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PROTOKÓŁ NR II/14 

 

z II Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, 

która odbyła się w siedzibie Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim, 

ul. Pasaż Karola Rudowskiego 10  

w dniu 8 grudnia 2014 roku 

w godz. 9
00

-11
00

 

 

Punkt 1 

 

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad 

 

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

Stwierdził, że w Sesji uczestniczy 20 radnych co wobec ustawowej liczby  

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

prawomocne uchwały. 

 

Radni obecni na II Sesji Rady Miasta: 

 

1. Marian Błaszczyński 

2. Bronisław Brylski 

3. Rafał Czajka 

4. Krystyna Czechowska 

5. Urszula Czubała 

6. Sławomir Dajcz 

7. Jan Dziemdziora 

8. Piotr Gajda 

9. Marlena Głowacka 

10. Łukasz Janik 

11. Lech Kaźmierczak 

12. Marek Konieczko 

13. Krzysztof Kozłowski 

14. Grzegorz Lorek 

15. Piotr Masiarek 

16. Szymon Miazek 

17. Wiesława Olejnik 

18. Ludomir Pencina 

19. Tomasz Sokalski 

20. Mariusz Staszek 

21. Monika Tera 

22. Przemysław Winiarski 

23. Ewa Ziółkowska 

 

 

Pan Marian Błaszczyński powitał Radnych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego jak 

również Prezydenta Miasta – pana Krzysztofa Chojniaka, wiceprezydentów Adama 

Karzewnika i Andrzeja Kacperka, Sekretarza Miasta, Skarbnika Miasta i wszystkich gości 

obecnych na posiedzeniu Rady Miasta.  
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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 I Sesji Rady Miasta. 

4. Podjęcie uchwał w sprawie: 

4.1. powołania składów komisji stałych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego; 

4.2. wyboru przewodniczących komisji stałych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego;  

4.3. wyboru członka Rady Społecznej Szpitala Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim; 

4.4. wyboru przedstawiciela Miasta Piotrkowa Trybunalskiego do Zgromadzenia 

Ogólnego Związku Powiatów Polskich; 

4.5. ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

5. Interpelacje i zapytania radnych. 

6. Informacja z działalności Prezydenta Miasta między sesjami. 

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

sesjami. 

8. Odpowiedzi na zapytania radnych. 

9. Sprawy różne. 

10. Zamknięcie obrad II Sesji. 

 

 

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 II Sesji Rady Miasta w następującym brzmieniu: 

 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie zmian do porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Miasta. 

4. Podjęcie uchwał w sprawie: 

4.1. powołania składów komisji stałych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego; 

4.2. wyboru przewodniczących komisji stałych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego;  

4.3. wyboru członka Rady Społecznej Szpitala Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim; 

4.4. wyboru przedstawiciela Miasta Piotrkowa Trybunalskiego do Zgromadzenia 

Ogólnego Związku Powiatów Polskich; 

4.5. ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

5. Interpelacje i zapytania radnych. 

6. Informacja z działalności Prezydenta Miasta między sesjami. 

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

sesjami. 

8. Odpowiedzi na zapytania radnych. 

9. Sprawy różne. 

10. Zamknięcie obrad II Sesji. 
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Punkt 3 

 

Przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Miasta 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (17-0-2) Rada Miasta przyjęła Protokół 

z I Sesji Rady Miasta.  

 

 

Punkt 4 

 

 

Podjęcie uchwał 

 

Punkt 4.1 

 

Podjęcie uchwały w sprawie powołania składów komisji stałych Rady Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego 

Pan Marian Błaszczyński: „Prosiłem, aby zasięgnięto opinii państwa. Te opinie zostały w 

80% uwzględnione. Otrzymaliście też państwo propozycje przygotowane przez Biuro Rady 

Miasta, Czy są jakieś uwagi co do składów komisji?” 

Pan Tomasz Sokalski: „Panie przewodniczący – ponieważ załącznik do uchwały 

otrzymaliśmy przed chwilą proszę o 15 minut przerwy technicznej.” 

Pan Marian Błaszczyński: „Ogłaszam przerwę do godziny 9.15.” 

Po wznowieniu obrad Przewodniczący Rady ponownie zapytał, czy są jakieś uwagi do 

zaproponowanych składów komisji. 

Pan Tomasz Sokalski: „Po przeanalizowaniu załącznika do uchwały dotyczącej składów 

komisji stałych Rady Miasta w imieniu dziesięcioosobowej grupy radnych wnoszę o 

następujące zmiany: w Komisji Rewizyjnej – zamiast pani Marleny Głowackiej – pan Tomasz 

Sokalski, w Komisji Budżetu – zamiast pana Sławomira Dajcza – pani Krystyna Czechowska, 

w Komisji Oświaty i Nauki – zamiast pana Łukasza Janika – pan Krzysztof Kozłowski, w 

Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Społecznych i Osób Niepełnosprawnych – zamiast 

pana Krzysztofa Kozłowskiego – pan Łukasz Janik i zamiast pana Tomasza Sokalskiego – 

pani Marlena Głowacka, w Komisji Administracji – zamiast pani Krystyny Czechowskiej – 

pan Sławomir Dajcz. Są to zamiany  tylko i… Poproszę jeszcze o dwie minuty przerwy. To 

jeszcze raz jeśli można: W Komisji Rewizyjnej wykreślamy panią Marlenę Głowacką – 

wpisujemy pana Tomasza Sokalskiego, w Komisji Rewizyjnej wykreślamy pana Łukasza 

Janika – wpisujemy pana Krzysztofa Kozłowskiego, w Komisji Budżetu wykreślamy pana 

Sławomira Dajcza – wpisujemy panią Krystynę Czechowską, w Komisji ds. Rodziny 

wykreślamy pana Krzysztofa Kozłowskiego – wpisujemy pana Łukasza Janika oraz 

wykreślamy pana Tomasza Sokalskiego i wpisujemy panią Marlenę Głowacką, w Komisji 
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Administracji wykreślamy panią Krystynę Czechowską a wpisujemy pana Sławomira 

Dajcza.” 

Pan Marian Błaszczyński: „Czyli oświaty nie ruszamy, tak?” 

Pan Tomasz Sokalski: „Nie, nie ruszamy.” 

Pan Marian Błaszczyński: „Proszę państwa, w związku z tym będziemy teraz głosować 

poszczególne zmiany i bardzo proszę wnioskodawców, aby pilnowali czy dobrze to 

przedstawię. Komisja Rewizyjne: w miejsce pani Głowackiej pan Sokalski – kto z państwa 

jest za taką zmianą?” 

Pan Tomasz Sokalski: „Jeśli mogę spytać – dlaczego rada musi to głosować? Jeszcze nie 

mamy uzgodnionych składów komisji a więc jest to…” 

Pan Marian Błaszczyński: „Dobrze, to ja odrzucam to. Czy jeszcze jakieś uwagi ze strony 

państwa radnych? Kto z państwa jest za przyjęciem składów komisji zaproponowanych przez 

przewodniczącego?” 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (13-0-10) Rada Miasta podjęła Uchwałę  

Nr II/9/14 w sprawie powołania składów komisji stałych Rady Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego 

Pan Marian Błaszczyński: „Jakieś uwagi co do procedury pani mecenas? 

Uwag prawników w tej sprawie nie stwierdzono. 

Pan Tomasz Sokalski: „Prosimy o uzasadnienie panie przewodniczący dlaczego pan nie 

pozwala radnym pracować w tych komisjach, w których zgłosili akces? Nie zaburza to w 

żaden sposób prac komisji – to o co poprosiliśmy.” 

Pan Marian Błaszczyński: „Oczywiście, że zaburza z tego względu, iż podobne wątpliwości i 

podobne potrzeby miała również ta grupa, która w tej chwili głosowała za składami komisji. 

Również wiele osób zostało pozbawionych takiej możliwości, aby umożliwić państwu 

zasiadanie w 80% w tych komisjach, jakie zaproponowaliście.” 

Pan Tomasz Sokalski: „Panie przewodniczący – te zmiany, które dokonaliśmy lub których 

próbujemy dokonać są wewnątrz naszej dziesięcioosobowej grupy  i nie zaburzają pana 

większości w żadnej  komisji.” 

Pan Marian Błaszczyński: „Tu nie chodzi o większość. Tu chodzi o to, kto w jakiej komisji 

pragnie pracować.” 

Pan Tomasz Sokalski: „A więc my uzgodniliśmy to i nie zaburza to naszych potrzeb. Są to 

potrzeby przeanalizowane przez dziesięcioosobową grupę. A więc nie widzę problemów w 

tym, aby pan dokonał tych zmian. Jeżeli nie to złożę to jako wniosek formalny.” 

Pan marian Błaszczyński: „Bardzo proszę złożyć to jako wniosek formalny natomiast ja 

myślę, że pochylmy się nad tym być może w przyszłości. Na razie zobaczymy jak będzie 

praca postępowała w takim składzie jak zaproponowałem.” 
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Pan Tomasz Sokalski: „A dlaczego w przyszłości? Chcemy ustalić i od początku pracować w 

tych komisjach, w których chcemy. Panie przewodniczący – jeszcze raz powtórzę – są to 

uzgodnienia dziesięcioosobowej grupy, nie zaburzają pana większości w żadnej komisji i nie 

zaburzają potrzeby pracy czy też akcesów w których komisjach która osoba chciałaby 

pracować. Proszę o uwzględnienie wniosków osób i przegłosowanie…” 

Pan Marian Błaszczyński: „Składy komisji zostały przegłosowane. Czy ma pan jeszcze jakąś 

uwagę?” 

Pan Tomasz Sokalski: „W takim razie zgłaszam wniosek formalny o zmianę w komisjach 

zgodnie z propozycjami, które złożyłem wcześniej.” 

Pani Anna Tłustwa: „To nie jest żaden wniosek formalny. Jeżeli już to trzeba złożyć wniosek 

do projektu  uchwały  o zmianę, ponieważ załącznik jest integralną częścią.” 

Pan Tomasz Sokalski: „Ale takowy złożyliśmy.” 

Pani Anna Tłustwa: „Nie, złożyliście tylko do załącznika – to ma być do uchwały. A poza 

tym uchwała została już przegłosowana.” 

Pan Tomasz Sokalski: „W takim razie poprosimy o jeszcze 10 minut technicznej przerwy i 

panią kierownik o pomoc.” 

Pani Anna Tłustwa: „Uchwała została przegłosowana. Jeżeli teraz miałaby nastąpić 

jakakolwiek zmiana to w formie zmiany do tej uchwały  i na kolejnej sesji – nie w tej chwili.” 

Pan Krzysztof Kozłowski: „Ale jeżeli została pominięta procedura, nie dopuszczono naszego 

wniosku do głosowania to chcemy, żeby uchwały głosować jeszcze raz.” 

Pan Marian Błaszczyński: „Nie było wniosku formalnego przypominam panu radnemu. 

Zdaliście się na projektodawcę i projektodawca odrzucił wasze propozycje. Na następnej sesji 

można złożyć wniosek formalny, projekt uchwały zmieniającej.” 

 

Punkt 4.2 

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczących komisji stałych Rady Miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego 

Pan Marian Błaszczyński: „Komisja Rewizyjna – bardzo proszę o zgłaszanie kandydatów.” 

Pan Marek Konieczko: „Jako były przewodniczący komisji Rewizyjnej chciałbym zgłosić 

kandydaturę pani Urszuli Czubały.” 

Pani Urszula Czubała – wyraziła zgodę na kandydowanie. 

Pan Marian Błaszczyński zapytał, czy są inne kandydatury? 

Innych kandydatur nie zgłoszono. 
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Pan Marian Błaszczyński: „Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – bardzo proszę o 

zgłaszanie kandydatów.” 

Pan Rafał Czajka: „Chciałbym zgłosić kandydaturę pana Marka Konieczki.” 

Pan Marek Konieczko – wyraził zgodę na kandydowanie. 

Pan Marian Błaszczyński zapytał, czy są inne kandydatury? 

Innych kandydatur nie zgłoszono. 

Pan Marian Błaszczyński: „Komisja Oświaty i Nauki – bardzo proszę o zgłaszanie 

kandydatów.” 

Pan Szymon Miazek: „Chciałbym zgłosić kandydaturę pani Ewy Ziółkowskiej. Jest to 

wieloletni samorządowiec, wieloletni pedagog, prezes ZNP, były wicekurator oświaty – 

myślę, że trudno byłoby znaleźć bardziej kompetentną i bardziej doświadczoną osobę.” 

Pani Ewa Ziółkowska – wyraziła zgodę na kandydowanie. 

Innych kandydatur nie zgłoszono. 

Pan Marian Błaszczyński: „Komisja Kultury i Kultury Fizycznej – bardzo proszę o zgłaszanie 

kandydatów.” 

Pan Piotr Masiarek: „Chciałbym zgłosić kandydaturę pana Mariusz Staszka.” 

Pan Mariusz Staszka – wyraził zgodę na kandydowanie. 

Pan Marian Błaszczyński zapytał, czy są inne kandydatury? 

Innych kandydatur nie zgłoszono. 

Pan Marian Błaszczyński: „Komisja ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Społecznych i Osób 

Niepełnosprawnych – bardzo proszę o zgłaszanie kandydatów.” 

Pan Przemysław: „Pragnę zgłosić kandydaturę pana Piotra Masiarka.” 

Pan Piotr Masiarek – wyraził zgodę na kandydowanie. 

Pan Marian Błaszczyński zapytał, czy są inne kandydatury? 

Innych kandydatur nie zgłoszono. 

Pan Marian Błaszczyński: „Komisja Administracji i Bezpieczeństwa Publicznego – bardzo 

proszę o zgłaszanie kandydatów.” 

Pan Mariusz Staszek: „Chciałbym zgłosić kandydaturę dotychczasowej przewodniczącej tej 

Komisji, pani Moniki Tery.” 
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Pani Monika Tera – wyraziła zgodę na kandydowanie. 

Pan Marian Błaszczyński zapytał, czy są inne kandydatury? 

Innych kandydatur nie zgłoszono. 

Pan Marian Błaszczyński: „Komisja Polityki Gospodarczej – bardzo proszę o zgłaszanie 

kandydatów.” 

Pani Ewa Ziółkowska: „Zgłaszam kandydaturę pana Jana Dziemdziory.” 

Pan Jan Dziemdziora – wyraziła zgodę na kandydowanie. 

Pan Marian Błaszczyński zapytał, czy są inne kandydatury? 

Innych kandydatur nie zgłoszono. 

Pan Marian Błaszczyński: „Zostały zgłoszone kandydatury do poszczególnych komisji i w 

związku z tym będziemy głosowali. Kto z państwa jest za tym, aby przewodniczącą Komisji 

Rewizyjnej była pani Urszula Czubała – proszę o podniesienie ręki.” 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (13-0-10) Rada Miasta podjęła decyzję w 

sprawie wyboru pani Urszuli Czubały na Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej. 

Pan Marian Błaszczyński: „Kto z państwa jest za tym, aby przewodniczącym Komisji 

Budżetu był pan Marek Konieczko?” 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (13-0-10) Rada Miasta podjęła decyzję w 

sprawie wyboru pana Marka Konieczki na Przewodniczącego Komisji Budżetu, 

Finansów i Planowania. 

Pan Marian Błaszczyński: „Kto z państwa jest za tym, aby przewodniczącą Komisji Oświaty i 

Nauki była pani Ewa Ziółkowska?” 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (13-0-10) Rada Miasta podjęła decyzję w 

sprawie wyboru pani Ewy Ziółkowskiej na Przewodniczącą Komisji Oświaty i Nauki. 

Pan Marian Błaszczyński: „Kto z państwa jest za tym, aby przewodniczącym Komisji ds. 

Rodziny, Zdrowia, Spraw Społecznych i Osób Niepełnosprawnych był pan Piotr Masiarek?” 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (13-0-10) Rada Miasta podjęła decyzję w 

sprawie wyboru pana Piotra Masiarka na Przewodniczącego Komisji ds. Rodziny, 

Zdrowia, Spraw Społecznych i Osób Niepełnosprawnych. 

Pan Marian Błaszczyński: „Kto z państwa jest za tym, aby przewodniczącym Komisji 

Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego była pani 

Monika Tera?” 
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W wyniku przeprowadzonego głosowania (13-0-10) Rada Miasta podjęła decyzję w 

sprawie wyboru pani Moniki Tery na Przewodniczącą Komisji Administracji, 

Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego. 

Pan Marian Błaszczyński: „Kto z państwa jest za tym, aby przewodniczącym Komisji 

Polityki Gospodarczej był pan Jan Dziemdziora?” 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (13-0-10) Rada Miasta podjęła decyzję w 

sprawie wyboru pana Jana Dziemdziory na Przewodniczącą Komisji Polityki 

Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych. 

Pan Marian Błaszczyński: „W związku z tym głosujemy uchwałę, która mówi o tym, że pani 

radna Urszula Czubała objęła Komisję Rewizyjną, pan radny Konieczko – Komisję Budżetu, 

pani radna Ziółkowska – Komisję Oświaty, pan radny Staszek – Komisję Kultury, pan radny 

Masiarek – Komisję ds. Rodziny, pani radna Tera – Komisję Administracji i pan radny 

Dziemdziora – Komisję Polityki Gospodarczej.   

W wyniku przeprowadzonego głosowania (13-0-10) Rada Miasta podjęła Uchwałę  

Nr II/10/14 w sprawie wyboru przewodniczących komisji stałych Rady miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego. 

 

Punkt 4.3 

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Rady Społecznej Szpitala Rejonowego w 

Piotrkowie Trybunalskim 

 

Pan Marian Błaszczyński: „W związku z wystąpieniem pana Starosty jesteśmy zobligowani 

do tego, aby na tę kadencję wybrać członka Rady Społecznej Szpitala Rejonowego w 

Piotrkowie Trybunalskim. Proszę o zgłaszanie kandydatur.” 

Pan Mariusz Staszek: „Chciałbym na tę funkcję zgłosić Wiceprzewodniczącego Rady Miasta, 

pana Rafała Czajkę.” 

Pan Rafał Czajka – wyraził zgodę na kandydowanie. 

Innych kandydatur nie zgłoszono. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (22-0-1) Rada Miasta podjęła Uchwałę  

Nr II/11/14 w sprawie wyboru członka Rady Społecznej Szpitala Rejonowego  

w Piotrkowie Trybunalskim 

 

Punkt 4.4 

 

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

do Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich  
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Pan Marian Błaszczyński – poprosił o zgłaszanie kandydatur. 

 

Pan Bronisław Brylski: „Chciałem zapytać, kto do tej pory pełnił taką funkcję w Związku 

Powiatów Polskich”? 

 

Pan Marian Błaszczyński: „Marian Błaszczyński.” 

 

Pan Bronisław Brylski: „Proponuję więc pana kandydaturę na kolejną kadencję.” 

 

Pan Marian Błaszczyński – wyraził zgodę na kandydowanie. 

 

Innych kandydatów nie zgłoszono. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (13-6-4) Rada Miasta podjęła Uchwałę  

Nr II/12/14 w sprawie wyboru przedstawiciela Miasta Piotrkowa Trybunalskiego do 

Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich 

 

Punkt 4.5 

 

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego 

 

Pan Ludomir Pencina – poprosił o 15 minut przerwy w obradach. 

 

Pan Marian Błaszczyński – ogłosił przerwę do godziny 9.50. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (13-10-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę  

Nr II/13/14 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego 

 

Punkt 5 

Interpelacje i zapytania radnych 

 

Pan Jan Dziemdziora: „W dniu 4 grudnia złożyłem wniosek w sprawie potrzeby pilnej 

naprawy chodnika przy ulicy Sienkiewicza 14. W związku z tym pytam, kto otrzymał ten 

wniosek do realizacji? Kiedy zostaną podjęte prace? Pytam, bo  rzeczywistość tam krzyczy.”  

 

Pan Jan Dziemdziora: „Jest zima i to, że występują różne zjawiska z tym związane – wiadoma 

rzecz. W miniony piątek wieczorem miały miejsce opady marznącego deszczu i służby 

podjęły stosowne działania. Na tle tych działań zgłoszono do Mie różne uwagi co do techniki 

i taktyki działania przy zwalczaniu skutków zimy. Dlatego stawiam pytanie: Jakie procedury 

w tym zakresie zostały ustalone? Kto sprawuje funkcję ośrodka koordynującego te 

działania?” 
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Pan Jan Dziemdziora: „Po wykonaniu budowy łącznika pomiędzy ul. Belzacką a Al. 

Sikorskiego dokonano oznakowania pionowego i poziomego i ustawiono przy wyjeździe na 

ulicę Belzacką znak D-6 (przejście dla pieszych), który utrudnia przemieszanie się osób. 

Dlatego wnoszę o sprawdzenie tego rozwiązania z uwzględnieniem stojaków na rowery, które 

są zamontowane w pobliżu tego znaku i ewentualne podjęcie stosownych działań.” 

 

Pan Jan Dziemdziora: „Czy modernizacja parku im. księcia Józefa Poniatowskiego  

przewiduje szalet bądź szalety czy też pozostaniemy jak do tej pory przy toi-toi na pętli 

MZK?” 

 

Pani Urszula Czubała: „Chciałam zgłosić potrzebę remontu chodnika przy ulicy Wysokiej.” 

 

Pan Tomasz Sokalski: „Po północnej stronie przejazdu kolejowego a idąc od strony 

zachodniej Piotrkowa Trybunalskiego napotykamy nagle na ogrodzenie związane z budową 

czy remontem dworca. Jest to problem dla przechodniów ponieważ idąc stroną północną tej 

ulicy poruszając się z zachodu na wschód nie mogą bezpiecznie przejść. Proszę o rozwiązanie 

tego problemu.” 

 

Pan Tomasz Sokalski: „Po prawej stronie – prawie w tym samym miejscu – na wysokości 

sklepu obuwniczego są bezłańcuchowe słupki. Czy tam nie należałoby założyć łańcuchów dla 

bezpieczeństwa przechodniów i  dzieci, które przechodzą przez przejście dla pieszych?” 

 

Pan Krzysztof Kozłowski: „Z uwagi, że jest to ważna sprawa postanowiłem przemówić do 

państwa z tej strony. A przekonuje mnie o tym przed chwilą przy ustalaniu składów komisji 

zachowanie się części grupy radnych a szczególnie pana przewodniczącego, który w sposób 

ignorujący naszą prośbę zdecydowanie odrzucił nasz wniosek przechodząc następnie do 

głosowania. Sprawa jest taka – niezależnie od tego co powiem muszę powiedzieć, że z 

satysfakcją należy odnotować, że od wielu lat obsługa mieszkańców urzędu miasta staje się 

sprawniejsza. Oczywiście chodzi tu o sprawy, które mają ustalone procedury załatwiania a 

mieszkańcy mogą korzystać z tzw. e-urzędu w zakresie e-korespondencji czy e-usług i Biura 

Obsługi Mieszkańców. Oczywiście nie musza wtedy przychodzić do urzędu. System ten po 

drodze gubi człowieka, ale w zakresie tych problemów, gdzie procedury warunkują działania 

urzędnika jest to wygodne. To wynik unowocześnienia urzędu i wyposażenia go w 

odpowiednie narzędzia. Dzisiaj jednak chciałby zgłosić interpelację w sprawie dalszego 

unowocześnienia działania urzędu a właściwie Rady Miasta. Piotrków Trybunalski dzięki 

realizacji mojej inicjatywy stałby się przykładem dla wielu miast w Polsce a samo 

unowocześnienie nie gubiłoby po drodze człowieka z jego intencjami, emocjami czy 

potrzebami. Podkreślam, że byłby to kolejny krok do ugruntowania samorządności. 

Inicjatywa o której za chwilę powiem wypływa ponadto z innych jeszcze przesłanek. Otóż 

warunkiem dojrzałej samorządności jest jawność – podkreślam jawność – życia politycznego 

w gminie rozumianej jako jednostki samorządu terytorialnego. Jak bardzo brak tej jawności 

przeszkadza mieszkańcom – w tym radnym – i jak bardzo nieufnie patrzą na tzw. magistrat 

mieliśmy się okazję w nieodległej przeszłości przekonać. Między innymi nie tak dawno bo 

może pół godziny temu – a to z powodu spraw do końca nie wyjaśnionych, a to z powodów 

problemów, które często są tematem tabu, albo z powodu spraw zamiatanych pod tzw. dywan. 

A przecież mieszkańcy powinni wiedzieć jak np. realizuje się budżet miasta, o czym i  jak 

decydują radni tworząc miejscowe prawo, dlaczego u wielu występuje – powiem elegancko – 

dwulicowość. Ot po prostu, jak powiedział w radiu jeden z naszych kolegów radnych – 

lokalna polityka to nie piaskownica bez względu na to, kto te babki z piasku stawia. Wnoszę 

więc do pana przewodniczącego kierując się z jednej strony nowoczesnością kontaktu rady z 
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mieszkańcami a z drugiej strony koniecznością jawności życia publicznego władz  

o przygotowanie w ciągu najbliższego miesiąca zaplecza technicznego i uruchomienia go  

w celu nadawania na stronie internetowej miasta transmisji na żywo z obrad Rady Miasta.” 

Pan Krzysztof Kozłowski złożył treść interpelacji na ręce Przewodniczącego Rady Miasta. 

 

Pan Krzysztof Kozłowski: „W 2012 roku został uchwalony przez Radę Miasta 

znowelizowany Statut Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Uchwałę w tej sprawie można 

przeczytać na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Nigdzie niestety na tej stronie nie 

można zapoznać się z treścią statutu. Chciałbym wiedzieć, dlaczego mieszkańcy nie mogą 

poznać statutu? Jest owszem projekt uchwały, Regulamin Rady Miasta i załączniki. Właśnie 

tym załącznikiem jest np. Regulamin Komisji Rewizyjnej. Natomiast nie można zobaczyć i 

przeczytać treści statutu. Wnoszę również o natychmiastowe zatem ogłoszenie treści statutu 

na stronach BIP. Jest to przecież podstawowy dokument regulujący funkcjonowanie miasta i 

jest to tzw. miejska konstytucja.” 

 

Pan Krzysztof Kozłowski: „Słyszeliśmy, widzieliśmy… ostatnio w programach telewizyjnych 

reportaż dot. mobingu w piotrkowskich szkołach. Chodzi głównie o Szkołę Podstawową nr 

10. Powódka wygrała sprawę ze szkołą, jest wyrok, który stwierdził wyraźnie, że dochodziło 

do mobingu w tej szkole, byli dziennikarze zewnętrzni, którzy rozmawiali z powódką, 

rozmawiali z panem prezydentem, rozmawiano z przedstawicielami SP nr 10. Mimo to 

powódka wystąpiła po uzyskaniu tego wyroku, który co podkreślam podobnie jak powódka w 

swoim piśmie jest nieprawomocny pomimo to zwróciła się do pani wojewody łódzkiej o 

podjęcie działań zmierzających do zmuszenia organów gminy a w szczególności organu 

wykonawczego na bezczynność w tej sprawie. Pani wicedyrektor Matuszak jest dzisiaj 

dyrektorem, dobrze się trzyma, nie ma sobie nic do zarzucenia – nawet zarzuca sądowi (tak 

było w reportażu), że jakieś tam nieprawdy są w uzasadnieniu. Wojewoda Łódzka odpisała 

pani i przesłała drugie pismo z informacją też do Rady Miasta o to, żeby Rada Miasta 

rozpatrzyła skargę pani Beaty Zielonki i poinformowała ją o zajętym przez radę stanowisku. 

Oczekuję zatem panie przewodniczący, że na najbliższej sesji Komisja Rewizyjna będzie po 

swoich pracach i przedstawi nam pan na najbliższej sesji Rady Miasta jakie Komisja 

Rewizyjna zajęła w tej sprawie stanowisko.” 

 

Pan Przemysław Winiarski: „Korzystając z obecności pana dyrektora Heinzla chciałbym 

zapytać, jakie OSiR zamierza podjąć działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa na 

miejskim lodowisku. Lodowisko jest sukcesem, jest oblegane, tworzy miejsce gdzie 

zwłaszcza młodzież i dzieci mogą spędzać zdrowo dużo czasu, ale jednocześnie można 

zaobserwować tam szereg zjawisk, które są niepokojące i mogą skutkować – na szczęście 

jeszcze togo nie było – poważnymi obrażeniami ciała (w najlepszym wypadku). W związku z 

tym serdeczna prośba i pytanie, jakie działania zamierza pan dyrektor w tym kierunku podjąć, 

żeby było lepiej.” 

 

Pan Przemysław Winiarski: „Druga sprawa dotyczy tematu, który już poruszałem w 

poprzedniej kadencji, ale zainspirował mnie jeden z wyborców, który gratulował panu 

Prezydentowi na antenie radiowej po ogłoszeniu nieoficjalnych jeszcze wyników. Chodzi 

mianowicie o sprawę zastoiska wody w rejonie ulicy Rzemieślniczej, w rejonie SP nr 5. W tej 

chwili tego zastoiska nie ma ponieważ nie było opadów, ale jak będą opady to będzie tam 

miejsce trudne do przebrnięcia przede wszystkim dla dzieci, które przyjeżdżają do szkoły 

(tudzież ich rodziców). Także zwracam się z apelem, żeby do tej sprawy powrócić i żeby 

starać się ją jak najszybciej rozwiązań. Podkreślam – był to jeden z pierwszych postulatów 

mieszkańców do pana  prezydenta po ogłoszeniu nieoficjalnych jeszcze wyników wyborów.” 



12 

 

Pan Przemysław Winiarski: „Trzecie sprawa – techniczna – również w nawiązaniu do tego, 

co poruszałem w poprzedniej kadencji. Mianowicie chodzi o zapytanie, czy remont i 

rewitalizacja parku w jakikolwiek sposób przewiduje rozwiązanie czy też zminimalizowanie 

problemu krukowatych, które jakby w znaczący sposób utrudniają korzystanie z parku a jak 

rozumiem więcej osób będzie chciało -  po odzyskaniu przez Park im. księcia Poniatowskiego 

swojego dawnego blasku  - z niego korzystać. Czy w tej kwestii mamy jakiś pomysł? Czy 

zostaną podjęte w tej sprawie jakieś działania?” 

 

Pan Szymon Miazek: „Chciałem zapytać, czy byłaby możliwość, aby na oficjalnej stronie 

urzędu miasta stworzyć zakładkę ze skumulowaną informacją o wszystkich imprezach 

kulturalnych w mieście? Mam na myśli, żeby np. był podział na dzieci, młodzież, dorosłych – 

czy byłaby taka możliwość?” 

 

Pan Mariusz Staszek: „Chciałbym wrócić do swego wcześniejszego wniosku, który składałem 

w poprzedniej kadencji – chodzi o budowę chodnika na ul. Wschodniej. Przypomnę, że jest to 

jeden z wniosków składanych w ramach budżetu obywatelskiego w którym niestety nie 

przeszedł z przyczyn formalnych, ale jak widać wyraźnie mieszkańcy oczekują, że ten 

chodnik zostanie tam wybudowany.” 

 

Pan Mariusz Staszek: „Druga kwestia dotyczy ul. Prostej. W czasie kampanii wyborczej 

zwrócili się do mnie mieszkańcy informując mnie, że wieczorami na ulicy Prostej, 200m od 

ulicy Spacerowej bardzo duża ilość kotów się zbiera i jest to problem. Sam się dziwiłem więc 

pofatygowałem się i zobaczyłem faktycznie ok. 20 kotów. Jest to problem znaczący, ciężko 

przejść tą ulicą, kręcą się tam.” 

 

Pan Mariusz Staszek: „Jeszcze jeden temat. Chodzi mi o utwardzenie ulicy Wieniawskiego. 

Ta ulica jest w fatalnym stanie, wiem że są tam jakieś problemy w kwestii prawnej, ale 

prosiłbym abyśmy przyjrzeli się tej ulicy i spróbowali ją w jakimś stanie utwardzić.” 

 

Pan Przemysław Winiarski: „Zapytanie pana radnego Staszka wzbudziło tutaj poruszenie i 

pewne zdziwienie na sali, ale ja potwierdzam – problem istnieje i jeden z mieszkańców mi o 

tym wspominał mówiąc, że boi się o swoje bezpieczeństwo w związku z tym stadem dzikich 

katów szalejących w pobliżu.” 

 

Pan Marian Błaszczyński: „Proponuję psa sobie kupić i spacerować.” 

 

Pan Sławomir Dajcz: „Ja mam dwie sprawy. Pierwsza sprawa to jest remont ulicy Przeskok – 

jest to ulica w bardzo fatalnym stanie. Drugi temat – zgłosiła się do mnie osoba 

niepełnosprawna z ulicy Kostromskiej (między ul. Słowackiego a ul. Belzacką) – jest tam 

zatoka, gdzie były dwa wydzielone miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych, stał znak 

informacyjny. Znak ten został zdemontowany i prośba jest, aby ponownie ten znak 

postawiono.”  
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Punkt 6 

 

 

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 7 

Informacja Przewodniczącego Rady Miasta dotycząca interpelacji, które wpłynęły 

między I a II 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. 

 

Punkt 8 

Odpowiedzi na zapytania radnych.  

 

Pani Agata Wypych – odpowiadając na pytania pana Jana Dziemdziory powiedziała: 

„Wszystkie wnioski dotyczące remontów nawierzchni jezdni czy też remontów chodników  - 

oczywiście w niedługim czasie wszyscy państwo otrzymacie plan remontów i napraw dróg na 

2015 rok. Wtedy się będzie można – jeżeli będą środki finansowe i okaże się czy te wszystkie 

zgłaszane postulaty będą realizowane w 2015 roku czy ewentualne realizacja ich będzie na 

późniejsze lata. Jeżeli chodzi o naprawę chodnika przy ulicy Sienkiewicza 14  - wszystko 

będzie rozstrzygnięte w tym planie remontów dróg, który niebawem będzie pod obrady 

państwa radnych przedłożony. Następne pytanie pana radnego dotyczące akcji zima   - myślę, 

że szczegółowe informacje na ten temat przedstawimy panu radnemu na piśmie z danymi o 

tym, kto koordynuje, z numerami telefonów i z kwotami, jakie na tę akcję zostały 

przeznaczone. Jeśli chodzi o ten znak D-6 na ulicy Belzackiej to może odpowiedzi będzie 

mogła udzielić pani dyrektor Majczyna.” 

 

Pani Małgorzata Majczyna: „Projekt nowej ulicy, która łączy ulicę Sikorskiego z ul. Belzacką 

został uzgodniony w sferze projektu organizacji ruchu w dwóch instytucjach: ZDiUM oraz 

policja. Jeżeli któraś z tych instytucji popełniła błąd lub zatwierdzili projekt, który nie spełnia 

oczekiwań mieszkańców to musi to ponownie wrócić do  zatwierdzenia. Jest to pierwszy 

sygnał w tej sprawie więc do tej pory uważaliśmy, że rozwiązanie jest poprawne.” 

 

Pani Małgorzata Majczyna: „W sprawie parku: składając wniosek o dofinansowanie do 

WFOŚiGW mieliśmy bardzo mało czasu i zdecydowano wówczas, że nie budujemy niczego 

nowego tylko dokonujemy remontu bądź pielęgnacji drzew. W związku z tym nie było mapy 

do celów projektowych i  nie mógł być zatwierdzony nowy obiekt w postaci szaletu. Moim 
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skromnym zdaniem najlepszym rozwiązaniem byłaby lokalizacja tego urządzenia łącznie z 

kawiarenką w miejscu, które wcześniej planowaliśmy wydzierżawić na ten cel – ale jak 

państwo wiecie opór społeczny był tak duży, że nie doszło do tej inwestycji. Czy teraz dwa 

toi-toi’e spełniłyby oczekiwania mieszkańców i czy na nie wyraziłby zgodę konserwator – nie 

wiem. Ale spróbujemy ten temat pociągnąć dalej. Jeśli chodzi o ptaki – mamy do wycięcia 

107 drzew, na kilku z nich są gniazda i te gniazda razem z drzewami zostaną zdjęte. Mamy 

natomiast dosyć ograniczone prawo jeśli chodzi o ochronę ptaków. Prace pielęgnacyjne i 

wycinka, która się obecnie dzieje w parku musza się  zakończyć do lutego 2015 r. – to jest 

okres, kiedy ptaki nie zakładają jeszcze gniazd i te prace można wówczas wykonać. 

Natomiast nie ma nigdzie formalnej możliwości, żeby większość z tych gniazd zlikwidować – 

tylko te, które znajdują się na gałęziach, które będą korygowane i te, które są na drzewach 

przeznaczonych do wycięcia.” 

 

Pan Przemysław Winiarski: „Ja rozumiem, że ptaki pewnie zasiedlą te drzewa, które jeszcze 

po wycinkach zostaną w parku – bo rozumiem, że drzewa jeszcze zostaną. Kwestia, czy nie 

można rzeczywiście podjąć innych działań – sokół, inne historie. Bo ten efekt poprawy 

estetyki parku w duże mierze zostanie ograniczony przez olbrzymia ilość krukowatych, które 

tam są.” 

 

Pan Jan Dziemdziora: „Odpowiedzi na moje pytania uznaję jako wymijające. Ten wniosek z 4 

grudnia w sprawie stanu chodnika na ulicy Sienkiewicza 14 rozpocząłem od stwierdzenia, że 

to co opisuję wymaga działania natychmiastowego. Panie prezydencie – proszę skierować 

kogo trzeba. Oczywiście niech ten skierowany weźmie poprawkę na to, że albo może tam 

przechodząc po tym chodniku nastąpić jego uszkodzenie osobowe w sensie jakiegoś urazu a 

nawet jeśli się potknie i walnie głową o schody to może być jeszcze gorzej. I w związku z tym 

nie mogę słuchać odpowiedzi tego typu, że w planach, zobaczymy, rozważymy, 

skomponujemy finanse – i takie tam. Tego typu zjawiska powinny być likwidowane z dnia na 

dzień – od rana do wieczora powinna być usunięta dysfunkcja. Na jeśli to stanowi problem to 

pożyczę od sąsiada taczki, zawiozę tam 1,5 taczki piachu, przełożę te płyty i będzie ok.” 

 

Pan Adam Karzewnik: „Fakt jest taki, że ulica Sienkiewicza, która jest w samym centrum 

miasta odbiega standardem od ulic, które są w jej pobliżu. W tej chwili remontujemy ul. 

Wojska Polskiego – ten kawałek, ale po tym remoncie już większa część w centrum miasta 

będzie wyremontowana. W czwartek jest rada techniczna z udziałem wszystkich gestorów 

sieci i tam chcemy przedstawić nasze plany dotyczące ulicy Sienkiewicza. Chcemy wykonać 

projekt modernizacji całej tej ulicy od ulicy Wojska Polskiego do ul. Kopernika. Oczywiście 

fizyczne wykonanie tego remontu można podzielić na etapy, ale już od wielu lat jest prawda, 

że rozmawiamy z gazownią, żeby wreszcie wykonała naprawy swoich sieci, tak aby można 

było tę nawierzchnię zarówno ulicy jak i chodnika wykonać docelowo. I to chcemy 

powiedzieć, że jeśli tego nie zrobią w tym roku to niestety koszty remontów w przyszłych 

latach będą zdecydowanie wyższe bo nigdy nie pozwolimy na odtworzenie ulicy w jakimś 

kawałku tylko na całej szerokości. Ale oczywiście pan ma rację – że jeśli tam chodnik 

zagraża bezpieczeństwu to jego wykonamy bez czekania na cokolwiek. Także takie roboty 

bieżące na pewno tam wykonamy w najbliższym czasie. Nie chcemy wydawać dużo 

pieniędzy, bo mamy w nie dalekiej przyszłości zamiar wykonać docelowy remont ulicy 

Sienkiewicza.” 

 

Pan Jan Dziemdziora: „Panie przewodniczący – i właśnie takich, tego typu odpowiedzi 

oczekuję w przyszłości.” 
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Pani Agata Wypych: „Remont chodnika przy ulicy Wysokiej to jedna z wielu potrzeb 

remontowych – nie mam przed sobą planu remontów na rok 2015 rok. W tym roku środki 

finansowe na tego typu roboty zostały już wyczerpane. Robi się tylko takie prace 

interwencyjne więc pani radna będzie się mogła zapoznać właśnie na tej komisji, gdzie będą 

omawiane te roboty na 2015 rok związane z remontami dróg i chodników.” 

 

Odpowiadając na pytanie pana Tomasz Sokalskiego pan Adam Karzewnik powiedział: „W 

okolicach dworca PKP trwają prace budowlane i jest to plac budowy, który musi być 

zabezpieczony, żeby nie doszło do jakiego wypadku. Mam nadzieję, że te roboty na dworcu w 

niedalekiej przyszłości zostaną zakończone i ruch będzie odbywał się bez problemu. Ja w 

piątek szedłem akurat po tej północnej stronie ulicy Słowackiego i przeszedłem przez kładkę. 

Jest więc możliwość przejścia. Ja rozumiem, że wejście na górę i zejście jest jakąś 

uciążliwością dla osób starszych, ale niestety to jest plac budowy i nie możemy ingerować w 

bezpieczeństwo prac przebiegających na tym terenie. Jeśli zaś chodzi o łańcuchy – 

przeanalizujemy zasadność ich zamontowania. Jeśli będzie taka konieczność to je 

zamontujemy.” 

 

Pan Tomasz Sokalski: „Panie prezydencie – ma pan rację, że jest to plac budowy, ale 

wystarczy postawić jeden znak albo barierkę przejścia nie ma  lub przejście druga stroną 

ulicy na wysokości jakby wejścia na kładkę i to nam załatwi sprawę. Osoby, które nie wiedzą, 

albo też nie chcą wchodzić na kładkę  - nagle pojawia im się problem, bo nie ma przejścia 

żadnego i musza wkroczyć na jezdnię. To nie jest chyba problem, aby na czas tego remontu  - 

-bo to jest nasza strona – ustawić barierkę z napisem. I o to bym pana prosił.” 

 

Pan Adam Karzewnik: „Zainterweniujemy, aby to oznakowanie było prawidłowe. Ale może 

też być tak, że to jutro zostanie zakończony ten remont i nie wiem, czy ten znak stanie przed 

zakończeniem tego remontu.” 

 

Pani Anna Tłustwa – odnosząc się do interpelacji pana Krzysztofa Kozłowskiego 

powiedziała: „Jest to po prostu błąd ludzki. Do BIP-u przekazany był cały pakiet i brakuje 

rzeczywiście Statutu. Sprawdziliśmy to i zostanie ten błąd oczywiście usunięty.” 

 

Pan Bogdan Munik: „Ja przede wszystkim chciałem podziękować panu radnemu 

Kozłowskiemu za to, że na początku kadencji kieruje wysokie słowa uznania w kierunku do 

pracowników urzędu realizujących funkcje usługowe czyli obsługi mieszkańców. Myślę, że 

to wrażenie będzie przez całą kadencję. My ze swej strony będziemy dokładali maksimum 

wysiłku, aby jak najwięcej mieszkańców było z funkcji usługowych, z pracy urzędu 

zadowolonych. Natomiast w przedmiocie konkretnego wniosku powiem w ten sposób, że do 

końca miesiąc przedstawimy panu przewodniczącemu całą koncepcję technicznego 

nagrywania sesji łącznie z kosztami i jeżeli będzie taka wola radnych wtedy tę funkcję 

uruchomimy. Chciałem tylko przypomnieć, że w poprzednich kadencjach  były te kwestie 

dyskutowane, ale nie było woli rady, większości aby te sesje były prezentowane publicznie. 

Stąd też jak mówię – przedstawimy koncepcję, rozwiązania techniczne i do państwa będzie 

należała decyzja od kiedy uruchomimy opcję online z sesji na stronach internetowych Miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego.” 

 

Pan Andrzej Kacperek: „Chciałbym nawiązać do wypowiedzi pana radnego Krzysztofa 

Kozłowskiego dotyczącą mobingu w SP nr 10. Istotnie, tak jak pan radny powiedział – pani 

(…) wystąpiła do Wojewody Łódzkiego z pismem w przedmiocie sytuacji, jak panuje w tej 

szkole. Wojewoda uznając się za organ niewłaściwy w sprawie przekazał tę skargę Radzie 
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Miasta z wnioskiem o jej rozpatrzenie w trybie art. 231 KPA a więc jako skarga na działanie 

Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Wbrew temu, co powiedział pan radny nie jest 

to skarga na bezczynność Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego o czym pan radny 

powinien doskonale wiedzieć. Wszak nie tak dawno wraz z jednym radnym składał skargę na 

bezczynność dyrektora OSiR w Piotrkowie Trybunalskim, która to skarga została przez  WSA 

w Łodzi oddalona. Pan radny wskazuje tutaj na zainteresowanie mediów tą sytuacją. Chcę 

powiedzieć, że mobing ma to do siebie, że w zasadzie ma on miejsce w zakładzie pracy i 

dotyczy relacji – najczęściej – pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. Może także wystąpić 

element mobingu ze strony pracownika w stosunku do innego pracownika. Zgodnie z Ustawą 

o systemie oświaty Prezydent Miasta nie jest pracodawcą dla zatrudnionych w szkole 

nauczycieli jak również pracowników obsługi i administracji. Tę funkcję pełni dyrektor 

szkoły. Przywołana przez pana radnego pani dyrektor Matuszczyk – bo tak brzmi jej 

nazwisko – pełni funkcję od 1 września 2014 roku. Została ona na to stanowisko powołana 

przez Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na podstawie art. 36a Ustawy o systemie 

oświaty bowiem w wyniku konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 

komisja konkursowa rozstrzygnęła ten konkurs wskazując, że kandydatem jest pani 

Matuszczyk. Organ prowadzący nie ma możliwości odmówienia powierzenia obowiązków 

dyrektora osobie wyłonionej w drodze konkursu. Powierzenie obowiązków dyrektora 

następuje na okres 5 lat. W okresie poprzedzającym zatrudnienie na stanowisku dyrektora 

pani Matuszczyk była nauczycielem w tejże szkole. Autor pisma domagał się de facto 

odwołania bądź zawieszenia w pełnieniu obowiązków dyrektor szkoły, panią Matuszczyk. 

Otóż Ustawa o systemie oświaty wymienia przypadki obligatoryjnego i fakultatywnego 

odwołania dyrektora. Żaden z tych przypadków w przedmiotowej sprawie nie ma miejsca. 

Ponadto art. 83 Karty Nauczyciela wskazuje obligatoryjne i fakultatywne przypadki 

zawieszenia dyrektora przez organ prowadzący w pełnieniu obowiązków służbowych. Żaden 

z tych przypadków wymienionych w ustawie nie ma miejsca. W szczególności do pani 

dyrektor nie toczy się ani postępowanie karne ani też postępowanie dyscyplinarne. Organ 

prowadzący nie jest organem prowadzącym zarówno postępowanie karne jak i  postępowanie 

dyscyplinarne. Podejmując decyzję o rozpisaniu konkursu na stanowisko dyrektora  SP nr 10 

pan prezydent brał pod uwagę zarówno niewątpliwe osiągnięcia pani dyrektor Ewy 

Baranowskiej, ale także brał pod uwagę sytuację jaka panuje w tej szkole. Chcąc doprowadzić 

do tego, aby w szkole panowały dobre relacje podjął decyzję o nie przedłużeniu pani dyrektor 

na kolejne 5 lat obowiązków dyrektora szkoły a rozpisał konkurs. Komisja konkursowa 

działająca w składzie dziewięcioosobowym (3 osoby delegowane przez pana prezydenta) 

wyłoniła inną osobę na to stanowisko. Bez wątpienia na pewno Komisja Rewizyjna zajmie się 

tą kwestią, będziemy także prezentować to stanowisko na Komisji Rewizyjnej. Decyzja w 

przedmiocie skargi na działanie a nie bezczynność Prezydenta Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego poddana będzie państwa ocenie.” 

 

Pan Leszek Heinzel – odpowiadając na pytanie pana radnego Winiarskiego powiedział: 

„Bezpieczeństwo na lodowisku – myślę, że musimy tu powiedzieć do dwóch obszarach 

dotyczących tej problematyki. Jeden z nich dotyczy tego, co się dzieje na lodowisku i 

związany jest z aktywnością fizyczną odwiedzających nasz obiekt. Drugi obszar nie 

koniecznie związany jest z tym co się dzieje na lodzie. I właśnie korzystając z tego – jeżeli 

mógłbym – że są wśród nas przedstawiciele policji i straży miejskiej chciałbym poprosić o to, 

aby szczególnie w weekendy, popołudniami zechcieli uwzględnić częstsze wizyty bowiem są 

sytuacje, w których na lodowisko przychodzą nie koniecznie trzeźwi, nie koniecznie 

właściwie zachowujący się, nie koniecznie chcący słuchać poleceń obsługi. No jeżeli jest to 

Kamil, zapaśnik no to go posłuchają. Ale jeżeli jest to pan Krzysiek czy pan Leszek w wieku 

przedemerytalnym no to go nie posłuchają. I są sytuacje, gdzie prosiłbym o to wsparcie 
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policji i straży miejskiej – szczególnie wieczorami w weekendy. Uzdrowi nam to na pewno 

sytuacje bezpieczeństwa na lodowisku. To co dzieje się natomiast na samym lodzie wynika 

przede wszystkim z tego, iż 8 sezon na lodowisku w tej lokalizacji okazał się być naprawdę 

trafionym miejscem, ludzie doceniają to, że jest to piękny obiekt, w pięknym miejscu. I 

przychodzą tłumnie. 7159,5 zł za ostatni weekend to dochody naszej jednostki się zwiększyły 

– a to świadczy o tym, że frekwencja jest znaczna. Część ludzi jest na tafli, część ludzi chce 

wejść, część ludzie nie chce zejść z  tafli i trzeba to uzdrowić. Tu już jest moja rola. 

Rozmawialiśmy z panem radnym jak to zrobić. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo najmłodszych 

– mogą oni bezpłatnie wypożyczyć sobie ochraniacze na kolana i na łokcie, są też kaski. Są 

też takie misie, które pomagają w nauce najmłodszych. Oczywiście zawsze trafi się część 

młodzieży niesfornej, nie zawsze chcą się podporządkować poleceniom obsługi, nie jeżdżą 

zgodnie z ruchem wskazówek zegara tylko jeżdżą pod prąd i w poprzek – no ale myślę, że 

szczególnie w weekendy musimy tam zwiększyć obsadę, jedna osoba musi być na lodzie z 

gwizdkiem i w sposób zdecydowany dyrygować tym ruchem. Lodowisko cieszy się coraz 

większą popularnością no i zbieramy tego owoce. Efektem ubocznym są tego typu sytuacje, 

ale oczywiście mamy tę świadomość. Doprowadzimy do tego, że ludzie – szczególnie młodsi 

– będą czuć się bardziej pewni wśród tych starszych łyżwiarzach, bardziej doświadczonych. 

Tych niesfornych będziemy się starali wyeliminować. A wypadki na lodzie się zdarzają i 

zdarzać się będą – dołożymy jednak wszelkich działań, aby to zjawisko zminimalizować.” 

 

Pan Przemysław Winiarski: „Bardzo się cieszę, że pan dyrektor widzi ten problem i ma 

koncepcję, jak go rozwiązać. Będę oczywiście się czujnie rozglądał, jako że sam z lodowiska 

dość często korzystam. Powiem jeszcze, że pewnym rozczarowaniem zakończyła się pierwsza 

wizyta na lodowisku bo oczekiwałem, że zgodnie z jakimiś zapowiedziami, że chociaż jeden 

moduł tego lodowiska zostanie dokupiony i że zostanie ono powiększone. W tym miejscu, w 

którym obecnie funkcjonuje lodowisko jest taka możliwość. Mam nadzieję, że w przyszłym 

roku tego rozczarowania nie będzie.” 

 

Odnosząc się do kwestii zastoiska wody na ul. Rzemieślniczej pan Adam Karzewnik 

powiedział: „Oczywiście pan radny ma rację, że akurat tam w tym miejscu woda opadowa nie 

ma możliwości dostania się do kanalizacji deszczowej. Ta kanalizacja deszczowa kończy się 

przy „rondach WWW”, przy wejściu do ulicy Rzemieślniczej – tu jest kilkadziesiąt metrów, 

potrzeba wybudowania tam kanalizacji, żeby ten problem rozwiązać. Jak zwykle jest tam 

dylemat – czy pieniądze dać na rozwiązanie problemu braku kanalizacji deszczowej na ulic 

Rzemieślniczej czy też tam, gdzie woda opadowa zalewa całe gospodarstwa (np. na ul. 

Brzeźnickiej).” 

 

Pan Jarosław Bąkowicz: „Strona internetowa jest wyposażona w taki moduł jak kalendarz 

imprez. Jest to jedna z najczęściej odwiedzanych zakładek na naszej stronie internetowej. Jest 

to formularz interaktywny. Oznacza to tyle, że każdy organizator imprezy może we własny 

sposób dokonać wpisu. Jest też miejsce na opis danego wydarzenia. Niejednokrotnie 

organizatorzy zaznaczają, kto jest adresatem danej imprezy. Dziękujemy za ten sygnał – 

zwrócimy się do instytucji, które dokonują tych wpisów na stronie internetowej, aby 

dokonywały tych opisów bardziej szczegółowo – szczególnie jeśli chodzi o  to określenie 

adresatów.” 

 

Pan Adam Karzewnik – odpowiadając na pytania pana radnego Staszka powiedział: „Ulica 

Wschodnia na pewno powinna być utwardzona, z chodnikami, oświetlona, z możliwością 

odprowadzania wód opadowych – wtedy nie ma żadnych problemów. Akurat na ulicy 

Wschodniej nie jest problemem wybudowanie chodnika – problemem jest pozyskanie 
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gruntów, bo tam nie wszystkie nieruchomości, gdzie powinien przebiegać ten chodnik są 

wykupione. Najpierw trzeba dokonać wykupów. Jeśli zaś chodnik robimy z obrzeżami no to 

musi być wybudowana kanalizacja deszczowa, żeby umożliwić odprowadzenie tych wód 

opadowych. Oczywiście jest to słuszny postulat, ale niestety nie do zrealizowania w 

przyszłym roku. Nie mamy tego typu robót w planie inwestycyjnym na rok 2015. Tak jak 

powiedziałem jednak wcześniej czy później trzeba to zrealizować.” 

Pan Adam Karzewnik: „Jeśli chodzi o koty – trudno mi w tej chwili powiedzieć 

jednoznacznie. Rozeznamy sytuację i spróbujemy ten problem rozwiązać.” 

 

Pan Piotr Gajda: „Trzeba walerianę rozlać w innym miejscu.” 

 

Pan Adam Karzewnik: „Dobry pomysł. Tylko nie wiem, czy można kupić bez recepty.”  

 

Pan Adam Karzewnik: „Jeśli chodzi o ulicę Wieniawskiego – jest w planie przyszłego roku 

wykonanie projektu utwardzenia tej ulicy.” 

 

Odpowiadając na pytania pana Sławomira Dajcza pan Adam Karzewnik powiedział, że 

remontu ulicy Przeskok w przyszłym roku również nie ma w planie. Jest wiele ulic, które 

wymagają natychmiastowego remontu i w związku z tym nie znalazła się ta ulica w planie 

remontów przyszłego roku chociaż być może stan techniczny ulicy Szkolnej jest gorszy niż 

ulicy Przeskok. Na pewno w jakimś tam okresie czasy wykonamy remont tej ulicy.” 

 

Pani Agata Wypych odpowiadając na pytanie radnego Dajcza powiedziała: „Sprawę trzeba 

będzie sprawdzić tam na miejscu. Przyznam szczerze, że nie wiem o jaki znak informacyjny 

chodzi a który został tam zdemontowany. Oczywiście do realizacji.” 

 

 

Punkt 16 

 

Sprawy różne.  

 

Pan Mariusz Staszek: „Pan prezydent w czasie odpowiedzi na temat mobingu poruszył 

kwestię skargi pana Sokalskiego i pana Kozłowskiego. Czy to chodzi o tę skargę w sprawie 

której została zwołana specjalna konferencja dotycząca braku udzielenia odpowiedzi w 

odpowiednim czasie przez pana dyrektora Leszka Heinzla?” 

 

Pan Andrzej Kacperek: „Tak. Nawiązałem do tego, że to była klasyczna skarga na 

bezczynność, którą pan radny podpisał a więc chodziło mi o to, aby nie starał się wprowadzać 

państwa w błąd, kiedy oczywiście z pisma samej zainteresowanej jak i pisma wojewody 

wynika, że nie jest to skarga na bezczynność Prezydenta Miasta w rozumieniu Kodeksu 

Postępowania Administracyjnego. Co chcę podkreślić i o czy pan radny doskonale wie bo 

kilka miesięcy temu taką skargę składał.” 

 

Pan Krzysztof  Kozłowski: „Ja tylko powiedziałem panie prezydencie co w piśmie napisała 

pani Beata Zielonka. Tak sugerowała w piśmie do wojewody, że jest to skarga na pana 

prezydenta i takie były prośby do pani wojewody o podjęcie takich działań, żeby Rada Miasta 

i pad prezydent ustosunkowali się do sprawy mobingu w szkole.” 

 

Pan Krzysztof Chojniak: „Myślę, że należy to czytać tak, że są to oczekiwania pani (…)  w 

stosunku do obecnej pani dyrektor. Ja rozmawiałem z panią (…) w ramach przyjęć 
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interesantów i ona wyraźnie wyartykułowała, że oczekuje ode mnie takiego oto zadziałania, 

żeby panią dyrektor najlepiej usunąć ze stanowiska – w najgorszym wypadku zawiesić ją w 

obowiązkach. Ale pan prezydent Kacperek bardzo dokładnie i szczegółowo powiedział jakie 

są ewentualnie sytuacje obligatoryjne bądź fakultatywne, aby taką czynność zrealizować. 

 

Pan Sławomir Dajcz: „Chciałem zapytać o ulice Twardosławicką. Tam została położona 

instalacja kanalizacyjna – nie wiem – w ramach prawdopodobnie modernizacji oczyszczalni 

ścieków. Chciałbym zapytać, czy ta instalacja jest już czynna, czy ludzie mogą się już 

podłączać pod tą instalację.” 

 

Pan Adam Karzewnik: „Tam część jest w trakcie odbioru natomiast na wniosek mieszkańców 

ulicy Twardosławickiej i bocznych – tam jest wiele ulic odchodzących od ulicy 

Twardosławickiej, gdzie wcześniej nie było przewidziane budowa kanalizacji, ale na wniosek 

mieszkańców zdecydowaliśmy się, że tam dorobimy tę część kanalizacji. Czyli w tej części 

jeszcze nie bo ona jest w trakcie – natomiast ten główny kanał i połączenie kolektorem za 

Strawą jest w trakcie odbioru.” 

 

Pan Rafał Czajka: „Ja odczytam państwu deklarację, jaka w dniu dzisiejszym została 

podpisana: 

Piotrków  Trybunalski  8 grudnia  2014r. 

Deklaracja  o współpracy  na rzecz rozwoju  społeczno  - gospodarczego  Piotrkowa  

Trybunalskiego. 

My, niżej podpisani,  radni Rady Miasta,  deklarujemy wolę współdziałania, którego  celem  

jest praca  na rzecz mieszkańców  Piotrkowa  Trybunalskiego.  Poprzez  swą aktywność  

społeczną będziemy  budować zaufanie  mieszkańców  do samorządu  lokalnego.  Będziemy  

zmierzać do budowy  szerokiego  ruchu  obywatelskiego,  który  umożliwi wykorzystanie  

społecznego potencjału  ludzi, gotowych  podjąć funkcje  społeczne sprawowane  na  rzecz 

dobra wspólnego, w imię wspólnej  realizacji przedsięwzięć na miarę potrzeb  i aspiracji 

społeczności  Piotrkowa Trybunalskiego. Aktywnie wspierać będziemy  działania Prezydenta 

Miasta  Krzysztofa Chojniaka  zmierzające  do  realizacji postanowień  niniejszej  Deklaracji. 

Najważniejszymi obszarami współdziałania Stron Deklaracji  są: 

1.  Popieranie  działań  zmierzających  do  zwiększenia  dochodów  miasta  oraz 

racjonalizację  wydatków  z budżetu. 

2.  Strategia  Rozwoju  Miasta  do 2020  roku. 

3. Budowa  nowych  mieszkań  komunalnych  i  socjalnych  w8 określonych  reguł 

prawno - finansowych. 

4. Modernizacja  infrastruktury  drogowej miasta, w tym budowa  i  remonty  dróg 

osiedlowych  oraz parkingów  lokalnych. 

5. Przyjęcie  programu  rozwoju piotrkowskiej  oświaty,  /jakość,  efektywność  i wymogi 

rynku pracy/. 

6. Wspieranie  działań samorządu województwa  łódzkiego  w celu poprawy  dostępności 

mieszkańców  miasta  do usług medycznych  oraz podniesienia  poziomu  ich jakości. 

7. Budowa  i modernizacja  obiektów  sportowych  i rekreacyjnych. 

8. Tworzenie  nowych miejsc  pracy poprzez  przygotowanie  terenów  inwestycyjnych 

dla  inwestorów  zewnętrznych  oraz wspieranie lokalnej przedsiębiorczości. 

9. Remont  zabytków,  kamienic  w ramach  rewitalizacji  Podzamcza. 

10. Wspieranie  inicjatyw  osób  niepełnosprawnych  i organizacji  działających na  rzecz 

osób niepełnosprawnych oraz zwiększenie skuteczności  pomocy  społecznej. 

11. Dbałość  o bezpieczeństwo  na ulicach, parkach  i osiedlach,  estetyki  i czystości  miasta 
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oraz tworzenie  nowych  terenów  zielonych. Deklarację  określamy  jako instrument  dialogu  

obywatelskiego  w naszym  mieście, który ma na celu wzmocnienie  zaufania  obywateli  do 

organów  władzy. Poprzez równoważenie  interesów  wszystkich  partnerów  społecznych, 

poprawę  jakości  rządzenia, dialog  ten prowadzi  do spokoju  społecznego  i 

zrównoważonego  rozwoju  całej  społeczności lokalnej. 

Dokument  jest dobrowolną, otwartą dla wszystkich  radnych  Rady Miasta deklaracją na 

rzecz  rozwoju  naszego  miasta. Jego sygnatariusze  deklarują  gotowość  do współpracy  

oraz monitorowania zawartych  w nim obszarów  współpracy. Deklaracja  promuje  ideę 

wspólnego  podejmowania tematów  społecznie ważnych  i  wspólnej  pracy na rzecz  dobra 

Miasta  Piotrkowa Trybunalskiego  i jego mieszkańców. Zwracamy  się z apelem do 

pozostałych wybranych  przez mieszkańców w dniu  16listopada 2014  roku  radnych  o 

tworzenie partnerstwa na rzecz  rozwoju  naszej małej ojczyzny, do łączenia wysiłków na 

rzecz dobra wspólnego  do tworzenia czytelnych  systemów  współpracy eliminujących  

konflikty,  do prowadzenia  dialogu społecznego. Te wartości  powinny  nam  przyświecać  w 

codziennej  praktyce życia publicznego.  Chodzi  przecież o poprawę warunków  życia 

społeczności  naszego miasta. Jeżeli będziemy wspólnie  pracować, efekty będą znacznie  

lepsze.  Zapraszamy do współpracy w duchu podpisanej  deklaracji.” 

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

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

 

Pan Rafał Czajka dodał, że pod powyższym dokumentem podpisali się następujący radni: 

Marian Błaszczyński, Bronisław Brylski, Rafał Czajka, Urszula Czubała, Jan Dziemdziora, 

Marek Konieczko, Lech Kaźmierczak, Szymon Miazek, Piotr Masiarek, Mariusz Staszek, 

Monika Tera, Przemysław Winiarski i Ewa Ziółkowska. 

 

Pan Ludomir Pencina: „Chciałem zapytać, czy to co zdarzyło się na początku sesji – odmowa 

zmian w komisjach to też jest związane z tym programem współpracy?” 

 

Pan Marian Błaszczyński: „Głównym zadaniem jest płynna praca, bez zaburzeń na rzecz 

mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego. Jesteśmy otwarci – jak pan radny był w stanie 

zauważyć. Myślę, że wszystko jest do przeanalizowania – miejsce dla pana radnego czeka za 

stołem prezydialnym. Jeszcze raz powtarzam – jesteśmy otwarci.” 

 

Pan marian Błaszczyński: „Przypominam państwu radnym o obowiązku złożenia oświadczeń 

majątkowych. Jest na to czas: 30 dni od daty złożenia ślubowania. Termin więc mija 30 

grudnia 2014 r. Oświadczenia majątkowe dotyczyć mają stanu na dzień 1 grudnia 2014 r.” 

 

Przewodniczący Rady Miasta nie odnotował żadnych innych zgłoszeń w tym punkcie. 
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Punkt 17 

 

Zamknięcie obrad II Sesji.   

 

Wobec wyczerpania porządku Przewodniczący Rady Miasta, pan Marian Błaszczyński 

zamknął posiedzenie II Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta 

 

   Marian Błaszczyński 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokół na podstawie dźwiękowego  
zapisu przebiegu obrad sporządził: 

 

Jan Winiarski  


