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PROTOKÓŁ NR XXXVI/13 

 

z XXXVI Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, 

która odbyła się w siedzibie Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim, 

ul. Pasaż Karola Rudowskiego 10  

w dniu 25 września 2013 roku 

w godz. 9
00

-11
00

 

 

 

Punkt 1 

 

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad 

 

Pan Marian Błaszczyński – otworzył XXXVI 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 XXXVI Sesji Rady Miasta: 

 

1. Paweł Banaszek 

2. Marian Błaszczyński 

3. Bronisław Brylski 

4. Rafał Czajka 

5. Urszula Czubała 

6. Konrad Czyżyński 

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 
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21. Jadwiga Wójcik 

22. Ewa Ziółkowska 

 

Usprawiedliwienie nieobecności przedstawił Przewodniczącemu Rady Miasta pan radny 

Sławomir Dajcz 

 

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.  

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 XXXV Sesji Rady Miasta. 

4. Podjęcie uchwał w sprawie: 

4.1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej;  

4.2. zmiany budżetu Miasta na 2013 rok; 

4.3. zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Łodzi; 

4.4. sprzedaży, w drodze przetargu nieograniczonego, nieruchomości położonej                

w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Jagiellońskiej; 

4.5. przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenów w rejonie ulic: Sulejowskiej, Dalekiej i Wierzeje                    

w Piotrkowie Trybunalskim, przyjętego Uchwałą Nr XIV/217/07 Rady Miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 19 września 2007 r.; 

5. Interpelacje i zapytania radnych. 

6. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego za I półrocze 2013 r. 

7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego  

za I półrocze 2013 roku. 

8. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 

2013 roku. 

9. Informacja z działalności Prezydenta Miasta między sesjami. 
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10. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta dotycząca interpelacji, które wpłynęły między 

sesjami. 

11. Odpowiedzi na zapytania radnych. 

12. Sprawy różne. 

13. Zamknięcie obrad XXXVI Sesji. 

 

Pan Marian Błaszczyński poinformował, że do porządku obrad chce wprowadzić 

następujące autopoprawki: 

Punkt 4.1 – Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2013 r. wraz  

z autopoprawką Prezydenta Miasta. 

Punkt – 4.2 – Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2013 wraz  

z autopoprawką Prezydenta Miasta. 

Punkt 4.5 – Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 

nieruchomości zabudowanej położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Belzackiej 104. 

Punkt 4.6 – Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze ustnego przetargu 

nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wojska Polskiego 264. 

Punkt 4.8 – podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora MOPR  

w Piotrkowie Trybunalskim. 

 

Pani Magdalena Kwiecińska: „W związku z niedawnym referendum jakie miało miejsce  

w Piotrkowie Trybunalskim pragnę zaproponować, abyśmy do porządku sesji wprowadzili 

również apel Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie pilnych zmian w ustawie  

o referendum lokalnym. Jest to apel, pod którym podpisało się 10 radnych.”  

 

Pani Magdalena Kwiecińska odczytała tekst apelu: „Na podstawie § 17  ust 3. Statutu Miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego stanowiącego załącznik do Uchwały Rady Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego  Nr XXV/458/12 z dnia 26 września 2012 roku (Dz. Urzędowy Województwa 

Łódzkiego  poz. 3542 z dnia 12 listopada 2012 ) Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

uchwala co następuje: §1 – Postanawia się wystąpić do Premiera RP z apelem w sprawie 

pilnych zmian w Ustawie o Referendum, którego treść stanowi załącznik; §2 – Zobowiązuje 

się Przewodniczącego Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego do przesłania apelu 

Prezydentowi RP, Premierowi RP oraz Marszałkowi Sejmu.”  

 

Pani Magdalena Kwiecińska dodała, że pod apelem podpisali się następujący radni: 

Magdalena Kwiecińska, Mariusz Staszek, Jadwiga Wójcik, Marek Konieczko, Adam Gaik, 

Marian Błaszczyński, Monika Tera, Przemysław Winiarski, Piotr Masiarek, Paweł Banaszek, 

Rafał Czajka. Przedstawiła również treść załącznika o następującej treści:  
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Pan Marian Błaszczyński: „O ile państwo radni zechcą zaakceptować umieszczenie tego 

apelu w porządku obrad to proponowałbym procedowanie go w punkcie 5 a pozostałe punkty 

byłyby odpowiednio przesunięte.” 
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W wyniku przeprowadzonego głosowania (12-8-2) Rada Miasta zdecydowała o przyjęciu 

wniosku formalnego pani radnej Magdaleny Kwiecińskiej i o umieszczeniu podjęcia apelu w 

porządku obrad w punkcie 5. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (13-8-1) Rada Miasta przyjęła porządek 

obrad XXXVI Sesji Rady Miasta w następującym brzmieniu: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie zmian do porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXXV Sesji Rady Miasta. 

4. Podjęcie uchwał w sprawie: 

4.1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta;  

4.2. zmiany budżetu Miasta na 2013 rok wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta; 

4.3.  zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Łodzi; 

4.4.  sprzedaży, w drodze przetargu nieograniczonego, nieruchomości położonej                

w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Jagiellońskiej; 

4.5. sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości zabudowanej 

położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Belzackiej 104. 

4.6. sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiącej 

własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego położonej w Piotrkowie Trybunalskim 

przy ul. Wojska Polskiego 264. 

4.7.  przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenów w rejonie ulic: Sulejowskiej, Dalekiej i Wierzeje                    

w Piotrkowie Trybunalskim, przyjętego Uchwałą Nr XIV/217/07 Rady Miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 19 września 2007 r.; 

4.8. rozpatrzenia skargi na Dyrektora MOPR w Piotrkowie Trybunalskim 

5. Podjęcie apelu w sprawie pilnych zmian w Ustawie o Referendum. 

6. Interpelacje i zapytania radnych. 

7. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego za I półrocze 2013 r. 

8. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego  

za  I półrocze 2013 roku. 

9. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 

2013 roku. 

10. Informacja z działalności Prezydenta Miasta między sesjami. 
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11. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta dotycząca interpelacji, które wpłynęły między 

sesjami. 

12. Odpowiedzi na zapytania radnych. 

13. Sprawy różne. 

14. Zamknięcie obrad XXXVI Sesji. 

 

 

Punkt 3 

 

Przyjęcie protokołu z XXXV Sesji Rady Miasta 

 

Pan Jan Dziemdziora – stwierdził, że nie pamięta, aby w wypowiedzi pani Jadwigi Wójcik 

zaprotokołowanej na stronie 11 protokołu padło słowo „laik”. 

 

Pani Jadwiga Wójcik: „Prawdopodobnie użyłam takiego sformułowania.” 

 

Pan Jan Dziemdziora – wyraził nadzieję, że osoby odpowiadające na wnioski i zapytania 

radnych do serca wzięły swoje deklaracje z poprzedniej sesji dotyczące udzielenia 

stosowanych pisemnych odpowiedzi zainteresowanym radnym – zgodnie z tym, co zapisano 

w protokole. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (14-0-4) Rada Miasta przyjęła Protokół 

z XXXV Sesji Rady Miasta. 

 

 

Punkt 4 

Podjęcie uchwał 

 

Punkt 4.1 
 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz  

z autopoprawką Prezydenta Miasta 

Opinie Komisji: 

Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna. 

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna (wraz z autopoprawką). 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (13-1-4) Rada Miasta podjęła Uchwałę  

Nr XXXVI/674/13 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz  

z autopoprawką Prezydenta Miasta 
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Punkt 4.2 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2013 rok wraz z autopoprawką 

Prezydenta Miasta 

Opinie Komisji: 

Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna. 

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna (wraz z autopoprawką) 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (13-1-4) Rada Miasta podjęła Uchwałę  

Nr XXXVI/675/13 w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2013 rok wraz z autopoprawką 

Prezydenta Miasta 

Punkt 4.3 

Podjęcie uchwały 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  

Komisja Oświaty i Nauki – opinia pozytywna. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (14-0-6) Rada Miasta podjęła Uchwałę  

Nr XXXVI/676/13  w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi  

Punkt 4.4 

Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży, w drodze przetargu nieograniczonego, 

nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Jagiellońskiej 

Opinie Komisji: 

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna  

Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna. 

Pan Krzysztof Kozłowski: „Kto jest sąsiadem wokół tych działek i jaki jest cel w gruncie 

rzeczy – bo tylko wiemy, że pod usługi, ale może coś więcej usłyszę.” 

Pani Agnieszka Kosela: „Od strony wschodniej i zachodniej właścicielami są osoby fizyczne. 

Od północy – mała działka o numerze 494/2 – jest własnością gminy. Działka będąca 

przedmiotem uchwały jest własnością Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, miasta na prawach 

powiatu. Od strony południowej sąsiaduje nieruchomość z terenem II LO. Jeśli chodzi  

o przeznaczenie – dla tego terenu nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego. Zgodnie ze studium są to usługi. W przypadku braku planu 

zagospodarowania sposób zagospodarowania może być ustalony w drodze decyzji  

o warunkach zabudowy.” 
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Pan Tomasz Sokalski: „Czy są już jakieś plany wobec działki 454/2?” 

Pani Agnieszka Kosela: „Działka nr 454/2 stanowi własność gminy natomiast działka, która 

jest przedmiotem dzisiejszej uchwały jest własnością Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, 

miasta na prawach powiatu. Są to różne własności – nie mogą być przedmiotem jednej 

uchwały. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (12-1-5) Rada Miasta podjęła Uchwałę  

Nr XXXVI/677/13 w sprawie sprzedaży, w drodze przetargu nieograniczonego, 

nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Jagiellońskiej 

Punkt 4.5 

Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 

nieruchomości zabudowanej położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Belzackiej 

104 

 

Opinie Komisji: 

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna. 

Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna. 

Pan Tomasz Sokalski: „Poprosiłbym o kilka zdań na temat tej działki. Próbowałem  

to na podstawie mapy zlokalizować i nie bardzo mi to wyszło.” 

Pani Agnieszka Kosela: „Jest to działka zlokalizowana po przeciwnej stronie „Biedronki” 

przy ul. Belzackiej. Zabudowana ona jest budynkiem dawnego węzła cieplnego – obecnie ten 

węzeł już nie funkcjonuje. W przeszłości wpływały do nas wnioski o wydzierżawienie bądź 

zakup nieruchomości. Ponieważ jest niezagospodarowana a były osoby zainteresowane  - być 

może znajdzie ona kontrahenta.” 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (19-0-1) Rada Miasta podjęła Uchwałę  

Nr XXXVI/678/13 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 

nieruchomości zabudowanej położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Belzackiej 

104 

 

Punkt 4.6 

 

Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego 

nieruchomości stanowiącej własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego położonej  

w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wojska Polskiego 264 

Opinie Komisji: 

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna. 

Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (15-0-2) Rada Miasta podjęła Uchwałę  

Nr XXXVI/679/13 w sprawie sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego 
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nieruchomości stanowiącej własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego położonej  

w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wojska Polskiego 264 

 

Punkt 4.7 

 

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Sulejowskiej, Dalekiej i 

Wierzeje  w Piotrkowie Trybunalskim, przyjętego Uchwałą Nr XIV/217/07 Rady Miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 19 września 2007 r. 

 

Opinie Komisji: 

Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego  

– opinia pozytywna. 

Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna. 

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

Nr XXXVI/680/13 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: 

Sulejowskiej, Dalekiej i Wierzeje w Piotrkowie Trybunalskim, przyjętego Uchwałą  

Nr XIV/217/07 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 19 września 2007 r. 

 

Punkt 4.8 

 

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (20-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę  

Nr XXXVI/681/13 w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim 

 

 

Punkt 5 

Podjęcie apelu w sprawie pilnych zmian w Ustawie o Referendum 

Pan Jan Dziemdziora: „Nie będę głosował za tym apelem między innymi dlatego, że dla mnie 

są to działania zmierzające do tego, żeby zamiast budować społeczeństwo obywatelskie 

idziemy w przeciwnym kierunku. I tak nie może być, żebyśmy możliwości aktywności 

obywatelskiej ograniczali. Jeśli chodzi o odwoływanie m.in. organów wybieralnych to moim 

zdaniem powinno się iść w kierunku, że jeśli odwoływanie to również organ, który jest 

odwoływany mógłby podejmować działania w ramach votum zaufania. Inaczej – przechodząc 

na nasze podwórko i ostatnie referendum miało taki wynik jakie miało, ale podejrzewam, ze 

wynik byłby bardzo interesujący, kiedy organ odwoływany przyjąłby inicjatywę zmierzającą 

w kierunku właśnie votum zaufania. Natomiast próbuje się tutaj działania idące w kierunku 
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odmowy – o innych aspektach socjotechnicznych nie będę wspominał – bo nie chcę iść na 

Słowackiego 5.” 

Wobec braku innych zgłoszeń i wobec stwierdzenia, że treść apelu została radnym już 

wcześniej przedstawiona Przewodniczący Rady Miasta zarządził głosowanie w tym punkcie. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (12-9-1) Rada Miasta podjęła apel  

w zaproponowanym brzmieniu. 

Punkt 6 

Interpelacje i zapytania radnych 

 

Pan Jan Dziemdziora: „W ostatnich dniach są prowadzone działania zmierzające do tego, 

żeby każdy otrzymał indywidualne konto, na które będzie miał obowiązek uiszczać opłaty  

za odbiór odpadów. Wszystko jest dobrze tylko jest jeden problem, że po numer tego konta 

trzeba się osobiście zgłosić w ZDiUM. Dla niektórych osób – szczególnie starszych  

i z różnych innych względów jest to czasami wyprawa na pól dnia, komunikacja miejsca tam 

nie dociera. I w związku z tym mam pytanie czy to aż tak musi być. Ja niedawno otrzymałem 

decyzję podatkową z numerem konta, gdzie powinienem podatek odprowadzić – jakoś było  

to możliwe i przyszło to przesyłką pocztową. Dlaczego w tym wypadku nie można 

podobnego systemu i sposobu zastosować?” 

 

Pan Jan Dziemdziora: „Około 1,5 miesiąca temu firma SIMA, która pracuje na rzecz jednej  

ze spółdzielni  mieszkaniowych zwróciła się z prośbą do Prezydenta Miasta o zajęcie 

stanowiska w sprawie traw, które są przez tą firmę pozyskiwane z terenów zamieszkałych. 

Póki co, do dnia dzisiejszego odpowiedzi jakiejkolwiek na to wystąpienie ta firma nie 

otrzymała. Stąd moje pytanie.” 

 

Pani Urszula Czubała: „Chciałam podziękować, bo ulica Wysoka została ładnie 

wyremontowana. Nadal jest jednak zablokowana. Czy można byłoby na niej wprowadzić 

zakaz zatrzymywania się np. do 3 min.?” 

 

Pan Przemysław Winiarski: „Chciałbym się zwrócić do pana prezydenta z interpelacją, która 

nie powinna moim zdaniem budzić podziałów politycznych. Chciałbym zauważyć, że kończy 

się wrzesień – miesiąc symboliczny w historii Polski. Chciałbym również zauważyć,  

że w przyszłym roku obchodzić będziemy 75 rocznicę wybuchu II Wojny Światowej. Coraz 

mniej jest bezpośrednich świadków tamtej tragicznej w dziejach Polski i Piotrkowa również 

daty. Chciałbym zaapelować, żeby jedno z ważnych miejsc w naszym mieście nazwać 

imieniem Bohaterów Września. Bardzo różne były inicjatywy różnych nazw dla rond, ulic, 

placów budzące wiele emocji, ale myślę, że ta inicjatywa nie powinna wzbudzić żadnych 

negatywnych emocji i powinna zostać przyjęta przez aklamację. Wiemy, jaki jest tryb 

składania propozycji nazw, ale uważam, że w tej wyjątkowej sprawie świetnie stałoby się, 

gdyby inicjatywa wyszła od prezydenta. Uważam, że to wstyd dla Piotrkowa, że jeszcze 

takiego ważnego (nie chodzi przecież o jakąś boczną uliczkę osiedlową)  miejsca nie 

wyznaczono dla uhonorowania Bohaterów Września.” 

 

Pan Bronisław Brylski: „W odpowiedzi do jednego z mieszkańców ul. Budki pan sekretarz 

Bogdan Munik Pierwszy napisał: Przeanalizowaliśmy zadanie (budowy ul. Budki) w zakresie 

rzeczowym i finansowym. Mam świadomość, że brak drogi asfaltowej stanowi problem jednak 
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w związku z licznymi konturowanymi zadaniami oraz brakiem środków finansowych nie jest 

możliwa realizacja wskazanej przez pana inwestycji. Ja przejrzałem dokumenty tego pana  

i nie tylko i mieszkańcy ulicy Budki nie piszą o super asfalcie i super ścieżkach rowerowych 

itd. – mówią o utwardzeniu i wyprofilowaniu tej drogi. Chciałbym poprosić pana sekretarza  

o szczegółowe informacje w tej sprawie.” 

 

Pan Tomasz Sokalski: „W związku z wejściem w życie nowej uchwały o strefie parkingowej 

w Piotrkowie parking na tyłach amfiteatru miejskiego został przekazany pod administrację 

MOK. Jak wynika z Zarządzenia nr 1 Dyrektor MOK, które jest niedostępne na stronie BIP-u 

niestety – także na tym parkingu obowiązuje tzw. opłata zwielokrotniona i mam w związku  

z tym kilka pytań dot. administrowania tego parkingu. Jakie są dochody miesięczne  

z administrowania tego parkingu? Ile od momentu administrowania przez MOK zostało 

wystawionych wezwań do uiszczenia opłaty zwielokrotnionej? Ilu pracowników jest 

oddelegowanych do kontrolowania tego parkingu i jak często odbywają się te kontrole? Jak 

wyglądają dochody tego parkingu w porównaniu z okresem, kiedy parking administrowany 

był przez firmę zajmującą się strefą płatnego parkowania? 

 

Pan Rafał Czajka: „Chciałby się zwrócić do pana prezydenta z prośbą o wyrównanie poprzez 

przełożenie znajdującej się tam trelinki części ulicy Kazimierza Wielkiego. Jest to nie  

ta główna część ulicy tylko odchodząca w bok, za przedszkolem. Mieszkańcy bloku nie mają 

miejsc parkingowych i parkują na tej ulicy pod swoimi klatkami schodowymi i w chwili 

obecnej nie jest możliwe poruszanie się tą ulicą niższymi samochodami – wieszają się one 

podwoziami na wyjeżdżonych koleinach.” 

 

Pani Jadwiga Wójcik: „Proszę o remont chodnika przy ul. Leonarda ponieważ chodnik  

od strony południowej idąc od ul. Wyzwolenia do ul. Skłodowskiej jest w bardzo fatalnym 

stanie.” 

 

Pani Jadwiga Wójcik: „Proszę o interwencję w Domu Seniora ponieważ podczas spożywania 

posiłków przez seniorów ich rzeczy pozostawione w szatni giną (czapki, parasole itd.)” 

 

Pani Urszula Czubała: „Czy możliwe byłoby zlokalizowanie ogródka rekreacyjnego  

w sąsiedztwie Domu Seniora przy ul. Wojska Polskiego?” 

 

Pan Krzysztof Kozłowski: „Czy te oznakowania, które pojawiły się przed sesją  

na ul. Jerozolimskiej mają oznaczać, że nareszcie ten problem, o którym wielokrotnie wraz  

z radnym Winiarskim wspominaliśmy zostanie rozwiązany? Czy przewiduje sie coś  

w związku z remontem ul. Świerczów? Ta ulica jest w okropnym stanie i zaczyna 

przypominać ulicę Poleśną. Czy przewidujemy w najbliższym czasie naprawienie tej ulicy? 

Czy sprawa tzw. śmieci, o której tak było głośno i różnych ulotkach przed referendalnych – 

czy ta sprawa została zakończona, załatwiona, zamknięta – czy pan prezydent już zdecydował 

jaka ma być ta stawka i kiedy wreszcie rozwiążemy ten problem – bo mieszkańcy oczekują  

w tej sprawie jasności.” 

 

Pan Marek Konieczko: „W imieniu Rady Osiedla Wierzeje zwracam się z prośbą  

o rozpatrzenie możliwości położenia progów zwalniających na osiedlu Jeziorna I i Jeziorna II. 

Stosowne propozycje lokalizacji posiada prezydium RO Wierzeje.” 

Pan Ludomir Pencina: „Naprawy o które wnosiłem na ulicy Świerczowskiej, ul. Świerczów – 

wykonywane  niedawno – należy określić jako niezadawalające. Bardzo bym prosił, żeby 

jeszcze raz przeanalizować inną technologię napraw tych ulic.” 
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Pan Ludomir Pencina: „Zgłaszałem już prośbę o wykaszanie rowu, który jest na południe  

od ul. Zalesickiej. On w ubiegłym roku był wykaszany, w tym roku – mieszkańcy sygnalizują 

– w ogóle nie.” 

 

Pan Ludomir Pencina: „Chciałbym wrócić jeszcze do tematu przedłużenia linii 8 MZK.  

Czy można się jeszcze raz pochylić na tą sprawą tak, żeby autobus tej linii przechodził 

również przez ulicę Świerczów.” 

 

Pan Adam Gaik: „Ulica Częstochowska została ostatnio bardzo ładnie wyremontowana. 

Został mały kawałek końcówki Dmowskiego przy ul. Częstochowskiej wraz z zakrętem. Jakie 

tam będą wykonywane prace i ewentualnie kiedy?” 

 

Pan Tomasz Sokalski: „Byłem wczoraj na ul. Świerczowskiej. Ten odcinek  

od ul. Włókienniczej w kierunku wschodnim jest w gorszym stanie jak był wcześniej. Deszcz 

padający w poniedziałek i we wtorek załatwił to wypełnienie natryskowe w sposób 

doskonały. Tam jest potrzebny dużo lepszy remont  i bardzo proszę, żeby zwrócić  

na to uwagę.” 

 

Pan Przemysław Winiarski: Chciałbym zabrać głos w sprawie rowerów, których używanie  

w mieście popularyzuje m.in. pan prezydent, organizując rajdy rowerowe i biorąc w nich 

osobiście udział. Rozumiem przez to, że chcielibyśmy uczynić rower jednym z ważniejszych 

środków komunikacyjnych, co rozwiązało problemy już niejednego miasta, zwłaszcza  

na zachodzie i północy Europy. Korzystanie z rowerów i jego popularyzację wg mnie 

należałby zacząć od szkół. Skoro trwają prace nad przyszłorocznym budżetem, może można 

byłoby wygospodarować środki na zorganizowanie miejsc parkingowych dla rowerów przy 

szkołach, miejsc zadaszonych i monitorowanych. Doskonale wiemy, co się dzieje na ulicach 

przed otwarciem szkół, większość rodziców podwozi swoje dzieci samochodem. Dzieci 

mogłyby korzystać z rowerów jako środka komunikacji, gdyby oprócz ścieżek rowerowych 

miały również gdzie ten swój rower bezpiecznie zostawić.” 

 

Pan Marian Błaszczyński – ogłosił przerwę w obradach do godziny 10. 

 

Punkt 7 

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego za I półrocze 2013 r. 

 

Pan Marian Błaszczyński poinformował, że z informacją zapoznały się komisje stałe Rady 

Miasta, które nie wniosły uwag. Zapytał, czy państwo radni mają jakieś uwagi do tej 

informacji? Wobec braku zgłoszeń stwierdził, że Rada Miasta przedmiotową Informację 

przyjęła. 

Punkt 8 

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za                

I półrocze 2013 roku. 
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Pan Marian Błaszczyński poinformował, że z informacją zapoznały się komisje stałe Rady 

Miasta, które nie wniosły uwag. Zapytał, czy państwo radni mają jakieś uwagi do tej 

informacji? Wobec braku zgłoszeń stwierdził, że Rada Miasta przedmiotową Informację 

przyjęła. 

Punkt 9 

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 

2013 roku. 

 

Pan Marian Błaszczyński poinformował, że z informacją zapoznały się komisje Rady Miasta 

(Komisja Kultury i Kultury Fizycznej, Komisja Budżetu, Finansów i Planowania), które 

przyjęły ją do wiadomości. Zapytał, czy państwo radni mają jakieś uwagi do tej informacji? 

Wobec braku zgłoszeń stwierdził, że Rada Miasta przedmiotową Informację przyjęła. 

 

Punkt 10 

Informacja o działalności Prezydenta Miasta miedzy sesjami. 

 

Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący zamknął punkt 10. 

 

Punkt 11 

 
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta dotycząca interpelacji, które wpłynęły 

między XXXV a XXXVI Sesją Rady Miasta  

 

Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że radni otrzymali informację w materiałach 

sesyjnych. Zapytał, czy ktoś ma uwagi do przedstawionej informacji. Nie stwierdził, żadnych 

zgłoszeń w tym punkcie. 

Punkt 11 

Odpowiedzi na zapytania radnych.  

 

Pani Anna Banaszczak: „Jeśli chodzi o konta indywidualne to numery rachunków są już 

rozsyłane mieszkańcom i wszyscy mieszkańcy powinni mieć je dostarczone do swoich 

domów. Jeśli nie było kogoś w domu to pozostawione zostały awiza i w tym przypadku 

mieszkańcy będą musieli się zgłosić do ZDiUM. Sprawę tę można jednak załatwić również 

telefonicznie – numer konta dla danej nieruchomości pracownik ZDiUM podyktuje przez 

telefon.” 

 

Pani Anna Banaszczak: „Jeśli chodzi o odpady zielone, które firma Juko musi odbierać 

stoimy na stanowisku, że na terenach zamieszkałych przylegających do blokowisk, 

spółdzielni jak najbardziej ta firma jest zobowiązana do wywiezienia tych odpadów 
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zielonych. Natomiast z placów, które są niezamieszkałe, z terenów nie przylegających  

do blokowisk spółdzielnie czy też wspólnoty, TBS muszą w swoim zakresie zorganizować 

sobie wywóz tychże odpadów.” 

 

Pan Jan Dziemdziora: „Pytałem, czemu zainteresowani nie otrzymali w tej sprawie 

odpowiedzi w ustawowym czasie?” 

 

Pan Adam Karzewnik: „Sprawdzę, kiedy to pismo do nas dotarło i dlaczego odpowiedzi  

w terminie nie było. Podejrzewam, że termin nie upłynął jeszcze, ale będzie to na pewno 

wyjaśnione.” 

 

Odpowiadając na pytania pani Urszuli Czubały pan Ryszard Żak powiedział: „Jeśli chodzi  

o sprawę zakazu zatrzymywania na ul. Wysokiej – będzie to przedstawione na Komisji 

Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w  dniu jutrzejszym. O stanowisku Komisji w tej sprawie 

zostanie pani radna poinformowana pisemnie.” 

 

Pan Adam Karzewnik – odnosząc się do sprawy ogrodu jordanowskiego przy Domu Seniora 

powiedział: „Musimy przeanalizować jak wygląda sprawa z własnościami tamtejszych 

nieruchomości. Na pewno nie możemy wybudować takiego ogrodu na ternie spółdzielni 

mieszkaniowej. Nie wiemy też w tym momencie jakie będą możliwości budżetowe – czy  

da się to umieścić w budżecie miasta na rok przyszły.” 

 

Pan Adam Karzewnik – odpowiadając na wnioski pana Przemysława Winiarskiego 

powiedział, że proponowana propozycja nazwy zostanie dodana do banku nazw dla ulic, rond 

placów. W najbliższym czasie będzie to rozpatrywane i ewentualnie przedstawimy 

propozycje dla Rady.” 

 

Pan Przemysław Winiarski: „Wnioskowałem o ponadstandardowe zajęcie się tym tematem 

przewidując, że nie będzie tutaj oporu ze strony żadnych radnych. Liczyłbym tutaj  

na bezpośrednią inicjatywę Prezydenta Miasta a nie tylko na przekazanie tej propozycji do 

banku nazw.” 

 

Pan Marian Błaszczyński: „Procedura i możliwość też jest taka, że to grupa radnych może 

wysunąć projekt uchwały  - a tak rozumiem, że pan prezydent musi postępować zgodnie z 

procedurami.” 

 

Pan Andrzej Kacperek – odpowiadając na kwestię rowerów powiedział:  „Kwestia ta leży  

w kompetencjach dyrektorów szkół, którzy w ramach trwałego zarządu zarządzają zarówno 

budynkami, jak i nieruchomościami, na których budynki szkolne się znajdują. Nie byłyby  

to jakieś wielkie wydatki, więc jeżeli w danej placówce oświatowej istnieje taka potrzeba,  

to dyrektor oczywiście w ramach budżetu jednostki jest w stanie zapewnić takie miejsce.” 

 

Pan Przemysław Winiarski: „Miasto ma prawo i obowiązek kształtować politykę również 

dyrektorów szkół i myślę, że może w jakiś sposób na tę politykę wpływać, stąd moja prośba.” 

 

Pan Marian Błaszczyński: „Widzę, że pan prezydent weźmie sobie to do serca i będzie takie 

konsultacje prowadził.” 
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Pan Bogdan Munik odpowiadając na kwestię poruszoną przez pana Bronisława Brylskiego 

zasugerował, że o odpowiedź pan radny powinien zwrócić się do tej osoby, na którą się 

powołuje. 

 

Pan Bronisław Brylski: „Zwrócę się w tej sprawie na piśmie.” 

 

Elżbieta Łągwa Szelągowska – odpowiadając na pytanie pana Tomasza Sokalskiego 

powiedziała: „Jeśli chodzi o BIP MOK to są tam informacje ogólne, nie ma tam zarządzenia, 

regulaminu i cennika a w związku z tym, że pytanie jest bardzo szczegółowe zobowiązuję sie 

do udzielenia w jak najszybszym terminie odpowiedzi pisemnej.” 

 

Pan Ryszard Żak: „Zarówno nawierzchnia ul. Świerczów jak i ul. Świerczowskiej była 

remontowana przy użyciu destruktu. Niestety nie jesteśmy zadowoleni z tego typu 

rozwiązania. Dzisiaj odbędzie się spotkanie u prezydenta Karzewnika i będziemy omawiali 

propozycje planu remontów na przyszły rok i tę ulicę na tym spotkaniu również postaramy się 

omówić i zaproponować do budżetu na przyszły rok.” 

 

Pan Marian Błaszczyński: „No to na pewno. Tyle, ze ulica Świerczów to w tej chwili nawet 

trudno jest przejść. Nie wiem, czy to może jeszcze czekać do przyszłego roku.” 

 

Pan Ryszard Żak: „To wszystko zależy od posiadanych środków finansowych, których – nie 

ukrywam – na chwilę obecną mamy niewielką ilość tak że gospodarujemy według 

posiadanych środków finansowych.” 

 

Pan Marian Błaszczyński: „Myślę, że pan prezydent weźmie pod uwagę chociaż  

ul. Świerczów i być może jakieś środki uda się znaleźć i uchwałą rady przesunąć.” 

Pan Marian Błaszczyński – powtórzył prośbę radnego Czajki o przełożenie trelinki  

na ul. Kazimierza Wielkiego – jeśli tylko jest to możliwe. 

 

Pani Jadwiga Wójcik – poprosiła o pisemne odpowiedzi na postawione przez siebie kwestie. 

 

Odpowiadając na pytanie pana Krzysztofa Kozłowskiego pan Ryszard Żak powiedział,  

że zielony obrys wokół dziury w drodze informuje rzeczywiście , że w najbliższym czasie  

te remonty zostaną przeprowadzone. Najprawdopodobniej będzie to miało miejsce jeszcze  

w tym tygodniu. 

 

Pan Adam Karzewnik – odpowiadając na pytanie dot. stawek za wywóz odpadów 

komunalnych powiedział: „Prezydent spotykał się ze wszystkimi spółdzielniami. Został 

ustalony taki zespół roboczy do ustalenia tej nowej stawki. W poniedziałek odbyło się 

pierwsze spotkanie. Mam nadzieję, że do sesji październikowej będziemy w stanie 

zaproponować takie stawki, które by satysfakcjonowały zarówno spółdzielnie jak  

i mieszkańców indywidualnych. 

 

Odpowiadając na pytania pana radnego Ludomira Penciny pani Agata Wypych powiedziała, 

że zgłoszona przez pana radnego kwestia dotyczyła wykaszania rowów przy ul. Zalesickiej. 

Było trochę problemów z wykonawcą realizującym tego rodzaju usługę. Nowy wykonawca 

został już wyłoniony i w najbliższym czasie to zadanie zostanie wykonane.  

 

Pani Agata Wypych – odnosząc się do kwestii przedłużenia trasy linii autobusowej  

nr 8 powiedziała, że po konsultacji z Prezesem MZK należy stwierdzić, iż wydłużenie tej 
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trasy nie jest w tym momencie możliwe. Na 2014 r. jest przewidziana zmiana rozkładu jazdy  

i być może uda się pewne trasy przedłużyć. Najwcześniej realizacja postulatu przedłużenia 

linii nr 8 możliwa będzie na początku 2014 r. 

 

Pan Ludomir Pencina – poprosił o zaproszenie Rady Osiedla i jego samego do konsultacji  

w tej sprawie w przyszłym roku. 

 

Pan Adam Karzewnik – odpowiadając na pytanie pana Adama Gaika powiedział: „Tam 

występuje problem techniczny (skrzyżowanie ul. Częstochowskiej i Dmowskiego) 

odwodnienia tego miejsca – w przypadku dużych opadów deszczu zbiera się woda i nie  

ma w zasadzie możliwości jej odprowadzenia. W tej chwili trwają prace związane  

z rozwiązaniem tego problemu technicznego. Jak tylko się uda rozwiązać ten problem  

to wówczas będzie można wyposażyć to miejsce w asfalt. 

 

Pan Adam Gaik – zwrócił uwagę, aby nie zapomnieć o tym krótkim fragmencie ulicy i aby 

ten remont w tym miejscu możliwie szybko zakończyć. Na pewno fragment ten wymaga 

uzupełnienia wczesną wiosną. 

 

Punkt 12 

 

Sprawy różne.  

 

Pan Marian Błaszczyński – poinformował, że wyłożona została lista dla radnych –  

na 1 listopada i dni następne – aby brać udział w zbiórce przed cmentarzami na odnowienie 

zabytków. 

 

Pan Marian Błaszczyński – poinformował, że Klub Radnych „Razem dla Piotrkowa” 

powiększył się, akces do klubu zgłosił pan radny Marek Konieczko. 

 

 

Punkt 13 

 

Zamknięcie obrad XXXVI Sesji.   

 

Wobec wyczerpania porządku Przewodniczący Rady Miasta, pan Marian Błaszczyński 

zamknął posiedzenie XXXVI Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta 

 

 

   Marian Błaszczyński 

 

 
 

Protokół na podstawie dźwiękowego  

zapisu przebiegu obrad sporządził: 

 

 

Jan Winiarski  


