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PROTOKÓŁ NR XLI/14 

 

z XLI Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, 

która odbyła się w siedzibie Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim, 

ul. Pasaż Karola Rudowskiego 10  

w dniu 19 lutego 2014 roku 

w godz. 9
00

-10
30

 

 

 

Punkt 1 

 

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad 

 

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

Stwierdził, że w Sesji uczestniczy 19 radnych co wobec ustawowej liczby  

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

prawomocne uchwały. 

 

Radni obecni na XLI Sesji Rady Miasta: 

 

1. Paweł Banaszek 

2. Marian Błaszczyński 

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 
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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.  

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 XL Sesji Rady Miasta. 

4. Podjęcie uchwał w sprawie: 

4.1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej;  

4.2. zmiany budżetu Miasta na 2014 rok; 

4.3. nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Piotrkowie 

Trybunalskim przy ul. Sulejowskiej 45, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki 

nr 231/64, 231/65, 231/90 obręb 20 o łącznej powierzchni 0,1234 ha, której 

właścicielem jest Skarb Państwa;  

4.4. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie m. Piotrkowa Trybunalskiego na 2014 rok; 

4.5. uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2014-2020; 

4.6. wniesienia przez Gminę Piotrków Trybunalski aportu w formie wkładu pieniężnego 

do Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim; 

4.7. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenów w rejonie ulicy Wierzejskiej – „Strzelnica” w Piotrkowie Trybunalskim; 

5. Interpelacje i zapytania radnych. 

6. Informacja w zakresie art. 36 ust. 1-4 ustawy z dnia 27 marca o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym. 

7. Informacja z działalności Prezydenta Miasta miedzy sesjami. 
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8. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta dotycząca interpelacji, które wpłynęły między 

sesjami. 

9. Odpowiedzi na zapytania radnych. 

10. Sprawy różne. 

11. Zamknięcie obrad XLI Sesji Rady Miasta. 

 

 

Pan Marian Błaszczyński poinformował, że do porządku obrad chce wprowadzić 

następujące autopoprawki: 

Punkt 4.1 – Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z I 

autopoprawką Prezydenta Miasta z dnia 17 lutego 2014 r.. 

Punkt 4.8 – Podjęcie uchwały w sprawie wniosku Jolanty i Macieja małż. Piekarskich o 

stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XXXII/480/05 Rady Miasta w Piotrkowie 

Trybunalskim z dnia 26 stycznia 2005 roku w sprawie uznania obszaru za użytek 

ekologiczny. 

 

 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (19-0-0) Rada Miasta przyjęła proponowany 

porządek obrad XLI Sesji Rady Miasta w następującym brzmieniu: 

 

 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie zmian do porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XL Sesji Rady Miasta. 

4. Podjęcie uchwał w sprawie: 

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

z dnia 17 lutego 2014 r.;  

4.2. zmiany budżetu Miasta na 2014 rok; 

4.3. nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Piotrkowie 

Trybunalskim przy ul. Sulejowskiej 45, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki 

nr 231/64, 231/65, 231/90 obręb 20 o łącznej powierzchni 0,1234 ha, której 

właścicielem jest Skarb Państwa;  

4.4. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie m. Piotrkowa Trybunalskiego na 2014 rok; 

4.5. uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2014-2020; 

4.6. wniesienia przez Gminę Piotrków Trybunalski aportu w formie wkładu pieniężnego 

do Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim; 

4.7. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenów w rejonie ulicy Wierzejskiej – „Strzelnica” w Piotrkowie Trybunalskim; 

4.8. wniosku Jolanty i Macieja małż. Piekarskich o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr 

XXXII/480/05 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia  

26 stycznia 2005 roku w sprawie uznania obszaru za użytek ekologiczny. 

5. Interpelacje i zapytania radnych. 

6. Informacja w zakresie art. 36 ust. 1-4 ustawy z dnia 27 marca o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym. 
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7. Informacja z działalności Prezydenta Miasta miedzy sesjami. 

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

sesjami. 

9. Odpowiedzi na zapytania radnych. 

10. Sprawy różne. 

11. Zamknięcie obrad XLI Sesji Rady Miasta. 

 

Punkt 3 

 

Przyjęcie protokołu z XL Sesji Rady Miasta 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (19-0-0) Rada Miasta przyjęła Protokół 

z XL Sesji Rady Miasta. 

 

Punkt 4 

Podjęcie uchwał 

 

Punkt 4.1 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z I 

autopoprawką Prezydenta Miasta z dnia 17 lutego 2014 r. 

Opinie Komisji: 

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (13-0-6) Rada Miasta podjęła Uchwałę  

Nr XLI/741/14 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z I 

autopoprawką Prezydenta Miasta z dnia 17 lutego 2014 r. 

Punkt 4.2 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2014 rok 

Opinie Komisji: 

Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna. 

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna. 

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

Nr XLI/742/14 w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2014 rok 

Punkt 4.3 

Podjęcie uchwały w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 

położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Sulejowskiej 45, oznaczonej w ewidencji 

gruntów jako działki nr 231/64, 231/65, 231/90 obręb 20 o łącznej powierzchni 0,1234 ha, 

której właścicielem jest Skarb Państwa 
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Opinie Komisji: 

Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna. 

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (14-0-4) Rada Miasta podjęła Uchwałę  

Nr XLI/743/14 w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 

położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Sulejowskiej 45, oznaczonej w ewidencji 

gruntów jako działki nr 231/64, 231/65, 231/90 obręb 20 o łącznej powierzchni 0,1234 ha, 

której właścicielem jest Skarb Państwa 

Punkt 4.4 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie m. Piotrkowa Trybunalskiego na 

2014 rok 

 

Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna. 

Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji – nie wydała opinii – 

wystosowała wniosek do Prezydenta Miasta o wycofanie projektu uchwały celem ponownego 

przeanalizowania i umieszczenia w niej zapisów dot. urządzenia w Piotrkowie Trybunalskim 

cmentarza dla zwierząt.  

Pan Jan Dziemdziora: „Miałem swój udział w tym wniosku jednak pop osiedzeniu Komisji 

pan Kierownik  Referatu Usług Komunalnych poinformował mnie telefonicznie, że te kwestie 

są już uregulowane w formie uchwały a stało się to w połowie minionego roku. W związku z 

tym mam pytanie: czy te kwestie w dalszym ciągu są kolizyjne, czy tak to może być i 

dlaczego o tym nie wiedzieliśmy na posiedzeniu Komisji?” 

Pani Anna Karlińska: „To nie można powiedzieć, że są kolizyjne tylko, że są rozłączne. 

Ustawa, na podstawie której jest podejmowana niniejsza uchwała o ochronie zwierząt w art. 

11a stricte określa jaki powinien być jej przedmiot. Wymienia punkty obligatoryjne i 

wymienia punkty fakultatywne. Nie ma tam żadnej mowy o grzebowiskach. Zorganizowanie 

grzebowiska jest sprawą zupełnie niezależną od tej uchwały a wpisanie tam tego zagadnienia 

może spowodować ze strony wojewody niebezpieczeństwo uchylenia tej uchwały. Wydaje mi 

się, że te sprawy w ogóle nie są kolizyjne ani się nie wykluczają wzajemnie. Nadawać bieg 

organizacji grzebowiska – jeśli państwo uznają, że taka potrzeba w mieście Piotrkowie jest – 

to zupełnie ta uchwała ani nie pomaga ani nie zaszkodzi. Natomiast wpisanie tego do tej 

uchwały może stworzyć ryzyko jej uchylenia i niepotrzebnego wydłużenia procedury.” 

Pan Jan Dziemdziora: „Dla doprecyzowania sprawy należałoby stwierdzić, że 28 sierpnia 

2013 r. podjęliśmy uchwałę Nr 670 gdzie m.in. jest ustalenie i rozstrzygnięcie co do 

grzebowisk i spalarni zwłok. Żeby to było jasne, że te sprawy mamy już uregulowane – jest 

kwestia wykonania tej uchwały.” 

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

Nr XLI/744/14 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie m. Piotrkowa Trybunalskiego na 2014 

rok 
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Punkt 4.5 

 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego na lata 2014-2020 

 

Opinie Komisji: 

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

pozytywna. 

Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego – 

opinia pozytywna. 

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

Nr XLI/745/14 w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 

2014-2020 

 

Punkt 4.6 

 

Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia przez Gminę Piotrków Trybunalski aportu  

w formie wkładu pieniężnego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  

w Piotrkowie Trybunalskim. 

 

Opinie Komisji: 

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna. 

Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna 

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

Nr XLI/746/14 w sprawie wniesienia przez Gminę Piotrków Trybunalski aportu  

w formie wkładu pieniężnego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  

w Piotrkowie Trybunalskim. 

 

Punkt 4.7 

 

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulicy Wierzejskiej – „Strzelnica” 

w Piotrkowie Trybunalskim 

 

Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna 

Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego – 

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

Nr XLI/747/14 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulicy Wierzejskiej – „Strzelnica” 

w Piotrkowie Trybunalskim 

 

Punkt 4.8 

 

Podjęcie uchwały w sprawie wniosku Jolanty i Macieja małż. Piekarskich o stwierdzeniu 

nieważności uchwały Nr XXXII/480/05 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia  

26 stycznia 2005 roku w sprawie uznania obszaru za użytek ekologiczny. 

 

Opinie Komisji: 

Komisja Rewizyjna – zapoznała się z wnioskiem państwa Jolanty i Macieja Piekarskich i 

uznała wniosek za bezzasadny. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (14-0-7) Rada Miasta podjęła Uchwałę  

Nr XLI/748/14 w sprawie wniosku Jolanty i Macieja małż. Piekarskich o stwierdzeniu 

nieważności uchwały Nr XXXII/480/05 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia  

26 stycznia 2005 roku w sprawie uznania obszaru za użytek ekologiczny 

  

 

Punkt 5 

Interpelacje i zapytania radnych 

 

Pan Jan Dziemdziora: „Wstępnie już konsultowałem sprawę z panem Pawlakiem niemniej w 

kontaktach z mieszkańcami padają pytania co z nowymi stawkami za odpady, które weszły w 

życie z dniem 1 lutego i co z tymi stawkami, które obowiązywały do końca stycznia. 

Mieszkańcy interpretują to jako swego rodzaju nadpłaty i w związku z tym chciałbym, żeby 

pan Włodzimierz Pawlak tę kwestię jeszcze raz podniósł bo nie wykluczone, że takie pytania 

w stosunku do innych radnych będą wracać.” 

 

Pan Jan Dziemdziora: „Kiedy podjąłem temat grzebowiska dla zwierząt to stworzyły się 

wśród mieszkańców miasta jakby dwa obozy. Jeden obóz, który tę ideę generalnie popiera i 

obudzili się także mieszkańcy, którzy nie cierpią psich odchodów. Informowałem pana 

Komendanta Straży Miejskiej, że będę dzisiaj o to pytał – chodzi mi o to, żeby poszła 

informacja do mieszkańców, że z odchodami braci mniejszych również walczymy. Wychodzi 

na to, że niezbyt skutecznie dlatego, że mieszkańców po roztopach oburza fakt, iż – 

szczególności w tych miejscach, gdzie są duże zbiorowiska ludzi (blokowiska) – tych 

odchodów jest bardzo dużo. I pozwolę sobie tutaj – w takim sensie prewencyjnym – 

stwierdzić (a myślę, że pracownicy służby zdrowia, lekarze to potwierdzą) w 3 zdaniach. 

Toksokaroza – jest groźną chorobą pasożytniczą. Poprzez kontakt ze skażoną glebą, 

pożywieniem lub skażonymi zwierzętami i ich odchodami dostają się do organizmu człowieka. 

Cytuję to dlatego, że są to bardzo groźne choroby – jak się tutaj zdążyłem dowiedzieć. Inna 

choroba to bąblowica – choroba pasożytnicza wywoływana przez tasiemce. Człowiek może się 
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nią zarazić od psa bowiem wywołujący ją rodzaj tasiemców bytuje w organizmach wszystkich 

psowatych. Do tego dochodzą grzybice odzwierzęce itd. Także szanując sympatyków i 

właścicieli zwierząt domowych trzeba i również mieć w polu widzenia prawa i obowiązku 

tychże – a w szczególności ze wskazaniem na obowiązki z tego wynikające.” 

 

Pan Jan Dziemdziora: „W projekcie remontu dróg na bieżący rok jest przewidziany m.in. 

remont chodnika na ul. Szkolnej – jest to rogatka pana radnego Masiarka – pomiędzy ul. 

Wyspiańskiego a Al. Armii Krajowej. Spotkałem się z uwagami mieszkańców tych 

segmentów usytuowanych pomiędzy ul. Kościelną a Al. A. Krajowej – postulaty tychże 

sprowadzają się do tego, że w tych segmentach jest bardzo dużo placówek usługowych i 

innych, które generują duży ruch pojazdów. Wnioskodawcy kierują swoje postulaty w tym 

kierunku, żeby przy remoncie tego chodnika na wzdłuż ogrodzenia III LO położyć po prostu 

czwartą płytę, która by pozwoliła parkować samochodom na chodniku jednym kołem co by w 

rezultacie upłynniło ruch na tej jezdni.” 

 

Pani Urszula Czubała: „Na poprzedniej sesji zgłaszałam w sprawie ul. Pawłowskiej. Jeszcze 

raz chciałam ponowić tę sprawę ponieważ ul. Pawłowska na odcinku od ul. Rajkowskich do 

ujęcia wody jest zalewana w czasie roztopów i tam brakuje jakiegoś odwodnienia. Pan 

prezydent powiedział, że właśnie jest problem z tym odwodnieniem. Jest tam taki mały lasek, 

gdzie przechodzi rów – ten rów jest w tej chwili zarośnięty, nie jest drożny. Być może, że 

udrożnienie tego rowu spowodowałoby, że ta woda nie spływałaby na ten odcinek ul. 

Pawłowskiej. Poprosiłabym tu o zwrócenie uwagi.” 

 

Pani Urszula Czubała: „Chodnik przy trójkącie bermudzkim na ul. Wysokiej, który idzie do 

ulicy Topolowej jest również zalewany. I mieszkańcy też mi zgłaszali, że brak jest 

właściwego odwodnienia przy tym chodniku.” 

 

Pan Adam Gaik: „Od jakiegoś czasu w Biurze Rady Miasta są wyłożone 3 koncepcje 

przebudowy ul. Roosevelta. W tej chwili mamy też koncepcje wspólne inwestycji z 

powiatem. Chciałem zapytać, czy to się w jakiś sposób łączy z tym wspólnym projektem z 

powiatem, czy to jest rozłączne, czy to jest nasza własna inicjatywa w przypadku gdyby 

wspólna inicjatywa z powiatem nie doszła do skutku? Chciałbym uzyskać kilka informacji w 

tym kierunku.” 

 

Pan Ludomir Pencina: „Chciałem zapytać o stan robót na ul. Świerczowskiej związanych z 

budową kanalizacji. Jest już chyba kolejny termin zakończenia, kolejny termin otwarcia ulicy. 

Jest to bardzo uciążliwa sprawa dla mieszkańców i tygodniowo mam 2-3 telefony kiedy się to 

zakończy. Przedstawiciel firmy Skanska dzwonił do mnie – pierwszym terminem, który 

podawał to było koniec grudnia, później styczeń, a teraz już przestał dzwonić.” 

 

Pan Przemysław Winiarski: „chciałbym zapytać pana dyrektora Heinzla – jeżeli jest -  o to, 

jakie zamierza podjąć działania, żeby zapobiec łamaniu regulaminu na basenie. Chodzi mi 

tutaj o pewne nieobyczajne zachowania niektórych panów, z tego co słyszałem również pań. 

Generalnie chodzi o to, że tam chodzi również dzieci – czego ci panowie i te panie nie 

zauważają i niestety nie widzę jakichkolwiek działań dyscyplinujących w odniesieniu do 

paradowania w stroju Adama, o branie kąpieli w stroju Adama. Z jakiś powodów w domach 

tego nie robimy w obecności dzieci i chcielibyśmy – a jestem wyrazicielem opinii wielu osób 

– uniknąć tego typu sytuacji również w miejscu publicznym, jakim jest basen. To nie jest 

prywatny folwark, prywatna łazienka czy dom tych panów i tych pań tylko to jest miejsce 



9 

 

publiczne. A nie widzę jakichkolwiek działań, które by zmierzały do zdyscyplinowania i do 

wprowadzenia wreszcie przestrzegania porządku publicznego w tych miejscach.” 

 

Pan Przemysław Winiarski: „Drugie pytanie – myślę, że skierowane do pani dyrektor 

Majczyny dotyczy reklamacji związanej z budowa ulicy Krętej. Tam już była ona raz 

rozpatrywana i była poprawka czyniona – chodzi o zastoisko wody na skrzyżowaniu ul. 

Poleśnej z ul. Krętą. Skutek naprawy jest taki, że zastoisko jest mniejsze, ale nadal jest. 

Chciałbym zaapelować, żebyśmy na to zwrócili uwagę zanim upłynie okres gwarancji – bo 

potem będzie po temacie.” 

 

Pan Przemysław Winiarski: „Jeśli chodzi o rozlewiska to skrzyżowanie i rejon ul. Asnyka i 

ul. Rzemieślniczej. Tam po większych opadach jest olbrzymie rozlewisko i olbrzymie 

zastoisko wodne i niestety dzieci przyjeżdżające do szkoły nie mają jak wysiąść z 

samochodów i jak przejść do tej szkoły. Wydaje się, że rozwiązaniem byłoby rozbudowanie 

kanalizacji deszczowej o ok. 100-150m ponieważ w rondzie zrealizowanym (tzw. rondzie 

WWW) jest kanalizacja deszczowa, jest nawet wyprowadzenie w ulicę Rzemieślnicza 

przewidziane dla tejże kanalizacji deszczowej. Brakuje natomiast ok. 150m odcinka, żeby 

można było tę wodę odprowadzić. Chciałbym podkreślić, że niedawno zostały wydane 

pozwolenia i zostały zrealizowane inwestycje, dwie duże inwestycje – jedna to budowa 

przychodni i duży utwardzony teren wokół tej przychodni a druga inwestycja – w zasadzie już 

chyba też zakończona – blok przy ul. Rzemieślniczej, gdzie pozwolono (nie było innego 

wyjścia) na powierzchniowe odprowadzanie wód deszczowych. Te warunki się troszeczkę 

zmieniły ponieważ teren został w dużej mierze utwardzony i w tej chwili owo 

powierzchniowe odprowadzenie wód deszczowych skutkuje tym, że bardzo duża jej ilość 

pojawia się na ulicy. I wydaje mi się, że zrealizowanie tego odcinka kanalizacji byłoby 

stosunkowo niewielkim kosztem a rozwiązałoby to  pewien realny problem, który tam się 

pojawia. Trzy instytucje – szkoła, przychodnia, duży blok mieszkalny.” 

 

Pan Rafał Czajka: „Chciałem skierować swoje pytanie do pana dyrektora Heinzla – i dotyczy 

ono przyszłości skateparku w 2014 roku. Jakie są plany dotyczące tego obiektu?” 

 

Pan Rafał Czajka: „Drugie pytanie kieruję do pani radnej Urszuli Czubały: Co to jest trójkąt 

bermudzki przy ulicy Wysokiej?” 

 

Pan Mariusz Staszek: „Chciałbym się przychylić do pytań pana radnego Winiarskiego – 

chodzi o ulicę Geodezyjną. Na spotkaniu z RO Przyszłość z mieszkańcami w sprawie budżetu 

obywatelskiego był podnoszony temat dot. bezpieczeństwa osób poruszających się tą ulicą na 

odcinku od ul. Wolborskiej do ul. Asnyka. Tam brakuje chodnika. Na jednym z 

zeszłorocznych spotkań z prezydentem Karzewnikiem był taki wniosek skierowany, aby 

zrobić ten kawałek jezdni jednokierunkowym i do tej pory nie zostało to w żaden sposób 

przeanalizowane a patrząc na bezpieczeństwo należałoby zwrócić na to uwagę, gdyż znajduje 

się tam sklep Biedronka, co powoduje, że bardzo dużo osób porusza się tym odcinkiem. 

Brakuje też tego chodzika i to powoduje, że mieszkańcy narażeni są na utratę zdrowia.” 

 

Pan Tomasz Sokalski: „Ja dostałem informację, że na obu basenach w Piotrkowie pomimo 

zainstalowania nie działają systemy solarne. Chciałbym się dowiedzieć czy jest to prawdą. 

Jeśli tak to dlaczego? Jeśli nie – to czy są robione jakieś techniczne przeglądy tych instalacji? 

Jest to budynek użyteczności publicznej. Jeśli tak to proszę o przedstawienie ostatniego 

protokołu z takiego badania instalacji solarnej.” 

 



10 

 

Pan Tomasz Sokalski: „Druga rzecz dotyczy linii autobusowej nr 8. Od niedawna niektóre 

autobusy jadąc w kierunku oczyszczalni jadą dookólnie – a więc przez ulicę Świerczowską. 

Mieszkańcy ulicy Świerczowskiej zwrócili się do mnie z prośbą bym zaapelował o 

zwiększenie częstotliwości tych kursów. I tak np. od godz. 16 do 19 (czy też do 20) żaden 

autobus nie kursuje ul. Świerczowską natomiast częstotliwość dzienna na tej linii dookólnej 

to 9 czy 8 razy w ciągu dnia (w dzień powszedni) i  bodajże 5 razy w sobotę i 4 razy w 

niedzielę. Czy jest taka możliwość?” 

 

Pani Katarzyna Gletkier: „Chciałabym zauważyć taki problem. Ostatnio przy korzystaniu z 

sauny na naszym basenie miałam wrażenie, że sauna ta nigdy w jej życiu nie była 

remontowana ani czyszczona. Taka uwaga, że może znalazłyby się jakieś pieniążki na remont 

tej sauny. Jest stan techniczny w środku jest praktycznie karygodny.” 

 

Pani Katarzyna Gletkier: „2-3 miesiące temu zgłaszałam takie pytanie dot. oświetlenia placu 

zabaw przy ul. E. Plater. Wiem, że sąsiedzi składali wnioski z prośbą o postawienie lampy 

oświetleniowej. Jako, że zbliża się okres letni  i jest coraz cieplej będziemy zauważać pewnie 

coraz częściej późnymi wieczorami osoby, które zakłócają spokój. Taka lampa – nie 

ukrywam – bardzo by się tam przydała, jest tam ciemno. Czy jest to rozpatrywane? Kiedy ta 

lampa się tam pojawi?” 

 

Pan Jan Dziemdziora: „Kiedy przywoływałem projekt remontu chodników i dróg zapomniało 

mi się, że były deklaracje że wyremontujemy w ramach tego projektu schodu biegnące w 

ciągu pieszym pomiędzy ul. Słowackiego (od przejazdu kolejowego) do ul. Narutowicza. Ja w 

tej sprawie występowałem w ubiegłym roku, otrzymałem informację pozytywną w tym 

sensie, że do sierpnia była deklaracja wykonania remontu. Później się to zapomniało i 

otrzymałem przeprosiny na piśmie. Była też informacja, że w 2014 r. temat będzie 

załatwiony. Widzę, że tego tematu nie ujęto – w związku z tym pytam: co z tymi schodami? 

Chcę powiedzieć też chyba 1,5 tygodnia temu bardzo poważenie potłukła się tam osoba 

piesza.” 

 

Pan Ludomir Pencina: „Chciałem tutaj dodać jedną ważną rzecz w sprawie linii nr 8. 

Mieszkańcy ulicy Świerczowskiej od wielu lat postulowali, żeby linia nr * przebiegała przez 

ulicę Świerczów i ul. Świerczowską. To zostało wprowadzone – z resztą na moje wielokrotne 

też starania do MZK. Muszę powiedzieć, że nie wszyscy są zadowoleni – np.  mieszkańcy ul. 

Zalesickiej dzwonią do mnie bardzo niezadowolenie z przebiegu. Rozmawiałem w tej sprawie 

z prezesem Stankowskim – mamy się spotkać z delegacją mieszkańców ul. Zalesickiej i 

Świerczowskiej żeby po prostu skorygować jeszcze raz ten rozkład i może zmienić trasę i 

częstotliwość. Pan prezes Stankowski dał taki projekt, żeby do maja zaobserwować jak 

wygląda ruch na tej trasie i jak to się sprawdza w praniu i dopiero decyzje podjęli w maju lub 

w czerwcu. Chciałbym podkreślić, że zawsze byłem jednym z inicjatorów tego, żeby linia nr 

8 przebiegała przez Świerczów i Świerczowską.” 

 

Pani Urszula Czubała: „Chciałabym zapytać o możliwość zalegalizowania do os. Sadowa od 

ul. Łódzkiej. Tam mieszkańcy wjeżdżają po ułożonych płytach betonowych już od kilkunastu 

lat. Czy nie ma możliwości, żeby ten wjazd zalegalizować?” 

 

Pan Przemysław Winiarski: „Pani Urszula Czubała przypomniała mi istnienie trójkąta 

bermudzkiego. Chciałbym zapytać: czy i kiedy zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy 

na ul. Wysokiej lub (jeśli to nie jest możliwe) zostanie ustawiony tam zakaz zatrzymywania 

się, bądź zakaz postoju? Jeździ tamtędy komunikacja miejska (autobusy są szerokimi 
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pojazdami) i minąć się tam w karetce pogotowia a nawet jadąc samochodem osobowym 

minięcie się z autobusem miejskim w sytuacji, kiedy stoją wzdłuż ulicy Wysokiej samochody 

osobowe jest karkołomne.” 

 

Pan Przemysław Winiarski: „Pan radny Dziemdziora zauważył bardzo dużą ilość psich 

odchodów – to jest oczywiście uzależnione od mieszkańców. Ja zauważam również dużą ilość 

błota na ulicy i to w dużej mierze wynika z tego, że wiele posesji – w tym należących do 

miasta – nie posiada utwardzonej nawierzchni w obrębie tych posesji. Efekt jest taki, że 

parkujące tam samochody po prostu wywożą notorycznie to błoto na ulicę, służby miejskie 

bardzo się starają i to błoto zbierają, ale niestety nie są w stanie wiele w tej kwestii zrobić. Ja 

rozumiem, że na prywatnych właścicieli mamy niewielki wpływ, ale może te miejskie posesje 

byśmy stopniowo starali się utwardzić.” 

 

Pan Paweł Szcześniak: „Kiedy będzie w końcu finalizowana przebudowa, modernizacja ulicy 

Rolniczej? Ulica Rolnicza byłaby kontynuacją drogi północ-południe. Mamy tam zrobionych 

kilka ulic naprawdę przejezdnych i dopiero wtedy widzimy, jakie one są potrzebne kiedy inne 

ulice są remoncie w Piotrkowie. Oddanie do użytku tego traktu w całości będzie miało bardzo 

duże znaczenie dla ruchu w mieście – szczególnie w godzinach szczytu lub podczas 

prowadzonych w innych miejscach modernizacjach. Będzie to równie ciąg dalszy traktu 

rowerowego.” 

 

Pan Paweł Szcześniak – stwierdził również, że problem psich odchodów wymaga edukacji  

w społeczeństwie. Pojemniki miasto wystawiło, ale ludzie z nich nie korzystają właściwie  

i wrzucają wszystko inne, ale nie torebki z odchodami. 

 

Pan Paweł Szcześniak – postulował, aby władze miasta rozważyły pomysł połączenia dwóch 

parkingów sklepów znajdujących się w pobliżu ronda na ul. Wolborskiej. Mogłoby to 

spowodować wjazd na parking 100 m. dalej, ale nie pomogło rozładować tworzące się zatory 

komunikacyjne w pobliżu ronda. 

 

 

 

Punkt 6 

Informacja w zakresie art. 36 ust. 1-4 ustawy z dnia 27 marca o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym  

Pan Marian Błaszczyński – poinformował, że ze sprawozdaniem zapoznała się Komisja 

Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego oraz 

Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych  - nie wnosząc doń żadnych uwag. 

Zapytał, czy pozostali radni chcieliby wnieść do przedstawionego materiału jakieś uwagi w 

tym punkcie. Wobec braku zgłoszeń w tym punkcie stwierdził, że Rada Miasta przyjęła 

przedmiotową informację do wiadomości. 

Punkt 7 

Informacja o działalności Prezydenta Miasta miedzy sesjami. 

 

 

Wobec braku innych zgłoszeń Przewodniczący zamknął punkt 7. 
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Punkt 8 

 
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta dotycząca interpelacji, które wpłynęły 

między XL a XLI 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 9 

Odpowiedzi na zapytania radnych.  

 

Pan Włodzimierz Pawlak: „Rozmawialiśmy z panem radnym Dziemdziorą jeszcze przed 

Sesją, próbując wyjaśnić sprawę. My mamy rozstrzygnięty przetarg na odbiór  

i zagospodarowanie odpadów komunalnych na okres 2 lat. To obowiązuje od dnia 1 lipca 

2013 r. do 30 czerwca 2015 r.  Wcześniej ustaliliśmy stawki, które obowiązywały od lipca 

2013 r. do 31 stycznia 2014 r. Pod koniec roku 2013 przeanalizowaliśmy wszystkie koszty 

związane z funkcjonowaniem tego systemu, mieliśmy już dane z przetargów jakie kwoty 

mamy zapłacić firmom, które zajmują się odbiorem i zagospodarowywaniem odpadów.  

Z rachunków wyszło, że możemy stawki obniżyć. Nowe stawki obowiązują od 1 lutego 2014 

r. do 30 czerwca 2015 r. – tak, abyśmy mieli zabezpieczone pokrycie wszystkich kosztów 

funkcjonowania tego systemu.  Suma wpłat za okres od 1 lica do 31 stycznia 2014 r. odjęta  

od łącznej kwoty funkcjonowania systemu stanowiła podstawę do wyliczenia stawek nowych, 

niższych obowiązujących w okresie od 1 lutego 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. Nie  

ma tu mowy o tzw. nadpłatach ponieważ my te stawki nie obliczaliśmy od 1 lipca 2013 r.  

do 30 czerwca 2015 r. tylko to są te dwa okresy. 

 

Pan Krzysztof Byczyński: „Na wszystkie pytania, które dotyczą ZDiUM odpowiedzi udzielę 

na piśmie.” 

 

Pan Adam Karzewnik: „Jeśli chodzi o grzebowisko dla zwierząt to oczywiście ktoś, kto jest 

zainteresowany tego typu działalnością będzie mógł taką działalność otworzyć. Oczywiście 

musi spełnić te warunki, które są określone w tej uchwale, którą pan radny cytował jak 

również ta nieruchomość musi spełniać odpowiednie warunki i geologiczne i  hydrologiczne 

– zgodnie z przepisami. Ktoś, kto jest zainteresowany komercyjną działalnością 

zorganizowania grzebowiska będzie mógł się o takie zezwolenie ubiegać od gminy. Jeśli zaś 

chodzi o odchody – też prosimy o pomoc mieszkańców danych osiedli, rady osiedli żeby 

również na bieżąco interweniowały. Nie jesteśmy w stanie postawić przy każdym osiedlu iluś 

tam strażników miejskich, żeby pilnowali ludzi spacerujących z pieskami. Oczywiście takie 

interwencje są podejmowane. Ja rozumiem, że państwo odczuwacie, że one nie są w 100% 

skuteczne, ale naprawdę tu musi być  współpraca straży miejskiej, rad osiedli i mieszkańców 

danego osiedla – żeby tę kwestię wyeliminować w miarę skutecznie.” 

 

Pani Elżbieta Szmigielska: „Jeśli chodzi o ulicę Roosevelta to działamy co najmniej 

dwutorowo tzn. przygotowujemy koncepcję, którą pan radny oglądał (rozmawialiśmy też na 

Komisji) – ona jest przygotowywana i w tym roku będzie zrealizowana część projektu 
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technicznego w Biurze Inwestycji i Remontów. Natomiast jeśli chodzi o możliwość 

dofinansowania  zewnętrznego to tutaj jakby staramy się nie tylko działać samodzielnie, ale 

rozmawialiśmy ze Starostwem Powiatowym (z Zarządem Dróg Powiatowych) i taki wniosek 

jako przedsięwzięcie priorytetowe zostało zgłoszone do Strategii Rozwoju Województwa 

właśnie przez Zarząd. Dlatego jakby część tej koncepcji, która jest wykonana będzie mogła 

posłużyć realizacji i składaniu wniosku do tego zadania. Jest też druga propozycja w innym 

dokumencie pn. Strategia Innowacyjności Województwa Łódzkiego  - tam również 

zgłosiliśmy projekt,  gdzie jednym z elementów jest przebudowa części ulicy Roosevelta. Z 

której szuflady będziemy mogli skorzystać – jeszcze nie wiemy, natomiast składamy w jak 

największą ilość miejsc, żeby można było później jak najwięcej możliwości uzyskania…” 

 

Pan Adam Karzewnik: „Jeśli chodzi o termin zakończenia prac dot. budowy kanalizacji 

sanitarnej na ulicy Świerczowskiej to jest to dzień 27 kwietnia br. Już wcześniej państwo 

pytali o tę sprawę – wykonawca natrafił na pewne problemy gruntowe związane z brakiem 

możliwości posadowienia studni sanitarnych (torfy na dużej głębokości). To nie znaczy, że 

ulica nie będzie zrobiona wcześniej – jak tylko stan pogody na tyle się poprawi, że w 

dłuższym okresie czasu będzie można wyprodukować ten asfalt i wykonać tę drogę to 

oczywiście to zrobi, bo ponosi pewne konsekwencje z tego tytułu. Termin 27 kwietnia jest 

terminem ostatecznym wykonania tej inwestycji.” 

 

Pan Leszek Heinzel: „Sprawy, o których mówi pan radny Winiarski reguluje pkt 8 

Regulaminu Krytej Pływalni i po prostu uczestnicy zajęć na basenie powinni się temu 

regulaminowi podporządkować. Rozumiem, że tego typu sytuacje mogą się zdarzyć i zdarzają 

się – dlatego podejmiemy działania mające na celu pedagogizowanie ludzi, by tego po prostu 

nie robili. Oczywiście, można byłoby całą sprawę sprowadzić do absurdu – trudna sprawa. 

Będziemy to robić poprzez właściwe działania (informacja na recepcji, informacja w 

szatniach).” 

 

Pan Przemysław Winiarski: „Wiem oczywiście, że w regulaminie jest taki punkt – chodzi o 

jego przestrzeganie. Wydaje mi się, że pracowników pływalni mamy sporo i od czasu ich 

wizyta w szatni pozwoliłaby zobiektywizować skalę problemu.” 

 

Pani Jadwiga Wójcik: „Na to trzeba byłoby osobne kabiny porobić, tak żeby ludzie mieli w 

ogóle możliwość chowania się za jakąś firaneczką. Ja bywałam na różnych basenach w 

Europie i nie widziałam, żeby były jakieś takie osobne przegródki, żeby chować się. Raczej 

tam jest to sprawa nieunikniona, że tą goliznę się będzie… Dlatego jest podzielone na męskie 

i damskie przedziały i trudno- to jest jednak pływalnia, gdzie ludzie przebierają się i idą pod 

prysznic. Ja rozumiem, że to już zależy od kultury osobistej człowieka, ale tego się nie 

upilnuje i myślę, że stworzy to jakieś takie nieprzyjemne sytuacje, ale nie wiem czy to jest do 

opanowania.” 

 

Pan Przemysław Winiarski: „Ja myślę, że pani radna była ostatnio na basenie w czasach 

głębokiej komuny i chciałbym uświadomić pani radnej, że możliwa jest kąpiel pod 

prysznicem na basenie w kąpielówkach. Jeśli pani radna sądzi, że kąpać można się tylko bez 

kąpielówek to nie radzę udawania się na basen.” 

 

Pani Jadwiga Wójcik: „Byłam niedawno na basenie – nawet pisano o tym gazetach, że to 

niecka przeze mnie pękła, ale jeszcze raz powtarzam – bywałam na basenie bardzo często i to 

na zachodzie Europy, gdzie komuna nie sięgała i takie obyczaje niestety na pływalniach w 

Europie są codziennością.” 
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Pan Przemysław Winiarski: „Prosiłbym, aby pan dyrektor potwierdził – bo na pewno ma takie 

informacje, bo wiem że kierownictwo basenu dzwoniło do jednej ze szkół, której uczniowie 

byli świadkami naprawdę bardzo gorszących scen na basenie. Chodzi mi o to, żeby zapobiec 

takim sytuacjom, że 7-letnie dzieci poddane zostały demoralizacji.” 

 

Pani Urszula Czubała – odpowiadając na pytanie pana Rafała Czajki powiedziała: „Trójkąt 

bermudzki jest to plac zabaw dla dzieci pomiędzy ulicami Wysoką, Łódzką i Topolową.” 

 

Pan Adam Karzewnik: „Jeśli chodzi o ulicę Krętą to oczywiście w ramach gwarancji 

dokonamy przeglądu i jeżeli nie zostało to poprawione tak, jak należy to wykonawca będzie 

musiał to poprawić. W sprawie rozlewisk i zastoisk przy ulicy Asnyka i ul. Rzemieślniczej to 

chciałbym zauważyć, że nie wszędzie musi być budowana kanalizacja deszczowa pod ziemią 

czyli umiejscowienie tam rur, studzienek, które  później powodują to, że w jakimś tam czasie 

z powodu awarii ulica się zapada. Tam, gdzie jest to możliwe można odprowadzać wody 

opadowe systemem powierzchniowym (przykrawężnikowe cieki), ale ja oczywiście w tej 

chwili nie powiem w jaki sposób tam poradzimy sobie z tym tematem. Na pewno się 

przyjrzymy  - być może będzie tam potrzeba wybudowania kanalizacji deszczowej i jeśli 

budżet na to pozwoli to wykonamy w takim przypadku projekt i zaplanujemy inwestycję.” 

 

Pan Adam Karzewnik: „Jeśli chodzi o ul. Wysoką to daje się tam rzeczywiście zauważyć 

problem z komunikację miejską i parkującymi tam samochodami, ale oczywiście są tam 

znaki, które zakazują postoju. W związku z tym będziemy apelować do straży miejskiej, aby 

egzekwowała te znaki i do policji, żeby nie dochodziło do tego typu konfliktów. Jest znak – 

zakaz postoju, zakaz parkowania. Są dwa obozy, dwie opcje – jedni chcą, żeby była 

jednokierunkowa a inni nie chcę, żeby to była ulica jednokierunkowa. Jest to osiedle już nie 

najmłodsze, jest wielu ludzi starszych, którzy mają problem dojścia do przystanku MZK. Na 

razie będziemy dążyli do tego, żeby nie dochodziło tam do blokowania ruchu na tej ulicy.” 

 

Pan Przemysław Winiarski: „Część rzeczy, które pan powiedział jest prawdziwa – jest tam 

wiele osób starszych i rzeczywiście jest dla niech problem z dotarciem do np. ul. Łódzkiej. 

Nie jest zgodne z rzeczywistością to, o czym pan prezydent mówi – mianowicie znaki zakazu 

postoju. Tam postój jest dopuszczony i skądinąd wiem, że policja, która z racji swojego 

urzędu zna się najlepiej na tej sprawie jest przeciwna temu rozwiązaniu, które jest w tej chwili 

i twierdzi, że jest to rozwiązanie pogarszające bezpieczeństwo ruchu drogowego. I stąd moje 

pytanie. Ja oczywiście nie upieram się przy ruchu jednokierunkowym bo rozumiem te racje. 

Natomiast jeżeli nie ruch jednokierunkowy to zakaz postoju.” 

 

Pan Leszek Heinzel: „Tak jak co dwa lata robimy tam remont (skatepark przy ul. Belzackiej) 

tak i w tym roku zaplanowaliśmy. W tym roku pan prezydent przeznaczył na to 42 tys. zł – 

czyli ten zakres remontów, który jest niezbędny i wystarczający. Pan prezydent upoważnił 

mnie też do rozmów z panią Małgorzatą Majczyną w celu możliwości rozbudowania tego 

przy okazji tworzenia tego obiektu sportowego między kortami a pływalnią. Rzecz 

dotyczyłaby przyszłego roku (a w tym roku projekt). W tym roku zostanie przeprowadzony 

niezbędny remont. Za te 42 tys. zł nastąpi wymiana tych elementów jezdnych i  konstrukcji. 

A jeżeli chodziłoby o inwestycje – to już są bardzo znaczne kwoty, to są rzeczy bardzo 

drogie. Problem jest z tym u nas, że skatepark powstający w 2006 r. nie przewidywał 

rozwiązań niezbędnych w tej chwili dla skaterów – chodzi o podłoże. U nas jest asfalt – w tej 

chwili w celu właściwego wykonywania tricków stosuje się beton szlifowany. O taki 

chcielibyśmy zawalczyć – kosztuje on 150 tys. zł, ale nowe urządzenia odpowiadające 

potrzebom skaterów to koszt łącznie 400 tys. zł brutto. Tak, jak w przypadku placów zabaw – 



15 

 

są to rzeczy atestowane, z właściwymi dopuszczeniami wyznaczonymi przez normę. Dlatego 

te rzeczy są tak drogie. 400 tys. zł to marzeni skaterów i jest taka możliwość pozyskania 

środków zewnętrznych – jeżeli się to uda i uzyska to aprobatę czynników decydujących wyżej 

to w tym roku z panią dyrektor Majczyną będziemy próbować realizować. Póki co wiemy, że 

pan prezydent przeznaczył na niezbędny remont 42 tys. zł – tak, aby korzystanie z tego co jest 

obecnie było bezpieczne.” 

 

Pan Adam Karzewnik – odpowiadając na pytania pana Mariusza Staszka powiedział, że 

sprawa ruchu jednokierunkowego zostanie postawiona na posiedzeniu Komisji 

Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Jeśli chodzi o chodnik – jedyna możliwość to 

wykupienie terenu od PKS, ale to rozmowy byłyby trudne w tej chwili. 

 

Pan Leszek Heinzel – odpowiadając na pytanie pana Tomasza Sokalskiego powiedział: „Była 

to inwestycja realizowana przez Biuro Inwestycji i Remontów. Z tego co wiem inżynier z 

urzędu miasta jest w stałym kontakcie z kierownikiem obiektu Marcinem Masiarkiem. W 

grudniu była potrzeba wymiany uszczelek, dołożono jakieś pompki, które usprawniają system 

wymiany ciepła, solary działają – latem nawet za dobrze i myślimy o tym, żeby część z nich 

ograniczać w momencie dużego nasłonecznienia. Z tego co wiem te przeglądy firma, które je 

wykonywała są realizowane. I solary działają – niekiedy za dobrze.” 

 

Pani Jadwiga Wójcik: „Ludzie zwracają uwagę, że na basenie jest ta chłodna woda. Chętnie 

by przychodziło więcej ludzi na basen, ale woda niestety jest za chłodna. Może by chociaż te 

dwa stopnie podnieść do góry jeżeli to jest możliwe.” 

 

Pan Przemysław Winiarski: „Chciałem panią radną uspokoić. Pan dyrektor jest tam 

przeciętnie dwa razy w tygodniu na basenach z termometrem. Melduje mi na bieżąco, że jest 

28,5 stopni bo ja też miałem wrażenie i sygnały od innych uczestników kąpieli, że jest dużo 

chłodniej.” 

 

Pan Tomasz Sokalski – poprosił o przekazanie ostatnich protokołów z badania sprawności 

systemów solarnych. 

 

Pan Leszek Heinzel – nawiązując do pytania pani radnej Katarzyny Gletkier poprosił o 

sprecyzowanie, o którą saunę chodzi i na którym basenie. 

 

Pani Katarzyna Gletkier – wskazała na saunę przy basenie dla dzieci w obiekcie na ul. 

Belzackiej. 

 

Pan Leszek Heinzel: „Sauny remontowane są w czasie przerw corocznie. Nasze baseny 

odwiedza 150 tys. osób rocznie i wygląda to tak jak wygląda. 4 lutego miał miejsce akt 

dewastacji – zostało połamane. Jeżeli była pani akurat 4 lutego to faktycznie mogło tak być.” 

 

Pan Adam Karzewnik – odpowiadając na pytanie dotyczące oświetlenia placu zabaw przy ul. 

E. Plater powiedział: „Tego oświetlenia w Piotrkowie brakuje w wielu miejscach. W tym roku 

zaplanowaliśmy budowę oświetlenia w ulicy Parafialnej i Owocowej. Ten plac przy ul. E. 

Plater jak na razie nie jest ujęty w zadaniach remontowych ani inwestycyjnych. Nie 

wykluczam jednak, że w przyszłości do tego wrócimy.” 

 

Pani Katarzyna Gletkier: „Nie ukrywam, że mieszkańcom tego rejonu miasta bardzo by 

zależało na oświetleniu tego miejsca ze względu na liczne zgłoszenia do straży miejskiej. 



16 

 

Wieczorami plac odwiedzają młodzi ludzie, awanturują się, piją alkohol, dochodzi do 

dewastacji. To oświetlenie jest naprawdę niezbędne. Proszę o wygospodarowanie jakiś 

środków na ten cel.” 

 

Pani Małgorzata Majczyna: „Jeśli chodzi o ul. Rolniczą to mamy gotową dokumentację 

projektową. Ona w tej chwili jest złożona w celu uzyskania pozwolenia wodno-prawnego. 

Ten proces potrwa z pewnością miesiąc bądź dwa. Następnym krokiem będzie uzyskanie 

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Idziemy tą popularną specustawą, 

która pozwoli przejąć nam tereny prywatne niezbędne pod poszerzenie pasa drogowego. 

Niestety tak jest, że co rusz mamy jakieś uwagi od mieszkańców, którym te nieruchomości 

korygujemy i te uwagi powodują, że dokumentacja szczególnie jeśli chodzi o okolice ronda 

Spacerowa-Partyzantów nie jest do końca przesądzona. Dywagujemy czy ma być zatoka, czy 

ma jej nie być, czy w tym czy w innym miejscu. Ten proces to wydłuża moim zdaniem 

zupełnie niepotrzebnie. Myślę, że jesteśmy bliżej końca niż początku.” 

 

Pan Adam Karzewnik – odnosząc się do wniosku o zakaz skrętu na parking przy Biedronce 

na ul. Wolborskiej powiedział, że wraz z wnioskiem o uczynienie z ul. Geodezyjnej ulicą 

jednokierunkową problem ten postawiony zostanie na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa 

Ruchu Drogowego. 

 

Pan Jan Dziemdziora – odnosząc się do apelu prezydenta odnośnie psich odchodów 

powiedział, że widzi konieczność prowadzenia kampanii edukacyjnych na wzór tych 

prowadzonych kilka lat temu przez Referat Ochrony Środowiska. Poza tym w innych 

częściach kraju – np. w woj. Wielkopolskim specjalne służby zajmują się czyszczeniem 

pojemników na psie odchody –czego u nas w Piotrkowie nie widać. 

 

Pan Tomasz Sokalski – powiedział, że w sprawie linii nr 8 oczekiwałby odpowiedzi na swoje 

pytanie od Prezydenta Miasta a nie od Wiceprzewodniczącego Rady Miasta pana Ludomira 

Penciny. „Do mnie zwrócili się mieszkańcy ul. Świerczowskiej prosząc o zwiększenie 

częstotliwości linii. I występuję z pytaniem do prezydenta – czy jest taka możliwość.” 

 

Pan Andrzej Kacperek: „Uwzględniając potrzeby mieszkańców ul. Świerczowskiej jak 

również i przede wszystkim techniczne możliwości wykonywania tam przewozów oraz 

techniczne możliwości, którymi dysponuje spółka MZK podjęliśmy w uzgodnieniu z 

mieszkańcami decyzję o tym, iż od 1 lutego będzie tam funkcjonowała przedłużona linia nr 8, 

co oczywiście wiąże się ze zmianą udzielonego spółce zezwolenia na wykonywanie tychże 

linii autobusowych. Spotkałem się z mieszkańcami – są zadowoleni, dziękowali za wyjście 

naprzeciw ich oczekiwaniom. W roku bieżącym będziemy dokonywać kolejnej już analizy 

funkcjonowania systemu połączeń na terenie miasta, przebiegu linii i ich zapełnienia. Będzie 

to doskonała okazja do tego, żeby zastanowić się nad ewentualną modernizacją przebiegu 

linii, ilości połączeń, napełnienia – tak, aby wybrać po raz kolejny jak najlepsze i jak 

najbardziej optymalne rozwiązania.” 

 

Pan Ludomir Pencina: „Był taki dobry zwyczaj  - kiedy były problemy osiedla, którego 

jestem przewodniczącym i radnym z tego okręgu – że radni dzwonili i pytali co już w tym 

temacie wiadomo i co udało się zrobić. Bardzo bym prosił, żeby pan Tomasz Sokalski też 

skorzystał z doświadczeń np. pana Jana Dziemdziory i do mnie zadzwonił. Chodzi o taką 

rzecz – w tej chwili są skłócone dwie ulice: Świerczów i Świerczowska z ul. Zalesicką. Z 

panem prezydentem i panem prezesem Stankowskim staramy się pogodzić interesy obydwu 

ulic co do przebiegu tej linii nr 8. Jestem zwolennikiem tego, żeby ul. Świerczów i ul. 
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Świerczowska były skomunikowane ale musimy to ostrożnie prowadzić ponieważ część ludzi 

jest za tym przebiegiem a część jest przeciwko. Tak jak pan prezydent zauważył spróbujemy 

po 2-3 miesiącach zanalizować ten przebieg i zastanowić się nad częstotliwością i ewentualną 

jakaś zmianą trasy.” 

 

Pan Adam Karzewnik – odpowiadając na pytanie pani Urszuli Czubały dot. wjazdu w osiedle 

Sadowa od ul. Łódzkiej powiedział: „To wymaga oczywiście uzgodnień i projektów. 

Właściciel terenu powinien się zwrócić o wykonanie zjazdu. Ja w tej chwili nie odpowiem, 

czy jest taka możliwość. ZDiUM może tę kwestię przeanalizować i wydać odpowiednią 

decyzję. Ul. Łódzka była realizowana z pomocą środków zewnętrznych i to też należy brać 

pod uwagę, tak, żeby zachować trwałość… Sprawa jest do przeanalizowania.” 

 

 

 

 

Punkt 10 

 

Sprawy różne.  

 

Przewodniczący Rady Miasta nie odnotował żadnych zgłoszeń w tym punkcie. 

 

 

 

Punkt 11 

 

Zamknięcie obrad XLI Sesji.   

 

Wobec wyczerpania porządku Przewodniczący Rady Miasta, pan Marian Błaszczyński 

zamknął posiedzenie XLI Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta 

 

 

   Marian Błaszczyński 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokół na podstawie dźwiękowego  

zapisu przebiegu obrad sporządził: 

 

Jan Winiarski  


