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PROTOKÓŁ NR XLVIII/14 

 

z XLVIII Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, 

która odbyła się w siedzibie Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim, 

ul. Pasaż Karola Rudowskiego 10  

w dniu 29 października 2014 roku 

w godz. 9
00

-11
30

 

 

Punkt 1 

 

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad 

 

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

Stwierdził, że w Sesji uczestniczy 18 radnych co wobec ustawowej liczby  

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

prawomocne uchwały. 

 

Radni obecni na XLVIII Sesji Rady Miasta: 

 

1. Paweł Banaszek 

2. Marian Błaszczyński 

3. Bronisław Brylski 

4. Rafał Czajka 

5. Urszula Czubała 

6. Konrad Czyżyński 

7. Sławomir Dajcz 

8. Jan Dziemdziora 

9. Adam Gaik 

10. Katarzyna Gletkier 

11. Marek Konieczko 

12. Krzysztof Kozłowski 

13. Magdalena Kwiecińska 

14. Piotr Masiarek 

15. Szymon Miazek 

16. Ludomir Pencina 

17. Tomasz Sokalski 

18. Mariusz Staszek 

19. Monika Tera 

20. Przemysław Winiarski 

21. Jadwiga Wójcik 
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W obradach nie uczestniczyła radna Ewa Ziółkowska oraz radny Paweł Szcześniak. 

 

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. Wręczenie Medalu za Zasługi dla Piotrkowa Trybunalskiego Pani Teresie Skrzypczyk 

Przewodniczącej RO „Południe” i Pani Dorocie Wijata – MOK. 

2. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przyjęcie zmian do porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z XLVII Sesji Rady Miasta. 

5. Podjęcie uchwał w sprawie: 

5.1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej; 

5.2. zmiany budżetu Miasta na 2014 rok; 

5.3. zmiany Uchwały Nr LII/840/10 z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie zaciągnięcia 

pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej       

w Łodzi; 

5.4. nabycia do zasobu gminnego zabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie 

Trybunalskim przy ul. Prostej 123, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki  

nr 266/1 o powierzchni 0,0050 ha i 266/2 o powierzchni 0,5974 ha w obrębie 10; 

5.5. wyrażenia zgody na wydzierżawienie i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia 

umowy nieruchomości zabudowanej, położonej w Piotrkowie Trybunalskim u zbiegu 

ulic: Polnej-Kostromskiej; 

5.6. wyrażenia zgody na nieodpłatne rozwiązanie umów użytkowania wieczystego działek 

gruntu nr 34/7 i 34/8 (obr. 34); 369/1 i 369/8 (obr. 36) oraz 133/16 (obr. 32); 

5.7. zamiany nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Rolniczej-

Bocznej, stanowiącej własność Gminy Miasto Piotrków Trybunalski  

na nieruchomość położoną w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Błotnej, stanowiącą 

własność osoby fizycznej. 

5.8. zmiany Uchwały Nr XLII/762/14 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia         

24 marca 2014 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej        

i społecznej osób niepełnosprawnych na 2014 rok; 

5.9. ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania        

i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których 

zamieszkują mieszkańcy, w zamian za uiszczoną opłatę; 
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5.10. nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Piotrkowie 

Trybunalskim; 

5.11. uchwalenia Statutu Młodzieżowej Rady Miasta; 

5.12. przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Miasta Piotrków 

Trybunalski na lata 2015-2018”; 

5.13. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego; 

6. Interpelacje i zapytania radnych. 

7. Sprawozdania komisji stałych Rady Miasta za okres kadencji 2010-2014. 

8. Protokoły zespołów kontrolnych Komisji Rewizyjnej Rady Miasta powołanych  

do kontroli: Domu Pomocy Społecznej oraz Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-

Administracyjnego w Piotrkowie Trybunalskim. 

9. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych Prezydenta Miasta i Przewodniczącego 

Rady Miasta złożonych Wojewodzie Łódzkiemu. 

10. Informacje dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych Przewodniczącemu Rady 

Miasta. 

11. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych Prezydentowi Miasta. 

12. Informacja o propozycjach i opiniach zgłoszonych w ramach konsultacji z mieszkańcami 

Piotrkowa Trybunalskiego dotyczących projektu programu rozwoju pod nazwą „Strategia 

Rozwoju Miasta Piotrków Trybunalski 2020” 

13. Informacja z działalności Prezydenta Miasta miedzy sesjami. 

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

sesjami. 

15. Odpowiedzi na zapytania radnych. 

16. Sprawy różne. 

17. Zamknięcie obrad XLVIII Sesji Rady Miasta. 

 

Pan Marian Błaszczyński: „Do zaproponowanego porządku wprowadzam następujące 

zmiany: 

Punkt pt. Wręczenie Medalu za Zasługi dla Piotrkowa Trybunalskiego Pani Teresie 

Skrzypczyk Przewodniczącej RO „Południe” i Pani Dorocie Wijata – MOK  - przenoszę do 

punktu 14  

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

z autopoprawką Prezydenta Miasta z dnia 27 października 2014 r. 

Punkt 4.2 – Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2014 rok wraz  

z autopoprawką Prezydenta Miasta z dnia 27 października 2014 r. 

Punkt 4.14 – Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia 

prawa. 

Pozostałe punkty pozostają bez zmian.” 

 

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

porządku obrad. 

 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (18-0-0) Rada Miasta przyjęła proponowany 

porządek obrad XLVIII Sesji Rady Miasta w następującym brzmieniu: 
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1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie zmian do porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XLVII Sesji Rady Miasta. 

4. Podjęcie uchwał w sprawie: 

4.1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta  

z dnia 27 października 2014 r.; 

4.2. zmiany budżetu Miasta na 2014 rok wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta z dnia 

27 października 2014 r.; 

4.3. zmiany Uchwały Nr LII/840/10 z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie zaciągnięcia 

pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej       

w Łodzi; 

4.4. nabycia do zasobu gminnego zabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie 

Trybunalskim przy ul. Prostej 123, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki  

nr 266/1 o powierzchni 0,0050 ha i 266/2 o powierzchni 0,5974 ha w obrębie 10; 

4.5. wyrażenia zgody na wydzierżawienie i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia 

umowy nieruchomości zabudowanej, położonej w Piotrkowie Trybunalskim u zbiegu 

ulic: Polnej-Kostromskiej; 

4.6. wyrażenia zgody na nieodpłatne rozwiązanie umów użytkowania wieczystego działek 

gruntu nr 34/7 i 34/8 (obr. 34); 369/1 i 369/8 (obr. 36) oraz 133/16 (obr. 32); 

4.7. zamiany nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Rolniczej-

Bocznej, stanowiącej własność Gminy Miasto Piotrków Trybunalski  

na nieruchomość położoną w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Błotnej, stanowiącą 

własność osoby fizycznej. 

4.8. zmiany Uchwały Nr XLII/762/14 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia         

24 marca 2014 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej        

i społecznej osób niepełnosprawnych na 2014 rok; 

4.9. ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania        

i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których 

zamieszkują mieszkańcy, w zamian za uiszczoną opłatę; 

4.10. nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Piotrkowie 

Trybunalskim; 

4.11. uchwalenia Statutu Młodzieżowej Rady Miasta; 

4.12. przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Miasta Piotrków 

Trybunalski na lata 2015-2018”; 

4.13. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego; 

4.14. rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa. 

5. Interpelacje i zapytania radnych. 

6.  Sprawozdania komisji stałych Rady Miasta za okres kadencji 2010-2014. 

7. Protokoły zespołów kontrolnych Komisji Rewizyjnej Rady Miasta powołanych  

do kontroli: Domu Pomocy Społecznej oraz Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-

Administracyjnego w Piotrkowie Trybunalskim. 
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8. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych Prezydenta Miasta i Przewodniczącego 

Rady Miasta złożonych Wojewodzie Łódzkiemu. 

9. Informacje dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych Przewodniczącemu Rady 

Miasta. 

10. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych Prezydentowi Miasta. 

11. Informacja o propozycjach i opiniach zgłoszonych w ramach konsultacji z mieszkańcami 

Piotrkowa Trybunalskiego dotyczących projektu programu rozwoju pod nazwą „Strategia 

Rozwoju Miasta Piotrków Trybunalski 2020” 

12. Informacja z działalności Prezydenta Miasta miedzy sesjami. 

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

sesjami. 

14. Wręczenie Medalu za Zasługi dla Piotrkowa Trybunalskiego Pani Teresie Skrzypczyk 

Przewodniczącej RO „Południe” i Pani Dorocie Wijata – MOK. 

15. Odpowiedzi na zapytania radnych. 

16. Sprawy różne. 

17. Zamknięcie obrad XLVIII Sesji Rady Miasta. 

 

 

Punkt 3 

 

Przyjęcie protokołu z XLVII Sesji Rady Miasta 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (17-0-1) Rada Miasta przyjęła Protokół 

z XLVII Sesji Rady Miasta.  

 

 

Punkt 4 

 

 

Podjęcie uchwał 

 

Punkt 4.1 

 

Podjęcie uchwały zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z autopoprawką 

Prezydenta Miasta z dnia 27 października 2014 r. 

Opinie Komisji: 

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

Prezydenta Miasta z dnia 27 października 2014 r.). 

Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna 

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

Nr XLVIII/832/14 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z autopoprawką 

Prezydenta Miasta z dnia 27 października 2014 r. 
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Punkt 4.2 

Podjęcie uchwały zmiany budżetu Miasta na 2014 rok wraz z autopoprawką Prezydenta 

Miasta z dnia 27 października 2014 r. 

Opinie Komisji: 

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

Prezydenta Miasta z dnia 27 października 2014 r.) 

Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna 

Pan Jan Dziemdziora: „Pytanie do punktu 1.16 wyjaśnień Prezydenta Miasta do projektu 

uchwały – wynika z niego, że jeszcze mamy zamiar do tej inwestycji dołożyć kwotę ponad 29 

mln zł przy czym w realizacji na 2015 rok. Jak to koreluje z tym zakończeniem inwestycji, 

które już zostało zaplanowane? Czy to nie jest wymyk, aby koniec tego roku nie zakończyć 

bardzo dużym zadłużeniem budżetu miasta?” 

Pan Adam Karzewnik: „To jest szczera prawda  - inwestycję pn. Modernizacja oczyszczalni 

ścieków (czyli kontrakt nr 1) kończymy. Jest to ta większa część inwestycji dot. samej 

oczyszczalni ścieków. Reszta, którą w tej chwili w ramach zmian do budżetu miasta 

procedujemy jest związana z przeniesieniem oszczędności wynikających z realizacji tej 

modernizacji oczyszczalni ścieków jak również przeniesienie modernizacji czy też renowacji 

kanału tłocznego. Dostaliśmy decyzję, zgodę na odprowadzanie ścieków oczyszczonych  

z oczyszczalni do rzeki – parametry ścieków w tej chwili wychodzących z oczyszczalni  

są wyśmienite, są zdecydowanie lepsze jak te, które umieszczone są w decyzji. Jest  

to pozwolenie czasowe na odprowadzanie oczyszczonych ścieków do rzeki. W związku z tym 

ta renowacja kanału tłocznego będzie zdecydowanie tańsza jak przewidywaliśmy. Oczywiście 

w ramach tego budżetu mamy dosyć dużą rezerwę, która nie została ruszona bo – słyszycie 

państwo od wielu lat, że przetargi wykonujemy czy też przeprowadzamy w ten sposób żeby 

absolutnie nie dopłacać – żeby koszt każdego z zadań nie był wyższy niż przewidywany. 

Powtarzamy przetargi nawet i trzykrotnie. W związku z tym ta rezerwa nie została ruszona – 

ona do momentu podpisania końcowego aneksu z Narodowym Funduszem Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej istnieje i ją nie wykorzystujemy a przerzucamy na rok 

przyszły.” 

Pan Jan Dziemdziora: „Czy należy rozumieć, że tym o czym mówił pan prezydent jest 

spowodowana zmiana w Rozdziale 5, punkcie 5.2 dot. zmniejszenia planowanej pożyczki  

z WFOŚiGW w kwocie ponad 15 mln zł?” 

Pan Adam Karzewnik: „Tak, dokładnie.” 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (13-1-6) Rada Miasta podjęła Uchwałę  

Nr XLVIII/833/14 w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2014 rok wraz z autopoprawką 

Prezydenta Miasta z dnia 27 października 2014 r.  
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Punkt 4.3 

Podjęcie uchwały zmiany Uchwały Nr LII/840/10 z dnia 23 czerwca 2010 roku  

w sprawie zaciągnięcia pożyczki 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. 

Pan Tomasz Sokalski: „Przerzucamy 15 mln zł na 2015 rok. Było 0 w planach – w tej chwili 

jest 15 mln zł. Co będzie robione za te 15 mln zł plus inne składowe inwestycyjne?” 

Pan Adam Karzewnik: „Rezerwa w tych ramach jest rezerwą w wysokości 13,328167 mln zł. 

ponieważ mamy realizowany, w trakcie realizacji jest jeszcze renowacja kanału otwartego 

odprowadzającego ścieki z oczyszczalni ścieków – czyli jest to poza terenem Miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego, to jest kanał, który bierze swój początek w miejscowości 

Proszenie i poprzez rzekę Moszczankę odprowadza te ścieki do rzeki Wolbórki. Tamten kanał 

jest w trakcie realizacji i zapłata za wykonanie nastąpi w przyszłym roku. W przyszłym roku 

będzie miała również miejsce realizacja samego kanału tłocznego. Na realizację tej inwestycji 

mamy bowiem pozwolenie do połowy przyszłego roku.” 

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

Nr XLVIII/834/14 zmiany Uchwały Nr LII/840/10 z dnia 23 czerwca 2010 roku  

w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Łodzi 

 

Punkt 4.4 

 

Podjęcie uchwały nabycia do zasobu gminnego zabudowanej nieruchomości położonej  

w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Prostej 123, oznaczonej w ewidencji gruntów jako 

działki nr 266/1 o powierzchni 0,0050 ha i 266/2 o powierzchni 0,5974 ha w obrębie 10 

 

Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna. 

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna 

Pan Tomasz Sokalski: „Czy działki sąsiadujące należą do gminy?” 

Pani Agnieszka Kosela: „Działki położone przy ul. Prostej w bezpośrednim sąsiedztwie po 

lewej stronie stanowią własność gminy. Po prawej stronie w bezpośrednim sąsiedztwie jest 

działka prywatna. Kolejne trzy działki są również własnością gminy. Nabywając  

tę nieruchomość powiększamy kompleks nieruchomości gminnych.” 

Pan Tomasz Sokalski: „czy jest szansa, że ta prywatna działka też stanie się własnością 

gminy?” 

Pani Agnieszka Kosela: „Prowadzone są w tej sprawie rozmowy. Na ten moment  

są przeszkody natury prawnej w nabyciu tej nieruchomości.” 
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Pan Tomasz Sokalski: „Zastanawiam się nad tym, czy jeśli nie mamy uzgodnień  

z najbliższymi sąsiadami to czy nie lepiej byłoby się wstrzymać?” 

Pani Agnieszka Kosela: „Ale nabycie tej działki nadal powiększa kompleks nieruchomości 

gminy. Po lewej stronie działki są własnością gminy. Małymi krokami prowadzimy rozmowy 

z właścicielem tej nieruchomości po prawej stronie położonej. Jeżeli tylko ustąpią przeszkody 

natury prawnej będziemy zmierzać w kierunku nabycia również i tej nieruchomości.” 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (15-1-3) Rada Miasta podjęła Uchwałę  

Nr XLVIII/835/14 nabycia do zasobu gminnego zabudowanej nieruchomości położonej 

w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Prostej 123, oznaczonej w ewidencji gruntów jako 

działki nr 266/1 o powierzchni 0,0050 ha i 266/2 o powierzchni 0,5974 ha w obrębie 10 

 

 

Punkt 4.5 

 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie i odstąpienie  

od przetargowego trybu zawarcia umowy nieruchomości zabudowanej, położonej  

w Piotrkowie Trybunalskim u zbiegu ulic: Polnej-Kostromskiej 

 

Opinie Komisji: 

Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna. 

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna 

Pan Jan Dziemdziora: „Czy mamy koncepcję na wykorzystanie tego terenu w perspektywie 

po wygaśnięciu obecnej umowy?” 

Pan Paweł Czajka: „Ta działka leży w dolinie rzeki i te tereny docelowo w dalszym ciągu 

powinny być terenami tzw. przewietrzania miasta i nie podlegać pod stałą zabudowę.  

To co ma tam miejsce w tej chwili ma charakter tymczasowy i to jest dopuszczalne. 

Natomiast docelowo nie powinno tam być żadnej przegrody. Tym bardziej, że grunty w tym 

miejscu są mało nośne – już przy stawianiu tymczasowej kaplicy były problemy z 

posadowieniem.”  

W wyniku przeprowadzonego głosowania (17-0-3) Rada Miasta podjęła Uchwałę  

Nr XLVIII/836/14 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie i odstąpienie  

od przetargowego trybu zawarcia umowy nieruchomości zabudowanej, położonej  

w Piotrkowie Trybunalskim u zbiegu ulic: Polnej-Kostromskiej 
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Punkt 4.6 

 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne rozwiązanie umów 

użytkowania wieczystego działek gruntu nr 34/7 i 34/8 (obr. 34); 369/1 i 369/8 (obr. 36) 

oraz 133/16 (obr. 32) 

 

Opinie Komisji: 

Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna. 

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (16-0-4) Rada Miasta podjęła Uchwałę  

Nr XLVIII/837/14 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne rozwiązanie umów 

użytkowania wieczystego działek gruntu nr 34/7 i 34/8 (obr. 34); 369/1 i 369/8 (obr. 36) 

oraz 133/16 (obr. 32)  

 

Punkt 4.7 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości położonej w Piotrkowie 

Trybunalskim przy ul. Rolniczej-Bocznej, stanowiącej własność Gminy Miasto Piotrków 

Trybunalski na nieruchomość położoną w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Błotnej, 

stanowiącą własność osoby fizycznej 

 

Opinie Komisji: 

Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna. 

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna 

Pan Tomasz Sokalski: „Czy działki sąsiadujące należą do gminy?” 

/odpowiedź pani Agnieszki Koseli niewyraźna, niesłyszalna – skutek awarii systemu 

nagłaśniającego/ 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (15-1-4) Rada Miasta podjęła Uchwałę  

Nr XLVIII/838/14 w sprawie zamiany nieruchomości położonej w Piotrkowie 

Trybunalskim przy ul. Rolniczej-Bocznej, stanowiącej własność Gminy Miasto Piotrków 

Trybunalski na nieruchomość położoną w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Błotnej, 

stanowiącą własność osoby fizycznej 
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Punkt 4.8 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/762/14 Rady Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego z dnia 24 marca 2014 roku w sprawie określenia zadań i podziału 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2014 rok 

 

Opinie Komisji: 

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

pozytywna. 

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna 

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

Nr XLVIII/839/14 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/762/14 Rady Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego z dnia 24 marca 2014 roku w sprawie określenia zadań i podziału 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2014 rok 

 

Punkt 4.9 

 

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, w zamian za uiszczoną opłatę 

 

Opinie Komisji: 

Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna. 

Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego – 

opinia pozytywna 

 

Pan Jan Dziemdziora: „Pytałem już na posiedzeniu Komisji Polityki Gospodarczej i chyba na 

Komisji Administracji. Udzielał odpowiedzi pan Włodzimierz Pawlak. Chodzi  

mi o częstotliwość odbierania odpadów wielkogabarytowych. Z zapisu projektu uchwały 

wynika, że będą te wielkogabarytowe odpady odbierane raz na 2 miesiące.” Pan Dziemdziora 

poprosił pana pełnomocnika o bliższe przedstawienie tej kwestii raz jeszcze.” 

Pan Włodzimierz Pawlak: „Zastosowaliśmy w projekcie uchwały zapis tekstowy a nie 

tabelaryczny zapisując, że odpady wielkogabarytowe będą odbierane nie rzadziej niż raz na 

dwa miesiące. Pozwoli to w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia umieścić 

podobny zapis, który umożliwi gestorowi umowy wyegzekwowanie częstszego odbierania 

odpadów wielkogabarytowych jeżeli będzie istniała taka potrzeba. Obecne zapisy  

i specyfikacji i w poprzedniej uchwale nie dawały nam takiej możliwości. 
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W wyniku przeprowadzonego głosowania (20-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę  

Nr XLVIII/840/14 w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, w zamian za uiszczoną opłatę 

 

Punkt 4.10 

 

Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie 

w Piotrkowie Trybunalskim 

 

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 (20-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę  

Nr XLVIII/841/14 w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie 

w Piotrkowie Trybunalskim 

 

Punkt 4.11 

 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Młodzieżowej Rady Miasta 

 

Opinie Komisji: 

 

Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego – 

opinia pozytywna 

Komisja Oświaty i Nauki – na posiedzeniu w dniu 22 października 2014 r. projekt Statutu 

Młodzieżowej Rady Miasta zdjęła z porządku obrad. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (11-1-5) Rada Miasta podjęła Uchwałę  

Nr XLVIII/842/14 w sprawie uchwalenia Statutu Młodzieżowej Rady Miasta 

 

Punkt 4.12 

 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami 

Gminy Miasta Piotrków Trybunalski na lata 2015-2018”  

 

Opinie Komisji: 

Komisja Kultury i Kultury Fizycznej – opinia pozytywna 
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W wyniku przeprowadzonego głosowania (13-0-6) Rada Miasta podjęła Uchwałę  

Nr XLVIII/843/14 w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami 

Gminy Miasta Piotrków Trybunalski na lata 2015-2018”  

 

Punkt 4.13 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego 

 

Opinie Komisji: 

Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego – 

opinia pozytywna 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (15-0-4) Rada Miasta podjęła Uchwałę  

Nr XLVIII/844/14 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego 

 

Punkt 4.14 

 

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa 

 

Pan Tomasz Sokalski – poprosił o szczegółowe wyjaśnienia ponieważ dopiero dzisiaj 

otrzymał projekt uchwały. 

Pani Agata Wypych: „Do Rady Miasta wpłynęło odwołanie pana Janusza Kłosa, mieszkańca 

Łodzi, który twierdzi, że rada nie miała uprawnień do tego, żeby w uchwale wprowadzić 

identyfikator postojowy osoby niepełnosprawnej. Pan Kłos uważa, że osoba legitymująca się 

kartą parkingową osoby niepełnosprawnej wydaną na postawie ustawy o ruchu drogowym ma 

prawo do bezpłatnego parkowania bez jakiegokolwiek ograniczenia czasowego. Niestety nie 

możemy podzielić stanowiska pana Kłosa, gdyż Rada Miasta ma kompetencje do ustalenia 

strefy płatnego parkowania, do ustalenia zasad korzystania z tej strefy jak również  

do wprowadzania stawek zerowych opłat za parkowanie. Również uprawnienia wynikające  

z posiadania Europejskiej Karty Parkingowej Osoby Niepełnosprawnej nie przewidują 

zwolnienia z opłaty w strefie płatnego parkowania. Dlatego też Rada miasta w żaden sposób 

nie przekroczyła swoich kompetencji ustanawiając Identyfikator Postojowy osoby 

Niepełnosprawnej dlatego proponujemy oddalić to wezwanie do usunięcia naruszenia prawa 

skierowane przez pana Kłosa.” 

Pan Rafał Czajka: „To odwołanie dotyczyło opłaty czy ograniczenia czasu?” 

Pani Agata Wypych: „Pan Kłos nie odwoływał się do ZDiUM w zakresie nałożenia opłaty 

dodatkowej. Skierował wniosek do Rady Miasta twierdząc, że uchwała Rady Miasta narusza 

prawo, gdyż rada nie miała prawa wprowadzać identyfikatora postojowego osoby 

niepełnosprawnej.” 
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W wyniku przeprowadzonego głosowania (12-0-8) Rada Miasta podjęła Uchwałę  

Nr XLVIII/845/14 w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa 

 

Punkt 5 

Interpelacje i zapytania radnych 

 

Pan Jan Dziemdziora: „W dniu 24.10.2014 r. doszło do kolejnej kolizji pojazdów na 

skrzyżowaniu ulicy Modrzewskiego i Źródlanej. Jest to skrzyżowanie, na którym występuje 

bardzo duże zagrożenie bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu. W sprawie 

występujących zagrożeń na tym skrzyżowaniu występowałem wiele razy, w tym dniu 

26.08.2013 r. składając interpelację, w której opisałem sytuację i poinformowałem,  

że mieszkańcy z tego rejonu formułują wiele opinii, z których wynika wiele ciekawych 

rozwiązań, których wprowadzenie wpłynęłoby na poprawę bezpieczeństwa. Odpowiedź była 

krótka: Żadna organizacja ruchu nie będzie wprowadzana a podpisał ją dyrektor  

i wiceprezydent. W tym stanie rzeczy pytam, kiedy zostaną podjęte działania  

z uwzględnieniem opinii mieszkańców dla poprawy bezpieczeństwa w tym miejscu?” 

 

Pan Jan Dziemdziora: „Jak jest realizowany program pomocy uczniom w bieżącym roku tzw. 

Wyprawka Szkolna?  Pytam o to, ponieważ zdaniem wielu uprawnionych środki finansowe 

zostały przekazane do szkół a ich wykorzystanie jest realizowane bez odpowiedniej dynamiki. 

Rodzice stawiają zarzuty, iż środki przekazane nie zostały uruchomione przez wiele tygodni 

w placówkach oświatowych czyli w szkołach.” 

 

Pan Jan Dziemdziora: „Czy zostały doprecyzowane zasady wydawania legitymacji uczniom 

uprawnionym do korzystania z ulgowych przejazdów komunikacją miejską i czy 

odpowiednio zostali o tym poinformowani rodzice?” 

 

Pan Jan Dziemdziora: Stwierdził, że znajdują się w mieście takie miejsca, które wobec braku 

reakcji służb miejskich mogłyby spowodować, że radny mógłby – podobnie jak to miało 

miejsce 2 lata temu na ul. Kołłątaja – przeprowadzić wykonanie zastępcze. Okazuje się  

z resztą, że te prace wykonane na własny koszt radnego przyniosły oczekiwany rezultat – 

naprawa ubytku w jezdni okazała się trwała i to miejsce całkowicie dobrze znosi 

oddziaływanie sił przyrody. „Ok. 20 m. od tamtej wyrwy sprzed 2 lat powstała jednak kolejna 

– znajduje ona się w torze jazdy pojazdów i po prostu mieszkańcy złorzeczą. Stąd mój 

wniosek o to, aby tę dziurę w zachodniej części ulicy Kołłątaja w ramach napraw 

cząstkowych zalatać. Kolejna dziura to Al. Sikorskiego (północna jezdnia, 10 metrów  

od skrzyżowania z ulicą Zawodzie), ul Źródlana (przed mostem na rzece Strawie). O tychże 

dwóch wcześniej już wnosiłem na piśmie o podjęcie działań – niestety upłynęło kilka tygodni  

i brak jest odpowiedniej reakcji.” 

 

Pan Jan Dziemdziora zadał też pytanie dotyczące parkowania na powierzchniach 

wyłączonych z ruchu. „Między innymi taka powierzchnia jest rozmalowana na wysokości 

pływalni i szkoły podstawowe przy ulicy Belzackiej przy wyjeździe od strony żłobka. Tam 

notorycznie są parkowane pojazdy i autentycznie na tych powierzchniach wyłączonych  

z ruchu i to w sposób poważny utrudnia i całkowicie uniemożliwia bezpieczne wyjeżdżanie 

od strony przedszkola. W związku z tym albo nie malujmy tych powierzchni albo 

egzekwujmy respektowanie tych powierzchni. Dlaczego tego nie robimy?” 
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Pan Jan Dziemdziora: „Przy Trakcie Wielu Kultur, obok cerkwi stoi kiosk. Jest  

on uszkodzony od kilkunastu dni. Jest informacja o tym, że jest on nieczynny, ale szkło, które 

tam zwisa po prostu stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla osób. Podobna sytuacja miała 

miejsce kilka tygodni temu jeśli chodzi o infokiosk przy Placu Czarnieckiego. Mam pytanie: 

dlaczego serwis w odniesieniu do tych infokiosków działa tak ślamazarnie i dlaczego nie 

można własnym sposobem tak zabezpieczyć tych uszkodzonych infokiosków -   

bo niewątpliwie w przyszłości mogą takie zdarzenia mieć miejsce – żeby to po prostu nie 

raziło, żeby również nie zagrażało.” 

 

Pan Jan Dziemdziora: „Kiedy zostanie podjęty remont ulicy Sienkiewicza na odcinku  

od ul. Wojska Polskiego do ul. Narutowicza. Ten odcinek od ul. Słowackiego do 

Sienkiewicza urąga wizerunkowi tego miasta.” 

 

Pan Jan Dziemdziora: „Kiedy podejmiemy remont cząstkowy chodnika po północnej stronie 

Alei Kopernika – od tego skweru z baranami do Al. 3-go Maja. Zachęcam wszystkich 

kandydatów na radnych, aby dzisiaj wracając z sesji tym odcinkiem chodnika przeszli i wtedy 

wyrobią sobie odpowiednie zdanie.” 

 

Pani Urszula Czubała: „Na ulicy Wojska Polskiego przy posesji nr 105 między chodnikiem  

a jezdnią jest duża dziura i samochody wjeżdżające do tej posesji narażone są na uszkodzenie 

zawieszenia. Proszę o naprawę tej dziury jeszcze przed zimą. Proszę też o ustawienie znaku 

STOP na drodze wjazdowej od strony ulicy Łódzkiej z os. Sadowa do drogi wjazdowej na 

osiedle Sadowa.” 

 

Pani Urszula Czubała: „Proszę o skoszenie trawy na ulicy Pawłowskiej od ul. Rodziny 

Rajkowskich do ujęcia wody.” 

 

Pani Urszula Czubała: „Po lewej stronie ulicy Modrzewskiego przed blokami chodnik jest tak 

zapadnięty, że tam gromadzi się woda i podczas opadów atmosferycznych nie sposób się tym 

chodnikiem przemieszczać.” 

 

Pani Urszula Czubała: „Chodzi mi o wjazd do Os. Sadowa od ul. Łódzkiej – ten wjazd został 

zalegalizowany natomiast tam mieszkańcy cały czas twierdzą, że ten wjazd, który odbywa się 

po takich betonowych płytach – że to jest działka urzędu miasta a nie spółdzielni.” 

 

Pani Urszula Czubała: „Mieszkańcy Osiedla Łódzka-Wysoka-Sadowa prosili mnie bardzo, 

żeby chociaż jeden autobus MZK miał taką trasę, żeby można było się przedostać z tego 

osiedla. Tam na osiedlu Łódzka mieszka wiele osób starszych i nie mogą dostać się np. do 

Hali Targowej.” 

 

Pan Adam Gaik: „Ja mam pytanie dotyczące jednego z wniosków do budżetu obywatelskiego. 

Wniosek dotyczy ulicy Poprzecznej od strony bazaru. Chciałem zapytać czy wniosek ten był 

już procedowany, czy zawiera jakieś ewentualnie braki. Jakie będą – czy też są – jego losy? 

Jednocześnie chciałem złożyć do Biura Rady Miasta 159 podpisów mieszkańców  

z ul. Poprzecznej i potraktować te podpisy jako głosy poparcia dla tego wniosku.” 

 

Pani Urszula Czubała: „Mieszkańcy Os. Sadowa zwrócili uwagę, że często chodzą  

do Biedronki (ul. Wojska Polskiego) i że nie ma tam nigdzie w pobliżu przejścia dla pieszych 

– między Piotrek i Pawłem a Biedronką. Tam często jest straszny ruch aut a nie ma pasów, 

nie ma przejścia.” 
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Pan Przemysław Winiarski: „Zbliża się święto Wszystkich Świętych i obawiam się, że po raz 

kolejny w okolicy cmentarzy będziemy mieli paraliż komunikacyjny. Moje pytanie jest takie: 

czy nie rozważyliśmy – czy nie moglibyśmy na przyszłość rozważyć – żeby nie dopuszczać 

samochodów w bezpośrednie sąsiedztwo cmentarzy natomiast umożliwić poruszanie się tam 

swobodne autobusom komunikacji miejskiej. Skłoniłoby to wielu mieszkańców  

do pozostawienia samochodów tego dnia w domu jeżeli mieli by możliwość wygodnego 

udania się komunikacją miejską w bezpośrednią bliskość cmentarza. Uważam,  

że skorzystaliby z takiej okazji. Chciałbym powiedzieć, że zarówno dla wielu korzystających 

z dróg i odwiedzających cmentarze jak i dla mieszkańców okolicznych te dni to horror. 

Komunikacyjnie jest tam bardzo trudno natomiast w wielu miastach  w bezpośrednie 

sąsiedztwo cmentarzy można dostać się tylko komunikacją miejską. Uważam, że dla osób 

niepełnosprawnych, osób starszych byłoby to rozwiązanie dużo lepsze niż przepychanie się 

samochodami po ulicy Spacerowej nawet jeśli ona jest jednokierunkowa. Czy na przyszłość 

nie moglibyśmy tego rozważyć?” 

 

Pan Przemysław Winiarski: „Zostałem poproszony przez kilka osób niepełnosprawnych  

o zapytanie się pana dyrektora OSiR czy istniałaby możliwość – tak podobno było  

w przeszłości – że zainstalowane było na jednym z basenów urządzenie pomagające osobom 

niepełnosprawnym wejść do niecki basenowej. W tej chwili jest to bardzo trudne natomiast 

bardzo wiele osób niepełnosprawnych czy nawet czasowo niesprawnych ma problem  

z dostaniem się do basenu, w którym odbywają się często zajęcia rehabilitacyjne. Podobny 

postulat dotyczy szatni dla osób niepełnosprawnych. Czy byłaby możliwość wprowadzenia 

pewnego rodzaju udogodnień w budynkach OSiR-u.” 

 

Pan Przemysław Winiarski: „Chciałbym zapytać – jest obecny pad dyrektor Pracowni 

Planowania Przestrzennego – czy nie moglibyśmy idąc wzorem tego Traktu Wielu Kultur 

przygotować czegoś innego jeszcze niż tylko ścieżki rowerowe przy ruchliwych drogach. Czy 

nie moglibyśmy w dolinie wspomnianej dzisiaj rzeki Strawy spowodować powstania traktu 

rowerowego, który komunikowałby część zachodnią miasta ze wschodnią częścią miasta –  

ze starym miastem. Takie trakt rowerowy jeżeli byłby poprowadzony doliną rzeki Strawy 

wychodziłby wprost w planowane przecież Bulwary Pereca. Byłaby to fantastyczna sprawa – 

połączenie drogą, która nie ma jakby bezpośredniego sąsiedztwa ruchliwych arterii – ona je 

tylko przecina i można to – uważam – zorganizować, żeby było to bezpieczne. Powstanie 

takiego traktu służyłoby również ożywieniu Starówki, dlatego że mieszkańcy zachodniej 

części miasta, gdzie w przeważającej części mieszkają mieliby dużą łatwość w dotarciu na 

Stare Miasto nie tylko samochodem ale również rowerami.” 

 

Pan Przemysław Winiarski: „Pytałem już 2-3 sesje wstecz – czy nie istnieją plany 

wykorzystania śladu kolejki wąskotorowej do stworzenia czy ścieżki rowerowej czy ścieżki 

rowerowej i trasy dla rolkarzy. Oni bardzo w Piotrkowie narzekają, że nie mają gdzie  

w Piotrkowie poruszać się. Z moim obserwacji wynika, że jeżdżą świeżo wyremontowanymi 

ulicami – takimi jak ul. Michałowska, ale jest to niestety niezgodne z przepisami prawa  

i stwarza zagrożenie. Czy nie moglibyśmy wykorzystać takiego śladu kolejki wąskotorowej  

o którym pani dyrektor Majczyna mówiła, że tu nie byłoby problemu właścicielskiego. 

Mówiąc krótko jest gotowy teren pod taką inicjatywę. Dodatkowo poprawiłoby  

to skomunikowanie okolic lotniska z okolicami Starostwa, Os. Wyzwolenia a w szerszej 

perspektywie z Os. Wierzeje. Mogłoby to służyć również przypomnieniu tradycji kolejki 

wąskotorowej w naszym mieście, która przez wielu mieszkańców miasta jest nadal żywa  

i bardzo wielu żałuje że zniknęła ona z pejzażu Piotrkowa.” 
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Pan Mariusz Staszek: „Proszę o zamontowanie lustra drogowego na skrzyżowaniu ulic 

Jerozolimskiej i Spacerowej. Tam jest bardzo duży kąt i samochody jadące w kierunku ul. 

Wojska Polskiego mają bardzo ograniczoną widoczność.” 

 

Pan Mariusz Staszek: „Mieszkańcy ulicy Prostej prosili o zamontowanie znaku zakazu 

zatrzymywania się na ul. Prostej  - dokładnie na skrzyżowaniu z ul. Rakowską. Problem, 

który tam istnieje jest już od dłuższego czasu – kobiety przesiadujące w samochodzie  

i wzbudzające zainteresowanie wielu panów. Dziwnym trafem informacja, która trafia na 

policję, aby podjechała i sprawdziła co się tam dzieje powoduje, że te panie bardzo szybko 

odjeżdżają. Dlatego mieszkańcy proszą o postawienie w tym miejscu znaku zakazu 

zatrzymywania się na tym odcinku najbliższym ulicy Rakowskiej.”  

 

 

Punkt 6 

 

Sprawozdania komisji stałych Rady Miasta za okres kadencji 2010-2014 

 

Pan Marian Błaszczyński: „Takowe sprawozdania do państwa radnych wpłynęły. Czy ktoś  

w tym punkcie chciałby zabrać głos? Jeżeli nie uznam, że Rada Miasta przyjęła  

te sprawozdania.” 

 

Przewodniczący Rady Miasta nie odnotował żadnych zgłoszeń w tym punkcie.  

 

Punkt 7  

 

Protokoły zespołów kontrolnych Komisji Rewizyjnej Rady Miasta powołanych do 

kontroli: Domu Pomocy Społecznej oraz Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-

Administracyjnego w Piotrkowie Trybunalskim 

 

Pan Marian Błaszczyński – poinformował, że radni otrzymali przedmiotowe protokoły. 

Zapytał, czy są w tej sprawie jakieś uwagi. Wobec braku zgłoszeń w tym punkcie uznał,  

że Rada Miasta protokoły zespołów kontrolnych Komisji Rewizyjnej Rady Miasta 

powołanych do kontroli: Domu Pomocy Społecznej oraz Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-

Administracyjnego w Piotrkowie Trybunalskim przyjęła do wiadomości. 

 

Punkt 8  

 

Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych Prezydenta Miasta i Przewodniczącego 

Rady Miasta złożonych Wojewodzie Łódzkiemu 

 

Pan Marian Błaszczyński przytoczył fragment pisma w tej sprawie: „Niniejszym informuję, że 

po przeprowadzeniu na postawie odpowiednich przepisów (…) ustawy o samorządzie gminy 

analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych wraz z załącznikami pana 

Krzysztofa Chojniaka – Prezydenta Miasta – stwierdzono, że oświadczenie jest kompletne, 

właściwie wypełnione i zostało złożone z zachowaniem obowiązującego terminu. Ponadto 

informuję, że w wyniku oświadczenia majątkowego pana Mariana Błaszczyńskiego – 

Przewodniczącego Rady Miasta – stwierdzono, że oświadczenie również jest kompletne, 
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właściwie wypełnione i zostało przekazane w ustawowym terminie.” Podpisał w zastępstwie 

wojewody pan Wicewojewoda – Paweł Bejda. 

 

Do przedłożonej informacji radni nie zgłosili żadnych uwag. 

 

Punkt 9 

 

Informacje dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych Przewodniczącemu Rady 

Miasta 

 

Przedmiotowa informacja została odczytana i stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Punkt 10 

 

Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych Prezydentowi Miasta 

 

Przedmiotowa informacja została odczytana i stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

 

Punkt 11 

 

Informacja o propozycjach i opiniach zgłoszonych w ramach konsultacji  

z mieszkańcami Piotrkowa Trybunalskiego dotyczących projektu programu rozwoju 

pod nazwą „Strategia Rozwoju Miasta Piotrków Trybunalski 2020” 

 

Do przedłożonej informacji radni nie zgłosili żadnych uwag. 

 

Punkt 12 

 

Informacja z działalności Prezydenta Miasta miedzy sesjami 

 

Przewodniczący 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 13 

Informacja Przewodniczącego Rady Miasta dotycząca interpelacji, które wpłynęły 

między XLVII a XLVIII 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 

innych zgłoszeń w tym punkcie. 
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Pan Marian Błaszczyński – ogłosił 30 min. przerwy w obradach. 

 

Punkt 14 

 

Wręczenie Medalu za Zasługi dla Piotrkowa Trybunalskiego Pani Teresie Skrzypczyk 

Przewodniczącej RO „Południe” i Pani Dorocie Wijata – MOK 

 

Pan Marian Błaszczyński: „Mam ogromną satysfakcję i przyjemność uhonorować panią 

Dorotę Wijatę z Miejskiego Ośrodka Kultury, która otrzymała medal z okazji tegorocznych 

Dni Kultury na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury. Wtedy, kiedy było 

wręczanie tych odznaczeń niestety z przyczyn osobistych pani Dorota nie mogła być obecna. 

Z okazji Dni Kultury, proszę przyjąć serdeczne gratulacje oraz wyrazy uznania  

za zaangażowanie i olbrzymi wkład w kształtowanie wizerunku Miejskiego Ośrodka Kultury. 

Dziękuję za serce i oddanie w pracy na rzecz wszystkich mieszkańców naszego miasta. 

Odzwierciedleniem tej pracy są liczne imprezy kulturalne organizowane przez Miejski 

Ośrodek Kultury. Dzięki temu wysiłkowi stworzona została mieszkańcom naszego miasta 

możliwość spędzania wolnego czasu poprzez obcowanie z kulturą. Mam nadzieję, że dalsza 

działalność będzie dla Pani nie tylko źródłem satysfakcji, ale także prawdziwym wyrazem na 

drodze do kolejnych wspaniałych osiągnięć. Doceniając Pani trud, zaangażowanie i oddanie 

w pracy na rzecz miasta.” 

 

Punkt 15 

Odpowiedzi na zapytania radnych.  

 

Pan Krzysztof Byczyński odpowiadając na pytania pana Jana Dziemdziory powiedział: 

„Wrócimy do tego tematu na najbliższym posiedzeniu komisji Bezpieczeństwa Ruchu 

Drogowego, ale chciałbym przypomnieć, że na tym skrzyżowaniu jest zlokalizowane lustro, 

które było notabene dwukrotnie już przez wandali niszczone. Obszar, których mówimy jest 

obszarem, na którym obowiązuje ograniczona prędkość do 30 km/h. nie sądzę więc,  

że należałoby wprowadzać jakieś diametralne zmiany. Ale oczywiście tym pomysłom, które 

pan zgłosił przyjrzymy się.” 

 

Pan Krzysztof Byczyński: „Przy odpowiedzi na pytanie czwarte chciałem panu serdecznie 

podziękować za bardzo minimalną ilość zgłoszonych dziur w jezdniach. Sadziłem, że pan 

dysponuje wiele obfitszą listą, którą my też dysponujemy i w miarę posiadanych środków 

będziemy reagować. Nie widzę te problemu, żeby te lokalizacje, które pan wymienił  

„ul. Źródlaną, Sikorskiego i inne) zareagować i wpisać do najbliższego zlecenia dla PEUK-

u.” 
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Pan Krzysztof Byczyński: „Jeśli chodzi o to, kiedy ulica Sienkiewicza zostanie poddana 

remontowi chciałbym poinformować, bo my mamy na bieżąco kontakt z gestorami 

infrastruktury i tam są do przeprowadzenia poważne prace zarówno po stronie gazowni jak i 

zakładu energetycznego. Dopóki te zakresy nie zostaną zrealizowane to jakiekolwiek 

marzenie o remoncie tego odcina jest bezcelowe.” 

 

Pan Adam Karzewnik: „Od wielu miesięcy rozmawiamy z zakładem gazowniczym  

w Piotrkowie na temat nie tylko ulicy Sienkiewicza ale również wielu innych ulic – ale 

Sienkiewicza szczególnie. Jest to ulica w środku miasta i prosiliśmy kilkakrotnie zakład 

gazowniczy, żeby wykonał te swoje prace. Z obietnic wynikało, że w tym roku na pewno ten 

odcinek pomiędzy ul. Słowackiego a ul. Narutowicza będzie wykonany. Na kilku 

poprzednich sesjach państwo również zwracaliście uwagę na stan techniczny ulicy Próchnika. 

Zakład gazowniczy ma zamiar wymienić gazociąg w ulicy Sienkiewicza od ul. Wojska 

Polskiego, ale szczególnie od ul. Słowackiego do ul. Żeromskiego. Piotrkowski oddział nie 

jest jak gdyby samodzielny – musi konsultować to nieco wyżej, z zakładem gazowniczym  

w Łodzi i tak to się dzieje. Oczywiście wiemy, że stan techniczny ulicy Sienkiewicza nie jest 

dobry. Na pewno wykonamy remont, ale – tak jak powiedział pan dyrektor – nie ma sensu 

robić tam jakichkolwiek robót przed wymiana tego gazociągu. A jeśli chodzi  

o ul. Modrzewskiego to jeszcze dopowiem, że w trakcie projektowania jest przedłużenie drogi 

N-S  - w wersji jednopasmowej – od ul. Modrzewskiego do ul. Wojska Polskiego. Układ 

komunikacyjny w tym rejonie ulegnie znaczącej poprawie.” 

 

Pan Jan Dziemdziora: „chciałem powiedzieć, iż jest taka znana piosenka śpiewana przez 

Ryszarda Rynkowskiego pt. Wypijmy za błędy, za błędy na górze. Można by parafrazując 

sprowadzić to i na nasz grunt, dlatego że kilka  lat temu, kiedy inwestor budujący apartament 

owiec przy zbiegu ulic Modrzewskiego i Źródlanej prosił o wyrażenie zgody na budowę  

w pasie ulicy Modrzewskiego zatoki postojowej, której wykonanie niewątpliwie nie 

rozwiązałoby problemu widoczności na tym skrzyżowaniu, ale na pewno ta widoczność 

byłaby o wiele lepsza. Wówczas ZDiUM pokazał znany gest, którego źródłem są igrzyska 

olimpijskie w Moskwie. Dlatego przywołuję ten fakt. Po drugie w tej interpelacji, którą  

tu przywoływałem z sierpnia 2013 r. nie zawarłem katalogu pełnego jeśli chodzi o sugestie 

mieszkańców. Natomiast zawarłem informację, że jestem w posiadaniu namiarów 

telefonicznych na te osoby. Niestety ani ZDiUM ani wówczas rozpatrująca temat Komisja 

Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego nie raczyła tychże zapytać. Stąd polecam się z tymi 

namiarami telefonicznymi.” 

 

Pan Krzysztof Kozłowski: „Jeżeli dobrze zrozumiałem to m.in. pan radny pytał o odcinek 

ulicy Sienkiewicza od ul. Wojska Polskiego do ul. Narutowicza – kiedy ten odcinek zostanie 

naprawiony i zrobiony dlatego, że jest to centrum miasta i jest to naprawdę katastrofalny 

odcinek drogi. Natomiast pan prezydent tu wspominał, że gazownia musiałaby dokonać 

pewnej wymiany sieci gazowniczej. Czy przy przewidywanej przebudowie tej drogi wiemy 

ile lat ma w tym miejscu infrastruktura podziemna – sieć wodociągowa i kanalizacyjna. 

Pamiętam, że był kiedyś taki zamiar, aby położyć tam asfalt, ale okazało się, że infrastruktura, 

która tam jest w ziemi w pierwszym rzędzie podlegają wymianie. I prosiłbym o tę ocenę – ile 

lat ma położona w tym miejscu sieć wodociągowo-kanalizacyjna.” 

 

Pan Adam Karzewnik: „Oczywiście nie odpowiem teraz precyzyjnie na to pytanie, ale 

odpowiem ta kanalizacja, o której była wówczas mowa została wykonana, naprawiona. Tak 
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więc jeśli chodzi o sieć polegającą gestii PWiK czy też miastu jest wykonana. Czekamy tylko 

na tych zewnętrznych gestorów pozostałych sieci.” 

 

Pan Krzysztof Byczyński – odnosząc się do pytań pani radnej Urszuli Czubały powiedział: 

„Uzgodniłem z panią radną, że na wszystkie pytania udzielimy odpowiedzi na piśmie  

bo niektóre z nich wymagają wizji w terenie, zlokalizowania pewnych kwestii. Także myślę, 

że pani radna to uzgodnienie podtrzymuje.” 

 

Pani Urszula Czubała: „Oczywiście, że tak.”  

 

Pan Andrzej Kacperek – odpowiadając na pytanie pana radnego Adam Gaika powiedział: 

„Jeśli chodzi o realizację projektu Budżet Obywatelski 2015 to odbyły się dwa posiedzenia 

zespołu oceniającego – 14 października i 22 października. Najbliższe posiedzenie odbędzie 

się w najbliższy piątek. Projekt dotyczący naprawy chodnika przy ulicy Poprzecznej 

przeszedł merytoryczną ocenę. Ta merytoryczna ocena jest pozytywna. Wniosek także 

zawierał wymaganą liczbę podpisów mieszkańców – a więc tutaj nie powinno też być 

problemów natury formalnej. Wniosek ten umieszczony jest w porządku piątkowego 

posiedzenia zespołu oceniającego i będzie poddany głosowaniu. Nie chcę uprzedzać, ale 

rekomenda1cja tego wniosku jest pozytywna. Natomiast te podpisy, które złożył pan radny – 

one zostaną dołączone do tego wniosku natomiast na dzień 30 września – końcowy dzień 

składania wniosków – wniosek ten miał wymaganą liczbę poparcia mieszkańców Piotrkowa 

Trybunalskiego a więc spełniał wszystkie wymogi formalne.” 

 

Odpowiadając na pytanie pana Przemysława Winiarskiego pan Krzysztof Byczyński 

powiedział: „Tu na ten temat są rozbieżne zdania i opinie. Jutro jest posiedzenie Komisji 

Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, którym ten temat będzie rozstrzygnięty. Temat jest o tyle 

trudny z tego względu, że bardzo dużo osób starszych jest dowożonych przez rodziny 

samochodami osobowymi i to nie do końca chyba spełniałoby oczekiwania pana radnego. 

Poza tym w okresie świąt tam na tym terenie prowadzi się intensywniejszy handel i trochę też 

zajmuje on pas drogowy – chociażby w wymiarze chodnika. A więc wtedy ruch pieszy 

zaczyna się przemieszczać na pas jezdny i to jest dość dużym utrudnieniem. Ale  

w przyszłości – tu idąc wzorem pana radnego – być może istnieje taka możliwość. Tylko 

obawiam się, że autobusy MZK będą miały dość duży kłopot, żeby się tam zmieścić. I czy  

to by zaspokoiło oczekiwania mieszkańców – mam pewne wątpliwości, ale nie chcę  

tu polemizować, bo nie jest to miejsce do tego typu wymiany poglądów. Ale temat 

oczywiście na posiedzeniu komisji będzie omawiany.” 

 

Pan Przemysław Winiarski: „Myślę, że gdyby komunikacja miejska tego dnia była bezpłatna 

to nie byłoby żadnych protestów.” 

 

Pan Adam Karzewnik: „Ulica Cmentarna będzie w przyszłości przebudowywana i tam 

odpowiednia ilość miejsc parkingowych w trakcie tej rewitalizacji jest przewidziana i wtedy 

ten ruch byłby płynniejszy – nie byłoby tej sytuacji, która jest teraz, gdy faktycznie  

te samochody stoją wzdłuż ulicy.” 

 

Pan Przemysław Winiarski: „Panie prezydencie – samochody stają nie tylko wzdłuż ulicy ale 

również na okolicznych polach i to co tam się dzieje z cywilizacją nie ma nic wspólnego. 

Uważam, że komunikacja miejska jest m.in. po to, żeby w takich newralgicznych momentach 

zapewnić bezpieczny, sprawny dojazd niekoniecznie własnym autem pod samą bramę 

cmentarza.” 



21 

 

 

Pan Mariusz Staszek: „Chciałbym poprzeć pana radnego Winiarskiego w związku z tym,  

że w tym dniu sporo faktycznie osób próbuje dostać się pod cmentarz samochodem. Warto 

byłoby się zastanowić nad tym, aby w tym dniu autobusy komunikacji miejskiej, które 

kursują w okolicę cmentarza były za darmo.” 

 

Pan Andrzej Kacperek: „Po pierwsze chcę zauważyć, że zarówno ul. Cmentarna jak i ulica 

Partyzantów na odcinku od ul. Spacerowej do ul. Lelewela jest w tym czasie wyłączona  

z ruchu. Ulica ta po części stanowi miejsca do parkowania. Przy zaporach stoją 

funkcjonariusze policji i straży miejskiej i wszystkie pojazdy, które są pojazdami osób 

niepełnosprawnych bądź też osoby przewożą osoby niepełnosprawne mają możliwość wjazdu 

w pobliże kaplicy i tamtego parkingu jak również w pobliże bram, wejść do cmentarzy tak, 

aby tym osobom ułatwić wejście i poruszanie się na cmentarz. Tam oczywiście nie ma 

możliwości, aby tam poruszały się pojazdy komunikacji publicznej. Ponadto aby wprowadzić 

przejazdy darmowe musielibyśmy dokonać zmiany uchwały Rady Miasta dotyczącej cen 

biletów w komunikacji publicznej. A ponadto wiele osób w wieku starszym czy też 

niepełnosprawnych korzysta już z ulg jakie przewiduje bądź ustawa bądź uchwała Rady 

Miasta.” 

 

Pan Leszek Heinzel odpowiadając na pytanie pana Przemysława Winiarskiego powiedział: 

„Jest z nami dzisiaj pan kierownik Marcin Masiarek, który ma swoją codzienną wiedzę na 

temat tego, jak to się odbywa – na język praktyki w sposób opisowy nam to przedstawi.” 

 

Pan Marcin Masiarek: „Zarówno w jednej jak i w drugiej pływalni są specjalne ręczne 

podnośniki dla osób niepełnosprawnych. Osoba niepełnosprawna, która przybywa na basen 

jest z wózka przekładana na podnośnik i opuszczana do wody. W praktyce wygląda to w ten 

sposób, że aby przyspieszyć i nie przedłużać tego czasu zazwyczaj osoba, która przychodzi  

w towarzystwie pomocnika jak i również ratowników jest przekładana z wózka, osadzana  

na krawędzi niecki basenowej i potem już sama ześlizguje się do wody.” 

 

Pan Przemysław Winiarski: „Niestety ześlizgnięcie się do wody z krawędzi basenu również 

wymaga pewnej sprawności. A moje pytanie dotyczy osób o duży stopniu 

niepełnosprawności, które nie ześlizgną się z brzegu basenu do niecki basenowej.  

Ja to pytanie zadaję m.in. w imieniu osób prowadzących rehabilitację na basenie, które mi 

taki problem zgłosiły. Takie urządzenie kiedyś, którym osoba niepełnosprawna do basenu 

mogła zjechać było a teraz go nie ma.” 

 

Pan Marcin Masiarek: „Takie urządzenie było  i jest na pływalni przy ulicy Próchnika. Takie 

urządzenie jest, ale jeśli mamy na myśli zajęcia grupowe no to ten czas, kiedy te osoby 

mogłyby wejść do wody znacznie by się wydłużył i po prostu praktyka podyktowała takie  

a nie inne rozwiązanie. Pływalnia przy ulicy Belzackiej posiada szatnie przystosowaną  

do obsługi osób niepełnosprawnych – z leżanką, z szafkami o odpowiednich gabarytach. 

Natomiast w pływalni przy ulic Próchnika takiej szatni nie ma, ale wypływa to po prostu  

z faktu, że obiekt, który powstał i powstawał – założenia były inne, była to pływalnia na 

potrzeby szkoły. Staramy się w tym względzie robić co można, jeżeli takowa osoba 

przychodzi – na poziomie parteru są szatnie męskie, ale jeżeli pozwalają na to warunki i nie 

zbyt dużego obłożenia pracownicy maja z mojej strony, żeby taka osoba mogła się przebierać 

na poziomie parteru.” 
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Pan Paweł Czajka : „Jeśli chodzi o system układu ścieżek rowerowych wzdłuż terenów 

przewietrzania czy ekologicznych – w studium miasta z 2006 roku one są rozrysowane, 

zabezpieczone. Są to tereny  - również i teren po kolejce wąskotorowej – przeznaczone pod 

ciągi rekreacyjno-rowerowe.” 

 

Pan Przemysław Winiarski: „Czyli rozumiem, że pozostaje kwestia zaplanowania  

i przyznania środków na realizację tego, co jest zaplanowane, tak?” 

 

Pan Paweł Czajka: „Jest to w tej chwili etap realizacji, przystąpienia do realizacji ustaleń 

kierunków zagospodarowania miasta. Sukcesywnie musimy to robić w ramach środków 

posiadanych.” 

 

Pan Krzysztof Byczyński – odpowiadając na pytania pana Mariusza Staszka powiedział: 

„Oczywiście te dwa pytania, które zadał pan radny Staszek będą przedmiotem jutrzejszego 

posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i udzielimy odpowiedzi po tym 

posiedzeniu. Uważam, że to lustro jest tam zasadne – kłopot będzie polegał jedynie na 

technicznym jego zlokalizowaniu. Jak pamiętam temat wraca. Już kilkakrotnie żeśmy na ten 

temat rozmawiali.” 

 

 

Punkt 16 

 

Sprawy różne.  

 

Pan Jan Dziemdziora: „Panie przewodniczący – ja darzę pana pełną sympatią mimo 

pańskiego zachowania 23 lutego 2011 roku, ale w dniu dzisiejszym postawiłem osiem pytań  

a pan spowodował odpowiedź tylko na trzy. Oczekuję odpowiedzi na pozostałe.” 

 

Pan Marian Błaszczyński – poprosił o udzielenie brakujących odpowiedzi. 

 

Pan Radosław Kaczmarek: „Jeśli chodzi o wyprawkę szkolną to jest ona wypłacana zgodnie  

z harmonogramem. Pierwsza transza została przekazana do szkół i wypłacona – 117 tys. zł. 

Druga transza natomiast – prawie 80 tys. zł. wpłynęła dopiero 22 października i do końca 

miesiąca zostanie przekazana do szkół a co za tym idzie –zostanie wypłacona dalej. Tu nie ma 

żadnych zawirowań. Jeśli chodzi o pytanie drugie – dotyczy to legitymacji dla dzieci 

niepełnosprawnych. W szkole podstawowej nr 13 jest pewien problem – nazwijmy  

go umownie rodzinnym. Dzisiaj sprawa jest na tym etapie, że jest legitymacja, jest 

naszykowana, pani dyrektor czeka już 2 tygodnie na zdjęcie dziecka od rodzica, aby to 

zdjęcie umieścić na legitymacji a następnie podstemplować. Czekamy na to, jak ta sprawa się 

rozwiąże.”  

 

Pan Jan Dziemdziora: „Dlaczego ta pierwsza transza była przekazana do placówek szkolnych 

zalegała przez dłuższy czas i nie była wypłacana?” 

 

Pan Radosław Kaczmarek: „W przypadku wypłaty dla młodzieży, które dotyczyły pierwszej, 

drugiej transzy – no tutaj pewne niedomaganie jeśli chodzi o księgowość szkół wystąpiła 

ponieważ mogły wypłacać a czekano na drugą transzę niepotrzebnie. Za sprawa została już 

wyjaśniona.” 

Odnosząc się do chodnika od ul. Próchniaka do Al. 3-go Maja pan Adam Karzewnik 

powiedział: „Rozważymy tę sprawę oczywiście do remontu na rok przyszły.” 
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Pan Jacek Hofman: „Pytanie pana radnego w sprawie parkowania na miejscach wyłączonych 

z ruchu traktuję jako wniosek o częstsze kontrole parkowania w tym miejscu przy pływalni. 

Dopowiem tylko, że jest to miejsce o szczególnie dużym przepływie samochodów 

parkujących praktycznie od rana do późnej nocy. Były tam wcześniej też podejmowane takie 

działania kontrolne, ale rozumiem, że trzeba to powtórzyć. Będziemy to realizować.” 

 

Odpowiadając na pytanie dotyczące infokiosków pan Bogdan Munik powiedział: 

„Odpowiedzią na Pana radnego jest to oto zdjęcie zrobione na miejscu 15 minut temu.” 

 

Pan Marian Błaszczyński: „Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich państwa w dniu 

jutrzejszym o godzinie 19 do klasztoru Ojców Bernardynów – będzie odprawiona Msza 

Święta o zdrowie dla radnego Pawła Szcześniaka.” 

 

Pan Marian Błaszczyński: „Informuję Państwa radnych, że w dniu 14 listopada 2014 r. 

odbędzie się ostatnia uroczysta sesja w kadencji Rady miasta 2010-2014.”  

 

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

 

Punkt 17 

 

Zamknięcie obrad XLVIII Sesji.   

 

Wobec wyczerpania porządku Przewodniczący Rady Miasta, pan Marian Błaszczyński 

zamknął posiedzenie XLVIII Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta 

 

   Marian Błaszczyński 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokół na podstawie dźwiękowego  
zapisu przebiegu obrad sporządził: 

 

Jan Winiarski  


