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PROTOKÓŁ NR XLVII/14 

 

z XLVII Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, 

która odbyła się w siedzibie Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim, 

ul. Pasaż Karola Rudowskiego 10  

w dniu 24 września 2014 roku 

w godz. 9
00

-12
00

 

 

Punkt 1 

 

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad 

 

Pan Marian Błaszczyński – otworzył XLVII  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 XLVII Sesji Rady Miasta: 

 

1. Paweł Banaszek 

2. Marian Błaszczyński 

3. Bronisław Brylski 

4. Rafał Czajka 

5. Urszula Czubała 

6. Sławomir Dajcz 

7. Jan Dziemdziora 

8. Adam Gaik 

9. Katarzyna Gletkier 

10. Marek Konieczko 

11. Krzysztof Kozłowski 

12. Magdalena Kwiecińska 

13. Piotr Masiarek 

14. Szymon Miazek 

15. Ludomir Pencina 

16. Tomasz Sokalski 

17. Mariusz Staszek 

18. Paweł Szcześniak 

19. Monika Tera 

20. Przemysław Winiarski 

21. Jadwiga Wójcik 



2 

 

22. Ewa Ziółkowska 

 

W obradach nie uczestniczył radny Konrad Czyżyński 

 

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 XLVI Sesji Rady Miasta. 

4. Podjęcie uchwał w sprawie: 

4.1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej;  

4.2. zmiany budżetu Miasta na 2014 rok; 

4.3. zaciągnięcia pożyczki w kwocie 1.675.156,00 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi;  

4.4. sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiącej 

własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim 

przy ul. Dzieci Polskich; 

4.5. sprzedaży w trybie bezprzetargowym, zabudowanej nieruchomości oznaczonej nu 

merem działki 7/2 o powierzchni 362 m², położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy 

ul. Wojska Polskiego 75; 

4.6. nabycia do zasobu gminnego nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim 

na obszarze zawartym pomiędzy ulicami Metalowców i Wronią; 

4.7. stwierdzenia, że projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w rejonie ulicy Sulejowskiej – „Meble” w Piotrkowie Trybunalskim 

nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim”; 

4.8. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy 

Sulejowskiej – „Meble” w Piotrkowie Trybunalskim; 

4.9. stwierdzenia, że projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w rejonie ulic: Wierzejskiej, Miast Partnerskich i Sulejowskiej w 

Piotrkowie Trybunalskim nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim”; 

4.10. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: 

Wierzejskiej, Miast Partnerskich i Sulejowskiej w Piotrkowie Trybunalskim; 
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4.11. utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach, Domu Pomocy Społecznej 

i Areszcie Śledczym. 

5. Interpelacje i zapytania radnych. 

6. Informacje dotyczące: kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego za I półrocze 2014 r. oraz o przebiegu wykonania budżetu za I 

półrocze 2014 r. 

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

2014 r. 

8. Informacja z działalności Prezydenta Miasta miedzy sesjami. 

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

sesjami. 

10. Odpowiedzi na zapytania radnych. 

11. Sprawy różne. 

12. Zamknięcie obrad XLVII Sesji Rady Miasta. 

 

Pan Marian Błaszczyński: „Do zaproponowanego porządku wprowadzam następujące 

zmiany: 

Punkt 4.1 -  Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z 

autopoprawką Prezydenta Miasta z dnia 22 września 2014 r. i druga autopoprawką z dnia 23 

września 2014 r. 

Punkt 4.12 – Podjęcie uchwały w sprawie skargi na Prezydenta Miasta. 

Pozostałe punkty pozostają bez zmian.” 

 

Pan Marian Błaszczyński – zapytał, czy ktoś z radnych ma jakieś uwagi do zaproponowanego 

porządku obrad. 

 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (20-0-0) Rada Miasta przyjęła proponowany 

porządek obrad XLVII Sesji Rady Miasta w następującym brzmieniu: 

 

 

1. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie zmian do porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XLVI Sesji Rady Miasta. 

4. Podjęcie uchwał w sprawie: 

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

dnia 22 września 2014 r. i druga autopoprawką z dnia 23 września 2014 r.;  

4.2. zmiany budżetu Miasta na 2014 rok; 

4.3. zaciągnięcia pożyczki w kwocie 1.675.156,00 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi;  

4.4. sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiącej 

własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim 

przy ul. Dzieci Polskich; 

4.5. sprzedaży w trybie bezprzetargowym, zabudowanej nieruchomości oznaczonej nu 

merem działki 7/2 o powierzchni 362 m², położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy 

ul. Wojska Polskiego 75; 
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4.6. nabycia do zasobu gminnego nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim 

na obszarze zawartym pomiędzy ulicami Metalowców i Wronią; 

4.7. stwierdzenia, że projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w rejonie ulicy Sulejowskiej – „Meble” w Piotrkowie Trybunalskim 

nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim”; 

4.8. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy 

Sulejowskiej – „Meble” w Piotrkowie Trybunalskim; 

4.9. stwierdzenia, że projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w rejonie ulic: Wierzejskiej, Miast Partnerskich i Sulejowskiej w 

Piotrkowie Trybunalskim nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim”; 

4.10. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: 

Wierzejskiej, Miast Partnerskich i Sulejowskiej w Piotrkowie Trybunalskim; 

4.11. utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach, Domu Pomocy Społecznej 

i Areszcie Śledczym. 

4.12. w sprawie skargi na Prezydenta Miasta. 

5. Interpelacje i zapytania radnych. 

6. Informacje dotyczące: kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego za I półrocze 2014 r. oraz o przebiegu wykonania budżetu za I 

półrocze 2014 r. 

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

2014 r. 

8. Informacja z działalności Prezydenta Miasta miedzy sesjami. 

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

sesjami. 

10. Odpowiedzi na zapytania radnych. 

11. Sprawy różne. 

12. Zamknięcie obrad XLVII Sesji Rady Miasta. 

 

 

Punkt 3 

 

Przyjęcie protokołu z XLVI Sesji Rady Miasta 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (21-0-1) Rada Miasta przyjęła Protokół 

z XLVI Sesji Rady Miasta.  
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Punkt 4 

 

 

Podjęcie uchwał 

 

Punkt 4.1 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz  

z autopoprawką Prezydenta Miasta z dnia 22 września 2014 r. i druga autopoprawką  

z dnia 23 września 2014 r. 

Opinie Komisji: 

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

autopoprawką). 

Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna 

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

Nr XLVII/820/14 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz  

z autopoprawką Prezydenta Miasta z dnia 22 września 2014 r. i druga autopoprawką  

z dnia 23 września 2014 r. 

Punkt 4.2 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2014 rok 

Opinie Komisji: 

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna  

Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna 

Pan Tomasz Sokalski: „Pytanie będzie połączone z pytaniem, które miałem zadać w Puncie 

dot. pożyczki z WFOŚiGW na remont ulicy Rolniczej. Czym spowodowane jest tak znaczne 

zmniejszenie finansowania – planowane zaciągnięcie pożyczki to 4,8 mln zł a w tej chwili 1,6 

mln? Czy to rynek tak wyregulował, czyli przetarg? Czym spowodowana jest zmiana zakresu 

zadań? Jak widać z uchwały pożyczkowej 2/3 zadania miała być realizowane w roku 2014 a 

1/3 w roku 2015 natomiast tutaj zdecydowanie zakres zadań przechodzi na rok 2015. Czy to 

jest spowodowane?” 

Pani Małgorzata Majczyna: „Rzeczywiście jest nadal rynek inwestora i w stosunku do 

kosztorysu inwestorskiego przymierzaliśmy pierwszą wartość pożyczki z WFOŚiGW (ponad 

4 mln zł) – w tej chwili po uzyskaniu oferty wykonawcy ta pożyczka będzie zmniejszona do 

1,6 – zakres rzeczowy się nie zmienia. Czyli oszczędności poprze targowe spowodowały 

właśnie taką zmianę. Natomiast, jeśli chodzi o finansowanie w latach i przesunięcie środków 

finansowych w zadaniu to tytuł jest dłuższy: Rozbudowa ulicy Rolniczej i Spacerowej.  My 

objęliśmy przetargiem pierwszy etap, czyli ulicę Rolniczą z odwodnieniem, które sięga aż do 

rzeki Strawy. I liczymy się z tym, że pod koniec roku 2014 bądź w styczniu roku 2015 

uzyskamy pozwolenie na realizację ulicy Spacerowej, który to projekt został już skorygowany 
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pod kątem wniosków mieszkańców i druga część tego zadania będzie wykorzystywała środki 

finansowe zapisane w WPF na rok 2015. Czyli nie redukujemy zadania tylko do wartości z 

pierwszego przetargu mając na uwadze ten drugi etap, który jest przed nami.” 

Pan Tomasz Sokalski: „Zakres zmienił się zdecydowanie – zadania z roku 2014 przesunięto 

na rok 2015. To nie będzie w takim razie z tego wstępnie planowanego zakresu… Co nie 

będzie zrobione w roku 2014? Harmonogram, który przedłożył wykonawca mówi o tym, że 

zaczynamy od kanalizacji deszczowej. Jak państwo widzicie trwają prace przy Strawie, przy 

rowie, który się z nią łączy i przy ulicy Partyzantów. Wykonawca zmienił projekt organizacji 

ruchu, ponieważ początkowo myślał, że wystarczy połową zamknąć ulicę Spacerową i ul. 

Partyzantów – teraz jednak musi je zamknąć całkowicie. A więc mamy daty, czyli 1 listopada 

i okres wokół tej daty, kiedy cmentarze muszą być dostępne dla mieszkańców i należy 

wyhamować działania, które spowodują, że nie dojedzie się tam samochodem ani autobusem. 

Po drugie są też prognozy wczesnej zimy w tym roku i dosyć ostrożnie planujemy tego typu 

roboty. Po trzecie –gazownia, czyli Mazowiecka Spółka Gazownicza w Łodzi poprosiła pana 

prezydenta o skoordynowanie ich prac z naszymi. W tej chwili kończą oni dokumentację 

projektową – wejdą w ulicę Rolniczą i też musimy to mieć na uwadze, żeby pracy nie płacić 

podwójnie i pozwolić im na wykonanie tych robót zanim nasze się rozpoczną.” 

Pan Tomasz Sokalski: „Co w takim razie będzie wykonane w tym roku?” 

Pani Małgorzata Majczyna: „Będzie wykonana kanalizacja deszczowa, ale nie umiem 

określić, do którego miejsca. Na ile pozwolą nam warunki pogodowe – myślę, że takim 

optymalnym miejscem to jest skrzyżowanie z ulicą Krętą. To są bardzo duże średnice Ø1000, 

studnie mają ponad 1,2 m. Sam wykom i umieszczenie tam takiej studni trochę trwa. Ale 

moim zdaniem to skrzyżowanie to jest taki cel do osiągnięcia – skrzyżowanie z ulicą Kretą i 

likwidacja zimą zbiornika odparowywanego. Natomiast, jeśli się uda, jeśli zima będzie 

łagodna to prace będą posuwały się w kierunku ulicy Rolniczej.” 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (15-0-6) Rada Miasta podjęła Uchwałę  

Nr XLVII/821/14 w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2014  

Punkt 4.3 

Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w kwocie 1.675.156,00 zł  

w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 

 

Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna. 

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna. 

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

Nr XLVII/822/14 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w kwocie 1.675.156,00 zł  

w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 
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Punkt 4.4 

 

Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego 

nieruchomości stanowiącej własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonej  

w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dzieci Polskich 

 

Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna. 

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna 

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

Nr XLVII/823/14 w sprawie sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego 

nieruchomości stanowiącej własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonej  

w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dzieci Polskich 

 

Punkt 4.5 

 

Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym, zabudowanej 

nieruchomości oznaczonej nu merem działki 7/2 o powierzchni 362 m², położonej  

w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wojska Polskiego 75 

 

Opinie Komisji: 

Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna. 

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna 

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

Nr XLVII/824/14 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym, zabudowanej 

nieruchomości oznaczonej nu merem działki 7/2 o powierzchni 362 m², położonej  

w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wojska Polskiego 75 

 

Punkt 4.6 

 

Podjęcie uchwały w sprawie nabycia do zasobu gminnego nieruchomości położonych  

w Piotrkowie Trybunalskim na obszarze zawartym pomiędzy ulicami Metalowców  

i Wronią 

 

Opinie Komisji: 

Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna. 

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna 

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

Nr XLVII/825/14 w sprawie nabycia do zasobu gminnego nieruchomości położonych  

w Piotrkowie Trybunalskim na obszarze zawartym pomiędzy ulicami Metalowców  

i Wronią  
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Punkt 4.7 

 

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia, że projekt zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Sulejowskiej – „Meble” w Piotrkowie 

Trybunalskim nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim” 

 

Opinie Komisji: 

Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna. 

Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego – 

opinia pozytywna 

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

Nr XLVII/826/14 w sprawie stwierdzenia, że projekt zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Sulejowskiej – „Meble” w Piotrkowie 

Trybunalskim nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim” 

 

Punkt 4.8 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w rejonie ulicy Sulejowskiej – „Meble” w Piotrkowie Trybunalskim 

 

Opinie Komisji: 

Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna. 

Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego – 

opinia pozytywna 

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

Nr XLVII/827/14 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w rejonie ulicy Sulejowskiej – „Meble” w Piotrkowie Trybunalskim 

 

Punkt 4.9 

 

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia, że projekt zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wierzejskiej, Miast Partnerskich  

i Sulejowskiej w Piotrkowie Trybunalskim nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim” 
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Opinie Komisji: 

Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna. 

Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego – 

opinia pozytywna 

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

Nr XLVII/828/14 w sprawie stwierdzenia, że projekt zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wierzejskiej, Miast Partnerskich  

i Sulejowskiej w Piotrkowie Trybunalskim nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim” 

 

Punkt 4.10 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w rejonie ulic: Wierzejskiej, Miast Partnerskich i Sulejowskiej  

w Piotrkowie Trybunalskim 

 

Opinie Komisji: 

Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna. 

Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego – 

opinia pozytywna 

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

Nr XLVII/829/14 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w rejonie ulic: Wierzejskiej, Miast Partnerskich i Sulejowskiej  

w Piotrkowie Trybunalskim 

 

Punkt 4.11 

 

Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach, 

Domu Pomocy Społecznej i Areszcie Śledczym 

 

Opinie Komisji: 

 

Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego – 

opinia pozytywna 

 

 

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

Nr XLVII/830/14 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach, 

Domu Pomocy Społecznej i Areszcie Śledczym 
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Punkt 4.12 

 

Podjęcie uchwały w sprawie skargi na Prezydenta Miasta 

 

Opinie Komisji: 

Komisja Rewizyjna rekomenduje uznanie skargi za bezzasadną. 

Pan Marian Błaszczyński: „O zabranie głosu w tym punkcie wniósł pisemnie pan Henryk 

Alama.” 

Pan Henryk Alama:, „Mimo, że Komisja Rewizyjna a mianowicie pan przewodniczący Marek 

Konieczko dążył do tego, żeby ta skarga była bezzasadna ja uważam, że jest ona zasadna i 

państwo też powinniście się z nią zapoznać – jeżeli nie znacie treści skargi, to zapoznajcie się 

z nią zanim zaczniecie głosować. Tam nie chodziło o to czy miejski Rzecznik Konsumentów 

odbiera te telefony czy nie tylko o to, że nie została rozpatrzona skarga i wszystkie 

okoliczności sprawy. A to naruszyło przepisy KPA. Nic więcej nie dodam – dziękuję bardzo.” 

Pan Marek Konieczko: „Czy ja dobrze zrozumiałem, że ja do czegoś dążyłem w czasie tej 

komisji? Czy pan (Henryk Alama) to powiedział? Wydaje mi się, że prowadziłem komisję 

bardzo bezstronnie, pozwoliłem się wypowiedzieć wszystkim swobodnie i każdy głos miał 

znaczenia. Jeżeli pan sugeruje, że do czegoś dążyłem to albo pan to natychmiast sprostuje, 

albo będzie to duży problem, ponieważ ja do niczego nie dążyłem. Trzeba liczyć się ze 

swoimi słowami. Bardzo proszę o odczytanie protokołu we fragmencie, w którym dążyłem do 

tegoż zakończenia oddaleniem skargi i uznania jej za bezzasadną. W którym zdaniu to 

powiedziałem?” 

Pan Marian Błaszczyński: „Myślę, że nie znajdziemy takiego zdania, więc przyjmujemy, że 

go nie było.” 

Pan Tomasz Sokalski: „Nie jestem członkiem Komisji Rewizyjnej i chciałem zapytać – bo z 

uzasadnienia wyraźnie wynika, że postępowanie wyjaśniające dotyczyło tylko jednego faktu 

tzn. piątku, kiedy akurat Miejski Rzecznik Konsumentów urzęduje w godzinach od 13 do 17. 

Nie ma natomiast wyjaśnień co do faktu czy też skargi o nieodbieranie telefonów w innych 

dniach, kiedy to – jak skarżący napisał – kilkakrotnie dzwonił i kilkakrotnie nie odbierano 

telefonu służbowego. Czy można na podstawie jednego faktu uznać, że rzeczywiście sam fakt 

nie odbierania telefonów nie istniał?” 

Pan Marek Konieczko: „Jeśli pan radny mógłby sprecyzować – bo tam absolutnie nie 

rozmawialiśmy na temat jednego faktu tylko było stwierdzone, że były rozmowy w różnych 

terminach w czasie urzędowania i w czasie nieurzędowania rzecznika. Była również rozmowa 

na temat taki, że w niektórych godzinach rzecznik znajduje się w sądzie, więc trudno odebrać 

telefon. Była też rozmowa na temat tego, czy odbierać ma telefony wówczas, kiedy przyjmuje 

interesantów. Ja nie wiem, czy ktoś z państwa chciałby, żeby ktoś dzwonił i przerywał 

rozmowę. To naprawdę trwało dość długo. Pan Henryk Alama po prostu powiedział 

nieprawdę.” 

Pan Tomasz Sokalski: „Ja rozumiem wyjaśnienia pana przewodniczącego natomiast z 

uzasadnienia to w ogóle nie wynika. Z uzasadnienia wynika tylko, że postępowanie 

wyjaśniające w sprawie przedmiotowej skargi wykazało, że zarzut nieodebrania telefonu 
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przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów w danym dniu - jest ograniczone postępowanie 

wyjaśniające tylko i wyłącznie do jednego  dnia. Nigdzie nie jest napisane o tym, co przed 

chwilą powiedział pan przewodniczący Konieczko.” 

Pan Sławomir Dajcz: „Panu Henrykowi Alamie chodziło również o to, żeby była 

zamontowana automatyczna sekretarka – żeby w chwili, kiedy pan rzecznik nie może 

odbierać telefonu żeby się nagrywało tak, by później rzecznik odsłuchał i oddzwonił do 

zainteresowanego czy petenta. Wtedy nie byłoby żadnych problemów. A tak to nie wiadomo, 

czy pan rzecznik chce odebrać telefon czy nie chce. Pan Alama powiedział, że chętnie 

wycofałby tę skargę – więc proszę to tutaj rozważyć.” 

Pan Bogdan Munik: „Chciałem zwrócić uwagę, że wniosek o tzw. sekretarkę wykracza poza 

przedmiot skargi i nie jest przedmiotem naszych dzisiejszych rozważań. Chciałem jeszcze na 

jedną rzecz zwrócić uwagę i podzielić pogląd Komisji Rewizyjnej, iż były przypadki, kiedy 

Miejski Rzecznik Konsumentów w trakcie przyjmowania klienta przerywał rozmowę i 

odbierał telefony – pojawiły się uwagi, że pan rzecznik ignoruje klienta, bo odbiera telefony. 

Istnieje w urzędzie infolinia, gdzie można precyzyjnie się dowiedzieć, czy pan rzecznik jest 

czy też nie – czego z resztą doświadczył pan Alama, bo próbował podczas posiedzenia 

Komisji wybrać numer infolinii i uzyskał informację z infolinii, że pan rzecznik w tym dniu 

jest w Warszawie na szkoleniu. Ponadto istnieją formy, z których nie tylko pan Alama, ale 

także inni mieszkańcy korzystają – zwracają się do rzecznika drogą mailową – zarówno 

bezpośrednio do urzędu jak i na adres skrzynki elektronicznej urzędu, gdzie wszystkie te 

informacje są kierowane. Ponadto – co również na posiedzeniu Komisji było podnoszone 

bardzo dużo przychodzi klientów osobiście czy też kontaktują się drogą elektroniczną lub też 

telefonicznie kontaktują się z rzecznikiem, który pełni funkcje doradcze w zakresie praw 

konsumenta a nie funkcję załatwiania za klienta spraw. Akurat w tym przypadku jest temat, 

który mógłby już być dawno rozwiązany, gdyby pan Alama lub jego małżonka w imieniu 

której z mocy upoważnienia występował – jeżeli nie otrzymuje od sprzedawcy faktury to 

może zażądać tej faktury a w przypadku jej nie otrzymania prostą drogą zwrócić się do 

Urzędu Skarbowego z informacją, iż w tym punkcie w tym i tym dniu nie wydano faktury. 

Urząd podejmie wówczas odpowiednie działania. Natomiast w tym przypadku rzecznik 

podjął interwencję, wystosował pismo do sprzedawcy, który nie raczył również odpowiedzieć 

na wystąpienie rzecznika. W związku z powyższym rzecznik skierował sprawę do policji na 

podstawie Ustawy o wykroczeniach. Tak więc tę sprawę można było szybciej załatwić 

indywidualnie niż korzystać z całej drogi służbowej. Powiem też z drugiej strony, iż rzecznik 

ma ograniczone prawa w zakresie interweniowania. On może przekazywać prośby klienta do 

sprzedawcy czy producenta i w krańcowych przypadkach może w imieniu czy tez wraz z 

klientem pójść na drogę postępowania sądowego, co częstokroć się zdarza, gdzie tryby 

określone w Ustawie o prawach konsumenta zostały wyczerpane. I dlatego też – nie chcąc 

narzucać pewnych kwestii  - nie możemy w trybach indywidualnych tylko i wyłącznie 

rozpatrywać, że źle się cokolwiek dzieje – tym bardziej, że już ponad 170 spraw wpłynęło do 

rzecznika i na przestrzeni kilku lat pojawiła się dopiero pierwsza skarga od pana Alamy. 

Chciałbym również podkreślić i to, iż rzecznik jest zatrudniony tylko i wyłącznie na pół etatu 

– stąd tez są określone godziny przyjmowania klientów, bo obok tego rzecznik również 

reprezentuje miasto w sprawach klientów  sądach. I w tym dniu, o którym pan radny Sokalski 

podnosił pan Alama był poinformowany, iż rzecznik jest w sądzie reprezentując sprawy 

klienta. Dlatego też nie uogólniajmy jednostkowego przypadku na całokształt pracy rzecznika 

– notabene, z którego działalności wysoka rada przyjmuje sprawozdania corocznie. W trakcie 

debaty nad sprawozdaniami nie pojawiały się nigdy tego typu uwagi.” 
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Pan Tomasz Sokalski: „Ja nie odnosiłem się do konkretnego dnia a do treści uzasadnienia, 

gdzie jest zapisane, że Komisja Rewizyjna zapoznała się ze skargą na posiedzeniu w dniu 15 

września 2014 roku, wysłuchała wyjaśnień skarżącego i sekretarza miasta, z których 

wynikało, że pan Henryk Alama w skardze z dnia 14 lipca zarzucił, że Miejski Rzecznik 

konsumentów urzędujący w budynku przy ulicy Sienkiewicza 16a w dniach i godzinach 

urzędowania kilkakrotnie nie odebrał od niego telefonu.” 

Pan Andrzej Kacperek: „Czy wskazał jednocześnie konkretne daty i godziny tak, aby można 

się było do nich odnieść? Chyba nie.” 

Pan Tomasz Sokalski: „A więc ja panie sekretarzu nie mówię o jakimś fakcie – jednym, 

pojedynczym  - tylko o tym, co jest zapisane w uzasadnieniu.” 

Pan Marian Błaszczyński: „Ale w uzasadnieniu jest napisane dobrze: w dniach  i godzinach 

urzędowania.” 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (13-1-5) Rada Miasta podjęła Uchwałę  

Nr XLVII/831/14 w sprawie skargi na Prezydenta Miasta 

 

 

 

Punkt 5 

Interpelacje i zapytania radnych 

 

Pani Urszula Czubała: „Na jakim etapie jest łącznik pomiędzy ul. Wronią a ul. 18-go 

stycznia? Tym łącznikiem nie da się już jeździć – takie są duże dziury i trzeba jeździć 

naokoło, żeby dostać się do Urzędu Skarbowego.” 

 

Pan Tomasz Sokalski: „Dwukrotnie podnosiłem sprawę obniżenia krawężników na ścieżce 

rowerowej przy ul. Sulejowskiej. Dostałem oczywiście odpowiedź, że ta sprawa będzie 

rozpatrzona i że ZDiUM rozważy możliwość wykonania tego w zależności od tego czy to 

będzie remont czy też inwestycja. Do tej pory nie zostało to zrobione i też nie dostałem żadnej 

odpowiedzi, dlaczego tak się stało. A sezon rowerowy się kończy.” 

 

Pan Jan Dziemdziora: „Na sesji sierpniowej podnosiłem temat sposobu parkowania na 

parkingach otaczających Urząd Miasta przy Pasażu Rudowskiego 10. Chciałem zapytać czy 

podjęto w tej sprawie działania?” 

 

Pan Rafał Czajka: „Chciałem poprosić o pisemną odpowiedź na pytanie, co się stało z moim 

wnioskiem złożonym kilka miesięcy temu w sprawie umieszczenia lustra przy ulicy 

Słowackiego vis a vis wyjazdu z ul. Daniłowskiego w związku z tym, że po lewej stronie ul. 

Słowackiego przy wylocie z ul. Daniłowskiego jest stworzone miejsce parkingowe i 

samochody, które tam parkują zasłaniają samochody nadjeżdżające z lewej stronie, co 

znacząco utrudnia wyjazd z ul. Daniłowskiego w obu kierunkach. Wniosek o umieszczenie 

tam lustra zgłosiłem i tego lustra nie ma do tej pory. Chciałbym wiedzieć czy ono będzie czy 

nie – i co się z tym moim wnioskiem stało. A jeżeli tego lustra ma tam nie być to dlaczego.” 
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Pan Przemysław Winiarski: „Korzystając z obecności pana dyrektora OSiR chciałbym 

dowiedzieć się więcej na temat tegorocznej trasy Biegu Trybunalskiego, który już przecież w 

najbliższą niedzielę się odbędzie. Z anonsów wynika, że będą to dwa okrążenia. Ja rozumiem, 

że w takim razie wybiegniemy poza stadion miejski. Czy pan dyrektor w takim razie nie 

widzi żadnych utrudnień w ruchu? A jeżeli ta zmiana trasy rzeczywiście i wybiegnięcie poza 

teren stadionu jest zaplanowana to chciałbym zapytać, czy nie jest to efekt moich sugestii?” 

 

Pani Jadwiga Wójcik: „Na jakim etapie jest w tej chwili naprawa drogi wewnętrznej przy 

budynkach TBS -u na ul. Przemysłowej 35ab? Mam też apel do straży miejskiej i policji, 

żeby zwrócili szczególną uwagę na wychodzących w godzinach rannych z psami. Od 

dłuższego czasu widać, że nie ma tym względzie żadnej kontroli, więc ludzie zapominają o 

sprzątaniu po swoich pupilach. Chciałabym poprosić, żeby ktoś w tym kierunku pomyślał o 

tym i w policji i w straży miejskiej.” 

 

Pan Krzysztof Kozłowski: „Na sesji bodaj poprzedniej i wcześniej na posiedzeniu Komisji 

Administracji pan radny Winiarski zapytał, jakie jest ewentualnie zabezpieczenie na 

wypadek, kiedy konflikt zbrojny, wojenny na wschodzie Ukrainy rozprzestrzenił się tak, że 

nastąpiłoby zagrożenie dla Rzeczpospolitej a tym samym i dla naszego miasta. Pytanie było 

precyzyjne, żeby przygotować takie dane ile mamy schronów, na ile osób, jak jest to 

wszystko zabezpieczone, jaka jest ewentualnie wtedy koordynacja gdyby trzeba było taka 

akcję przeprowadzić. Chciałbym się dowiedzieć, dlaczego nie przygotowano takiego 

sprawozdania na poprzednią sesję? A ponieważ jest to ważna sprawa, o czym mówił pan 

radny Winiarski uważam, że należałoby taką informację radnym przekazać. Proszę o 

udzielenie odpowiedzi zgodnie z tym wnioskiem, który został wówczas na komisji zgłoszony. 

Ten wniosek był poparty, tak by te informacje zostały nam przekazane.” 

 

Pan Krzysztof Kozłowski: „Jest już jesień i liście opadają. Zauważyłem, że ludzie zamiatają 

liście na swoich posesjach i potem wywożą taczkami układając je pod drzewami w pasie 

drogowym. Jeżeli nie ma wiatru to wszystko jest w porządku. Ale jeżeli przyjdą zaraz 

jesienne wiatry, deszcze to zastanawiam się jak to wszystko będzie wyglądało na 1 listopada 

jak przyjedzie dzień Wszystkich świętych. Chciałbym, żeby jakaś koordynacja zbierania tych 

liści się rozpoczęła.” 

 

Pan Krzysztof Kozłowski: „Czy nieruchomość przy ulicy Spacerowej należąca do państwa 

Langnerów, która jest na planie inwestycji budowy ulicy Spacerowej i Partyzantów – gdzie na 

planie jest naniesione rondo – i gdzie nastąpiło w ostatnim czasie wyburzenie budynku – 

została już przez miasto odkupiona?” 

 

Pan Piotr Masiarek: „Przy skwerze Nauczycieli Tajnego nauczania jest parking i obiecano, że 

zostanie ta sprawa uregulowana. Chodzi o rozmalowanie pasów (to już zostało wykonane) i 

wstawienie zabezpieczających słupków. Do tej pory tego nie ma a przypomnę, że tam zginęła 

osoba i należałoby coś z tym zrobić – tego oczekuję.” 

 

Pan Piotr Masiarek: „Następna sprawa – naprawa nawierzchni skrzyżowania ulic Polnej i 

Kościelnej. Tam po prostu są bardzo duże dziury i jest prośba, żeby to zalać asfaltem lub 

wyrównać przy użyciu jakiejś innej technologii.” 

 

Pan Bronisław Brylski: „Wielokrotnie na tej sali podejmowałem temat Próchnika po byłym 

Metalplaście jak również ul. 3-go Maja (budynek octowni), bądź od strony Skweru 

Nauczycieli Tajnego Nauczania i tego sławetnego składu węgla. W maju minął rok od czasu, 
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kiedy konserwator zabytków zobowiązał się podjąć decyzję. Ponieważ właściciel tej posesji 

między skwerem Nauczycieli Tajnego Nauczania a Al. 3-go maja odwołał się do 

konserwatora głównego. Sytuacja była taka, że nasze służby nagle – nasze miejskie, 

wszystkie, które mogłyby tam coś zrobić – nagle usiadły i czekały. Do wczoraj bądź 

przedwczoraj. I jak państwo wiecie zginęła osoba a druga jest ciężko ranna. Ja nie chciałbym 

komentować prac, które się tam odbywały, bo mieszkańcy i ja osobiście również widziałem 

wielokrotnie zaniedbania, które w mojej ocenie tam się pojawiały. Ale są od tego właściwe 

służby miasta – w tym Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, straż miejska, policja – 

które powinny reagować. Stało się. Myślę, że prokurator i inspekcja pracy oraz inne służby 

zajmą się sprawą, która się zadziała na byłej octowni. Chciałbym w tej sprawie zwrócić się do 

pana prezydenta, aby skierować odpowiednie służy na nieruchomość naprzeciwko – po byłym 

Metalplaście. Za chwilę tam przewróci się kolejna ściana i przyciśnie osoby, które tam 

chodzą, czyli i bezdomni i młodzież i wiele innych osób, które w taki sposób spędzają czas 

wolny na terenie po byłym Metalplaście. Tam naprawdę są sytuacje, które budzą grozę. I 

prosiłbym – w tej chwili już jest ustalony właściciel, bo sąd podjął pewne decyzje i sprawa 

jest jasna, wiadomo kto za tę nieruchomość odpowiada – aby właściwe służby urzędu zajęły 

się sprawa byłego Metalplastu, by nie doszło tam do takiej sytuacji, do której doszło 

naprzeciwko. Jednocześnie prosiłbym pana prezydenta o 2-3 zdania informacji na temat tego 

zdarzenia, które miało miejsce w Al. 3-go Maja.” 

 

Pan Marek Konieczko: „Czy jest możliwość wydłużenia czasu kursowania autobusów MZK 

w kierunku pętli Wierzeje i z Wierzei w stronę miasta po godzinie 22. Jest dość trudno dostać 

się po tych godzinach.” 

 

Pan Marek Konieczko: „Jest taki plac przy ulicy Jeziornej, gdzie młodzież grała w 

koszykówkę, w siatkówkę i gdzie oprócz tego jest plac zabaw. Tak się nieszczęśliwie złożyło, 

że ktoś zabrał słupek z naciągiem. Podejrzewam, że poszedł on na złom. A siatka, którą pan 

przewodniczący 10 lat temu zawieszał no to się wydarła. Czy jest możliwość, aby poprawić tę 

część boiska w zakresie siatkówki? Może dałoby się dołożyć ze dwie siatki do kosza to może 

będziemy mieli dużo lepsze drużyny koszykarskie w perspektywie najbliższych 20 lat.” 

 

Pan Ludomir Pencina: „Ponawiam apel o zwiększenie częstotliwości ustawiania radaru przy 

ulicy Zalesickiej od numeru 66 w kierunku Zalesic (tam gdzie nie ma chodnika i gdzie 

pobocza są nieprzystosowane dla ruchu pieszych). Jest to bardzo niebezpieczne- samochody 

w dalszym ciągu na tym odcinku często jadą z prędkością ok. 100 km/h. Zgłaszałem 

wcześniej również sprawę poboczy na ul. Anny – pobocza poobniżały się a jest to bardzo 

wąska ulica. Trzeba utwardzić te pobocza tak, by można było na nie zjechać wówczas, gdy z 

przeciwka jedzie jakiś inny samochód. Chodzi też o narożniki przy wjeździe z ulicy 

świerczowskiej w ul. Anny oraz z ul. Zalesickiej. Są one znowu powybijane i trzeba to po 

prostu poprawić – idzie jesień a potem zima.” 

 

Pan Przemysław Winiarski: „Otrzymałem odpowiedź podpisaną przez pana wiceprezydenta 

Kacperka w sprawie progów zwalniających przy ul. Krętej. W tej odpowiedzi poinformowano 

mnie, że Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zajęła w tej sprawie stanowisko 

negatywne. Rozumiem to natomiast nie rozumiem uzasadnienia. W uzasadnieniu tym 

napisano, że nie jest rolą komisji zajmowanie się nieprzestrzeganiem zasad bezpieczeństwa 

przez uczestników ruchu drogowego i że jest to rola policji i straży miejskiej. Policja i straż 

miejska – ściślej mówiąc policja – była widziana tam raz na przestrzeni ostatniego roku. Poza 

tym został podniesiony argument, że jest to nowa nawierzchnia i moglibyśmy stracić 

gwarancję na tę nawierzchnię w przypadku zainstalowania tam progów zwalniających. 
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Pytam, zatem dlaczego zainstalowano próg zwalniający na ul. Jerozolimskiej po wykonaniu 

na niej nowej nakładki? – przecież ją też obejmuje gwarancja. Dlaczego progi zwalniające 

można było zainstalować na ulicy Prostej na wysokości jednej z posesji, jeżeli tam droga jest 

zdecydowanie gorszej jakości i słabsza podbudowę? Tam się nic z tą nawierzchnią mimo 

zainstalowania progu nie dzieje. Dlaczego progi zwalniające – wychodząc poza Piotrków – 

mogły być zainstalowane na jednej z ważniejszych ulic w Łodzi – ulic Wólczańskiej, która 

jest równoległą ulicą do ul. Piotrkowskiej i na której też jest wykonana nowa nawierzchnia a 

nie mogą być zainstalowane na ulicy Krętej? Ja podnoszę ten temat dlatego, że wielokrotnie 

już po tej odpowiedzi mieszkańcy ulicy Krętej (posesji przylegających do tego 

niebezpiecznego zakrętu) pytają mnie z rozgoryczeniem, dlaczego władze miasta nie chcą się 

przychylić do ich postulatów i nadal obawiają się wyjeżdżać ze swoich posesji w trosce o 

zdrowie i życie swoich dzieci i swoje.” 

 

 

 

Punkt 6 

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego za I półrocze 2014 r. oraz o przebiegu wykonania budżetu miasta za I 

półrocze 2014 r. 

 

Pan Marian Błaszczyński – poinformował, że z przedmiotowymi informacja mi zapoznały się 

komisji: Komisja Rewizyjna, Komisja Budżetu, Finansów i Planowania, Komisja Kultury i 

Kultury Fizycznej, Komisja Oświaty, Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw 

Mieszkaniowych, oraz Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji 

Mienia Komunalnego – nie wnosząc żadnych uwag.  

 

Punkt 7  

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 

2014 r. 

 

Pan Marian Błaszczyński – poinformował, że z informacją zapoznały się Komisja Kultury i 

Kultury Fizycznej oraz komisja Budżetu, Finansów i Planowania, które nie wniosły do niej 

żadnych uwag. 

 

Punkt 8  

Informacja o działalności Prezydenta Miasta miedzy sesjami. 

 

 

Do przedłożonej informacji radni nie zgłosili żadnych uwag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

Punkt 9 

Informacja Przewodniczącego Rady Miasta dotycząca interpelacji, które wpłynęły 

między XLVI a XLVII Sesją Rady Miasta.  

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miasta stwierdził, że radni otrzymali informację w materiałach 

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

innych zgłoszeń w tym punkcie. 

 

Punkt 10 

Odpowiedzi na zapytania radnych.  

 

Pani Małgorzata Majczyna: „W tym roku w budżecie zaplanowane mieliśmy środki na 

projektowanie łącznika pomiędzy ul. Wronią a ul. 18-go Stycznia. To projektowanie się 

toczy. Przetarg był w kwietniu. Wpłynęło 11 ofert. Wygrała firma z Poznania. Do końca roku 

mamy mieć dokumentację. Następnie uzyskamy pozwolenie i w przyszłym roku zaplanujemy 

środki na realizację o ile budżet na to pozwoli. Na prośbę pana prezydenta odbyły się 

spotkania z przedsiębiorcami na temat tego, czy są oni zainteresowaniu współfinansowaniem 

tej ulicy. Z tego, co wiem, nie było deklaracji w tym temacie.” 

 

Pan Ludomir Pencina – zgłosił wniosek o przerwę w obradach. 

 

Pan Marian Błaszczyński ogłosił przerwę w obradach do godziny 10. 

 

Po wznowieniu obrad pan Marian Błaszczyński udzielił głosu panu Krzysztofowi 

Byczyńskiemu. 

 

Pan Bogdan Munik – odpowiadając na pytanie dotyczące parkowania przed budynkiem 

urzędu powiedział: „Sprawa od miesiąca została już uregulowana.” 

 

Pan Krzysztof Byczyński – udzielając odpowiedzi na pytanie dotyczące wniosku o 

zamontowanie lustra drogowego powiedział: „Myślę, że udzielę odpowiedzi na piśmie – 

myśmy to przerabiali na Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i wiem, że tam jakaś 

argumentacja była za i przeciw, ale muszę to sprawdzić.” 

 

Pan Leszek Heinzel: „Na samym wstępie chciałem wszystkich zaprosić i do uczestnictwa i do 

oglądania biegu w najbliższą niedzielę. Można przyjść już o godzinie 9 – obejrzeć biegnących 

niepełnosprawnych sportowców i wziąć udział w biegu rekreacyjnym bądź tylko obejrzeć. 

Jeżeli chodzi o dystans i te rzeczy zapisane w regulaminie to słuszna jest uwaga pana radnego 

Winiarskiego, iż nie będzie to trasa nadmiernie zapętlona – będą to dwie pętle. Jest to 

oczywiście jedna z sugestii pana biegacza (tym razem) Winiarskiego. Wsłuchuję się w uwagi 

i sugestie państwa. Na pewno polepszy to komfort biegnących i będzie ta trasa bardziej 

czytelna i jasna. Częściowo drogi pozamykaliśmy, poinformowaliśmy mieszkańców i służby, 

stosowne decyzje i uzgodnienia ze ZDiUM i wiele innych czynności dokonaliśmy. Myślę, że 

to będzie dobry wstęp do tego, co będzie w przyszłym roku – z panem radnym Winiarskim i 

innymi radnymi także przemierzamy się do zorganizowania biegu wyremontowanym centrum 

miasta – w tym roku przeszkodziły nam remonty dróg. Słowo się rzekło. Myślę, że spotkamy 
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się tu w tym samym gronie również w przyszłej kadencji tak więc będziemy realizować to, co 

zamierzaliśmy.  Analizowałem przed chwilą statystykę zgłoszeń – mamy tam około setki 

biegaczy w biegu sportowym, ale nie ma tam nikogo z Piotrkowa na literę W. Myślę, że pan 

radny Winiarski też weźmie dzisiaj i w tej edycji.” 

 

Pan Marian Błaszczyński: „No z tego, co wiem to trenuje zawzięcie.” 

Pan Przemysław Winiarski: „Panie dyrektorze – o ile wyleczę kontuzję kolana to oczywiście. 

Ja zgłaszam się jako czarny koń na koniec. Ale chciałem jeszcze, żeby pan dyrektor 

powiedział więcej – jakie ulice. Żeby móc się dobrze przygotować (dobór obuwia itd.).” 

 

Pan Marian Błaszczyński: „Ulice są przygotowane pod pana kątem.” 

 

Pan Leszek Heinzel: „Startujemy ze stadionu, robimy pętlę, wybiegamy w ul. Żwirki, bierze 

udział w biegu ulica Sosnowa aż do ul. Przemysłowej. Przy okazji dziękuję ZDiUM za 

załatanie występujących tam dziur. Jest to okazja również dla miasta, żeby te niedogodności 

zniwelować.” 

 

Pan Krzysztof Byczyński: „Ja serdecznie pana radnego Winiarskiego zapraszam na jutrzejsze 

posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa ruchu Drogowego na godzinę 9. Nie sądzę żeby to było 

miejsce na polemiki na tego typu tematy. Chciałem też zwrócić uwagę – bo pan poruszył 

kwestię innych miejsc w Piotrkowie i w Łodzi. Proszę zwrócić uwagę, że ulica Kręta była 

inwestycją, która była realizowana przez miasto i chyba pani dyrektor Majczyna będzie w 

stanie określić, do kiedy obowiązuje gwarancja i kiedy ona mija. Natomiast sytuacja zmienia 

się w mieście kiedy my jako ZDiUM robimy pewne naprawy i tam gdzie konstrukcja pozwala 

i gdzie natężenie ruchu jest mniejsze oraz odprowadzenie wód opadowych pozwala na 

usytuowanie to my te progi lokalizujemy. Nie ma z naszej strony jakiegoś nastawienia, że nie, 

bo nie. Natomiast kieruję się tym cały czas, jakie argumenty padają podczas posiedzeń 

komisji. Stąd bardzo serdecznie pana radnego na to jutrzejsze posiedzenie zapraszam.” 

 

Pan Przemysław Winiarski: „Ja chciałbym się dowiedzieć czy gwarancja na jakaś 

nawierzchnię wyklucza wykonanie tam progów zwalniających. Przecież można to zrobić w 

porozumieniu z wykonawcom bądź nawet zlecić wykonawcy i myślę, że wtedy nie wiąże się 

to z utratą gwarancji.” 

 

Pan Krzysztof Byczyński: „Pani dyrektor podpowiada, że jest 5 lat gwarancji na ulicę Krętą. 

Natomiast zlecanie tego z wolnej ręki nie jest dopuszczalne. Ja mam zawartą umowę na prace 

remontowe z firmą, która jest wyłoniona w drodze przetargu i tylko tej a nie innej firmie 

mogę zlecić. Może się tak zdarzyć, że firma, która u mnie funkcjonuje być może była 

wykonawcą, ale jeśli funkcjonowała ona tam w ramach konsorcjum to już podlega to pod 

prawne wątpliwości. Stąd wśród tej argumentacji, która się pojawiła w uzasadnieniu, które 

zostało dostarczone panu radnemu być może wyrwane jest to z kontekstu. I dlatego też 

zwracamy na to uwagę.” 

 

Odpowiadając na pytanie pani Jadwigi Wójcik pan Dariusz Cłapa powiedział: „Pani radna 

pytała o drogę dojazdową do budynków zlokalizowanych przy ulicy Przemysłowej. Ta droga 

stanowi część nieruchomości – nie jest to wydzielona droga publiczna – na której 

zlokalizowane są m.in. budynki socjalne. Ona faktycznie nie jest w dobrym stanie 

technicznym niemniej jednak co najwyżej możemy to zrobić w formie uproszczonej, czyli 

powiedzmy wyrównania. Natomiast w tej chwili nie przewidujemy wykonania docelowego, 
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czyli w formie asfaltu. Chodnik jest w stanie dobrym natomiast droga dojazdowa jest  

w kiepskim stanie – możemy to zasypać żużlem i wyrównać.” 

 

Pani Jadwiga Wójcik: „Mam nadzieję, że to będzie przed zimą zrobione, prawda?” 

 

Pan Dariusz Cłapa: „Ja też tak sądzę.” 

 

Pan Marian Błaszczyński – odnosząc się do apelu pani Jadwigi Wójcik do policji i straży 

miejskiej powiedział, że wniosek ten z pewnością służby wezmą sobie wezmą do serca. 

 

Odpowiadając na pytanie pana Krzysztofa kozłowskiego pan Andrzej Kacperek powiedział: 

„W chwili obecnej mamy do czynienia ze stanem pokoju. Organy konstytucyjne RP nie 

wprowadziły żadnego ze stanów nadzwyczajnych wymienionych w artykule 229 Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie art. 229 stan wojny wprowadza się w razie zewnętrznego 

zagrożenia państwa, zbrojnej napaści na terytorium RP bądź, gdy z umowy międzynarodowej 

wynika zobowiązanie do wspólnej obrony przeciwko agresji. Nie ma żadnej wątpliwości, iż 

organy konstytucyjne naszego państwa nie wprowadziły żadnego ze stanów nadzwyczajnych. 

Skoro tak to realizujemy te zadania, które wynikają ze stanu. Mamy opracowane stosowne 

plany (zatwierdzone przez wojewodę) na wypadek wojny. Większość tych dokumentów 

objęta jest stosowną klauzulą ograniczającą dostęp wielu osobom. Realizujemy przede 

wszystkim te zadania, które wynikają z ustawy o zarządzaniu kryzysowym. Natomiast gdyby 

doszło do tego, że konstytucyjne organy państwa wprowadzą stan wojny, kompetencje 

organów władzy publicznej określa ustawa szczególna, jaką jest Ustawa z 29 sierpnia 2002 r. 

o stanie wojennym i kompetencjach naczelnego dowódcy sił zbrojnych i zasadach jego 

podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej. Wówczas organy Miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego będą wykonywać tylko polecenia i zadania nałożone przez 

wojewodę łódzkiego. W przypadku braku realizacji tych zadań bądź ich niewłaściwej 

realizacji, organy miasta mogą być przez wojewodę zawieszone. Takiego zagrożenia póki co 

nie ma. Nie ma w tym momencie powodu do wzniecania niepokoju wśród mieszkańców 

naszego miasta.” 

 

Pan Krzysztof Kozłowski: „Z odpowiedzi, której pan udzielił trzeba się tylko i wyłącznie 

śmiać.” 

 

Pan Przemysław Winiarski: „Mimo, iż organy konstytucyjne naszego państwa nie ogłosiły 

żadnego ze stanów, o których wspominał pan prezydent to bardzo duża część naszego 

społeczeństwa jednak tym, co się dzieje na wschodzie czuje się bardzo mocno zagrożona.” 

 

Pan Andrzej Kacperek: „Bez wątpienia to, co dzieje się za nasza wschodnią granicą jest 

przedmiotem zainteresowania konstytucyjnych organów państwa polskiego, jak również służb 

specjalnych, ale to nie jest poziom jednostki samorządu terytorialnego, jaką jest Piotrków 

Trybunalski.” 

 

Pan Krzysztof Byczyński – odpowiadając na kolejne pytanie pana Krzysztofa Kozłowskiego 

powiedział: „Ja zapisałem te sugestie i wniosek pana radnego. Skończyła się akcja trawa, 

zaczyna się akcja liście a za chwilę będzie akcja zima. Potem znów wrócimy do akcji śmieci 

itd.” 

 

Pani Małgorzata Majczyna: „Nieruchomość, o którą pytał pan radny Kozłowski będzie 

wykupiona dopiero wówczas, kiedy stanie się prawomocna decyzja ze specustawy odnośnie 



19 

 

drugiego etapu rozbudowy ulicy Rolniczej i Spacerowej – czyli samej ul. Spacerowej łącznie 

ze skrzyżowaniem z ul. Partyzantów. Tak się dzieje w dwóch postępowaniach. Niezależnie od 

tego, że Miasto Piotrków wchodzi w rolę właściciela tej posesji z chwilą tej decyzji ….. 

odrębnie toczy się postępowanie odszkodowawcze. Państwo wymienieni przez pana radnego 

jeszcze ze dwa lata pewnie będą czekać na odszkodowanie w tym zakresie, ponieważ 

wojewoda łódzki przydziela te sprawy do załatwienia różnym samorządom wokół 

Piotrkowa.” 

Pan Andrzej Kacperek – odpowiadając na pytanie dot. budynków po dawnym Metalplaście i 

octowni powiedział: „Zdajecie sobie państwo doskonale sprawę jak ograniczony wpływ na 

funkcjonowanie organów nadzoru budowlanego ma burmistrz, prezydent czy też wójt gminy. 

Jest to administracja specjalna – organem sprawującym merytoryczny nadzór nad 

funkcjonowaniem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego sprawuje Wojewódzki 

Inspektor Nadzoru Budowlanego. Tym niemniej przez budżet powiatu przechodzi PINB. 

Gościliśmy na posiedzeniu Komisji Polityki Gospodarczej Powiatowego Inspektora nadzoru 

Budowlanego, który wskazywał na problemy, z jakimi boryka się przy realizacji swoich 

ustawowych zadań. Były podnoszone m.in. kwestie zabezpieczenia nieruchomości na terenie 

Miasta Piotrkowa Trybunalskiego i m.in. kwestia tego budynku, o którym mówił pan radny 

Brylski – po byłym Metalplaście. Jeśli chodzi o budynek octowni – wydarzenie, które miało 

miejsce w sobotę – ono nie uszło naszej uwadze. Pragnę zwrócić uwagę, iż roboty 

prowadzone tam w sobotę były robotami prowadzonymi w ramach samowoli budowlanej. Nie 

było zgłoszenia do naszego Wydziału Architektury i Budownictwa. Nie występował też 

właściciel nieruchomości o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie robót rozbiórkowych. Po 

zdarzeniu zostaliśmy powiadomieni. Referat Zarządzania Kryzysowego podjął działania 

zmierzające do zabezpieczenia sprzętu technicznego związanego z usunięciem ściany i gruzu 

po to, aby ratować jeszcze zdrowie i życie osób tam pracujących. Na bieżąco miałem 

przekazywaną informację przez kierownika referatu – pana Marka Domańskiego. 

Zastanawiające i zadziwiające było to, że osoba, która kierowała „robotami” nie wiedziała ilu 

tam jest pracowników, więc prace zmierzające do usunięcia tego gruzowiska były 

prowadzone po to, żeby upewnić się, że nie ma tam kolejnej osoby. Miasto poniesie bez 

wątpienia koszty wynajmu sprzętu – chociaż powinien je ponosić właściciel nieruchomości – 

tym niemniej zapewne będziemy dochodzić tej należności. Faktury należne zapłacimy po to 

tylko, aby w przyszłości nie doszło do takiej sytuacji, że niezapłacone są faktury a zlecającym 

było miasto – co skutkować mogłoby tym, że będą problemy czy przepychanki przy innym 

nadzwyczajnym zdarzeniu (oby takich więcej nie było). Życie niestety niesie wiele takich 

niespodzianek. Oczywiście organy prokuratury, policji prowadzą stosowne postępowanie w 

tej sprawie – mamy do czynienia z przestępstwem.” 

 

Pan Zbigniew Stankowski – odpowiadając na wniosek pana Marka Konieczki powiedział: 

„Uzgodniłem z panem radnym, że odpowiedź dam na piśmie. Zorientuję się jakie są 

możliwości w układzie komunikacyjnym, czy są rezerwy czasowe, rezerwy autobusów  

i kierowców. Postaram się ewentualnie załatwić ten temat.” 

 

Pan Marek Krawczyński – udzielając odpowiedzi dot. boiska na Wierzejach powiedział: 

„Mam nadzieję, że sprawę załatwimy w jak najkrótszym czasie i będzie pan razem z panem 

przewodniczącym wieszał siatkę.” 

 

W odpowiedzi na wnioski pana Ludomira Penciny pan Krzysztof Byczyński powiedział:  

„Na temat ulicy Anny pan radny rozmawiał ze mną 2 dni temu. Ja to oczywiście zanotowałem 

w ramach prac i remontów cząstkowych będę to robił. Jestem jednak w tym momencie na 

etapie zamykania umowy podstawowej i uruchamiania tej umowy dodatkowej.” 
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Pan Ludomir Pencina: „Czy zdążymy z tym remontem przed zimą?” 

 

Pan Krzysztof Byczyński: „To jest remont cząstkowy i oczywiście w tym roku zostanie to 

zrobione.” 

 

Pan Krzysztof Byczyński – odpowiadając na pytanie pana Tomasz Sokalskiego powiedział: 

„Temat ścieżki rowerowej na ul. Sulejowskiej jest oczywiście znany. Myśmy na ten temat 

zrobili rozeznanie i podeszliśmy do sprawy w ten sposób, że dotyczy to wszystkich ścieżek 

rowerowych na terenie miasta. Praktycznie zrobiliśmy przegląd. Ten zakres prac, który byłby 

potrzeby – nie tylko na ulicy Sulejowskiej, ale w paru jeszcze innych punktach – wymaga 

potrzebnych środków. I przyjęliśmy taką wersję, że chcemy to na wiosnę przyszłego roku 

zrobić kompleksowo – łącznie z dodatkowym oznakowaniem, z rozmalowaniem poziomym 

etc. Natomiast, jeżeli chodzi o te trzy skrzyżowania  - bo to w trzech punktach praktycznie na 

skrzyżowaniach z ul. Sulejowską – trochę na razie żeśmy wyhamowali, ponieważ w 

międzyczasie miała nastąpić zmiana kategorii drogi, co ułatwiłoby wszelkie procedury 

inwestycyjne czy też remontowe. Ale jeżeli pan radny oczekiwałby jakiejś odpowiedzi na 

piśmie to jestem gotów taką przygotować.” 

 

Pan Tomasz Sokalski: „Oczywiście panie dyrektorze odpowiedź na piśmie nie jest konieczna 

natomiast martwiła mnie ta cisza, która przez wiele miesięcy była. W odpowiedzi, jaka 

dostałem od pana było napisane, że w zależności od sytuacji finansowej i tego czy będzie to 

remont czy też inwestycja  - jeżeli to będzie remont to nie będzie problemu, żeby to zrobić. 

Tak jak wspomniałem już wcześniej - były rozbalowane już pasy, dobrze byłoby żeby 

następstwem było obniżenie krawężników, które powodują niestety częste uszkodzenia 

rowerów. A jest tych rowerów w Piotrkowie coraz więcej i trzeba stwarzać ścieżki rowerowe 

przyjazne rowerzystom.” 

 

Punkt 11 

 

Sprawy różne.  

 

 

Pan Marian Błaszczyński udzielił głosu panu radnemu Przemysławowi Winiarskiemu. 

 

Pan Przemysław Winiarski: „Chciałbym zwrócić się z apelem do pana prezydenta. Zbliża się 

koniec kadencji, ale wierzę, że pan prezydent będzie kierował naszym miastem również w 

następnej kadencji – wydaje mi się, że wiele na to wskazuje. Uważam, że jest pewna sprawa 

niezałatwiona w naszym mieście mimo, że jest to postulat bliski wielu osobom. Zdaje sobie 

sprawę, że przez część mediów i przez część mieszkańców naszego miasta – zwłaszcza tych, 

dla których sprawy historyczne i symboliczne są mało istotne zostanę okrzyknięty 

oszołomem. Ale mimo to tę sprawę podniosę i pozwolę sobie do pana prezydenta zaapelować, 

żeby tą sprawą w następnej kadencji się zająć. Chodzi mi mianowicie o postać patrona jednej 

z głównych ulic naszego miasta – jednej z ulic, które w niedługim czasie mają uzyskać nowy 

blask. Chodzi mi mianowicie o postać Prezydenta Stanów Zjednoczonych Franklina Delano 

Roosevelta. Niestety nie jest to postać przez większość historyków pozytywnie oceniana, 

jeżeli chodzi o jej wpływ na najnowszą historię Polski. Okazuje się, że działania tego 

prezydenta prowadziły do izolowania polskiego rządu, prowadziły do zainstalowania się 

komunistycznych rządów na terenie Polski, prowadziły do naszego zniewolenia do roku 1989, 

którego skutki zresztą w dużej mierze odczuwamy do dzisiaj. Prezydent Roosevelt był 
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osobistym przyjacielem Stalina. Myślę, że honorowanie takiej osoby i utrzymywaniem jej 

imienia jednej z głównych ulic naszego miasta jest pewnym błędem. Zdaję sobie sprawę, że 

niekoniecznie miło byłoby wdziane przez chociażby naszych sojuszników, że prezydenta 

USA pozbawiamy honoru bycia patronem jednej z ulic, ale jest na to fantastyczne 

rozwiązanie. I interesując się tym problemem dotarłem do wniosku, który w 2008 roku złożył 

Zarząd Okręgowy Żołnierzy Armii Krajowej. Wniosek ten – zapisany w banku nazw i ulic – 

mówił o propozycji zmiany patrona ulicy Roosevelta na postać Ronalda Regana, który swoją 

polityką doprowadził do upadku Związku Sowieckiego. Uważam, że są dwie postaci, które 

bardzo znacznie przyczyniły się do upadku ZSRR w takiej formie, w jakiej funkcjonował on 

w okresie powojennym – teraz niestety ta idea odradza się na wschodzie. Są to mianowicie 

Jan Paweł II i właśnie Ronald Regan, który poprzez swoją konsekwentną politykę 

doprowadził do gospodarczego upadku i zmusił niejako przywódców Związku Sowieckiego 

do daleko idących ustępstw i spowodował rozpad imperium. Wiem, że wiąże się to ze zmianą 

pieczątek, tablic, dowodów osobistych i że wiąże się to z pewnymi kosztami. Ale 

utrzymywanie takiej fikcji w tej sprawie symbolicznej wydaje mi się szkodliwe.” 

 

Pan Marian Błaszczyński: „Pełnomocnik Wojewody Łódzkiego ds. Informacji Niejawnych 

pismem z dnia 16 września 2014 r. poinformował, że osoby kandydujące do objęcia 

samorządowych funkcji publicznych w najbliższej kadencji samorządowej, którzy złożyli po 

13 września 20107 roku oświadczenia lustracyjne mają możliwość uzyskania informacji na 

temat złożenia tego dokumentu w Biurze Lustracyjnym Oddziału IPN w Łodzi. Wystarczy 

wysłać pod adres e-mail prośbę o udostępnienie tych danych oraz podać swoje imię i 

nazwisko oraz numer PESEL. Wszyscy zainteresowani adres ten uzyskają w Biurze Rady 

Miasta.” 

 

Pan Marian Błaszczyński: „Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP 

Oddział w Krośnie przysłało do wiadomości w dniu 18 września 2014 r. petycję skierowaną 

do Prezydenta Miasta dot. do ruchu pojazdów w sytuacji braku wiedzy o ich stanie 

technicznym – w szczególności chodzi o czasowe dopuszczenie do ruchu pojazdów, które nie 

zostały poddane badaniom technicznym. Ponieważ jest to obszerny dokument z jego treścią 

można również zapoznać się w Biurze Rady Miasta. Petycja ta skierowana została również do 

Referatu Komunikacji. 

 

Przewodniczący Rady Miasta nie odnotował żadnych innych zgłoszeń w tym punkcie. 

 

Punkt 12 

 

Zamknięcie obrad XLVII Sesji.   

 

Wobec wyczerpania porządku Przewodniczący Rady Miasta, pan Marian Błaszczyński 

zamknął posiedzenie XLVII Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta 

 

   Marian Błaszczyński 

 
Protokół na podstawie dźwiękowego  
zapisu przebiegu obrad sporządził: 

 

Jan Winiarski  


