pod hasłem obsługa administracyjna jeśli chodzi o 
sprawę odbioru komunalnych? Czy będzie np. zatrudniona jakaś osoba, kilka osób, czy to 
może będzie jakaś spółka, która będzie prowadziła obsługę administracyjną całego tego 
przedsięwzięcia? Jakie koszty są przewidziane na tę obsługę?” 
 
Pan Adam Karzewnik: „Zmienia się organizacja tego sposobu zagospodarowywania 
odpadów. Do tej pory to firma zabiegała i szukała klienta i rozliczała się z nim. W tej chwili 
ten obowiązek z firm spadnie. Po wygraniu przetargu będzie podpisana tylko umowa z gminą 
i realizacja tej usługi będzie przebiegała zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia, które są załącznikiem do przetargu. To na gminę spadnie ten obowiązek 
rozliczania tego systemu, rozliczania mieszkańca, rozliczania firmy, która odbiera i  
zagospodarowywuje odpad jak również cała statystyka z tym związana i sprawozdawczość. 
W związku z tym nie ulega wątpliwości, że zwiększy się zatrudnienie, które przewidzieliśmy 
zmieniając nazwę i statut MZDiK (od 1 stycznia ZDiUM). Tam uregulowane są te sprawy o 
których mówiłem. Wymaga to zatrudnienia dodatkowego ponieważ sprawa dotyczy 
kilkudziesięciu tysięcy mieszkańców.” 
 
Pan Włodzimierz Pawlak: „Już w grudniu podawaliśmy koszty związane z obsługą systemu – 
jest to kwota 486,330 tys. zł. W skład tej kwoty wchodzą: zakup programu informatycznego 
do obsługi całego systemu i koszty zatrudnienia osób. Ministerstwo narzuciło regulację 
odnośnie zatrudnienia i  na 10-15 tys. mieszkańców urząd może zatrudnić jedną osobę.” 
 
Odpowiadając na pytania pana Jana Dziemdziory pan Włodzimierz Pawlak powiedział, że 
rzeczywiście można byłoby zastosować system zgłoszeń telefonicznych. Strona ta posiada 
także aspekt ekonomiczny – jest nacisk, żeby te stawki były jak najniższe. Gdybyśmy 
odbierali każdy odpad o każdej porze dnia i nocy to funkcjonowanie takiego systemu byłoby 
wiele droższe w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Jeśli chodzi o odbiór sprzętu 
elektronicznego i przeterminowanych leków chcemy utrzymać dotychczas funkcjonujące 
punkty na terenie miasta. Ustawa narzuciła nam dodatkowo obowiązek utworzenia punktów 
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Będą one czynne cały rok i w każdej chwili 
mieszkaniec może te wszystkie swoje odpady odwieźć i tam będą one przyjęte za darmo. 
Proponujemy – w przypadku niektórych odpadów – odbiór odpadów w cyklu rocznym lub 
półrocznym, czy kwartalny – stwarzając jednocześnie możliwość, aby w sposób 
cywilizowany mieszkaniec mógł pozbyć się swoich odpadów w tych punktach selektywnej 
zbiórki odpadów komunalnych. Jeśli chodzi o stronę informacyjna – przygotowywany jest 
program, który będzie przedstawiony mieszkańcom Piotrkowa. Odbędzie się to z 
wykorzystaniem lokalnej prasy, telewizji i radia. Również w tym segmencie informacyjnym 
pojawią się informacje o sposobie pobierania opłat oraz punktach, gdzie takich można 
dokonać. Jeśli chodzi o zarządców nieruchomości to numer pełnomocnika jest od dawna 
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udostępniony do informacji i bardzo wiele osób dzwoni pytając w tej sprawie. Na bieżąco 
rozwiewane są wszelkie wątpliwości w tym zakresie. Po uchwaleniu uchwał spotkania 
zostaną zorganizowane – będzie już można przekazywać na nich pewne i potwierdzone 
informacje. Takie spotkania będą miały miejsce w okresie po świętach Wielkanocnych.” 
 
Pan Jan Dziemdziora: „Pan pełnomocnik powiedział, że odpady wielkogabarytowe 
mieszkaniec będzie mógł odwieźć do punktu selektywnej zbiórki odpadów. Trzeba zauważyć, 
że proponowane opłaty będą wyższe niż dotychczasowe a potrzeba dostarczania odpadów do 
określonych punktów na terenie miasta jest kolejnym sposobem przerzucania kosztów na 
mieszkańców miasta.” 
 
Pan Krzysztof Kozłowski: „Mimo, że stawki zostały obniżone to zostały one przyjęte na 
zasadzie wyczucia a nie konkretnego wyliczenia. Wiem, że są trzy założenia na podstawie 
których powstały te stawki. Nadal jednak nie wiem, jakie brano pod uwagę koszty. Założenie 
jedno jest takie, ze segregacja śmieci będzie na poziomie 100% - że każdy mieszkaniec będzie 
segregował śmieci. Inne założenie mówiło o 100% ściągalności opłat. Co będzie  
w przypadku, kiedy te założenia okażą się nieprawdziwe? Czy wówczas firmy, które wygrają 
przetargi nie zwrócą się do Prezydenta Miasta o podniesienie tych stawek? Co będzie, kiedy 
wraz z przyjęciem tych stawek mają być ogłoszone przetargi? Są trzy sektory a w każdym z 
nich może funkcjonować inna firma. Może być też tak, że jedna firma będzie obsługiwała 
całe miasto. Teraz firmy obsługują całe miasto, ale na poszczególnych ulicach mają po kilku 
odbiorców (nie wszystkich). Mamy nadzieję, ze stawki będzie można obniżyć po przetargach. 
Co będzie jednak, kiedy firmy przestawią propozycje wyższych stawek niż to przyjęła rada? 
Czy gmina przewiduje wówczas zwiększenie środków na to zadanie? Według mnie 
proponowane stawki są wciąż za wysokie. Dlaczego te stawki nie mogą wynosić 6 albo 4 zł?” 
 
Pan Włodzimierz Pawlak: „Na podstawie skrupulatnych wyliczeń naszych oraz firmy 
konsultingowej wzięliśmy 282,5 zł jako koszt odbioru odpadów od 1 mieszkańca. Tych 
odpadów przewidywaliśmy, ze będzie 17 tys. 640 ton. Dało to kwotę 4,983 mln zł potrzebne 
na odbiór tych odpadów. W korelacji z innymi wyliczeniami (np. koszty zagospodarowania) i 
po podzieleniu wyszła nam stawka 9,5/os. W styczniu sejm pochylił się nad ustawą raz 
jeszcze i zaproponował kilka istotnych zmian. Po ich przeanalizowaniu (a zaczęły one 
obowiązywać od dnia 6 marca 2013 r.) postanowiliśmy zróżnicować te stawki przyjmując, że 
najsprawiedliwiej będzie przyjąć stawki w zależności od wielkości gospodarstwa domowego 
(ilości osób). Zmniejszyliśmy też kwotę odbioru odpadów niesegregowanych do 12 zł. W 
związku z tym przewidujemy, że będzie taka część mieszkańców, którzy segregować nie 
będą. Pozwoliło nam to na obniżenie stawki z 9,5 zł na mniejsze i na uwzględnienie różnych 
aspektów społecznych. Jeśli chodzi o przetargi to z informacji o przeprowadzonych już 
podobnych przetargach poczyniliśmy założenie, że uda nam się obniżyć w przetargu kwotę za 
odbiór odpadów o +/- 60 zł/Mg. Dało to zmniejszenie całkowitych kosztów odbioru z prawie 
5 mln zł do nieco ponad 3 mln zł. O wszystkim jednak zadecyduje przetarg. Trudno 
powiedzieć w którą stronę korekta stawek nastąpi. Po ustabilizowaniu się rynku odbioru 
odpadów firmy powinny urealnić stawki.  
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Pan Marek Konieczko – złożył formalny wniosek o zakończenie dyskusji w tym punkcie. 
 
Pan Marian Błaszczyński poddał wniosek formalny pana Marka Konieczki pod głosowanie. 
 
W wyniku głosowania (15-3-2) Rada Miasta pozytywnie ustosunkowała się do wniosku 
formalnego. 
 
 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania (15-0-6) Rada Miasta podjęła Uchwałę  
Nr XXXI/619/13 w sprawie określenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 
 
Pani Ewa Ziółkowska – poprosiła o 5 minut przerwy w obradach. 
 
Pan Marian Błaszczyński – ogłosił przerwę. 
 
Po wznowieniu obrad głos zabrał pan Marian Błaszczyński 
 

Punkt 6.25 

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 
 
Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego – 
opinia pozytywna, 
Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna, 
 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania (17-0-2) Rada Miasta podjęła Uchwałę  
Nr XXXI/620/13 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 
 
 

Punkt 6.26 

Podjęcie uchwały w sprawie ustalania stawki za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi 
 
Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego – 
opinia pozytywna, 
Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna. 
 



28 
 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (13-7-1) Rada Miasta podjęła Uchwałę  
Nr XXXI/621/12 w sprawie ustalania stawki za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi wraz z autopoprawką 
 

Punkt 6.27 

Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości oraz trybu uiszczania 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
 
Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego – 
opinia pozytywna, 
Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna, 
 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania (15-0-6) Rada Miasta podjęła Uchwałę  
Nr XXXI/622/13 w sprawie określenia terminu, częstotliwości oraz trybu uiszczania 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
 

Punkt 6.28 

Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości 
 
Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego – 
opinia pozytywna, 
Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna, 
 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania (15-0-7) Rada Miasta podjęła Uchwałę  
Nr XXXI/623/13 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości wraz z 
autopoprawką 
 

Punkt 6.29 

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 
usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zamian za uiszczoną opłatę 
 
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 (14-0-8) Rada Miasta podjęła Uchwałę  
Nr XXXI/624/13 w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 
w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zamian za uiszczoną opłatę wraz 
z autopoprawką 
 

Punkt 6.30 

Podjęcie uchwały w sprawie skargi na Prezydenta 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 (18-0-3) Rada Miasta podjęła Uchwałę  
Nr XXXI/625/13 w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 
 

Punkt 6.31 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian składów osobowych komisji stałych Rady Miasta 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania (16-0-1) Rada Miasta podjęła Uchwałę  
Nr XXXI/626/13 w sprawie zmian składów osobowych komisji stałych Rady Miasta 
 
 

Punkt 7 

Interpelacje i zapytania radnych 
 
Pan Bronisław Brylski: „Na jakim etapie są prace związane z uciepłownieniem bloku przy ul. 
Próchnika 13? Na jakim etapie są prace związane z uciepłownieniem Centrum Kształcenia 
Praktycznego przy ul. Targowej oraz bloku przy ul. Chrobrego?” 
 
Pan Bronisław Brylski: „Na ul. Mieszka I jest taka skamielina, tyle lodu, kolein i tyle innych 
uciążliwości na drodze, że bardzo bym prosił o udrożnienie w tym miejscu ruchu pieszego i 
kołowego. Tam mieszka mnóstwo starszych osób – a sytuacja jest fatalna.” 
 
Pan Konrad Czyżyński: „W 2008 roku gmina zrealizowała zadanie Pt. budowa ciepłociągu do 
ul. Broniewskiego. Było to realizowane za kwotę 117,889 zł. Do dnia dzisiejszego ten 
wodociąg nie spełnia swojego zadania ponieważ działki wzdłuż wodociągu nie zostały 
zabudowane. Wprowadzając zadanie do planu inwestycyjnego uzasadniano, że jeden z 
piotrkowskich developerów będzie tam budował budynki mieszkalne i użytkowe, których 
dziś po prawie 5 latach nie ma. Ciepłociąg się starzeje, wartość środków trwałych podlega 
amortyzacji co skutkuje zmniejszeniem wartości mienia komunalnego. Dlaczego zamrożono 
w ten sposób środki pieniężne, które można było wykorzystać na inne ważne potrzeby? Czy 



30 
 

przedmiotowy ciepłociąg jest napełniony czynnikiem grzewczym – jeżeli tak to generuje 
straty ciepła a jeżeli to nie nastąpiło to postępuje wewnątrz proces korozji.” 
 
Pan Jan Dziemdziora: „Dlaczego odmawia się bezrobotnym uruchomienia prac 
interwencyjnych i społecznie użytecznych?” 
 
Pan Jan Dziemdziora: „W dniu wczorajszym w zakresie interwencyjnego zadziałania na ul. 
Mieszka I do stosownej służby zostały wykonane zgłoszenia dwa razy. Brak reakcji wczoraj, 
brak reakcji dziś do godzin rannych. Zjawisko śliskości występuje nie tylko na tej ulicy – ale 
tu nadzwyczaj drastycznie. Podoba śliskość występuje w strefie płatnego parkowania, gdzie 
bierzemy za to kasę.” 
 
Pan Krzysztof Kozłowski: ‘Dane mi było przed dwoma tygodniami poznać panią Wacławę 
Juszkiewicz-Kamieńską. Zostałem poproszony o spotkanie z sędziwą mieszkanką Piotrkowa, 
która jest Przewodniczącą Piotrkowskiego Oddziału Związku Inwalidów Wojennych. Pani 
Wacława ma już 91 lat, ale nadal jest osobą bardzo aktywną i przekonaną o potrzebie 
przekazania młodszym mieszkańcom Piotrkowa doświadczeń i losów jej pokolenia. 
Nakładem piotrkowskiego Muzeum zostało wydane okolicznościowe wydawnictwo 
okolicznościowa publikacja z okazji 90 rocznicy Związku Inwalidów Wojennych. Pani 
Wacława Juszkiewicz-Kamieńska dokonała również wielu opracowań będących biogramami 
piotrkowian i jest autorką artykułów o piotrkowskich wydarzeniach z okresu II Wojny 
Światowej. Ich autorka  byłą sanitariuszką i łączniczką ZWZ AK. Powyższe materiały trafiły 
do Państwowego  Archiwum w Piotrkowie, które uznało je za bardzo cenne i godne publikacji 
książkowej. Wskazano na niezwykle wysoką wartość historyczną oraz zadeklarowano pomoc 
w przygotowaniu książki do druku. Zwracam się do Prezydenta Miasta z prośbą o wydanie tej 
książki w ramach serii Piotrków 800. W  tej też sprawie zwróci się również do pana dyrektor 
Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim.” 
 
 

Punkt 8 

Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2012 rok 
 
Pan Tomasz Sokalski poprosił o przedstawienie kosztorysu konferencji dla mieszkańców 
miasta w wieku powyżej 50 lat z września 2012 r. 
 
Pan Tomasz Sokalski zapytał o sposób realizacji kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł w 
kontekście imprez ujętych w sprawozdaniu: zabawy przebierańców na lodzie, II Mistrzostwa 
Piotrkowa w Pływaniu Szkół Podstawowych, Letnie Gry i Zabawy dla Przedszkolaków, 7 
Miejski Konkurs Artystyczny „Sceny z historii 800-lecia Piotrkowa Trybunalskiego”, 
wycieczka rowerowa z OSiR, nagrody podczas imprezy artystyczno-ekologicznej „Zatrzymać 
Lato”, impreza z okazji otwarcia „Orlika”, słodycze zakupione dla dzieci występujące 
podczas miejskiej wigilii. Zapytał też o celowość zakupu sprzętu sportowego dla Aresztu 
Śledczego oraz rad osiedli. 
 
Pani Magdalena Kwiecińska wyraziła zdumienie ilością zadanych przez pana radnego pytań 
zwłaszcza mając na uwadze, że podczas wczorajszego posiedzenia Komisji ds. Rodziny, 
Zdrowia, Spraw Społecznych i Osób Niepełnosprawnych pan Tomasz Sokalski nie zadał ani 
jednego pytania.  
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Pan Tomasz Sokalski – stwierdził, że po dokładnym przeanalizowaniu sprawozdania 
wątpliwości ma dzisiaj i dlatego dzisiaj zadał te pytania. 
 
Pan Marek Krawczyński wyjaśnił, że konferencja dla seniorów organizowana jest trzeci rok z 
rzędu i że poprzednia impreza organizowana była w porozumieniu z firmą Anpol z Sulejowa. 
Cena obejmowała wykład, wynajęcie Sali z nagłośnieniem oraz cateringu. Jeśli chodzi o 
kampanię trzeźwy umysł – wyjaśniał pana Marek Krawczyński – każda z tych imprez 
spełniała funkcję profilaktyczną. Funkcję taką posiada każde działanie, które odciąga uwagę 
od picia alkoholu czy też brania narkotyków. „Chcę powiedzieć, że te wszystkie sprawy 
związane z kampanią Zachowaj trzeźwy umysł są to nagrody w konkursach, gdzie organizator 
zwraca się z prośbą o włączenie go do kampanii Zachowaj trzeźwy umysł.  Nie powinien być 
pan radny zdziwiony, co roku zadaje pan te same pytania a kiedyś już pan pytał ile kosztuje 
kanapka w cateringu dla dzieci na turnieju sportowym. Nie wiem czy to są akurat pytania na 
sesję Rady Miasta.” 
 
Pan Tomasz Sokalski: „Po raz kolejny zwracam się do pana prezydenta o to, aby przeszkolił 
swoje służby. To jest pana pełnomocnik panie prezydencie i wydaje mi się, że wypowiedź 
pana pełnomocnika jest po raz kolejny po prostu fatalna. Chciałbym zapytać też, w jaki 
sposób realizowana jest kampania Zachowaj trzeźwy umysł wśród przedszkolaków. Czy mam 
rozumieć, że one podczas tej imprezy pływają więc nie piją alkoholu?” 
 
Pan Marek Krawczyński: „Chodzi jeszcze o ich rodziców…” 
 
Pan Tomasz Sokalski: „I to jest dla rodziców a nie przedszkolaków. Proszę jeszcze 
odpowiedź na pytanie dotyczące rad osiedli i aresztu śledczego.” 
 
Pan Marek Krawczyński: „Współpraca z aresztem jest co roku prawie identyczna. My ich 
wspomagamy bo są tam dwa koła AA. Wspomagamy ich sprzętem sportowym a oni w 
zamian pracują na rzecz miasta. Kupujemy im też również narkotesty (w ramach kontroli). 
Jeżeli chodzi o rady osiedli może pan przyjść do mnie i ja panu powiem. To jest tak, że były 
kupione piłki przy okazji kupowania sprzętu w ramach jednego rozeznania cenowego i każda 
rada osiedla pobierała piłki według potrzeb dla swoich potrzeb. W jednym wypadku poszło to 
na Orlika na ul. Broniewskiego. 
 
Wobec braku innych uwag w tym punkcie Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 
Rada Miasta przyjęła powyższe sprawozdanie do wiadomości. 
 

Punkt 9 

Sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego za 2012 rok 
 
Wobec braku uwag w tym punkcie Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że Rada 
Miasta przyjęła powyższe sprawozdanie do wiadomości. 
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Punkt 10 

Sprawozdanie z realizacji „Strategii zrównoważonego rozwoju miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego do 2017 roku” za rok 2012 
 
Pan Marian Błaszczyński poinformował, że ze sprawozdaniem zapoznały się Komisja 
Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowej oraz Komisja Budżetu, Finansów i Planowania 
– nie wnosząc żadnych uwag. 
 
Wobec braku uwag w tym punkcie Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że Rada 
Miasta przyjęła powyższe sprawozdanie do wiadomości. 
 

Punkt 11 

Sprawozdanie z realizacji „Planu Rozwoju Lokalnego dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 
na lata 2008-2015” za 2012 rok 
Pan Marian Błaszczyński poinformował, że ze sprawozdaniem zapoznały się Komisja 
Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowej oraz Komisja Budżetu, Finansów i Planowania 
– nie wnosząc żadnych uwag. 
 
 
Wobec braku uwag w tym punkcie Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że Rada 
Miasta przyjęła powyższe sprawozdanie do wiadomości. 
 

Punkt 12 

Sprawozdanie z realizacji programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony 
bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na rok 2012 występującego pod nazwą 
„Bezpieczne Miasto 2012” 
 
Pan Marian Błaszczyński poinformował, że ze sprawozdaniem zapoznały się Komisja 
Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego oraz 
Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – nie wnosząc żadnych uwag. 
 
 
Wobec braku uwag w tym punkcie Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że Rada 
Miasta przyjęła powyższe sprawozdanie do wiadomości. 
 

Punkt 13 

Sprawozdanie z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2012 rok 
 
Pan Marian Błaszczyński poinformował, że ze sprawozdaniem zapoznała się Komisja ds. 
Rodziny, Zdrowia, Spraw Społecznych i Osób Niepełnosprawnych. 
 
 
Wobec braku uwag w tym punkcie Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że Rada 
Miasta przyjęła powyższe sprawozdanie do wiadomości. 
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Punkt 14 

Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych przez Radę Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego w okresie od 29 sierpnia 2012 r. do 19 grudnia 2012 r. według stanu na 
dzień 31.01.2013 roku wraz z informacja na temat wykonania uchwał z poprzednich 
okresów sprawozdawczych – według stanu na dzień 31.01.2013 r. 
 
Pan Marian Błaszczyński poinformował, że ze sprawozdaniem zapoznały się Komisja 
Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowej oraz Komisja Budżetu, Finansów i 
Planowania, Komisja ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Społecznych i Osób Niepełnosprawnych, 
Komisja Oświaty i Nauki, Komisja Kultury i Kultury Fizycznej, Komisja Administracji, 
Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego – nie wnosząc żadnych 
uwag. 
 
Wobec braku uwag w tym punkcie Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że Rada 
Miasta przyjęła powyższe sprawozdanie do wiadomości. 
 

Punkt 15 

Analiza skarg podlegających rozpatrzeniu przez Radę Miasta w okresie 1.01.2012 – 
31.12.2012 r. 
 
Z informacją tą zapoznała się Komisja Rewizyjna i przedstawia ona do wglądu analizę Radzie 
Miasta zgodnie z tym jak przewiduje Regulamin Rady Miasta. 
 
Pan Marian Błaszczyński – nie stwierdził zgłoszeń w tym punkcie. 
 

Punkt 16 

Informacja o działalności Prezydenta Miasta miedzy sesjami. 
 
Pan Piotr Masarek poprosił o uszczegółowienie informacji dotyczącej spotkania z 
przedstawicielami PGE. 
 
Pan Adam Karzewnik: „Było to kolejne spotkanie dot. restrukturyzacji systemu 
ciepłowniczego w Piotrkowie w związku z przygotowanym studium wykonalności dla tego 
projektu. W kwietniu zaplanowane jest spotkanie z radnymi na którym szerzej zostaną 
omówione propozycje i problemy związane z realizacją tego programu..” 
 
 
Wobec braku dalszych zgłoszeń Przewodniczący zamknął punkt 9. 
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Punkt 17 
 

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

• 4 marca 2013 r. – Interpelacja pana radnego J. Dziemdziory w sprawie napraw 

cząstkowych nawierzchni ulic w Piotrkowie Trybunalskim. 4 marca przekazano 

interpelację do Prezydenta Miasta. 

• 5 marca 2013 r. – Wniosek pana radnego J. Dziemdziory dotyczący 

harmonogramu wiosennego sprzątania miasta. 5 marca przekazano wniosek  

do Prezydenta Miasta. 

• 6 marca 2013 r. – Wniosek pana radnego J. Dziemdziory w sprawie poprawnego 

ustawienia znaku drogowego przy ulicy Jerozolimskiej w  Piotrkowie 

Trybunalskim. 7 marca przekazano wniosek do Prezydenta Miasta. 

• 7 marca 2013 r. – Wniosek pana radnego J. Dziemdziory w sprawie oświetlenia 

drogowego za węzłem bełchatowskim. 7 marca przekazano wniosek  

do Prezydenta Miasta. 

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

funkcjonowania komunikacji miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim.  

11 marca przekazano interpelację do Prezydenta Miasta. 

• 13 marca 2013 r. – Wniosek pana radnego J. Dziemdziory w sprawie konieczności 

poprawienia bezpieczeństwa przy wyjeździe z parkingu Alior Banku w Piotrkowie 

Tryb. Przy ul. Słowackiego. 13 marca przekazano wniosek do Prezydenta Miasta. 

• 18 marca 2013 r. – Wniosek pana radnego J. Dziemdziory dot. zimowego 

utrzymania dróg, chodników i ciągów pieszych w Piotrkowie Trybunalskim.. 19 

marca przekazano wniosek do Prezydenta Miasta. 

• 25 marca 2013 r. – Wniosek pana radnego J. Dziemdziory w sprawie podjęcia 

działań celem usunięcia niebezpiecznego klawiszowania płyty chodnikowej przed 

posesją nr 46 przy ul. Słowackiego w Piotrkowie Tryb.. 27 marca przekazano 

wniosek do Prezydenta Miasta. 
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Punkt 18 

Odpowiedzi na zapytania radnych.  
 
Pan Marian Błaszczyński – poprosił o odpowiedź na pytanie pana Bronisława Brylskiego. 
 
Pan Sylwester Opatowski – powiedział, że w Piotrkowie mamy dwie ciepłownie miejskie: C1 
o mocy 125 GJ oraz dwa kotły na ul Rolniczej po 50 GJ. Jesteśmy w stanie przyjąć wszystkie 
zgłoszenia związane z podłączeniem obiektów. Dzisiaj wykorzystujemy ok.. 80-90 GJ. 
Obiekty, o których mówił pan radny Brylski – poza blokiem na ul, Chrobrego – zostaną w 
tym roku podłączone do sieci. Piotrkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa nie podpisał umowy i 
zwróciła ją do MZGK. Podłączany będzie w tym roku budynek KRUS-u, budynek szkoły na 
ul. Szmidta oraz kilka innych obiektów. 
 
Pan Krzysztof Byczyński – odpowiadając na pytania radnych Brylskiego i Dziemdziory 
powiedział, że uwagi dotyczące ul. Mieszka I przyjął do wiadomości. Wyraził też 
zrozumienie dla takich przedstawień radnych – pewnie z okazji dzisiejszego dnia teatru. 
 
Pan Adam Karzewnik – powiedział, że ciepłociąg w ul. Broniewskiego będzie użyteczny z 
uwagi na rozpoczynające się prace przy budowie budynków TBS. Również przedsiębiorca, 
który jakiś czas temu wycofał się z inwestycji na tym terenie zamierza teraz wrócić do 
realizacji pierwotnych zamierzeń. Ciepłociąg jest napełniony w taki sposób, aby nie niszczyła 
go korozja a straty ciepła były minimalne. 
 
Pan Marek Krawczyński – odpowiadając na pytanie pana Jana Dziemdziory powiedział,  
że zrezygnowano z formy prac społecznie użytecznych jako nieefektywnych i relatywnie dla 
miasta drogich. Wciąż realizowane są prace w ramach tzw. Prac interwencyjnych oraz staże. 
 
Pan Jan Dziemdziory – w reakcji na wcześniejszą odpowiedź pana Krzysztofa Byczyńskiego 
powiedział, że wystąpi do Prezydenta Miasta ze stosowną interpelacją z prośbą o wskazanie 
czynności interwencyjnych w reakcji na zgłoszenia dot. śliskości na ul. Mieszka I. 
 
Pan Bronisław Brylski – wyraził zdziwienie formą odpowiedzi dyrektora Byczyńskiego  
na postawione na sesji pytania. 
 
Pan Krzysztof Byczyński – stwierdził, że liczył faktycznie na wyższy poziom poczucia 
humoru u radnych a za spowodowaną urazę przeprosił. Wyraził przy tym opinię, że radny 
Brylski uczynił ze swojej wypowiedzi przedstawienie określając ul. Mieszka I jako 
niemożliwą do przejścia. 
 

Punkt 12 
 

Sprawy różne.  
Pan Jan Dziemdziory – poinformował, że na ręce Przewodniczącego Rady Miasta i skrzynkę 
mailową Prezydenta Karzewnika przekaże w najbliższym czasie kopię pism od mieszkańców 
w sprawach dot. utrzymania porządku i czystości w gminie w kontekście uchwał 
śmieciowych. 
 
Pan Marian Błaszczyński – zachęcił radnych do zapoznania się z odpowiedzią PKOL w 
sprawie apelu dot. pozostawienia zapasów w programie igrzysk olimpijskich. 
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Przewodniczący Rady Miasta przypomniał, że do dnia 30 kwietnia należy złożyć 
oświadczenia majątkowe, których druki pobrać można w Biurze Rady Miasta. Pan radny 
Banaszek ma obowiązek złożenia takiego oświadczenia w ciągu 30 dni od daty złożenia 
ślubowania. 
 
Pan Marian Błaszczyński złożył też wszystkim obecnym świąteczne życzenia z okazji 
zbliżającej się Wielkanocy. 
 

Punkt 13 
 
Zamknięcie obrad XXXI Sesji.   
 
Wobec wyczerpania porządku Przewodniczący Rady Miasta, pan Marian Błaszczyński 
zamknął posiedzenie XXXI Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 
 
 
 

Przewodniczący Rady Miasta 
 
   Marian Błaszczyńsk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokół na podstawie dźwiękowego  
zapisu przebiegu obrad sporządził: 
Jan Winiarski  


