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PROTOKÓŁ NR I/2014 

 

z I Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, 

która odbyła się w siedzibie Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim, 

ul. Pasaż Karola Rudowskiego 10 w dniu 1 grudnia 2014 roku 

w godz. 9
00

 – 14
00

. 

 

Punkt 1 

 

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad 

 

Pan Jan Dziemdziora: „Witam serdecznie Prezydenta Miasta, państwa radnych, wszystkich 

gości, którzy przyszli z własnej i nieprzymuszonej woli. Na podstawie art. 20 ust. 2. Ustawy  

o samorządzie gminnym otwieram I Sesję Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zwołaną 

przez Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim pana Arkadiusza Lisieckiego 

postanowieniem z dnia 25 listopada 2014 roku w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo 

wybranej Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim, zmienionym Postanowieniem z dnia  

28 listopada 2014 r. 

 

Pan Jan Dziemdziora odczytał tekst obu postanowień Komisarza Wyborczego (stanowią one 

załączniki do niniejszego protokołu). 

 

Postanowieniem Komisarza Wyborczego porządek obrad I Sesji ustalono jak poniżej: 

1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad. 

2. Złożenie ślubowania przez radnych. 

3. Złożenie ślubowania przez Prezydenta Miasta. 

4. Wybór Przewodniczącego Rady: 

a. zgłaszanie kandydatów; 

b. wybór komisji skrutacyjnej; 

c. przeprowadzenie głosowania. 

5. Przejęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego Rady. 

6. Wybór Wiceprzewodniczących Rady: 

a. ustalenie liczby wiceprzewodniczących; 

b. zgłaszanie kandydatów; 

c. wybór komisji skrutacyjnej; 

d. przeprowadzenie głosowania. 

7. Zamknięcie sesji. 
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Pan Jan Dziemdziora – stwierdził, że porządek sesji jest niewzruszalny co potwierdziły osoby 

biegłe w piśmie i w prawie. 

Stwierdzam, że w sesji uczestniczy 23 radnych na ustawową liczbę 23 radnych. Stanowi  

to quorum przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.” 

 

 

Radni obecni na I Sesji Rady Miasta: 

 

 Marian Błaszczyński 

 Bronisław Brylski 

 Rafał Czajka 

 Krystyna Czechowska 

 Urszula Czubała 

 Sławomir Dajcz 

 Jan Dziemdziora 

 Piotr Gajda 

 Marlena Głowacka 

 Łukasz Janik 

 Lech Kaźmierczak 

 Marek Konieczko 

 Krzysztof Kozłowski 

 Grzegorz Lorek 

 Piotr Masiarek 

 Szymon Miazek 

 Wiesława Olejnik 

 Ludomir Pencina 

 Tomasz Sokalski 

 Mariusz Staszek 

 Monika Tera 

 Przemysław Winiarski 

 Ewa Ziółkowska 

 

Punkt 2 

Pan Jan Dziemdziora: „Obecnie przystąpimy do ceremonii złożenia ślubowania przez nowo 

wybranych radnych a także dwóch radnych – pana Lecha Kaźmierczaka i pana Piotra 

Masiarka, którzy postanowieniami Komisarza Wyborczego z dnia 28 listopada 2014 r. objęli 

mandat radnego Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w związku z wygaśnięciem mandatu 

pana Krzysztofa Andrzeja Chojniaka oraz pana Andrzeja Marka Kacperka.  Proponuję, aby 

ślubowanie odbywało się w następujący sposób – odczytam rotę ślubowania a następnie 

najmłodszy radny – w tym wypadku pan Szymon Miazek odczyta z listy obecności kolejno 

imiona i nazwiska radnych, którzy powstaną i wypowiedzą wg swojego wyboru słowo 

„ślubuję” lub zwrot „ślubuję – tak mi dopomóż Bóg”. Czy są w tym zakresie inne 

propozycje? Jeśli nie przystępujemy do ślubowania. Proszę wszystkich o powstanie.” 

 

Pan Jan Dziemdziora odczytał rotę ślubowania: 
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„Wierny Konstytucji i Prawu Rzeczypospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki 

radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie mając na względzie dobro mojej gminy  

i jej mieszkańców.” 

 

Marian Błaszczyński: „Ślubuję – tak mi dopomóż Bóg.” 

Bronisław Brylski: „Ślubuję.” 

Rafał Czajka: „ Ślubuję – tak mi dopomóż Bóg.” 

Krystyna Czechowska: „ Ślubuję – tak mi dopomóż Bóg.” 

Urszula Czubała: „ Ślubuję – tak mi dopomóż Bóg.” 

Sławomir Dajcz: „ Ślubuję – tak mi dopomóż Bóg.” 

Jan Dziemdziora: „Ślubuję.” 

Piotr Gajda: „ Ślubuję – tak mi dopomóż Bóg.” 

Marlena Głowacka: „ Ślubuję – tak mi dopomóż Bóg.” 

Łukasz Janik: „ Ślubuję – tak mi dopomóż Bóg.” 

Lech Kaźmierczak: „ Ślubuję – tak mi dopomóż Bóg.” 

Marek Konieczko: „ Ślubuję – tak mi dopomóż Bóg.” 

Grzegorz Lorek: „ Ślubuję – tak mi dopomóż Bóg.” 

Piotr Masiarek: „ Ślubuję – tak mi dopomóż Bóg.” 

Szymon Miazek: „ Ślubuję” 

Wiesława Olejnik: „ Ślubuję – tak mi dopomóż Bóg.” 

Ludomir Pencina: „ Ślubuję – tak mi dopomóż Bóg.” 

Tomasz Sokalski: „Ślubuję.” 

Mariusz Staszek: „ Ślubuję – tak mi dopomóż Bóg.” 

Monika Tera: „ Ślubuję – tak mi dopomóż Bóg.” 

Przemysław Winiarski: „ Ślubuję – tak mi dopomóż Bóg.” 

Ewa Ziółkowska: „Ślubuję.”  

Krzysztof Kozłowski: „ Ślubuję – tak mi dopomóż Bóg.” 

 

 

Pan Jan Dziemdziora: „Stwierdzam, że radni którzy złożyli ślubowanie objęli mandat radnego 

Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Gratuluję państwu.” 

 

Pan Jan Dziemdziora poprosił Kierownika Biura Rady Miasta, panią Annę Tłustwę  

o odczytanie listu gratulacyjnego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do Prezydenta Miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego, pana Krzysztofa Chojniaka (list stanowi załącznik do protokołu). 

 

Pan Jan Dziemdziora – ogłosił 5 minut przerwy technicznej przed realizacją kolejnego punktu 

porządku obrad, 

 

 

 

Punkt 3 

Złożenie ślubowania przez Prezydenta Miasta Pana Krzysztofa Chojniaka. 

 

Pan Jan Dziemdziora – poprosił pana Krzysztofa Chojniaka o wygłoszenie roty ślubowania. 

 

Pan Krzysztof Chojniak: „Obejmując urząd Prezydenta Miasta uroczyście ślubuję,  

że dochowam wierności prawu a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra 

publicznego i pomyślności mieszkańców miasta. Tak mi dopomóż Bóg.” 
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Pan Jan Dziemdziora: „Dziękuję bardzo. Chcę zakomunikować, że zgodnie z art. 29a ustawy 

z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, 

poz.594 z późniejszymi zmianami) stwierdzam, że z chwilą złożenia ślubowania wobec Rady 

Miasta nastąpiło objęcie przez Pana Prezydenta swoich obowiązków w kadencji 2014-2018.” 

 

Pan Jan Dziemdziora: „Panie prezydencie – udzielam panu głosu.” 

 

Pan Krzysztof Chojniak: „Wysoka Rado, szanowni Państwo. Dziś rozpoczynamy nową 

kadencję samorządu terytorialnego. To ważny dzień dla nas, dla państwa radnych, dla mnie – 

prezydenta, ale ważny dzień dla mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego. To nowy okres, 

nowy czas bardzo konkretnych i ważnych wyzwań, oczekiwań piotrkowian. Nasze plany 

zawarte są w zasadzie w Strategii Rozwoju Miasta do roku 2020, zawarte są w programach 

wyborczych – nie tylko moim ale również moich kontrkandydatów i wszystkich komitetów 

wyborczych biorących udział w minionych wyborach. Krótko można oczywiście powiedzieć 

o tych najważniejszych, priorytetowych zadaniach – trudno byłoby tutaj w krótkim czasie 

wymienić je wszystkie, ale te, które pojawiały się warto przypomnieć. To kontynuacja kwestii 

dotyczących Starego Miasta a więc program Młode Stare Miasto, który już poprzedniej 

kadencji wraz z pracownikami urzędu miasta zaczęliśmy i zamierzamy go kontynuować.  

Po tej części, która wymaga jeszcze oczywiście dużo pracy – myślę o samej Starówce  - 

również teren Podzamcza będzie tym ważnym elementem, nad którym będziemy się pochylać 

przez najbliższe lata. Z programem Młode Stare Miasto wiąże się również budownictwo 

mieszkaniowe nie ograniczające się tylko i wyłącznie do Podzamcza czy Starego Miasta, ale 

to wskazujemy jako priorytet biorąc pod uwagę konieczność zrównoważonego rozwoju 

Piotrkowa Trybunalskiego. A więc oprócz zachodniej strony – ta wschodnia, gdzie jest  

ta tkanka historyczna, serce miasta też powinna się rozwijać w sposób szybki, dynamiczny. 

Stąd też przygotowywane wcześniej tereny pod budownictwo mieszkaniowe i już w zasadzie 

dziś prace tam trwają (mam na myśli teren pomiędzy ulicą Wierzejską i ul. Broniewskiego 

gdzie w dalszej perspektywie wejdziemy my jako gmina poprzez budownictwo w systemie 

TBS. Nie zapominamy oczywiście o tym, co wiąże się z rekreacją, o tym co wiąże się  

z odpowiednimi warunkami życia, pracy, wypoczynku. Dlatego też tereny rekreacyjne  

po zachodniej stronie miasta, teren zawarty pomiędzy ulica Belzacką a Al. Sikorskiego (wiele 

prac wykonaliśmy już w minionej kadencji) – w najbliższym roku będą to prace zmierzające 

do zlokalizowania bardzo konkretnych elementów w tej części, którą wymieniłem. Jako 

priorytet uznajemy również zawsze prace nad właściwą infrastrukturą miasta. Żeby miasto się 

właściwie rozwijało, żeby tutaj mogli inwestować przedsiębiorcy, aby mogli pozostawać  

ci, którzy już swoją działalność tutaj prowadzą musi być właściwa infrastruktura. 

Realizujemy to od lat i będziemy kontynuować  - chociażby jeśli chodzi o drogi. Stąd też 

rozwiązania komunikacyjne zmierzające do tego, aby dokończyć trasę N-S tym razem od 

ulicy Modrzewskiego do ulicy Wojska Polskiego. To również wykorzystanie bardzo ważnej 

szansy związanej z droga S12 jako ważnego korytarza nie tylko w Polsce ale i w Europie.  

To wreszcie piotrkowskie obszary aktywności gospodarczej  - związane z tym 

przygotowywanie terenów pod inwestycje i stworzenie możliwie jak najlepszych warunków 

dla tych, którzy chcą tę działalność na tych terenach prowadzić. Można by oczywiście 

wymieniać i w szczegóły wchodzić. Ci państwo, którzy w Radzie Miasta zasiadają nie 

pierwszy raz znają te sprawy doskonale. Warto przejść jednak do kwestii związanych z 

kierunkiem działania, ze wspólną pracą na rzecz naszej małej ojczyzny jaką jest Piotrków 

Trybunalski. Szanowni państwo – kampania wyborcza już za nami. Rozpoczął się czas – 

myślę, że nikt nie ma co do tego wątpliwości – ciężkiej, ważnej pracy na rzecz piotrkowian, 

na rzecz tych, którzy brali udział w wyborach, którzy nam zaufali i tych, którzy z różnych 

względów w tych wyborach udziału nie wzięli. A to dla nas również duże zadanie  
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i wyzwanie, żeby swoją praca i postawą zmobilizować pozostałą część społeczeństwa  

do aktywnego udziału w obowiązkach obywatelskich. Przed nami wiele ważnych spraw  

i pewno wiele trudnych problemów. Ale wszystkie je – jak pokazuje doświadczenie można 

rozwiązać przy wspólnej pracy poprzez dialog, poprzez rozmowę. Warto rozmawiać 

niezależnie od opcji politycznej, niezależnie od naszego spojrzenia na Polskę, na nasze 

miasto, na codzienne życie. Łączy nas zdecydowanie więcej niż dzieli. Warto na te kwestie 

zwrócić uwagę i wspólnie pracować na rzecz rozwoju Piotrkowa Trybunalskiego. Zróbmy 

wszystko – państwo jako radni, ja - jako prezydent mający duże doświadczenie (rozpoczynam 

trzecią kadencję jako Prezydent Miasta, to już moja szósta kadencja w samorządzie 

terytorialnym w ogóle). Ale warto powiedzieć o osobach, które zasiadają w Radzie.  

To niebagatelny ładunek doświadczenia i wiedzy jako, że zdecydowana większość to osoby 

zasiadające już w Radzie Miasta i pracujące na rzecz samorządu terytorialnego.  

A jednocześnie takie spojrzenie świeżości ze strony – jeśli dobrze policzyłem – sześciu 

nowych radnych w Radzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Jeśli zbierzemy to razem – 

doświadczeni, świeże spojrzenie, młodość i jednocześnie nieprzeciętną fachowość 

urzędników urzędu miasta, pracowników jednostek podległych, którzy już niejednokrotnie 

udowodnili, że kochają swoją pracę, znają się na rzeczy i potrafią realizować rzeczy trudne 

ale ważne i oczekiwane przez mieszkańców Piotrkowa. Jeśli te wszystkie elementy 

połączymy, odrzucimy chęć działania tutaj tylko i wyłącznie dla poklasku czy też dla 

krótkotrwałej popularności a będziemy rzetelnie myśleć i pracować na rzecz rozwoju 

Piotrkowa Trybunalskiego nie tylko w tym roku, nie tylko z myślą o tej kadencji, ale z myślą 

o kolejnych latach to wierzę, że zwycięży mądrość, odpowiedzialność nasza w stosunku  

do wyborców, troska o nasz wspólny dom, o nasze miasto – Piotrków Trybunalski. Razem 

możemy zrealizować wspólne, piękne marzenia – nasze i mieszkańców Piotrkowa 

Trybunalskiego, którzy nam zaufali – czego państwu i sobie z całego serca życzę. Dziękuję  

za uwagę.” 

 

Pan Jan Dziemdziora – ogłosił 10 minut przerwy w obradach. 

 

 

Punkt 4 

 

Wybór Przewodniczącego Rady 

 

 Zgłaszanie kandydatów 

 

 

Pan Mariusz Staszek: „Chciałbym zgłosić na Przewodniczącego Rady Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego kadencji 2014-2018 osobę najbardziej skuteczną, osobę która ma ogromne 

doświadczenie – pana radnego Marian Błaszczyńskiego.” 

 

Pan Jan Dziemdziora: „Dziękuję za zgłoszenie. Czy pan Marian Błaszczyński wyraża zgodę 

na kandydowanie?” 

 

Pan Marian Błaszczyński: „Wyrażam zgodę.” 

 

Pan Jan Dziemdziora: „Czy są dalsze zgłoszenia? Nie widzę dalszych zgłoszeń. Stwierdzam 

zamknięcie listy kandydatów na Przewodniczącego Rady Miasta. 

 

 Wybór Komisji Skrutacyjnej 
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Pan Jan Dziemdziora: „Przystępujemy do wybraniania minimum trzyosobowej Komisji 

Skrutacyjnej. Osoby kandydujące nie mogą wchodzić w skład Komisji. Dobrze byłoby, aby 

każde z czterech ugrupowań miało swojego przedstawiciela w Komisji Skrutacyjnej.” 

 

Pan Bronisław Brylski: „Proponuję pana Szymona Miazka.” 

 

Pan Jan Dziemdziora: „Czy pan Miazek wyraża zgodę?” 

 

Pan Szymon Miazek: „Tak, wyrażam zgodę.” 

 

Pani Monika Tera zgłosiła kandydaturę pani Urszuli Czubały. 

 

Pani Urszula Czubała zapytana przez prowadzącego obrady o zgodę na kandydowanie 

odpowiedział: „Tak, wyrażam zgodę.” 

 

Pani Urszula Czubała zgłosiła kandydaturę pani Wiesławy Olejnik, która zapytana przez 

prowadzącego obrady nie wyraziła zgody na kandydowanie. 

 

Pani Urszula Czubała zgłosiła kandydaturę pana Piotra Masiarka, który zapytany przez 

prowadzącego obrady wyraził zgodę na kandydowanie. 

 

Pan Mariusz Staszek zgłosił kandydaturę pana Ludomira Penciny, który zapytany przez 

prowadzącego obrady o zgodę na kandydowanie nie wyraził chęci kandydowania. 

 

Pan Jan Dziemdziora zapytał, czy są jeszcze zgłoszenia? Wobec braku zgłoszeń i w związku z 

propozycją zamknięcia listy kandydatów zgłoszoną przez pana Bronisława Brylskiego 

prowadzący obrady stwierdził, że do Komisji Skrutacyjnej zgłoszono pana radnego Szymona 

Miazka, panią radną Urszulę Czubałę oraz pana radnego Piotra Masiarka. Pan Jan 

Dziemdziora zapytał, czy ktoś z obecnych ma jakieś uwagi do zaproponowanego składu 

Komisji? Wobec braku zgłoszeń w tym punkcie pan Jan Dziemdziora poprosił o 

przegłosowanie kandydatur en bloc. 

 

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

Nr I/1/14 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru 

Przewodniczącego Rady Miasta w składzie: radny Szymon Miazek, radna Urszula Czubała, 

radny Piotr Masiarek. 

 

Pan Jan Dziemdziora ogłosił 15 minut przerwy dla przygotowania głosowania przez Komisję 

Skrutacyjną. 

 

Po wznowieniu obrad pan Jan Dziemdziora oddał głos Przewodniczącej Komisji 

Skrutacyjnej. 

 

Pani Urszula Czubała poinformowała, że Komisja Skrutacyjna ukonstytuowała się w 

następującym składzie: Przewodnicząca – Urszula Czubała, Członkowie: Szymon Miazek, 

Piotr Masiarek. Następnie odczytała projekt Regulaminu wyboru Przewodniczącego Rady 

Miasta (w załączeniu do niniejszego protokołu). 
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Pan Jan Dziemdziora zapytał czy są jakieś uwagi do przedstawionego projektu Regulaminu. 

Wobec braku zgłoszeń zaproponował przeprowadzenie głosowania  w formie uchwały w 

sprawie ustalenia Regulaminu głosowania w wyborach Przewodniczącego Rady Miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego w wersji przedstawionej przez komisję Skrutacyjną. 

 

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

Nr I/2/14 w sprawie ustalenia Regulaminu głosowania w wyborach Przewodniczącego 

Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

 

Pan Jan Dziemdziora poprosił Komisję Skrutacyjną o przeprowadzenie głosowania tajnego. 

 

W czasie przeprowadzania procedury głosowania z oddania głosu zrezygnowali radni: 

Krystyna Czechowska, Sławomir Dajcz, Piotr Gajda, Marlena Głowacka, Łukasz Janik, 

Krzysztof Kozłowski, Grzegorz Lorek,  Wiesława Olejnik, Ludomir Pencina, Tomasz 

Sokalski. 

 

Pani Urszula Czubała – podziękowała radnym za oddanie głosu. 

 

Pan Jan Dziemdziora – poprosił Komisję Skrutacyjną o policzenie głosów a w związku z 

oczekiwaniem na wyniki zarządził 10 min. przerwy w obradach. 

Przedstawienie protokołu Komisji Skrutacyjnej w sprawie wyboru Przewodniczącego 

Rady Miasta 

Po wznowieniu obrad pan Jan Dziemdziora udzielił głosu Przewodniczącej Komisji 

Skrutacyjnej, 

Pani Urszula – odczytała Protokół z wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego (w załączeniu do niniejszego protokołu). 

Liczba głosów oddanych na kandydata w wyborach Przewodniczącego Rady Miasta: 

  Marian Błaszczyński – 13 głosów 

Wydano 13 kart do głosowania, kart wyjętych z urny – 13, kart nieważnych – 0, liczba 

głosów ważnych  -13. 

Pani Urszula Czubała poinformowała, że Komisja stwierdziła iż kandydat Marian 

Błaszczyński uzyskał wymagana liczbę głosów określoną w punkcie 3 Regulaminu i 

został wybrany na Przewodniczącego Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

Konsekwencją przeprowadzenia tajnego głosowania jest Uchwała Nr I/3/14 w sprawie 

wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

Pan Jan Dziemdziora pogratulował radnemu Marianowi Błaszczyńskiemu wyboru na funkcję 

Przewodniczącego Rady Miasta. Następnie ogłosił 3 minuty przerwy w obradach. 

Punkt 5 

Przejęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego Rady  
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Pan Marian Błaszczyński: „Chciałem bardzo uprzejmie podziękować prowadzącemu obrady 

panu Janowi Dziemdziorze za trud, wysiłek i za sprawne przeprowadzenie tej części obrad. 

Bardzo serdecznie dziękuje wszystkim tym, którzy wzięli udział w głosowaniu, którzy 

głosowali – natomiast apeluję do pozostałej części, aby dla dobra miasta, dla dobra 

mieszkańców, dla dobra wspólnej sprawy również zechcieli włączyć się w prace Rady Miasta 

bo chyba właśnie taki jest obowiązek radnego i takim zadaniem społeczeństwo nas 

obarczyło.” 

Punkt 6 

Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miasta 

Podpunkt  6.a – ustalenie liczby wiceprzewodniczących 

 

 

Pan Marian Błaszczyński: „W związku z obowiązkiem wynikającym z zapisów art. 19 ust. 1 

ustawy o samorządzie gminnym oraz §18 Statutu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, Rada 

Miasta musi dokonać wyboru liczby wiceprzewodniczących. Proszę o zgłaszanie propozycji. 

Zasada jest taka, że według Regulaminu od 1 do 3 wiceprzewodniczących powinno zasiadać 

w Prezydium.” 

 

Pan Mariusz Staszek – zaproponował, aby w skład Prezydium wchodziło 3 

wiceprzewodniczących. 

 

Pan Marian Błaszczyński zapytał, czy są jakieś inne propozycje w tej sprawie ze strony 

radnych. Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miasta poprosił o głosowanie w tej 

sprawie: „Kto z pań i panów radnych jest za tym, aby liczba wiceprzewodniczących stanowiła 

liczba 3 proszę o podniesienie ręki.” 

 

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

Nr I/4/14 w sprawie ustalenia liczby wiceprzewodniczących Rady Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego iż Prezydium ma liczyć 3 wiceprzewodniczących. 

 

Podpunkt  6. b – zgłaszanie kandydatów 

 

Pan Marian Błaszczyński poprosił o zgłaszanie kandydatów na Wiceprzewodniczących Rady 

Miasta. 

 

Pani Monika Tera – zgłosiła kandydaturę radnego Rafała Czajki. 

Pan Rafał Czajka – wyraził zgodę na kandydowanie. 
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Pan Jan Dziemdziora  – zgłosił kandydaturę radnego Bronisława Brylskiego. 

Pan Bronisław Brylski – wyraził zgodę na kandydowanie. 

 

Pan Marian Błaszczyński poprosił o zgłaszanie dalszych kandydatur. Wobec braku zgłoszeń 

zaproponował, aby zamknąć listę. Stwierdził, że zgłoszono 2 kandydatury – radnego 

Bronisława Brylskiego oraz radnego Rafała Czajki. 

 

Podpunkt 6.c – wybór komisji skrutacyjnej 

 

Pan Marian Błaszczyński: „Proponuję  przystąpić do powołania minimum 3 osobowej 

Komisji Skrutacyjnej. Przypominam, że osoby kandydujące nie mogą wchodzić w skład 

Komisji Skrutacyjnej. Bardzo proszę o zgłoszenie co najmniej 3 radnych do pracy w 

Komisji.” 

 

Pan Bronisław Brylski: „Proponuję pana Szymona Miazka.” 

 

Pan Jan Dziemdziora: „Czy pan Miazek wyraża zgodę?” 

 

Pan Szymon Miazek: „Tak, wyrażam zgodę.” 

 

Pani Urszula Czubała zgłosiła kandydaturę pana Piotra Masiarka, który zapytany przez 

prowadzącego obrady wyraził zgodę na kandydowanie.  

 

Pani Monika Tera zgłosiła kandydaturę pani Urszuli Czubały. 

 

Pani Urszula Czubała zapytana przez prowadzącego obrady o zgodę na kandydowanie 

odpowiedział: „Tak, wyrażam zgodę.” 

 

Pan Marian Błaszczyński poprosił o dalsze zgłoszenia kandydatur. Wobec braku innych 

propozycji stwierdził zamknięcie listy kandydatów. 

 

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

Nr I/5/14  w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania                   

w wyborach radnych na wiceprzewodniczących Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 
w składzie: Urszula Czubała, Szymon Miazek, Piotr Masiarek. 

 

Przewodniczący Rady Miasta – ogłosił 10 minut przerwy celem ukonstytuowania się Komisji 

Skrutacyjnej i przygotowania przez nią procedury głosowania. 

 

Po wznowieniu obrad pan Marian Błaszczyński oddał głos Przewodniczącej Komisji 

Skrutacyjnej. 

 

Pani Urszula Czubała poinformowała, że Komisja Skrutacyjna ukonstytuowała się w 

następującym składzie: Urszula Czubała – Przewodnicząca Komisji, Szymon Miazek – 

Członek Komisji, Piotr Masiarek – Członek Komisji. Następnie odczytała projekt 

Regulaminu głosowania w wyborach dwóch Wiceprzewodniczących Rady Miasta (w 

załączeniu do niniejszego protokołu). 
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Pan Marian Błaszczyński zapytał czy są jakieś uwagi do przedstawionego projektu 

Regulaminu. Wobec braku zgłoszeń zaproponował przeprowadzenie głosowania  w formie 

uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu głosowania w wyborach Wiceprzewodniczących 

Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w wersji przedstawionej przez komisję Skrutacyjną. 

 

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

Nr I/6/14 w sprawie ustalenia Regulaminu głosowania w wyborach 

Wiceprzewodniczących Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

 

Pan Marian Błaszczyński poprosił Komisję Skrutacyjną o przeprowadzenie głosowania 

tajnego. 

 

Jako pierwszy głosował pan Marian Błaszczyński, który zgłosił problem z kartami  

do głosowania.  

 

Komisja Skrutacyjna stwierdziła błąd techniczny w postaci złego przygotowania kart  

do głosowania. 

 

Przewodniczący Rady Miasta zarządził 5 minut przerwy w obradach celem naprawy 

stwierdzonej nieprawidłowości. 

 

Po wznowieniu obrad Przewodniczący Rady Miasta poprosił Przewodniczącą Komisji 

Skrutacyjnej o przeprowadzenie głosowania. 

Pani Urszula Czubała przeprosiła za tę chwilę przerwy spowodowaną błędem wydruku. 

Zaproponowała przystąpienie do ponownego głosowania. Członków Komisji poprosiła  

o ponowne sprawdzenie urny do głosowania i o ponowne jej zapieczętowanie. Następnie 

wyczytywała kolejno radnych wzywając ich do wzięcia udziału w głosowaniu. 

 

W czasie przeprowadzania procedury głosowania z oddania głosu zrezygnowali radni: 

Krystyna Czechowska, Sławomir Dajcz, Piotr Gajda, Marlena Głowacka, Łukasz Janik, 

Krzysztof Kozłowski, Grzegorz Lorek,  Wiesława Olejnik, Ludomir Pencina, Tomasz 

Sokalski. 

 

Pani Urszula Czubała – podziękowała radnym za oddanie głosu. 

 

Pan Marian Błaszczyński – poprosił Komisję Skrutacyjną o policzenie głosów a w związku  

z oczekiwaniem na wyniki zarządził 10 min. przerwy w obradach. 

 

Po wznowieniu obrad pan Marian Błaszczyński poprosił Przewodnicząca Komisji 

Skrutacyjnej o przedstawienie wyników głosowania. 

 

Pani Urszula Czubała odczytała protokoły Komisji Skrutacyjnej z ustalenia wyników 

głosowania w wyborach Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego  

(w załączeniu do niniejszego protokołu).   

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów 

ważnych za wyborem: 

 Rafał Czajka – 13 głosów 

 Bronisław Brylski – 13 głosów. 
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Konsekwencją przeprowadzenia tajnego głosowania jest Uchwała Nr I/7/14 w sprawie 

wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego (Rafał Czajka) 

oraz Uchwała Nr I/8/14 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta. 

(Bronisław Brylski). 

 

Pan Marian Błaszczyński podziękował Komisji Skrutacyjnej za przeprowadzeniu wyborów. 

Nowym Wiceprzewodniczącym Rady Miasta pogratulował i zaprosił za stół prezydialny. 

 

 

Punkt 7 

Zamknięcie obrad I Sesji Rady Miasta 

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad I Sesji Rady Miasta  Piotrkowa Trybunalskiego pan 

Marian Błaszczyński stwierdził, że uważa Sesję za zamkniętą. Przewodniczący Rady Miasta 

poinformował jednocześnie o terminie kolejnej sesji w dniu 8 grudnia 2014 r. o godz. 9.  

   

 

 Przewodniczący Rady Miasta 

 

 

      Marian Błaszczyński 

 

 

 

 

 

 

 

Protokół na podstawie dźwiękowego 

zapisu przebiegu obrad sporządził: 

 

 

  Jan Winiarski 

 

 


