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PROTOKÓŁ NR IV/15 

 

z IV Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, 

która odbyła się w siedzibie Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim, 

ul. Pasaż Karola Rudowskiego 10  

w dniu 28 stycznia 2015 roku 

w godz. 9
00

-12
00 

 

Pan Marian Błaszczyński wezwał zebranych do uczczenia minutą ciszy wszystkich ofiar 

Obozu Koncentracyjnego w Oświęcimiu w związku z przypadającą 27 stycznia 70 rocznicą 

wyzwolenia obozu. 

 

Punkt 1 

 

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad 

 

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

Stwierdził, że w Sesji uczestniczy 22 radnych, co wobec ustawowej liczby  

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

prawomocne uchwały. 

 

Radni obecni na IV 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. Marlena Głowacka 

9. Łukasz Janik 

10. Lech Kaźmierczak 

11. Marek Konieczko 

12. Krzysztof Kozłowski 

13. Grzegorz Lorek 

14. Piotr Masiarek 

15. Szymon Miazek 

16. Wiesława Olejnik 

17. Ludomir Pencina 

18. Tomasz Sokalski 

19. Mariusz Staszek 

20. Monika Tera 

21. Przemysław Winiarski 

22. Ewa Ziółkowska 

 

Nieobecny:  Piotr Gajda. 
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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.  

Pan Marian Błaszczyński: „Przed rozpoczęciem części merytorycznej chciałbym 

poinformować państwa o dwóch wydarzeniach, które mogą przełożyć się na pracę naszą – 

być może i w tym dniu. Uznałem za zasadne, aby państwa z tym zapoznać. W dniu 21 

listopada 2014 roku NSA w Warszawie po rozpatrzeniu skargi kasacyjnej naszego kolegi 

Pawła Banaszka od wyroku WSA w Łodzi w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego 

Orzeczeniem 2769/14 uchylił zaskarżony wyrok WSA oraz Zarządzenie Zastępcze Wojewody 

Łódzkiego stwierdzające wygaśnięcie mandatu. Naczelny Sad Administracyjny stwierdził,  

że skoro w świetle obowiązujących przepisów po pierwsze SPZOZ nie jest przedsiębiorcą,  

po wtóre ustawodawca wprowadza ustawowy obowiązek wyposażenia tego podmiotu 

leczniczego w odpowiedni majątek państwowy lub komunalny, po trzecie określa źródła 

finansowania – to nie można uznać za zgodną z celem artykułu 24f ust. 1 Ustawy  

o samorządzie gminnym takiej wykładni tego przepisu, w wyniku której osoby kierujące 

podmiotami publicznymi jakimi są samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej zostaną 

niejako z mocy prawa pozbawione możliwości korzystania z przysługującego im  biernego 

prawa wyborczego. Mając na uwadze powyższe NSA orzekł, iż nie można uznać, aby 

zarządzanie SPZOZ, który co do zasady stosownie do obowiązku ustawowego wyposażony 

został w mienie komunalne stanowiło zarządzanie działalnością gospodarczą  

z wykorzystaniem mienia komunalnego, o którym mowa w art. 24f ust. 1. Wypada tylko 

żałować, że Rada swoimi głosami zostawiła pana ówczesnego radnego Banaszka samego  

z tym problemem.” 

Pan Marian Błaszczyński: „W dniu 24 września 2014 roku dwóch radnych poprzedniej,  

ale  i obecnej kadencji wniosło za pośrednictwem OSiR w Piotrkowie Trybunalskim skargę 

na bezczynność w zakresie udostępnienia informacji publicznej przez OSiR żądając m.in. 

ukarania dyscyplinarnego pracownika winnego niezałatwienia sprawy w terminie, 

wymierzenia organowi grzywny w maksymalnej wysokości dziesięciokrotności przeciętnego  

wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim oraz zasądzenia 

kosztów postępowania. Wyrokiem z  dnia 2 grudnia 2014 r. WSA w Łodzi oddalił skargę. 

Jeżeli ktoś z państwa chciałby zapoznać się z wyrokami – będą one udostępnione w Biurze 

Rady Miasta.” 

Pani Monika Tera: „Poprosiła o 10 min. przerwy w obradach.” 

Pan Marian Błaszczyński – ogłosił przerwę w obradach do godziny 9.30. 

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 III Sesji Rady Miasta. 

4. Podjęcie uchwał w sprawie: 
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4.1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej;  

4.2. zmiany budżetu Miasta na 2015 rok;  

4.3. przeznaczenia do wydzierżawienia na 20 lat, w drodze przetargu nieograniczonego, 

nieruchomości zabudowanej, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy Al. 3-go 

Maja 7; 

4.4. sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej  

w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Garncarskiej 1 – ul. Krakowskie Przedmieście 

6/8; 

4.5. wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego – służebności 

przesyłu; 

4.6. określenia inkasenta opłaty skarbowej oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso; 

4.7. utworzenia Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej; 

4.8. stwierdzenia, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego            

w rejonie ulicy Wierzejskiej – „łącznica” w Piotrkowie Trybunalskim nie narusza 

ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

miasta Piotrkowa Trybunalskiego”; 

4.9. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Wierzejskiej – 

„łącznica” w Piotrkowie Trybunalskim; 

4.10. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Piotrkowskiego; 

4.11. wyboru przedstawicieli do Komisji Stypendialnej powoływanej przez Prezydenta 

Miasta do kwalifikowania wniosków o przyznanie stypendiów w zakresie twórczości 

artystycznej i upowszechniania kultury oraz ich wysokości; 

4.12. zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego     

(załączniki do projektu uchwały radni otrzymają po zaakceptowaniu planów pracy 

przez poszczególne komisje); 

4.13. ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym  

do przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Miasto Piotrków Trybunalski; 

4.14. uchwalenia Statutu Osiedla „Łódzka-Wysoka-Sadowa”; 

4.15. uchwalenia Statutu Osiedla „Przyszłość”; 

4.16. uchwalenia Statutu Osiedla „Leśna”; 

4.17. uchwalenia Statutu Osiedla „Wierzeje”; 

4.18. uchwalenia Statutu Osiedla „Wyzwolenia”; 

4.19. uchwalenia Statutu Osiedla „Krakowskie Przedmieście-Sulejowska”; 

4.20. uchwalenia Statutu Osiedla „Starówka”; 

4.21. uchwalenia Statutu Osiedla „Piastowskie”; 

4.22. uchwalenia Statutu Osiedla „Wronia”; 

4.23. uchwalenia Statutu Osiedla „Armii Krajowej; 

4.24. uchwalenia Statutu Osiedla „Południe”; 

4.25. uchwalenia Statutu Osiedla „Belzacka”; 

4.26. uchwalenia Statutu Osiedla „Słowackiego-Północ”; 

4.27. nadania nazwy ulicy znajdującej się w Piotrkowie Trybunalskim (projekt grupy 

radnych); 

4.28. zmiany uchwały w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego (projekt grupy radnych). 

5. Interpelacje i zapytania radnych. 

6. Sprawozdanie Prezydenta Miasta na prawach powiatu Piotrkowa Trybunalskiego               

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Piotrkowie Trybunalskim za 2014 

rok. 

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

sesjami. 

9. Odpowiedzi na zapytania radnych. 

10. Sprawy różne. 

11. Zamknięcie obrad IV Sesji. 

 

Po wznowieniu obrad przewodniczący posiedzeniu, pan Marian Błaszczyński udzielił głosu 

pani Monice Terze. 

 

Pani Monika Tera: „W związku z tym, iż Komisja Administracji, Bezpieczeństwa 

Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego zdjęła z porządku swoich obrad punkty 

dotyczące uchwalenia statutów rad osiedli wraz z autopoprawkami chciałam prosić  

o to, abyśmy w dniu dzisiejszym nie procedowali tych punktów. Proszę o zdjęcie punktów od 

4.14 do 4.26 proponowanego porządku obrad. 

 

Pan Marian Błaszczyński: „Przychylam się do wniosku Przewodniczącej Komisji 

Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego prosząc 

jednocześnie o złożenie stosownego wniosku w tej sprawie na piśmie.” 

 

Pan Grzegorz Lorek: „Do punktu 4.2.: Wniosek do Prezydenta Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego o dokonanie zmian  w uchwale w sprawie budżetu miasta na 2015 rok. 

Wnoszę o dokonanie zmian w Planie Wydatków Budżetowych Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego na rok 2015 polegających na: 1) zmniejszeniu w pozycji 758, 75818, 4810 

rezerwy ogólne, celowe o kwotę 40 tys. zł, 2) zwiększeniu w pozycji 921 (92120, 92128, 

92130) – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, dotacja celowa z budżetu  

na finansowanie lub na dofinansowanie zadań zleconych z realizacji pozostałym jednostkom 

niezaliczanym do sektora publicznego na kwotę 40 tys. zł. Uzasadnienie: Wnioskowana 

kwota zasiliłaby zadanie rewitalizacji zabytków architektury sakralnej w Piotrkowie 

Trybunalskim. Potrzeby – szczególnie kościoła Ojców Bernardynów w tym zakresie wskazują 

na dalekie niedoinwestowanie ze strony samorządu miejskiego. Adaptacja kolejnych sal  

na świetlice dla dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym pociągnęła za sobą poważne  

nakłady finansowe. Ponadto w samym kościele  należy rozpocząć pilne prace 

konserwatorskie przy renowacji ołtarza głównego oraz fresków w nawie głównej. Ze względu 

na powyższe kwota zwiększenia pozycji po stronie wydatków ochrona zabytków i opieka nad 

zabytkami stała się konieczna.” 

 

Pan Krzysztof Chojniak: „Nie wiem jaka jest intencja wnioskodawcy? – żeby dzisiaj tej 

zmiany dokonać? Czy mamy się nad tym pochylić?” 

 

Pan Grzegorz Lorek: „Panie prezydencie – żebyśmy dzisiaj tego dokonali.” 

 

Pan Krzysztof Chojniak: „Ja mam taką propozycję, żeby nie działać ad hoc  w kwestiach 

dotyczących finansów – zwłaszcza, że… Tam padło sformułowanie, że wskazuje na wysokie 

niedoinwestowanie ze strony samorządu. Chciałbym zwrócić uwagę, że nie jest to zadanie 

obligatoryjne samorządu terytorialnego. Mamy ustawowo zapisane zadania, z których 

musimy się wywiązać, przekazujemy kwotę na remont zabytkowych obiektów sakralnych – 

myślę, ze mogła być dużo większa, bo potrzeby są duże, ale biorąc pod uwagę fakt, że nie 

mamy obowiązku to kwota 250 tys. zł nie jest małą kwotą. Ja mam osobiście opory i uważam, 

że powinniśmy się zastanowić, dlatego że potrzeb jest bardzo dużo i przekazanie 

dodatkowych 40 tys. zł wcale nie rozwiązuje sprawy związanej z remontem obiektów 
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sakralnych natomiast jest to dodatkowy wydatek finansowy na zadania, które – podkreślam – 

nie są zadaniami obligatoryjnymi samorządu. A musimy się wywiązywać z tych, które 

ustawowo mamy narzucone. W związku z tym mam propozycję, abyśmy mogli się nad tym 

zastanowić i m.in. przedyskutować na odpowiednich komisjach.” 

 

Pan Marian Błaszczyński: „Czy są jeszcze jakieś uwagi do porządku?” 

 

Pan Grzegorz Lorek: „Ale wprowadza pan to panie przewodniczący do porządku czy nie?” 

 

Pan Marian Błaszczyński: „Niech pan da mi pracować.” 

 

Pan Bronisław Brylski: „Ja się w pełni zgadzam z uzasadnieniem prezydenta, Chcę tylko 

niektórym radnym przypomnieć, że 2002 albo 2004 roku – mniej więcej 10 lat temu 

zaczynaliśmy finansowanie zabytków sakralnych w Piotrkowie kwotą 100 tys. zł. To była 

kwota, którą wydawaliśmy na zabytkowe obiekty sakralne – od kościołów, przez cerkwię  

do synagogi. W tej chwili jest to 250 tys. zł – jest to kwota o 150% większa przy czym 

wszyscy wiemy, że potrzeby są jeszcze większe. Dlatego uważam, że powinniśmy ten temat 

przedyskutować na Komisji Kultury i Kultury Fizycznej, powinniśmy to przedyskutować na 

komisji budżetowej i wtedy ewentualnie z ogromną przyjemnością podniosę rękę za 

zwiększeniem budżetu na odnowę zabytków sakralnych.” 

 

Pan Krzysztof Chojniak: „Znam dość dobrze, dość dokładnie  sytuację poszczególnych 

kościołów, obiektów sakralnych, dlatego że co roku dofinansowujemy te zadania mając 

bardzo poważny dylemat ponieważ widzimy jak wiele jest potrzeb w tym zakresie i jestem 

przekonany, że gdybyśmy zwiększyli do kwoty 1 mln zł rocznie – też byłoby za mało. I tutaj 

rozmawiając z przełożonymi domów zakonnych, z proboszczami parafii rzymsko-katolickich 

i parafii prawosławnej czy tez ewangelicko-augsburskiej – wiem, jak duże są potrzeby w tym 

zakresie. Swego czasu przyjęliśmy też takie priorytety, żeby dofinansowywać większymi 

kwotami głównie te zadania, które wiążą się z takim wizerunkiem zewnętrznym  

i zabezpieczeniem budynków a więc remonty dachów, elewacji, odwodnienie, dokumentacja 

techniczna najpierw konieczna do tego, żeby pewne  rzeczy realizować. I wiem np. jak 

wygląda sytuacja w kościele ewangelicko-augsburskim, gdzie – chociażby ze względu  

na wyremontowaną ulicę Rwańską i trwające inwestycje prowadzone przez inwestorów 

prywatnych wyremontowanie tej elewacji byłoby i dla parafii ewangelicko-augsburskiej, ale 

również wizerunkowo dla miasta, dla Starówki bardzo ważne. Natomiast mamy ograniczone 

zasoby i teraz każdy z radnych mógłby wstać i powiedzieć: kościół Bernardynów, kościół św. 

Jacka, kościół Jezuitów, ewangelicko-augsburski, parafia prawosławna. No nie da się tak tej 

krótkiej kołdry ciągnąć na wszystkie strony. Mam propozycję, abyśmy to przedyskutowali  - 

natomiast ja – artykułuję to po raz wtóry dzisiaj – mam opory co do zwiększania tak po prostu 

na każdą potrzebę, jaką widzimy.” 

 

Pan Grzegorz Lorek: „Panie przewodniczący – składam w związku z tym wniosek formalny.” 

 

Pan Mariusz Staszek: „Musimy o jednej rzeczy pamiętać – żeby komuś dać (abstrahując 

komu) to musimy komuś zabrać, żeby ten budżet się nam równoważył. Dlatego też wnoszę, 

żeby to następnej komisji kultury przeanalizować.” 

 

Pan Marian Błaszczyński zwracając się wszystkich pracowników odpowiedzialnych  

w Urzędzie Miasta za przygotowanie materiałów – zanim przyjmiemy już porządek  
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i zaczniemy procedować: bardzo proszę, aby wszystkie materiały odnośnie sesji spłynęły 

najpóźniej do piątku, do godziny 12.00.” 

 

Pan Krzysztof Chojniak: „Warto wiedzieć, bo tam państwo składając wniosek wnioskujecie 

na konkretny kościół. No jest to niestosowne w kontekście przepisów, które nas obowiązują.” 

 

Pan Grzegorz Lorek: „Nie ma w treści głównej, czyli zasadniczej tego co pan mówi.” 

 

Pan Krzysztof Chojniak: „Czytał pan i w uzasadnieniu i wyartykułował pan potrzebę 

zwiększenie pieniędzy w związku z chęcią przekazania tychże pieniędzy dla kościoła 

Bernardynów. Więc chcę poinformować, że procedura wygląda w ten sposób, że jest ogólna 

pula pieniędzy na remont zabytkowych obiektów sakralnych, poszczególne parafie, domy 

zakonne składają wnioski, które podlegają swoistej ocenie w pewnego rodzaju konkursie.  

I ostateczna decyzja podziału tych środków uzależniona jest od ofert, które są złożone. Tak 

więc dzisiaj nie można założyć przy wszelkich dobrych chęciach, że akurat o tę kwotę 

zostanie zwiększone to, co miałoby dla kościoła Bernardynów pójść, bo dziś nie wiemy, ile  

z tych pieniędzy, które wstępnie zostały zabezpieczone miałoby być na poszczególne kościoły 

przyznane.” 

 

Pan Marian Błaszczyński: „Jeśli nie ma uwag co do innych punktów to jako autopoprawkę 

wnoszę, że punktów 4.14 do 4.26 nie będziemy dziś procedowali na obecnej sesji, punkt 4.27 

otrzymuje numeracje 4.14 a punkt 4.28 – 4.15.” 

 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (13-8-1) Rada Miasta przyjęła proponowany 

porządek obrad IV Sesji Rady Miasta w następującym brzmieniu: 

 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie zmian do porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z III Sesji Rady Miasta. 

4. Podjęcie uchwał w sprawie: 

4.1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej;  

4.2. zmiany budżetu Miasta na 2015 rok;  

4.3. przeznaczenia do wydzierżawienia na 20 lat, w drodze przetargu nieograniczonego, 

nieruchomości zabudowanej, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy Al. 3-go 

Maja 7; 

4.4. sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej  

w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Garncarskiej 1 – ul. Krakowskie Przedmieście 

6/8; 

4.5. wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego – służebności 

przesyłu; 

4.6. określenia inkasenta opłaty skarbowej oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso; 

4.7. utworzenia Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej; 

4.8. stwierdzenia, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego            

w rejonie ulicy Wierzejskiej – „łącznica” w Piotrkowie Trybunalskim nie narusza 

ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

miasta Piotrkowa Trybunalskiego”; 

4.9. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Wierzejskiej – 

„łącznica” w Piotrkowie Trybunalskim; 
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4.10. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Piotrkowskiego; 

4.11. wyboru przedstawicieli do Komisji Stypendialnej powoływanej przez Prezydenta 

Miasta do kwalifikowania wniosków o przyznanie stypendiów w zakresie twórczości 

artystycznej i upowszechniania kultury oraz ich wysokości; 

4.12. zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego     

(załączniki do projektu uchwały radni otrzymają po zaakceptowaniu planów pracy 

przez poszczególne komisje); 

4.13. ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym  

do przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Miasto Piotrków Trybunalski; 

4.14. nadania nazwy ulicy znajdującej się w Piotrkowie Trybunalskim (projekt grupy 

radnych); 

4.15. zmiany uchwały w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego (projekt grupy radnych). 

5. Interpelacje i zapytania radnych. 

6. Sprawozdanie Prezydenta Miasta na prawach powiatu Piotrkowa Trybunalskiego               

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Piotrkowie Trybunalskim za 2014 

rok. 

7. Informacja z działalności Prezydenta Miasta między sesjami. 

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

sesjami. 

9. Odpowiedzi na zapytania radnych. 

10. Sprawy różne. 

11. Zamknięcie obrad IV Sesji. 

 

 

Punkt 3 

 

Przyjęcie protokołu z III Sesji Rady Miasta 

 

 

Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady poprosił o głosowanie w tej sprawie. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (20-0-2) Rada Miasta przyjęła Protokół 

z III Sesji Rady Miasta.  
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Punkt 4 

 

 

Podjęcie uchwał 

 

Punkt 4.1 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta z dnia 23 stycznia 

2015 r. 

 
Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna 

Komisja Polityki Gospodarczej i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego – opinia pozytywna 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (14-0-8) Rada Miasta podjęła Uchwałę  

Nr IV/37/14 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta z dnia 23 stycznia 2015 r.  

 

 

Punkt 4.2 

 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2014 rok wraz z autopoprawką 

Prezydenta Miasta z dnia 23 stycznia 2015 r. 

 
Opinie Komisji: 

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna (wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta z dnia 23 

stycznia 2015 r.) 
Komisja Polityki Gospodarczej i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego – opinia pozytywna 

 

Pan Marian Błaszczyński – poddał pod głosowanie wniosek grupy radnych w sprawie 

zmiany w projekcie uchwały.  

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (9-12-0) wniosek złożony przez grupę radnych 

nie uzyskał poparcia Rady Miasta. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (14-0-8) Rada Miasta podjęła Uchwałę  

Nr IV/38/14 w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2014 rok wraz z autopoprawką 

Prezydenta Miasta z dnia 23 stycznia 2015 r. 

 

Punkt 4.3 

 

Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na 20 lat, w drodze 

przetargu nieograniczonego, nieruchomości zabudowanej, położonej w Piotrkowie 

Trybunalskim przy Al. 3-go Maja 7 

 
Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna 

Komisja Polityki Gospodarczej i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego – zdjęła projekt uchwały z porządku 

posiedzenia. 
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Pan Bronisław Brylski: „Na posiedzeniu Komisji Polityki Gospodarczej wyrażałem swoje 

wątpliwości. Efektem był m.in. wniosek o zdjęcie tego punktu. Chciałem poinformować 

państwa, że wczoraj udało mi się spotkać z panem prezydentem, objechaliśmy, obejrzeliśmy 

tę nieruchomość, byliśmy na terenie SP nr 10, byliśmy na działce, o której mówiłem. 

Uzgodniliśmy pewne wątpliwości, które posiadałem – zostały wyjaśnione. W związku z tym 

ta sytuacja wygląda w ten sposób, że te wątpliwości, które miałem w czwartek zostały 

wyjaśnione wczoraj.” 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (17-2-3) Rada Miasta podjęła Uchwałę  

Nr IV/39/14 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na 20 lat, w drodze przetargu 

nieograniczonego, nieruchomości zabudowanej, położonej w Piotrkowie Trybunalskim 

przy Al. 3-go Maja 7 

 

Punkt 4.4 

 

Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego 

nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Garncarskiej 1 –  

ul. Krakowskie Przedmieście 6/8 

 

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna 

Komisja Polityki Gospodarczej i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego – opinia pozytywna 

 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (20-0-2) Rada Miasta podjęła Uchwałę  

Nr IV/40/14 w sprawie sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego 

nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Garncarskiej 1  

– ul. Krakowskie Przedmieście 6/8 

 

 

Punkt 4.5 

 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa 

rzeczowego – służebności przesyłu 

 

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna 

Komisja Polityki Gospodarczej i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego – opinia pozytywna 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (17-4-1) Rada Miasta podjęła Uchwałę  

Nr IV/41/14 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa 

rzeczowego – służebności przesyłu 

 

Punkt 4.6 

 

Podjęcie uchwały w sprawie określenia inkasenta opłaty skarbowej oraz wysokości 

wynagrodzenia za inkaso. 

 
Opinie Komisji: 
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Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (17-2-3) Rada Miasta podjęła Uchwałę  

Nr IV/42/14 w sprawie określenia inkasenta opłaty skarbowej oraz wysokości 

wynagrodzenia za inkaso. 

 

 

Punkt 4.7 

 

Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej 

 

Opinie Komisji: 

 
Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna 

Komisja Polityki Gospodarczej i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego – opinia pozytywna 

 

Pani Marlena Głowacka: „Ja jestem jak najbardziej za utworzenie strefy aktywności 

gospodarczej, ale chciałabym wiedzieć jakie są warunki umowy. Kto takie warunki wydaje?” 

 

Pani Katarzyna Szokalska: „Na dzień dzisiejszy nie możemy mówić o żadnych warunkach 

umowy dlatego, że ta uchwała jak każda uchwała, która mówi np. o przeznaczeniu danej 

nieruchomości do sprzedaży jest dopiero uchwała wstępną – deklarującą to, że chcemy  

w ogóle, aby ta strefa w Piotrkowie się pojawiła. Natomiast oczywiście w drugiej kolejności 

tak jak wcześniej mówiliśmy na komisjach jest wprowadzane zarządzeniem prezydenta 

regulamin takiej strefy, który będzie określał szczegóły. Ten regulamin będzie dotyczył 

wszystkich 5 obszarów jednocześnie, będzie on określał warunki, na jakich dana strefa będzie 

funkcjonowała, jakie warunki musi spełnić ten dzierżawca, okres na jaki będzie dzierżawa 

zawarta, koszt dzierżawy oczywiście, wszelkie uwarunkowania, kaucja zabezpieczająca .  

I dopiero następnym elementem będzie do każdego obszaru osobno przetarg nieograniczony 

po którym będzie podpisywana umowa dzierżawy z daną firmą, z daną osobą, która wygra 

przetarg.” 

 

Pani  Marlena Głowacka: „Uważam, że powinniśmy stworzyć taki regulamin przed 

podjęciem  takiej uchwały.” 

 

Pani Katarzyna Szokalska: „Już rozmawialiśmy o tym podczas jednej z komisji. Sytuacja 

wygląda następująco: państwo podejmują – jeżeli oczywiście będzie taka wola – uchwałę  

o powstaniu strefy, natomiast to organ wykonawczy, czyli pan prezydent swoim 

zarządzeniem wprowadza regulamin. Tak, jak wcześniej mówiłam, jeżeli będzie takie 

zainteresowanie to taki projekt możemy państwu w jakiś sposób udostępnić natomiast nie 

mają państwo wprowadzania do niego jakby zmian, swoich uwag. Natomiast nie  

ma problemy, żebym taki regulamin przed podpisaniem pokazała, żeby ewentualnie zwrócić 

na coś uwagę.” 

 

Pan Krzysztof Kozłowski: „Panie prezydencie - już na Komisji  Budżetu miałem wątpliwości. 

Nikt nie zabrania panu wprowadzać regulaminu zarządzeniem – to jest pana uprawnienie. 

Natomiast jeżeli mamy podjąć tak ważną uchwalę na podstawie której będzie ogłoszonych  

co najmniej pięć przetargów (bo jest 5 proponowanych stref gospodarczych) powinniśmy 

treść takiego regulaminu i wymogi, jakie są tam zawarte (przede wszystkim te wymogi jakie 
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oferenci musza spełnić)  znać. Ja nie mówię, że nie mamy możliwość wnoszenia do niego 

zmian – to jest w pana gestii. Natomiast uważam, że ten regulamin, jeżeli ma być 

sporządzany tuż po rozstrzygniętym przetargu i ma określać – czy przed – no niech będzie 

przed – i ma określać warunki, jakie ma spełnić przyszły inwestor to co to za przeszkoda jest, 

żeby radni taki regulamin poznali? Ja nie widzę żadnej przeszkody. Przecież jakiś projekt 

wstępny takiego regulaminu jest, jakieś zapisy są, jakieś wymogi są tam postawione. Przecież 

ja mam podjąć bardzo ważną decyzję. Potem pan poza radą będzie negocjował sam – mogę 

tak powiedzieć – z przyszłym inwestorem warunki jakie tam mają być spełnione. I ja teraz 

słyszę tu od pani kierownik, która mówi, że ma być jeden taki regulamin wspólny dla pięciu 

stref. Na Komisji Budżetu też padła taka wypowiedź a potem nagle zapytałem, czy są jeszcze 

jakieś podregulaminy bo później pani kierownik jakby powiedziała, że dla każdej strefy 

będzie indywidualne opracowywany nowy regulamin. No takie niestety wypowiedzi były.  

No słuchajcie, przecież wiem, kto był na komisji budżetowej i  wiemy jak były… że każda 

strefa, gdzie będzie już wybrana , gdzie będzie już ogłoszony przetarg, będą zapisane 

wymogi, czyli będzie określony regulamin, w którym pan postawi określone wymagania. 

Czyli rozumiem, że taki regulamin będzie później dla każdej  tej strefy gospodarczej. 

Natomiast uważam, że taki regulamin powinien być jeden spójny dla wszystkich tych pięciu 

stref, tak jak pani kierownik tu powiedziała. I taki regulamin powinien być radnym w formie 

takiej informacji przedstawiony, czego się mogą spodziewać, jakie będą wymogi dla 

przyszłych kontrahentów, przyszłych inwestorów czy osób, które wygrają przetargi. 

Wiedzielibyśmy czego pan prezydent będzie oczekiwał, w której strefie będzie prowadzona  

określona działalność, o jakim profilu. Bo w tym momencie to tak patrząc na to, to pan 

dostaje później tak duże kompetencje poprzez swoje zarządzenie, że  - ja rozumiem, że to jest 

ustawowo. Ale tak na dobrą sprawę w późniejszym czasie to po prostu to pachnie korupcją. 

Może jeszcze później zawyjecie – to pachnie korupcją. Jak pana rączki swędzą , to my pana 

podrapiemy. Ja panu to obiecuję, że ja pana podrapię. Bo to tak wygląda.” 

 

Pan Marian Błaszczyński: „To już jest naprawdę urągające powadze tej izby.” 

 

Pan Krzysztof Kozłowski: „Ja wyrażam swoją opinię… Pan niech mi nie przerywa,  

bo jeszcze nie skończyłem.” 

 

Pan Marian Błaszczyński: „Tak, ale ja prowadzę i mogę pana pouczyć, że uzgodniliśmy,  

iż kulturalnie będziemy obradować.” 

 

Pan Krzysztof Kozłowski: „Ja żądam tego regulaminu. W przeciwnym wypadku jest to…” 

 

Pan Marian Błaszczyński: „… nie podniesie pan reki – jasne.” 

 

Pan Krzysztof Chojniak: „Chciałem zaznaczyć, że po pierwsze kompetencje, o których 

powiedział pan radny są kompetencjami ustawowymi. Jeśli chodzi o takie oczekiwanie, że oto 

regulamin będzie wcześniej przed projektem uchwały to uważam, że jest to pewnego rodzaju 

nieporozumienie. Bo tak można by w każdej sytuacji oczekiwać konkretów. Dla przykładu 

podam: państwo decydujecie o tym, żeby przeznaczyć określone kwoty pieniędzy  

na poszczególne zadania inwestycyjne i  w zasadzie przed uchwaleniem powinienem państwu 

przedstawić SIWZ do każdego z przetargów. Tu nie będzie żadnych negocjacji, o których pan 

mówił. Będzie miał miejsce przetarg. Widzę, że pan burmistrz kiwa głową z akceptacją (mam 

nadzieję). Nie dajmy się zwariować. Postępujmy jakoś normalnie, tak jak ustawa daje 

kompetencje organowi stanowiącemu i organowi wykonawczemu.” 
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Pan Grzegorz Lorek: „Poproszę o 5 minut przerwy.”  

 

Przewodniczący Rady Miasta – ogłosił przerwę w obradach. 

 

Po wznowieniu obrad pan Marian Błaszczyński zapytał, czy są jeszcze jakieś uwagi  

do projektu uchwały. 

 

Pan Tomasz Sokalski: „Ponieważ mapa, którą dostaliśmy jest tylko mapka poglądową  

to prosiłbym o przedstawieniu na mapie audiowizualnej dokładnych działek, które są objęte 

strefą.” 

 

Pan Marek Konieczko: „Ja bym prosił jednak pana radnego o wycofanie tego wniosku 

ponieważ można było to spokojnie również zgłosić na komisji budżetowej, żeby na sesji cos 

takiego było. Wtedy nie budziło to żadnych wątpliwości i pozwolę sobie wyrazić opinię,  

że jest to wątpliwość. Proponuję w takim razie na przyszłość, że jeżeli będą takie rzeczy – 

żeby zarówno na komisji budżetowej i na sesji taką mapę wyświetlać. Bo tak, to bez przerwy 

będziemy robić przerwę tylko po to, żeby zobaczyć to co już było…” 

 

Pan Tomasz Sokalski: „Już mówiłem kiedyś, że między poniedziałkiem a środą są jeszcze 

dwa dni i pewne przemyślenia mogą być. Miałem zamiar przejechać po tych działkach  

i próbować je znaleźć natomiast nie wszystkie są oznakowane a chciałbym dokładanie 

wiedzieć, które działki mają być objęte tą strefą aktywności gospodarczej.” 

 

Pan Bogdan Munik: „Panie przewodniczący – jeżeli pan radny taką potrzebę dostrzegał mógł 

przed sesją zgłosić taką potrzebę.” 

 

Pan Tomasz Sokalski: „Miałem nadzieję, ze pan sekretarz jest przygotowany do tego.” 

 

Pan Bogdan Munik: „Myśmy byli przygotowani na tego typu rzecz. Państwo zażyczyli sobie 

dawniej już, aby przy kwestiach nieruchomości prezentować to na ekranie i jest  

to prezentowane. Natomiast nie było takich sugestii na komisjach, aby to jeszcze przedstawić 

dodatkowo. I komisje wszystkie wyraziły tutaj akceptację, opinię pozytywną. A jeżeli istnieje 

teraz taka potrzeba to w ciągu pół godziny przygotujemy materiał do prezentacji 

trzyminutowej.” 

 

Pan Marian Błaszczyński: „Czy pan radny podtrzymuje swój wniosek?” 

 

Pan Tomasz Sokalski: „Jeśli jest to problem to mogę go wycofać. Natomiast myślę, że dla 

każdego z radnych byłaby to dobra informacja.” 

 

Pan Marian Błaszczyński: „Czyli na przyszłość mamy przyjąć a dzisiaj wycofujemy.” 

 

Pan Marek Konieczko: „Bardzo dziękuję za wycofanie tego wniosku, ale bardzo proszę, aby 

na posiedzenia komisji budżetowej – jeżeli będą takie rzeczy – przygotowywać stosowną 

prezentację.” 

 

Pan Bogdan Munik: „Każdy słuszny wniosek zrealizujemy.” 

 

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

Nr IV/43/14 w sprawie utworzenia Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej 
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Punkt 4.8 

 

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia, że projekt miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Wierzejskiej – „łącznica”  

w Piotrkowie Trybunalskim nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego” 

 

Komisja Polityki Gospodarczej i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego – opinia pozytywna 

Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego – opinia 

pozytywna  

 

Pani Krystyna Czechowska: „Budzi moją wątpliwość i zaniepokojenie §7 pkt. 1.2 gdzie 

dopuszcza się lokalizację stacji paliw na tym terenie. Jest to teren przyległy do użytku 

ekologicznego i są tam tereny zagrożone jeżeli chodzi o cenne siedliska, źródliska. 

Proponowałabym, aby w tym zakresie się jeszcze zastanowić nad lokalizacją tego typu 

inwestycji przy użytku ekologicznym, gdzie wiemy, że może być nadzwyczajne zagrożenie  

w postaci awarii stacji i poprzez gruntowe tereny dostanie się dużej ilości zanieczyszczeń  

do tego zbiornika.” 

 

Pan Paweł Czajka: „Zapis w §7 mówi na samym początku o stacji paliw wraz z obsługą 

podróżnych, usług związanych z obsługą podróżnych. W planie miejscowym sporządzona jest 

natomiast ocena oddziaływania środowiskowego, która jest uwzględniana z Regionalnym 

Dyrektorem Ochrony Środowiska i tam wszelkiego tego typu zagrożenia są rozpatrywane  

i stwierdzane czy dana funkcja w danej jednostce oddziaływuje na środowisko czy nie 

oddziaływuje na środowisko. Z chwilą realizacji już samej – gdyby tam miała powstać stacja 

paliw – również jest powtórna procedura środowiskowa, która  będzie określała standardy  

na jakiej zasadzie może powstać taka usługa w tej jednostce w planie miejscowym. Może tam 

powstać jednak zupełnie inna funkcja, która jest związana z obsługą podróżnych.” 

 

Pani Krystyna Czechowska: „Ja proponuję wykreślić ten zapis – jak nie musi.” 

 

Pan Paweł Czajka: „Raczej bym proponował nie – no bo to jest bezpośrednio z tym związane 

jeżeli wprowadzimy wprost zapis o obsłudze podróżnych w postaci motelu, hotelu – będą 

inne restrykcje nałożone w postaci ekranów akustycznych.” 

 

Pani Krystyna Czechowska: „Ale to bardzo dobrze panie kierowniku, że będą takie 

obostrzenia bo chodzi o to, żeby ten użytek ekologiczny chronić.” 

 

Pan Paweł Czajka: „Na tym obszarze nie ma użytku ekologicznego, użytek ekologiczny jest 

tylko na zbiorniku Bugaj a jedynie co, to sąsiaduje z jednostką ZN w obecnym planie, który 

wyklucza wydawanie wszelkich pozwoleń na budowę z tytułu niektórych gatunków 

wpisanych na listę zagrożonych.” 
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Pani Krystyna Czechowska: „Panie kierowniku, ale są też gatunki cenne, cenne siedliska 

przyrodnicze sąsiadujące i jest to niebezpieczne z punktu widzenia…” 

 

Pan Paweł Czajka: „Powtarzam jeszcze raz. Została przeprowadzona cała ocena 

oddziaływania na środowisko jak przy każdym planie i  nie stwierdza się zagrożenia takich 

funkcji w tej jednostce.” 

Pan Ludomir Pencina: „Czy tam jest możliwość dobudowania kończącej się w tym rejonie 

ścieżki rowerowej?” 

 

Pan Paweł Czajka: „W każdym układzie drogowym, gdzie w planie miejscowym w dziele 

Dopuszcza się jest dopuszczenie ścieżek rowerowych. To, co jest wzdłuż ul. Miast 

Partnerskich jedną lub dwoma łącznicami można połączyć z miejską siecią ścieżek 

rowerowych.” 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (14-8-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę  

Nr IV/44/14 w sprawie stwierdzenia, że projekt miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w rejonie ulicy Wierzejskiej – „łącznica” w Piotrkowie Trybunalskim 

nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego” 

 

 

Punkt 4.9 

 

Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

w rejonie ulicy Wierzejskiej – „łącznica” w Piotrkowie Trybunalskim 

 

Komisja Polityki Gospodarczej i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego – opinia pozytywna 

Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego – opinia 

pozytywna  

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (14-8-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę  

Nr IV/45/14 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie 

ulicy Wierzejskiej – „łącznica” w Piotrkowie Trybunalskim 

 

Punkt 4.10 

 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Piotrkowskiego 

 

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna 

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

 

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

Nr IV/46/14 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Piotrkowskiego 
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Punkt 4.11 

 

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli do Komisji Stypendialnej 

powoływanej przez Prezydenta Miasta do kwalifikowania wniosków o przyznanie 

stypendiów w zakresie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury oraz ich 

wysokości 

 

Komisja Kultury i Kultury Fizycznej – opinia pozytywna  

Pan Marian Błaszczyński – poinformował, że tradycyjnie Rada Miasta wskazuje  

3 kandydatów. 

 

Pani Urszula Czubała – zgłosiła kandydaturę pana Mariusza Staszka. 

 

Pan Mariusz Staszek – wyraził zgodę na kandydowanie.  

 

Pan Bronisław Brylski – zgłosił kandydaturę pana Szymona Miazka. 

 

Pan Szymon Miazek – wyraził zgodę na kandydowanie. 

 

Pan Sławomir Dajcz – zgłosił kandydaturę pani Wiesławy Olejnik. 

 

Pani Wiesława Olejnik – wyraziła zgodę na kandydowanie. 

 

Pan Marian Błaszczyński – zapytał, czy są jeszcze inne kandydatury. 

 

Wobec braku innych zgłoszeń Przewodniczący Rady Miasta zaproponował, aby zgłoszone 

kandydatury głosować en bloc a wobec braku głosów sprzeciwu zarządził  głosowanie nad 

projektem uchwały. 

 

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

Nr IV/47/14 w sprawie wyboru przedstawicieli do Komisji Stypendialnej powoływanej 

przez Prezydenta Miasta do kwalifikowania wniosków o przyznanie stypendiów  

w zakresie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury oraz ich wysokości 
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Punkt 4.12 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego 

  

 

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

Nr IV/48/14 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta 

Piotrkowa  

 

Punkt 4.13 

 

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu 

rekrutacyjnym do przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Miasto Piotrków 

Trybunalski 

 

Komisja Oświaty i Nauki – opinia pozytywna  

 

 

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

Nr IV/49/14 w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu 

rekrutacyjnym do przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Miasto Piotrków 

Trybunalski 

 

Punkt 4.14 

 

Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy znajdującej się w Piotrkowie 

Trybunalskim (projekt grupy radnych) wraz z autopoprawką 

 

Komisja Oświaty i Nauki – opinia pozytywna (wraz z autopoprawką) 

 

 

Pan Rafał Czajka: „W odniesieniu do opinii prawnej radcy prawnego wprowadzono podczas 

posiedzenie Komisji Oświaty i Nauki poprawkę, która została przez komisję przyjęta. Stąd też 

pozytywna opinia Komisji Oświaty i Nauki łącznie z tą poprawkę do projektu uchwały. 

Poprawka ta polegała na tym, że z podstawy prawnej, która była za bardzo rozbudowana – 

zgodnie z sugestią radcy prawnego – wykreślono niepotrzebnie przytoczony art. 1 Ustawy  

z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. To była jedyna zmiana, która została 

uwzględniona. Państwo macie projekt uchwały z taką uwagą radny prawnego, że projekt nie 

przytacza numerów działek określających położenie ulicy. W wypowiedzi ustnej podczas 

posiedzenie pani mecenas dodała, że nie ma takiego wymogu, aby te numery podawać. Inne 

uchwały podejmowane w podobnych sprawach w Piotrkowie Trybunalskim (np. w sprawie 

rond bliźniaczych) również nie podawały numerów działek. Przebieg ulicy, o której mowa  

w projekcie przedmiotowej uchwały określony jest załącznikiem graficznym, który jest 

częścią projektu uchwały. Zachęcam państwa do przyjęcia tego projektu. 
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W wyniku przeprowadzonego głosowania (22-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę  

Nr IV/50/14 w sprawie nadania nazwy ulicy znajdującej się w Piotrkowie Trybunalskim 

wraz z autopoprawką 

 

Punkt 4.15 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania komisji stałych Rady 

Miasta Piotrkowa Trybunalskiego (projekt grupy radnych). 

 

Pan Marian Błaszczyński – powiedział, że jest to praktycznie taki sam projekt uchwały, jaki 

stawał na poprzedniej sesji 

 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (9-13-0) Rada Miasta nie podjęła uchwały  

w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego (projekt grupy radnych). 

 

Punkt 5 

Interpelacje i zapytania radnych 

 

Pan Rafał Czajka – zwrócił uwagę na problem, jaki mieszkańcy jednego z wieżowców przy 

ulicy Słowackiego mają z dojazdem do swoich klatek schodowych. Spowodowane jest  

to zmianą organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Słowackiego i ul. Zamenhofa – jadąc  

od wschodu nie można na tym skrzyżowaniu skręcić w lewo. Znaki drogowe pozwalają 

skręcić w lewo dopiero za kilkaset metrów i dopiero przez duży osiedlowy parking da się 

dojechać do klatek schodowych wieżowca położonego naprzeciw warzywniaka przy D.H. 

Merkury. Pan Rafał Czajka wskazując na absurdalność obecnego rozwiązania wezwał  

do przeanalizowania  i w konsekwencji do przywrócenia rozwiązania komunikacyjnego 

dogodnego dla mieszkańców. 

 

Pan Rafał Czajka – poinformował, że w internecie ogłasza się firma (ABD Net  

na ul. Jeziornej), która oferuje swoje usługi posługując się m.in. godła miasta. Poprosił 

odpowiednie służby o sprawdzenie, czy firma ta dysponuje stosownym pozwoleniem na 

wykorzystanie godła miasta. 

 

Pan Rafał Czajka – zauważył występowanie dużych problemów komunikacyjnych  

na ul. Szkolnej na odcinku od wspólnoty mieszkaniowej do ul. Daniłowskiego, gdzie  

od pewnego czasu funkcjonuje ruch jednokierunkowy. Zakaz wjazdu od ul. Daniłowskiego 

jest nagminnie łamany. Pan Czajka poprosił odpowiednie służby o intensyfikację działań 

celem eliminacji tego procederu w związku z nieustannymi skargami mieszkańców z tego 

obszaru miasta. 

 

Pan Marek Konieczko – zaproponował, aby wzorem wielu miast w Polsce rozważyć 

wprowadzenie projektu Pudełko życia: „W trosce o zapewnienie starszym, 

niepełnosprawnym i samotnym mieszkańcom Piotrkowa Trybunalskiego właściwej opieki, 

wsparcia w sytuacji wystąpienia zagrożenia zdrowia i życia podczas udzielania pomocy przez 



18 

 

zespoły ratownictwa medycznego czy też inne służby socjalne proszę o rozważenie 

możliwości wprowadzenia projektu ‘Pudełko życia’. Projekt zakłada umieszczenie 

wszystkich ważnych informacji o pacjencie w jednym miejscu. W pojemniku znajdować się 

karta informacyjna wypełniona zgodnie z instrukcją o danych pacjenta-mieszkańca, telefony 

najbliższych, członków rodziny, numer kontaktowy d opiekuna oraz informacje dla służb 

ratowniczych na co dana osoba choruje, na jakie leki jest uczulona i jakie leki przyjmuje. 

Można również umieścić wszelkie wypisy ze szpitali czy też zaświadczenie lekarskie 

informujące o obecnym stanie zdrowia. Pudełko życia to opakowanie opatrzone specjalną 

naklejką, która powinna być ulokowana w łatwym do zlokalizowania miejscu (np.  

w lodówce). Druga naklejka powinna być przyklejona na wewnętrznej stronie drzwi,  żeby 

ratownicy wiedzieli, że takie pudełko się znajduje. Myślę, że przystąpienie miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego do tego projektu zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców oraz przyspieszy 

oraz ułatwi służb ratunkowych w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia. Jednocześnie 

przedkładam komplet dokumentów, które są do tego potrzebne o proszę pana prezydenta  

i jego służby o wsparcie tego działania. Całość tego zadania myślę, że nie przekroczy 5-10 

tys. zł.” 

Wnioski pana radnego Sławomira Dajcza: 

 Mieszkańcy bloków w okolicy ul. Daniłowskiego (między ul. Kostromską, 

Daniłowskiego i ul. Polną) zwrócili się z prośbą aby, znajdujący się duży plac między 

blokami mógł być miejscem, gdzie można byłoby zlokalizować górkę dla małych 

dzieci, żeby zimą mogły zjeżdżać na sankach. Chodzi o kilka wywrotek ziemi. 

 Czy można rozważyć wycięcie 4 topoli, które niszczą ścieżkę rowerową na wysokości 

ogrodów działkowych? 

 Proszę o uzupełnienie placu zabaw na ul. Rzecznej (Os. Źródlana). 

 Proszę o wykonanie przejścia dla pieszych przez ul. Łódzką  na wysokości bloku  

nr 31.  

Pan Sławomir Dajcz  poprosił o odpowiedzi pisemne na złożone wnioski. 

 

Pan Grzegorz Lorek – podziękował Przewodniczącemu Rady Miasta i wszystkim radnym 

obecnym na pogrzebie ojca jednego z radnych PiS. 

 

Pan Grzegorz Lorek – zapytał, czy można w nowej specyfikacji do przetargu na wywóz 

śmieci ująć petycje spółdzielni mieszkaniowych? Wiadomo, że miasto ma problemy z tym 

przetargiem, w kraju często dochodzi do zmów cenowych firm, które oferują te usługi. Pan 

Lorek wystąpił z postulatem, aby osoby odpowiedzialne za ten przetarg poinformowały 

UOKiK oraz CBA, że mamy do czynienia z takim zjawiskiem w Piotrkowie Trybunalskim. 

 

Pan Grzegorz Lorek – postulował również o oznakowanie wszystkich wejść do parku 

informujących o fakcie, że jest to obecnie teren zamknięty, że jest to plac budowy. Niezbędne 

jest też umieszczenie informacji o charakterze i zakresie prowadzonych prac. 

 

Pan Grzegorz Lorek – zgłosił potrzebę rozważenia możliwości budowy ciągu pieszego 

wzdłuż ulicy Włókienniczej na odcinku do ul. Świerczowskiej. Rośnie natężenie ruchu – 

również ruchu pieszych. W okresie zimowym ta droga staje się bardzo niebezpieczna, zawęża 

się, jest źle doświetlona – szczególnie na dołku. Brakuje tam też jednego znaku drogowego, 

który został zniszczony. 

 

Pan Grzegorz Lorek – zauważył, że na ul. Sienkiewicza przy przedszkolu, obok szkoły stoi 

znak dot. możliwości postawienia pojazdu osoby niepełnosprawnej. Występuje tam od wielu 
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lat zaniżenie, asfalt się zapadł. Samochód z niskim podwoziem może tam uszkodzić 

zawieszenie – istnieje konieczność wyrównanie tego miejsca. 

 

Pan Grzegorz Lorek: „Przy ul. Wroniej 38 znajdują się firmy przemysłowe. Jest tam nie 

znany wszystkim mieszkańcom Piotrkowa łącznik, który jest często odwiedzany przez 

samorządowców z rejonu Bełchatowa. To jest skrót do Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

Samorządowcy ci zwracają uwagę na fatalną nawierzchnię tego skrótu. Wskazane jest 

wyrównanie tej drogi przy użyciu równiarki  oraz dosypanie kruszywa. 

 

Pan Grzegorz Lorek – zapytał, jaki status ma parking zlokalizowany przy MOK. Parking 

należy do MOK a służby odpowiedzialne za mandaty na terenie miasta nakładają parkującym 

tam mandaty. Pan radny poprosił o wyjaśnienie tej sprawy. 

 

Pan Przemysław Winiarski – poparł inicjatywę pana radnego Konieczki dot. Pudełka życia. 

Stwierdził, że takie urządzenie bardzo ułatwiłoby rzeczywiście pracę zespołom wyjazdowym 

pogotowia ratunkowego. 

 

Pan Przemysław Winiarski zapytał, czy rozważana jest w najbliższym czasie budowa 

chodnika na ul. Michałowskiej. Jest to ulica z dobrą nawierzchnią, występuje tam duże 

natężenie pojazdów i pieszych – w związku z tym występuje tam duże zagrożenie dla 

poruszających się pieszych. Wydaje się, że miejsce na chodnik jest. Czy dałoby się coś w tej 

kwestii zrobić? 

 

Pan Przemysław Winiarski – stwierdził, że na ul. Starowarszawskiej został w zeszłym roku 

sprzedany duży teren. Radny zapytał, czy umowa sprzedaży określa, w jakim czasie inwestor 

ma podjąć tam jakieś działania i jakie to działania mają być. Mieszkańcy zgłaszają też bardzo 

duże zakłócenia porządku publicznego i spokoju zwłaszcza w godzinach wieczornych  

i nocnych ze strony bandy młodocianych. Potrzebna jest w tej sprawie wzmożona uwaga 

służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. 

 

Pan Przemysław Winiarski – poinformował, że jeden z mieszkańców ul. Słowackiego zwrócił 

się z zapytaniem o możliwość wykonania chodnika – już nie mówiąc o ścieżce rowerowej – 

na odcinku od ul. Dworskiej w kierunku autostrady A1. 

 

Pan Przemysław Winiarski – zwrócił uwagę na fakt, że Piotrkowie występują obiekty, które 

straszą swoim stanem technicznym i wyglądem. Wymienił przykłady: budynek Europy, 

kamienica na rogu ul. Sieradzkiej i Rwańskiej, budynek starej octowni w Al. 3go Maja. 

Zapytał, czy w umowach sprzedaży tych nieruchomości nie ma czasem zapisów 

zobowiązujących nabywających do ich odpowiedniego zagospodarowania w odpowiednim 

czasie? Stwierdził, że takich wrzodów na tkance miasta nie powinno się tolerować. 

 

Pani Krystyna Czechowska – w imieniu mieszkańców osiedla Wierzeje zwróciła się z prośba 

o wykonanie chodnika na ul. Jeziornej oraz naprawę nawierzchni ulic Jeziornej i Wierzeje. 

Naprawy, udrożnienia wymaga również kanalizacja sanitarna na odcinku od ul. Świeżej  

do ul. Wierzejskiej. 

 

Pani Krystyna Czechowska – zwróciła uwagę na brak na Wierzejach jakiegokolwiek budynku 

użyteczności publicznej, który mógłby spełniać wielofunkcyjną rolę – np. na spotkania 

społeczności lokalnej, miejsca lokalu wyborczego, miejsca zebrań rady osiedla. Obecnie 

miejscem pełniącym tę funkcję jest kościół lub plebania. 
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Pani Krystyna Czechowska – zauważyła, że ważnym jest wykonanie oświetlenia boiska 

OSiR. Pozwoliłoby uniknąć jeszcze większych dewastacji tego obiektu, które mają miejsce w 

godzinach nocnych. 

 

Pani Krystyna Czechowska poinformowała, że mieszkańcy wnioskowali również  

o  wykonanie przedłużenia ulicy Tymiankowej do skrzyżowania ulicy Kajakowej z ul. Zawiła 

oraz wykonanie ul. Zawiłej na odcinku od ul. Tymiankowej do ul. Bosmańskiej. 

 

Pani Krystyna Czechowska wnioskowała również o uporządkowanie pasu brzegowego lasu 

przylegającego do osiedla Wierzeje: „Zwracam się z wnioskiem o podjęcie rozmów  

i współpracy z Gminą Sulejów oraz Lasami Państwowymi w tym zakresie – tak, aby na 

wiosnę mieszkańcy mieli piękne tereny do spacerów.” 

 

Pani Marlena Głowacka – złożyła interpelację dot. budowy drogi S12. Poprosiła o informację 

na temat działań, jakie władze miasta podejmowały w sprawie budowy drogi ekspresowej 

S12, która będzie naturalną południowa obwodnicą Piotrkowa Trybunalskiego. 

Pani Marlena Głowacka – w imieniu mieszkańców bloków przy ul Łódzkiej wnioskowała  

o naprawę progu zwalniającego między blokami 35 i 35a. 

 

Pani Marlena Głowacka – stwierdziła, że w ostatnim czasie zaobserwowano nieprawidłowe 

przejazdy z parkingu przy blokach na ulicy Wysokiej 40/42 i 44/46 przez teren placu dla 

dzieci. Pani radna poprosiła o uniemożliwienie tego procederu. 

 

Pani Marlena Głowacka poprosiła o odpowiedzi pisemne w powyższych sprawach. 

 

Pan Tomasz Sokalski  - powiedział, że podczas sesji Rady Miasta w dniu 22 grudnia 2014 r. 

zadał pytanie, na które – mimo deklaracji Prezydenta Miasta – nie otrzymał dotąd 

odpowiedzi. 

 

Pan Tomasz Sokalski – powiedział, że mieszkanka miasta w dniu 25 listopada 2014 r. złożyła 

pismo, petycję do Prezydenta Miasta. Do dnia dzisiejszego nie otrzymała odpowiedzi. 

Problem dotyczy placu zabaw przy tzw. familiakach. Dlaczego pan prezydent nie odpowiada 

mieszkańcom? Pan Sokalski poprosił o pisemną odpowiedź w tej sprawie. 

 

Pan Krzysztof Kozłowski – zadał pytanie związane z funkcjonowaniem TBS. Do pana 

radnego zgłosił się mieszkaniec (pan Władysław Baran), który zajmuje ok. 20m2 mieszkanie 

przy ul. Sulejowskiej. Mieszka razem z ciężko chorą żoną. Tymczasem lokal, który zajmują 

nie ma ogrzewania – mimo, że umowa najmu gwarantuje dostarczanie ciepła. Na wniosek 

TBS wykonano tymczasową quasi instalację (piec żar i odprowadzenie dymu poprzez rurę 

poprowadzoną przez strop, strych i dach). Mieszkaniec obawiając się pożaru wnioskował  

do TBS o zdemontowanie tej formy ogrzewania. Przepisy nie pozwalają na wykorzystanie 

ogrzewania gazowego a ogrzewanie elektryczne jest bardzo drogie. Dodatkowo instalacja 

elektryczna w budynku jest bardzo stara i w związku z tym obciążenie jej piecykiem 

elektrycznym również mogłoby spowodować zagrożenie pożarowe. W mieszkaniu jest bardzo 

zimno (2 stopnie). To mieszkanie nie posiada przewodu kominowego – nie da się tam 

również podłączyć kuchni węglowej. Jest podobno inne mieszkanie z drugiej strony budynku, 

które posiadając ten sam metraż posiada również przewód kominowy. Pan Kozłowski zwrócił 

się o interwencję do Prezydenta Miasta, tak by ludzi nie zostawiać z tak ważnym problemem 
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bez możliwości samodzielnego rozwiązania. Obecna sytuacja jest spowodowana nie 

realizowaniem zobowiązań wynikających z umowy. 

 

Pan Krzysztof Kozłowski – zwrócił uwagę na problem zastojów wody na ul. Jerozolimskiej 

na wysokości nieruchomości nr 76/78. W tym miejscu wykonywano jakieś przyłącze do tej 

nieruchomości a wylany asfalt z czasem zapadł się, powstał dużych rozmiarów dół, który  

po obfitych opadach deszczu nie jest widoczny dla kierowców. Powoduje to, że przechodnie 

są ochlapywani przez przejeżdżające pojazdy. Są też i inny zastoje wody – przy bramach  

do posesji. Pan radny wnioskował o zajęcie się tym problemem. 

 

Pan Krzysztof Kozłowski – powiedział, że na wniosek mieszkańców ustawiono słup 

ogłoszeniowy na rogu ulic Jerozolimskiej, Wschodniej, Krętej i Poleśnej. Jeden  

z mieszkańców ulicy Krętej wyjeżdżając ze swojej posesji nie widzi drogi – słup zasłania 

widoczność. Tymczasem ul. Wschodnia z ul. Krętą mają pierwszeństwo przejazdu – pojazdy 

jadą tam często z dość dużą prędkością. Mieszkaniec obawia się wypadku, który mógłby 

spowodować wyjeżdżając ze swojej bramy. Pan radny zapytał, czy ten słup został 

umieszczony w tym miejscu celowo, czy też było jakieś inne miejsce przeznaczone  

na lokalizację tego słupa tylko go ktoś przestawił. Pan radny stwierdził, że należałoby ustawić 

ten słup w takim miejscu, żeby nie powodował on zagrożenia wypadkiem. 

 

Pan Krzysztof Kozłowski – powiedział, że tworzy się kolejna inicjatywa w sprawie budowy 

chodnika na ulicy Wschodniej. Ta sprawa czeka na realizację już od wielu lat. Ulica 

Wschodnia jest drogą dojazdową do szpitala, jest tam duże natężenie ruchu. Nie ma chodnika 

ani po jednej ani po drugiej stronie. Jest to bardzo niebezpieczne. Prosi się również  

o odtworzenie chodnik ulicy Jerozolimskiej od numeru 105 do końca. 

 

Pani Wiesława Olejnik – złożyła interpelację w sprawie zmiany organizacji ruchu  

na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego, Armii Krajowej i Sikorskiego poprzez umożliwienie 

wykonywania manewru zawracania z lewego pasa ulicy Piłsudskiego i jazdę w kierunku 

wschodnim. 

 

Pani Wiesława Olejnik – złożyła interpelację w sprawie rozważenia możliwości zmiany 

organizacji ruchu drogowego poprzez umożliwienie jadącym ulica Dzielną skręt w lewo,  

w ul. Piłsudskiego w stronę zachodnią – w miejscu, które znajduje się naprzeciwko łącznika 

ul. Narutowicza z ul. Piłsudskiego. 

 

Pani Wiesława Olejnik – złożyła wniosek w sprawie odnowienia elewacji kamienicy przy  

ul. Wojska Polskiego 48. Obecny stan elewacji szpeci i wymaga odnowienia. 

 

Pani Wiesława Olejnik – wnioskowała również o naprawę chodnika po północnej stronie  

ul. Narutowicza na odcinku od ulicy Zjazdowej w kierunku Al. Armii Krajowej. Obecny stan 

chodnika stwarza zagrożenie dla zdrowia pieszych. 

 

Pani Wiesława Olejnik – zapytała, czy Prezydent Miasta przewiduje w 2015 r. dokończenie 

modernizacji ulicy Słowackiego na odcinku od ul. Owocowej do torów PKP? 

 

Pani Wiesława Olejnik – zapytała, jaka będzie reakcja władz miasta na pismo z Przedszkola 

Niepublicznego „Okruszek” w sprawie drogi, przystanku, oświetlenia – o co wnioskowali 

autorzy pisma? Co dalej w tej sprawie? 
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Pani Wiesława Olejnik – zapytała, jakie plany mają władze miasta w związku z wyłączonymi 

z użytkowania budynkami po byłym klubie sportowym „Start”? Te budynki wymagają albo 

remontu albo rozbiórki. 

 

Pan Ludomir Pencina – nawiązując do wypowiedzi pana radnego G. Lorka powiedział,  

że Rada Osiedla Krakowskie Przemieście-Sulejowska wielokrotnie zabiegała o utworzenie 

ciągu pieszego przynajmniej po jednej stronie ulicy Włókienniczej. Pan radny Pencina 

powiedział, że jeden z mieszkańców zadeklarował gotowość udostępnienia pasa swojej 

nieruchomości – nieodpłatnie albo za symboliczną złotówkę – pod warunkiem, że nie będzie 

musiał tego odśnieżać. 

 

Pan Ludomir Pencina – powiedział, że na tym osiedlu będzie w tym roku realizowany projekt 

z Budżetu Obywatelskiego – plac zabaw przy ulicy Ceramicznej. Stwierdził, że należałoby 

również wrócić do uzupełnienia odcinka chodnika od ul. Sulejowskiej na tej stronie, gdzie 

znajduje się przedszkole przy ul. Ceramicznej. 

 

Pan Ludomir Pencina – nawiązując do wypowiedzi pani radnej K. Czechowskiej powiedział, 

że nie jest prawdą jakoby Rada Osiedla Wierzeje była jedyną radą, która swoją siedzibę  

ma na plebani. Zauważył, że również Rada Osiedla Krakowskie Przedmieście  od początku 

ma swoją siedzibę na plebani. Pan radny zainspirowany wypowiedzią pani radnej 

Czechowskiej poprosił o wyznaczenie jakiejś innej siedziby dla rady osiedla. 

 

Pan Jan Dziemdziora – poparł wniosek pana radnego R. Czajki w sprawie skrzyżowania  

ul. Słowackiego z ul. Zamenhofa. Stwierdził, że znak drogowy zobowiązujący użytkowników 

ruchu drogowego do jazdy na wprost nie jest właściwym rozwiązaniem i potrzebna będzie 

zmiana organizacji ruchu w tym miejscu i przywrócenie tego, co było dawniej. 

 

Pan Jan Dziemdziora – zapytał o funkcje i sposób wykorzystania kamer w autobusach 

komunikacji miejskiej. Pan radny zapytał, czy kamery te będą wykorzystywane również do 

bieżącego podglądu sytuacji w autobusach MZK, czy też będą jedynie wykorzystywane w 

sytuacjach ewentualnych reklamacji użytkowników związanych z funkcjonowaniem 

komunikacji miejskiej? 

 

 

Punkt 6 

 

Sprawozdanie Prezydenta Miasta na prawach powiatu Piotrkowa Trybunalskiego z 

działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Piotrkowie Trybunalskim za 2014 

rok 

 

Pan Marian Błaszczyński: „Ze sprawozdaniem zapoznała się Komisja Administracji, 

Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego nie wnosząc uwag.” 

 

Pan Ludomir Pencina – zwrócił uwagę, że w Sprawozdaniu autorzy powołują się  

na Zarządzenie Prezydenta Miasta z dnia 26 czerwca 2012 r. natomiast nie przywołują 

Zarządzenia nr 50 z dnia  12 lutego 2014 roku. W składzie komisji jest 8 osób – nie  

ma przedstawiciela Prokuratury Rejonowej, który powinien być członkiem komisji w związku  

z przywołanym zarządzeniem. Pan radny zapytał, czy jest to wynik przeoczenia czy też 

rzeczywiście przedstawiciel prokuratury nie będzie już obecny? 
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Pan Andrzej Kacperek – powiedział, że sprawdzi wniosek pana radnego Penciny. Stwierdził, 

że wydaje się mu, iż przedstawiciel Prokuratora Rejonowego nie bierze obligatoryjnie udziału 

w posiedzeniach komisji. 

 

Pan Tomasz Sokalski – powiedział, że zgodnie z Zarządzeniem nr 50 z dnia 12 lutego 2014 

roku Prezydent Miasta powołał delegowaną przez Prokuraturę Rejonową osobę do pracy w tej 

komisji. Pan Sokalski wyraził przekonanie, że ta informacja powinna być zawarta  

w Sprawozdaniu i że została ona ominięta. 

 

Pan Andrzej Kacperek – odpowiedział, że sprawdzi tę sprawę. 

 

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

 

 

Punkt 7  

 

 

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 8 

Informacja Przewodniczącego Rady Miasta dotycząca interpelacji, które wpłynęły 

między III a IV Sesją Rady Miasta.  

 

 

Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że w okresie międzysesyjnym nie wpłynęła żadna 

interpelacja ani wniosek. 

 

Punkt 9 

Odpowiedzi na zapytania radnych.  

 

Pan Krzysztof Chojniak – odnosząc się do wniosku pana radnego M. Konieczki zadeklarował, 

że miasto włączy się w realizację projektu Pudełko Życia. 

 

Pan Adam Karzewnik – odnosząc się do sprawy górki dla dzieci powiedział, że należy  

na początku sprawdzić, czy wskazana nieruchomość jest własnością gminy. Pan prezydent 

Karzewnik stwierdził również, że jeśli topole przy ulicy Łódzkiej rzeczywiście dewastują 

nowowybudowanym chodnik to zostaną podjęte odpowiednie działania w tej sprawie. 

 

Pan Krzysztof Byczyński – odnosząc się do sprawy nowego przetargu na wywóz śmieci 

powiedział, że obecnie trwa drugie podejście do przetargu, na komisji radni byli informowani 



24 

 

o ofertach złożonych w tym przetargu. Przetarg ten został unieważniony. Wczoraj zostały 

podpisane wszystkie dokumenty pozwalające na uruchomienie nowej procedury. 

Rozstrzygnięcie tego przetargu będzie możliwe w pierwszych dniach marca. Pan Krzysztof 

Byczyński zwrócił uwagę, że podjęto działania mające na celu zachodzić do udziału  

w przetargu inne firmy. W unieważnionym przetargu oferty złożyły 3 firmy w odniesieniu  

do trzech sektorów, na które został podzielony obszar miasta. W każdym sektorze inna firma 

złożyła najkorzystniejszą ofertę – w pierwszym sektorze firma Hak, w sektorze drugim firma 

Remondis i w sektorze trzecim firma Juko. Łączna kwota najkorzystniejszych ofert to prawie 

14 mln zł mimo, że przetarg został przygotowany na okres 1,5 roku. Tymczasem w budżecie 

na ten cel zabezpieczono kwotę 7,260 mln zł. Różnica wynosi więc ponad 6 mln zł. „Nie chcę 

w tym gronie używać sformułowań zmowa cenowa itd., bo zgodnie z sugestią pana radnego 

Lorka również taką przymiarkę żeśmy zrobili, tylko że na razie chcemy poczekać  

na rozstrzygnięcie tego drugiego podejścia, mamy pomysły na rozstrzygnięcie nawet 

perspektywiczne – za wcześnie jednak o tym na razie mówić. Chcąc natomiast  złożyć owe 

zawiadomienie o, którym wspomniał pan Lorek, które w zasadzie składa się na podstawie art. 

86 ust. 1,2 i 3 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z 16 lutego 2007 roku trzeba 

dysponować nie małym materiałem dochodzeniowym. Nie jest to takie proste bo, żeby taki 

wniosek złożyć trzeba mocno wejść poza dane dokumenty i znać jeszcze jakieś zeznania osób 

trzecich dla wzmocnienia tego wniosku. Na razie na spokojnie czekamy na rozstrzygnięcie, 

najpierw na ogłoszenie owego przetargu w biuletynie unijnym, następnie na rozstrzygnięcie 

przetargu, które terminowo przewidujemy na początek marca. Jeżeli ten przetarg ponownie 

będzie budził nasze wątpliwości – wtedy przedstawimy państwu pewne propozycje na sesji 

marcowej – tak, aby uniknąć jakiejś dramatycznej potrzeby podniesienia stawek, które dziś 

obowiązują w odniesieniu do gospodarstw i które zostały przez państwa uchwalone.  

To wyliczenie, które zacytowałem państwu z grubsza rzecz biorąc – jeżeli podzielimy  

to przez ilość miesięcy i ilość mieszkańców – to stawki by się kształtowały na poziomie 9 zł 

od osoby (obecnie 5-6 zł/os.).” 

 

Pan Grzegorz Lorek: „Ja to zgłaszałem, dlatego że sam to przerabiałem. Wezwałem 

funkcjonariuszy – oni naprawdę chętnie przyjadą, zbadają sprawę, nie potrzeba żadnych 

trybów itd. Wezmą sprawę, będą badać, poinformują o wynikach. A mówiłem o tym,  

bo to co się dzieje w Piotrkowie odbywało się w gminach na terenie naszego kraju, powiatu, 

województwa już wcześniej – 1,5 roku temu, rok temu. Zgłaszała się często jedna firma 

minutę przed, dwie firmy – i ceny były zgrane, dograne itd. Nie chodziło mi o to, że oni coś 

wykryją – ja myślę, że chodzi o to, żeby dochować należytej staranności dlatego, że taka 

praktyka ze strony firm – bo ustawa jest kiepska, taka jest prawda – istnieje. Mówiłem  

to w trosce o pana prezydenta, o miasto, o nas wszystkich. Nowa ustawa zmienia obecną 

sytuację, dlatego że mamy wyraźne zapisy o śmieciach niesegregowanych, gdzie powinna 

stawka wzrosnąć o 200%, mamy zwolnienia podmiotowe, o które się zapytamy pana 

prezydenta – bo ustawa mówi o zwolnieniach podmiotowych. Tu zabawa w stawki się 

zacznie. Będziemy procedować rozstrzygnięcie w nowym obszarze prawnym – prezydent  

ma 13 miesięcy na jej podpisanie licząc od 1 lutego. Uprzedzam, że to jest bardzo trudny 

temat. Należy podjąć szczególne środki ostrożnościowe przy procedowaniu.” 

 

Pan Grzegorz Lorek – powiedział, że na inne sprawy odpowiedzi mogą być na piśmie. 

 

Pan Tomasz Sokalski: „W systemie 1,5-rocznym przewidziane jest – jeśli dobrze usłyszałem 

– na obsługę i organizację systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ok.7,8 mln zł. 

Na stronie internetowej ZDiUM przetarg pojawił się wczoraj już i tam jest kwota 
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przewidziana 8,913 mln zł brutto (nieco ponad 7 mln zł netto). Nie bilansuje mi się  

to w żaden sposób. Ogłoszony przetarg jest większy aniżeli mamy przeznaczone środki?” 

 

Pan Krzysztof Byczyński: „Nie potrafię odpowiedzieć na tak postawione pytanie – do tego 

potrzebna jest pani księgowa. Rzecz polega na tym, że okres rozliczeniowy to jest okres 

roczny i jeżeli my w połowie roku dokonujemy pewnych zmian wartościowych to to nie 

będzie się tak bilansowało jak pan przeczytał na stronie internetowej. Rzędu prawie 8 mln zł 

są zabezpieczone środki na budżet połowy 2015 roku i cały rok 2016.” 

 

Pan Tomasz Sokalski: „Czyli bardzo dobrze rozumiem – bo tak, jak wynika z przetargu okres 

umowy to jest 18 miesięcy, przewidywane środki to 8.913 mln zł brutto i nijak to nie 

wystarczy z tymi pieniędzmi, które posiada pan w tej chwili budżecie jeśli chodzi  

o przewidywane na rok 2015 i 2016.” 

 

Pan Krzysztof Byczyński: „Nie mam jeszcze budżetu na rok 2016. To są nasze 

przewidywania na podstawie  dotychczas planowanych stawkach szacunkowych. 

Przymierzając się do nowego przetargu my też zakładamy pewien wzrost wartości – ale nie  

aż takiego wzrostu wartości, jak wynikało z czytania ofert do pierwszego przetargu.” 

 

Pan Tomasz Sokalski: „Jaka kwota była przeznaczona na obsługę systemu w ostatnim 

przetargu?” 

 

Pan Krzysztof Byczyński: „Nie pamiętam.” 

 

Pan Tomasz Sokalski: „Chodzi o wartość obsługi systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi w ostatnim okresie – od początku 2014 r. do czerwca 2015 roku.” 

 

Pan Krzysztof Byczyński: „Ten przetarg funkcjonował od połowy roku – trzeba więc 

uwzględnić II połowę 2013 roku, rok 2014 oraz I połowę 2015 roku.” 

 

Pan Krzysztof Chojniak – odnosząc się do wypowiedzi pana Grzegorza Lorka powiedział: 

„W pełni podzielam taki pogląd. My w poniedziałek na kierownictwie m.in. rozmawialiśmy 

na ten temat, podjęliśmy takie działania, aby ZDiUM po konsultacji prawnej rzeczywiście 

skierował tę sprawę do odpowiednich organów – tak, jak pan radny powiedział. To  - 

niezależnie od tego jaki to skutek przyniesie – żeby dochować wszelkiej staranności  

a z drugiej strony takie działanie może się okazać profilaktycznym, jeśli rzeczywiście byłyby 

jakieś próby niewłaściwego i nieuczciwego działania w tym zakresie. Może to pomóc 

chociażby w kolejnym przetargu.” 

 

Pan Ludomir Pencina: „A czy nie ma już pełnomocnika od tych spraw?” 

 

Pan Bogdan Munik: „Pełnomocnik, doradca, asystent nie jest powoływany w drodze 

zarządzenia. Podpisywana jest z nim umowa o pracę na czas kadencji organu stanowiącego. 

W związku z upływem kadencji umowa wygasła. Aktualnie nie mamy takowego 

pełnomocnika, który by zajmował się tylko i wyłącznie tym zagadnieniem.” 

 

Pan Adam Karzewnik – odnosząc się do sprawy ciągu pieszego na ulicy Włókienniczej 

powiedział, że cieszy się, że jest wola jednego z mieszkańców by oddać część swojej 

nieruchomości. Znaczny koszt będzie jeszcze powodował mostek na rzece. Ponieważ całość  

wymaga znacznych środków finansowych to na razie nie ma tego w planie tegorocznym. Nie 
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jest wykluczone, że kiedyś ta ścieżka powstanie. Znak oczywiście poprawimy a zaniżenie  

w jezdni – jeśli tylko będzie można wykonywać napraw ulic asfaltem –również naprawimy. 

Skrót do ul. Wroniej jest w budżecie z roku 2015 o realizujemy ten projekt.” 

 

Pan Ludomir Pencina – zauważył, że może warto byłoby realizować inwestycję  

w ul. Włókienniczej etapami, żeby nie było takiej sytuacji, jaka miała miejsce w przypadku 

ul. Zalesickiej. 

 

Pan Adam Karzewnik – powiedział, że sugestia radnego Penciny zostanie wzięta pod uwagę. 

 

Odpowiadając na pytania pana radnego Winiarskiego pan Adam Karzewnik powiedział,  

że nie ma w planie budowy chodnika na ul. Michałowskiej. Brakuje pieniędzy na wykonanie 

chodnika na całej długości ulicy. To samo dotyczy ulicy Słowackiego – w tym roku w planie 

budżetu takiej inwestycji nie ma. 

 

Pan Przemysław Winiarski – stwierdził, że są to ważne ulice i że wiele ulic w małych 

miejscowościach , na wsiach wygląda zdecydowanie lepiej niż ulice „w tej naszej wspaniałej 

aglomeracji.” 

Odnosząc się do sprawy młodocianych na ul. Starowarszawskiej pan Jacek Hofman 

powiedział, że problem jest znany straży miejskiej. Były i są podejmowane działania, mające 

na celu rozwiązać ten problem. Policja skierowała w to miejsce dość znaczne siły prewencji – 

również policjantów z Łodzi. Przewodniczący rady osiedla informował mnie, że sytuacja 

rzeczywiście zaczyna się tam zmieniać na lepsze. Działania straży miejskiej koncentrują się 

głównie na sprawach dotyczących czystości i porządku (w szerokim znaczeniu). Zaplanowane 

jest umieszczenie na skrzyżowaniu z ulicą Pereca kamer monitoringu miejskiego. Służba 

dyżurna straży miejskiej informuje tymczasem, że zgłoszeń mieszkańców – co jest bardzo 

ważne – w tej sprawie jest bardzo mało. 

 

Pani Agnieszka Kosela – odpowiadając na pytanie pana radnego Winiarskiego powiedziała, 

że umowie sprzedaży nieruchomości przy ul. Starowarszawskiej nie zostały określone 

warunki ani terminy zagospodarowania nieruchomości. Ustawa o gospodarce 

nieruchomościami nie przewiduje takich możliwości w przypadku sprzedaży nieruchomości 

na własność. 

 

Pan Przemysław Winiarski – zapytał, czy zatem jest słuszną drogą sprzedaż nieruchomości 

zamiast ich wydzierżawianie, gdzie takie warunki określać można? Być może ktoś zrobił 

sobie poprzez kupno lokatę kapitału i nic nie zamierza z tą nieruchomością dalej robić. Jest  

to nieprzystające zupełnie do tego, co zamierza się na Podzamczu osiągnąć. 

 

Pan Krzysztof chojniak – powiedział, że dzierżawa jest stosunkowo mało atrakcyjną ofertą. 

Przedsiębiorca kupując chce osiągać zysk i pewność funkcjonowania w tym miejscu. 

Zachęcenie dzisiaj do dzierżawy i inwestowania jest rzeczą trudną i można o tym 

dyskutować. Przeprowadzane były takie próby – 2 dzierżawy wieloletnie się udały, ale 

dotyczyły obiektów kubaturowych. Natomiast w przypadku gruntów sprzedaż jest 

najsensowniejszą drogą, aby zmieniać sytuację w tych miejscach, na których miastu zależy. 

 

Pan Przemysław Winiarski – zauważył, że miasto w ten sposób traci kontrolę nad 

całościowym zagospodarowaniem terenów. Ta działka jest sprzedana, ale może w przyszłości 

warto byłoby rozważać, czy sprzedawać działki. Dążenie do  kompleksowego rozwiązania 
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kwestii zabudowy na np. Podzamczu to sprzedaż tych terenów powoduje utratę nad nimi 

kontroli. 

 

Pan Krzysztof Chojniak: „W pewnym sensie też stymulujemy naszymi działaniami rozwój 

działalności – w tym budownictwo mieszkaniowe, usługowe. Myślę, że bez naszych działań, 

które muszą być  podejmowane jako pierwsze nie da się zachęcić prywatnych inwestorów  

do tego, aby –zwłaszcza na szerszą skalę – tego rodzaju rzeczy realizowali. Sąd też za nami 

już budowa i oddanie do użytku tego budynku przy ul. Zamurowej, stąd też wprowadzenie  

do budżetu pieniędzy na projekt i możliwie jak najszybsza realizacja kamienicy przy ulicy 

Garncarskiej. Dzięki takim naszym działaniom plus budownictwo w systemie TBS-u 

zachęcamy do takich inwestycji prywatnych jak ta u zbiegu ulicy Wojska Polskiego  

i ul. Wiejskiej. 

 

Pan Adam Karzewnik: „Jeśli chodzi o te budynki, które są własnością prywatną to jedynym, 

który może zadziałać i wydać odpowiednie decyzje jest Powiatowy Inspektor Nadzoru 

Budowlanego o czym była mowa tu wielokrotnie. W budynku octowni nie tak dawno był 

wypadek śmiertelny. Tam odpowiednie działania zarówno prokuratury jak PINB  

są podejmowane. PINB też ma ograniczone możliwości jeśli budynek nie zagraża 

bezpieczeństwu. Można tylko przemawiać do rozsądku tych właścicieli, żeby doprowadzili 

budynki do takiego stanu jak  powinny wyglądać budynki w środku miasta. PINB nie  

ma po pierwsze odpowiednich instrumentów a po drugie środków, żeby w drastycznych 

przypadkach wykonać wykonanie zastępcze czyli dokonać rozbiórki czy jakiś innych robót 

budowlanych, żeby ta nieruchomość nie zagrażała bezpieczeństwu przechodniów.  

My możemy tylko interweniować i za każdy razem interweniujemy, ale rezultaty są takie jak 

widać. Również wielokrotnie rozmawialiśmy z właścicielem budynku przy ul. Sieradzkiej 

9po byłej Marioli). Właściciel deklarował sprzedaż nieruchomości i że w krótkim czasie 

zostanie ona odnowiona, ale jest to sprawa biznesowa i w dalszym ciągu ta nieruchomość stoi 

i straszy. 

 

Pan Przemysław Winiarski powiedział, że na Komisji Administracji i Bezpieczeństwa 

Publicznego, której członkiem był w poprzedniej kadencji, zobowiązano Prezydenta Miasta 

do wystąpienia z inicjatywą ustawodawczą. Prezydent Miasta jako osoba mająca realny 

problem z takimi nieruchomościami i znająca aspekty prawne mógłby przez np. posłów 

naszego regionu wystąpić z inicjatywą ustawodawczą. Są takie miasta, gdzie nie ma ruin  

w centrum, ale jeśli nawet nie w Polsce to są takie rozwiązania choćby w Niemczech 

funkcjonujące, że jeśli właściciel się nie wywiązuje ze swoich obowiązków to wkracza 

miasto, ustanawia hipotekę na nieruchomości, która obciąża właściciela, prawo własności 

zostaje zachowane natomiast pewne sprawy idą do przodu. Jeżeli to jeszcze nie zostało  

w Polsce prawnie umożliwione to proszę o inicjatywę ustawodawczą w tej sprawie. 

 

Pan Krzysztof Chojniak odpowiedział, że pan radny Winiarski w pewien sposób 

scharakteryzował, do kogo to należy i czyje są to kompetencje. Dyrektor Pracowni 

Planowania Przestrzennego udzieli informacji, co miasto w takich, czy podobnych sprawach 

do tej pory robiło. Kompetencje w tej sprawie należą do rządu i do parlamentu. Tam należy 

kierować tego rodzaju uwagi co Piotrków Trybunalski, jako samorząd robi. 

 

Pan Paweł Czajka: „Sprawą reklam z ramienia prezydenta Komorowskiego zajmuje się pan 

minister Olgierd Dziekoński. Zajmuje się on projektem ustawy nad ograniczeniami 

reklamowymi i sankcjami wobec bałaganiarstwa. W tej chwili w Ministerstwie Infrastruktury 

jest wstępny projekt ustawy o rewitalizacji, do której pan prezydent wniósł swoje uwagi m.in. 
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również takie, aby gminom umożliwić wykonawstwo zastępcze łącznie z wejściem  

na hipotekę. To jest jedyna ustawa, która będzie miała znamiona specustawy  - z mocy ustawy 

będzie można prawdopodobnie wejść na czyjąś nieruchomość i za niego wykonywać pewne 

czynności. Aby wykonać taką czynność według tego projektu ustawy dany obszar czy też 

dany obiekt musi być wpisany do obiektów objętych rewitalizacją, która to ma być przyjęta  

w drodze planu rewitalizacji jako uchwała. I takie postulaty w ramach konsultacji miasto 

złożyło do projektu ustawy o rewitalizacji.” 

 

Pan Przemysław Winiarski: „Ja za taką konkretną odpowiedź bardzo dziękuję.” 

 

Pan Andrzej Kacperek: „W ubiegłym roku na jednym z posiedzeń Komisji polityki 

Gospodarczej był zaproszony PINB dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego i przedstawiał 

państwu radnym dosyć szeroka informację na temat stanu ewentualnych, prowadzonych 

postępowań administracyjnych w stosunku do właścicieli nieruchomości, o których pan radny 

m.in. dzisiaj wspominał. Inspektor wskazywał także na faktyczne problemy, z jakimi ten 

organ spotyka się i mówił i wskazywał na pewne problemy wynikające zarówno z przepisów 

prawa procesowego (z przepisów KPA) jak i z przepisów prawa materialnego (Prawo 

Budowlane). Organ ten może jedynie tyle, na ile pozwalają mu przepisy prawa budowlanego. 

Także bardzo mocno podkreślał kwestie związane z brakiem możliwości ustalenia stron 

postępowania.” 

 

Pan Ludomir Pencina – stwierdził, że można spróbować wystosować apel w sprawie zmiany 

przepisów. 

 

Pan Krzysztof Chojniak powiedział, że właśnie o apelach i uwagach ze strony samorządu, 

które były artykułowane mówił przed chwilą pan dyrektor Czajka. 

 

Pan Ludomir Pencina – poprosił o odpis takiego apelu, który był składany w tej sprawie. 

 

Pan Mariusz Staszek – powiedział, że ostatnio uzyskał informację, że w ramach nowego 

programowania na finansowanie konkursów będzie możliwość pozyskiwania środków  

na modernizację kamienic, które będą znajdowały się w części miast objętych rewitalizacją. 

Prawdopodobnie 80% właścicieli będzie mogło pozyskać środki na modernizację. 

Warunkiem jest to, aby te tereny, te budynki były wpisane do Strategii Rozwoju Rewitalizacji 

Miasta. Dlatego warto w tej sprawie trzymać rękę na pulsie. 

 

Pan Przemysław Winiarski – wyraził nadzieję, że Miasto Piotrków Trybunalski ma już taką 

strategię. 

 

Pan Grzegorz Lorek – przypomniał, że trwa obecnie ostatni rok pozyskiwania środków  

na rewitalizację parków i terenów zielonych. „Jeżeli coś takiego mamy, to zwróćmy na to 

uwagę bo to naprawdę jest ostatni rok.” 

 

Pan Adam Karzewnik – odpowiadając na pytania pani radnej Czechowskiej powiedział,  

że jeśli chodzi o naprawę nawierzchni i remont studzienki to oczywiście będzie  

to w odpowiednim czasie wykonane. Trzeba sprawdzić co tam się dzieje. Pan Karzewnik 

przyznał rację tym wszystkim, którzy zgłaszają potrzebę nowego chodnika, nowej ulicy, 

nowego oświetlenia. Jednak budżet jest taki, jaki jest. Wszystkich robót i inwestycji na raz 

wykonać się nie da. Pan wiceprezydent przypomniał, że na terenie Rady Osiedla Wierzeje jest 

w tym roku zaplanowanych bardzo dużo inwestycji. Dodał, że z resztą od wielu lat inwestycje 
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SA w tym rejonie miasta kontynuowane. Będzie wykonywana ulica Świerczów, do 2018 roku 

jest rozłożona budowa ulicy Żeglarskiej wraz z infrastrukturą techniczną – w tym roku prawie 

500 tys. jest na to przeznaczone. Jest też budowa ulicy Zawiłej i Gołębiej wraz z uzbrojeniem 

– również do 2018 roku (w 2015 roku przewidziano na to 436 tys. zł), budowa ulicy Dalekiej 

na odcinku od ul. Wierzeje  do ul. Sulejowskiej. Będzie także wykowywana ulica Koralowa. 

Tych potrzeb jest w całym mieście sporo i trzeba je wykonywać sukcesywnie. W sprawie 

uporządkowania brzegu lasu – władze miasta zwrócą się w tej sprawie do Lasów 

Państwowych. Co roku są wykonywane tam sprzątanie w ramach akcji ogólnopolskiej. 

Również i rada osiedla mogłaby podjąć działania polegające na rozmowach z mieszkańcami, 

aby mieszkańcy również pilnowali tego swojego otoczenia. Pan Karzewnik powiedział 

również, że miasto nie zaplanowało w budżecie środków na budowę budynku użyteczności 

publicznej na osiedlu Wierzeje. 

 

Pani Krystyna Czechowska: „Jeżeli chodzi o budynek użyteczności publicznej to ja bym 

miała prośbę do działu, który pozyskuje środki zewnętrzne, żeby ewentualnie się 

zorientowali, czy na tego typu inwestycje nie możemy pozyskać środków zewnętrznych  

w ramach nowego okresu programowania unijnego 2014-2020 lub ewentualnie z innych 

środków krajowych. Tutaj propozycja ewentualnie rozbudowania tego poprzez funkcję 

przedszkola, pracowni edukacji ekologicznej. Wtedy można ubrać to w taki sposób, żeby 

ewentualnie te środki zewnętrzne pozyskać.” 

 

Pani Krystyna Czechowska odnosząc się do sprawy sprzątania brzegu lasu powiedziała,  

że naprawdę bardzo dużo osób z terenu całego miasta przyjeżdża – szczególnie w okresie 

grzybobrania, na jagody, na poziomki i w różnych innych sprawach. Rada osiedla może 

prowadzić działania wspierające i propagujące oczyszczenie, ale potrzebny jest udział miasta 

w tym przedsięwzięciu. Rada osiedla może zrobić akcję sprzątania, ale nie może wyręczać 

organów, które są do tego powołane. 

 

Pani Krystyna Czechowska – zwróciła uwagę, że jeśli nie ma w budżecie środków  

na wykonania oświetlenia obiektu OSiR to może warto byłoby się zastanowić nad 

zaprojektowaniem oświetlenia solarnego, które dofinansowywane jest z WFOŚiGW.  

 

Odpowiadając na pytanie pana Tomasza Sokalskiego pani Małgorzata Majczyna powiedziała, 

że jeśli chodzi o bibliotekę to można podać tę kwotę, która pewnie zainteresuje wszystkich 

radnych. To nigdy nie było tajne – zawsze przedstawiano Radzie te dane w sprawozdaniach 

finansowych (rocznych i półrocznych). Wydatki od 2007 roku wynoszą 1,25058474 mln zł – 

w tym wykonane dwa lata temu przyłącze do obiektu.  

 

Pani Małgorzata Majczyna: „Jeśli chodzi o park to na naszą prośbę wykonawca zamknął 

wszystkie boczne wejścia do parku, ponieważ do czasu, kiedy było to możliwe 

dopuszczaliśmy tam ruch piotrkowian. Od kiedy PEUK bardzo zaangażował się w demontaż 

wszystkich alejek i chadzanie po parku stało się po prostu niebezpieczne dla ludzi cały park 

powinien być zamknięty i oznakowany. Takie oznakowania się pojawiły formalnie z dwóch 

stron natomiast obserwujemy jakieś dziwne akty wandalizmu: wszystkie kłódki są przecinane 

następnego dnia. Walczymy więc tam z jakąś ilością osób, które koniecznie chcą do parku 

wejść, nawet poprzez zamknięte furtki, młodzież przeskakuje przez płot.” 

 

Pan Grzegorz Lorek: „Pani dyrektor, z całym szacunkiem, ale niedziela była tak piękna  

i ludzie, którzy tam byli to raczej nie skaczący tylko już w wieku zaawansowanym.  
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A z dwóch stron nie ma żadnych oznaczeń. Co do kłódek ma pani rację – natomiast oznaczeń 

tam nie ma. Proszę to po prostu uzupełnić.” 

 

Pan Tomasz Sokalski: „Ja jednak z uporem proszę o udzielenie odpowiedzi na piśmie – tak, 

jak było to deklarowane na sesji.” 

 

Pan Marek Krawczyński – udzielając wyjaśnień na pytanie pana Tomasza Sokalskiego - który 

pytał o przyczyny nie odpowiadania przez Prezydenta miasta na pisma składane przez 

mieszkańców – powiedział: „Pani Barbara złożyła pismo do biura skarg, to pismo trafiło  

do mnie. Była rozmowa z panią Barbarą telefoniczna – faktycznie nie było odpowiedzi  

na piśmie. Ale będzie. W międzyczasie była prowadzona ocena techniczna urządzeń, która 

dopiero w zeszłym tygodniu trafiła do mnie i na bazie tego będziemy oceniać, jaka jest 

sytuacja na tym placu zabaw. Ja tam byłem na tym placu zabaw w grudniu. Ocena jest taka – 

90% ogrodzenia tego placu zabaw zniknęło (ogrodzenie było metalowe) a plac zabaw się 

nadaje póki co do zabawy przy czym temat remontu tego placu zabaw polegający głównie  

na uzupełnieniu ogrodzenia wróci na wiosnę, bo być może nie dotrwałby do wiosny, 

gdybyśmy to zrobili zbyt wcześnie.” 

 

Pan Tomasz Sokalski: „Bardzo się cieszę, że pan pełnomocnik zajął się tematem i że będzie 

po dwóch miesiącach odpowiedź. Przepisy jednak obligują do poważnego traktowania 

mieszkańców naszego miasta. Wystarczyło powiedzieć, że sprawa jest na tyle 

skomplikowana, że musi pan wydłużyć termin odpowiedzi i myślę, że osoba zainteresowana 

byłaby zadowolona. Nie wiem, o jakiej pani Barbarze pan jeszcze mówi.” 

 

Pan Marek Krawczyński: „Nie chcę podawać nazwiska, bo zaraz jeszcze się okaże, że ktoś się 

zainteresuje się mną tylko dlatego, że podaję nazwisko osoby, która chce, aby plac zabaw był 

przeniesiony, wyremontowany. Ja tam jadę, oglądam to. Plac zabaw nie jest w złym stanie 

natomiast metalowe ogrodzenie rozkradziono – krótko i zwięźle.” 

 

Pan Krzysztof Chojniak: „Niezależnie od tych wszystkich okoliczności, które tutaj 

wymuszają nieco późniejsze zajęcie stanowiska i odpowiedź ostateczną – taka sytuacja nie 

może mieć miejsca i upominam – proszę, aby na przyszłość w ustawowym terminie dać 

odpowiedź pomimo rozmowy telefonicznej, która miała miejsce. Pan radny ma rację. Dać 

odpowiedź, że sprawa wymaga więcej czasu na załatwienie.” 

 

Pan Tomasz Sokalski: „Chciałem podziękować panu prezydentowi za zajęcie takiego 

stanowiska.” 

 

Pan Dariusz Cłapa – odpowiadając na pytanie pana Krzysztofa Kozłowskiego powiedział: 

„Po konsultacji z TBS mogę przekazać informację, że prawdą jest, że ten pan nie ma w tej 

chwili ogrzewania, ale nie jest prawdą, że tego ogrzewania nie było. Nigdy się tak nie zdarza, 

że TBS daje lokal mieszkalny, lokal socjalny bez ogrzewania. Ta sprawa jest z rodzaju spraw 

trudnych natomiast przymierzymy się do tego i poprosimy TBS o wszystkie dokumenty, które 

związane są z tą sprawą oraz przejdziemy się  tam z komisją. Natomiast nie jest prawdą,  

że TBS nie zamontował tam ogrzewania. Było ogrzewanie, ale zostało zdemontowane  

na wyraźną prośbę  - i to pisemną – najemcy, z takim zapewnieniem, że będzie ogrzewał ten 

lokal elektrycznie. Tak, jak powiedziałem – przyjrzymy się sprawie jeszcze raz.” 

 

Pan Krzysztof Byczyński: „Jeżeli chodzi o te zastoiska wody na ul. Jerozolimskiej   

to oczywiście sprawdzimy, jaka jest możliwość, żeby tam wyrównać ten teren. Jeżeli tam jest 
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kanalizacja deszczowa to trzeba to tak ukształtować, żeby spływ wody był właściwy. Takich 

zastoisk w mieście mamy niezliczoną ilość.” 

 

Pan Dariusz Cłapa: „Słup ogłoszeniowy został zamontowany chyba 2 lata temu na wniosek 

mieszkańców i jednego z radnych ponieważ nie było w tym rejonie żadnego słupa 

ogłoszeniowego. Procedura zawsze jest taka, że nim zamontujemy ten słup musimy uzyskać 

zgodę właściciela terenu z lokalizacją – w tym przypadku jest to ZDiUM. Dokonujemy też 

stosownego zgłoszenia do Referatu Architektury. W tym rejonie nie ma za dużo miejsca, aby 

ten słup przesunąć gdziekolwiek, ponieważ pas drogowy jest tam wąski a nie posiadamy tam 

żadnych innych terenów. Ważną rzeczą jest to, aby ten słup był zlokalizowany w obrębie tego 

skrzyżowania, dlatego jest tam i w momencie montażu nie było zgłaszanych żadnych 

wątpliwości ze strony tego pana. Możemy przyjrzeć się jeszcze raz tej sprawie, ale – jak 

mówię – jest tam bardzo mało miejsca i nie ma za bardzo gdzie go przesunąć.” 

 

Pan Krzysztof Kozłowski: „Czy jest możliwość postawienia tego słupa na wysepce, która 

powstała w wyniku profilowania skrzyżowania ul. Jerozolimskiej z ul. Poleśną?” 

 

Pan Dariusz Cłapa: „Wydaje mi się, że mowa o tej lokalizacji, o którą wcześniej 

wnioskowaliśmy i nie uzyskaliśmy zgody. Muszą być bowiem zachowane w obrębie 

skrzyżowania kąty widoczności z każdej ze stron.” 

 

Pan Andrzej Kacperek: „Należy podkreślić, że zgodnie z art. 39 ust. 3 Ustawy o drogach 

publicznych umieszczanie w pasie drogowym jakichkolwiek elementów niezwiązanych  

z ruchem drogowym jest zabronione. Natomiast umieszczanie może być jedynie  

w wyjątkowych sytuacjach, ale w żaden sposób nie może to stwarzać jakiegokolwiek 

zagrożenia dla uczestników ruchu drogowego.” 

 

Pan Adam Karzewnik: „Temat chodnika na ulicy wschodniej wielokrotnie był poruszany  

na komisjach. Musi tam dojść do wykupów nieruchomości i dopiero wówczas można 

spróbować. Należałoby jednak wcześniej wybudować kanalizację deszczową. Nie  

ma w tegorocznym planie budżetu pieniędzy na taką inwestycję.” 

 

Pan Krzysztof Byczyński – odpowiadając na pytania pani Wiesławy Olejnik powiedział: 

„Chciałbym zwrócić uwagę, że  na skrzyżowaniu ulicy Armii Krajowej, ul. Piłsudskiego i Al. 

Sikorskiego chcemy do tego podejść kompleksowo. Zawrotka może się pojawić, ale chcemy 

najpierw udrożnić zjazd od strony północnej, od ulicy Słowackiego tak, żeby w godzinach 

szczytu można było dołożyć jeszcze drugi lewoskręt. To było też przez państwa radnych 

sugerowane na poprzednich sesjach. Jest jeszcze kwestia mocowania sygnalizacji świetlnej. 

Przy kompleksowym rozwiązywaniu kwestii tego skrzyżowania  - jeszcze w tym roku - 

staralibyśmy się uwzględnić wniosek pani radnej. Jeśli chodzi o wylot z ulicy Dzielnej  

to pragnę zwrócić uwagę, że to jest dość duża inwestycja i tam się będzie musiała pojawić 

sygnalizacja świetlna, jest tam zakryty kanał rzeki Strawki. Będzie to wszystko wymagało 

procesu inwestycyjnego, który nie był planowany wcześniej bo droga ta była drogą krajową. 

Kiedy ta kategoria została zdjęta pewne ruchy można robić – to jednak będzie wymagało 

znacznych nakładów finansowych.” 

 

Pan Dariusz Cłapa – odpowiadając na pytanie pani Wiesławy Olejnik powiedział,  

że kamienica przy ul. Wojska Polskiego należy do miasta. Wykonania tej elewacji nie było  

w planach, ale możemy ją ująć w planie na rok 2016. 
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Pan Krzysztof Byczyński – odnosząc się do problemu remontu chodnika na ul. Narutowicza 

powiedział, że wymagałoby to najpierw wycinki drzew oraz usunięcia korzeni, które mogłyby 

zniszczyć to, co uda się naprawić. Zadeklarował, że na początku przyszłego tygodnia złoży 

odpowiedni wniosek w sprawie wycinki drzew. 

 

Pan Adam Karzewnik – odpowiadając na pytanie dot. fragmentu ulicy Słowackiego pomiędzy 

PKP a ul. Owocową powiedział, że odcinek ten był remontowany i jest w bardzo dobrym 

stanie. Był tam problem odprowadzania wód, ale odkąd wody te są odprowadzane  

ul. Młynarską, Belzacką i Częstochowską albo ul. Zjazdową do ul. Narutowicza i teraz 

pozostaje do remontu chodnik. W tym roku jednak nie ma tego w planie remontów. 

 

Pan Krzysztof Byczyński – odpowiadając na pytanie dot. przedszkola „Okruszek” powiedział, 

że jurysdykcja miasta kończy się na asfalcie. W imieniu prezydenta zostało podpisane  

i wysłane pismo do GDDKiA, w kompetencji której jest udrożnienie przejazdu pod drogą 

szybkiego ruchu. „Złożyliśmy również wniosek w sprawie uruchomienia procesu 

inwestycyjnego dla doświetlenia tamtego odcinka – trzeba prostu dostawić kilka słupów  

w kierunku zachodnim i zrobić tam oświetlenia. Jeśli chodzi o komunikację to autobusem 

MZK tam się nie dojedzie. Trzeba byłoby tam skonstruować jakąś pętlę autobusową. Były 

prowadzone rozmowy z prywatnymi przewoźnikami, żeby mniejszym taborem się tam 

dostawali. Oni jednak nie są tym zainteresowani – schodzą ze wszystkich peryferyjnych ulic 

(np. ul. Twardosławicka). Dopóki nie przeprowadzi się pewnego rodzaju procesu 

inwestycyjnego, który pozwoli na wybudowanie pętli autobusowej oraz poprawy stanu tej 

nawierzchni, żeby mogła przenieść taki tonaż – to tutaj nie ma takich możliwości. 

 

Pani Wiesława Olejnik – zapytała, czy nie można byłoby przedłużyć linii jednego  

z autobusów jeżdżących do PIOMY. Stwierdziła, że miejsce na przystanek na pewno by się 

znalazło. 

 

Pan Krzysztof Byczyński: „Musiałbym zapytać prezesa MZK, którymi ulicami byłby gotów 

poprowadzić taką linię – po których ulicach byłby w stanie swoim taborem przejechać. Póki 

co prowadzone są rozmowy, aby zlokalizować nową pętlę na ul. Energetyków. Również 

ZDiUM postulował zlokalizowanie przystanka na ul. Belzackiej na wysokości ul. Dworskiej, 

tak aby mieszkańcy mogli łatwiej przyjeżdżać i załatwiać sprawy, wnosić opłaty etc. Przy tym 

taborze jakim dysponuje MZK nie bardzo jest sposób, żeby się tam dostać. Bez poprawy 

infrastruktury komunikacyjnej składanie jakichkolwiek obietnic jest bezcelowe.” 

 

Pani Agnieszka Kosela: „Nieruchomość po KS Start – w stosunku do niej wpłynął wniosek  

o zwrot nieruchomości. Zwrot ten będzie rozpatrywany dopiero wtedy, kiedy uda się ustalić 

wszystkich spadkobierców właścicieli nieruchomości – póki co ustalono 40 takich osób.  

Po ustaleniu wszystkich spadkobierców wraz z ich adresami zwrócimy się do wojewody  

o wyznaczenie organu do przeprowadzenia tego postępowania – Prezydent Piotrkowa 

Trybunalskiego z mocy ustawy jest wyłączony z tego postępowania. 

 

Pan Andrzej Kacperek – zaproponował, aby w sprawie kamer w autobusach MZK 

odpowiedzi panu radnemu Dziemdziorze udzielił pan prezes Stankowski. 
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Punkt 10 

 

Sprawy różne.  

 

Pan Ludomir Pencina zapytał, czy Prezydent Miasta rozważa wystosowanie apelu do banków 

i do Ministra Finansów w sprawie kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyty we frankach 

szwajcarskich? 

 

Pan Grzegorz Lorek – zasugerował potrzebę zakupu mikrofonu bezprzewodowego wraz 

akcesoriami. Stwierdził, że poprawiłoby to wszystkim życie a zwłaszcza odpowiadającym na 

pytania radnych. 

 

Pan Grzegorz Lorek -  poprosił Sekretarza Miasta, aby sprawił, by w sali posiedzeń Rady 

Miasta pojawiło się godło państwowe. 

 

Pan Krzysztof Kozłowski: „Czy do Biura Rady Miasta w dniu 26 stycznia wpłynęło pismo 

stanowiące skargę na uchwałę Rady Miasta w sprawie zasadności skargi na Prezydenta 

miasta? Chodzi o pismo pani (…). Jaka będzie droga tego pisma? Czy to będzie kolejna 

skarga – tym razem na działania Rady Miasta?” 

 

Pani Anna Tłustwa: „Od pani (…) wpłynęło pismo, w którym wzywa Radę Miasta do 

usunięcia naruszenia prawa. Odpowiedzią na to wezwanie będzie na kolejną sesję 

przygotowany stosowny projekt uchwały.” 

 

Pan Rafał Czajka – poprosił pana dyrektora Krzysztofa Byczyńskiego, aby na kolejnym 

posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego poruszył problem mieszkańców 

ulicy Baczyńskiego polegający na tym, że w momencie, kiedy trwa sezon na korzystanie  

z boiska orlik oraz kompleksu sportowego, który tam właśnie powstanie (m.in. skateparku) 

przybywający w ten rejon użytkownicy blokują wjazdy do garaży czy też wejść do domów, 

szeregowców. Czy możemy wprowadzić jakieś rozwiązanie w postaci znaków, które 

uniemożliwiałoby blokowanie użytkownikom kompleksu sportowego wjazdów do tych 

właśnie garaży? 

 

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

Marian Błaszczyński – poinformował, że do wglądu w Biurze Rady Miasta są wyniki 

postępowania w sprawie Budżetu Obywatelskiego na rok 2015 wraz z opisem projektów, 

które uzyskały akceptację mieszkańców. 

 

Pan Marian Błaszczyński – poinformował, że wpłynęło zaproszenie od UKS Junior  

w Różanach do ogólnopolskiego turnieju w piłce nożnej. 

 

Pan Marian Błaszczyński poinformował, że na ręce Przewodniczącego Rady Miasta wpłynęła 

informacja, że ukonstytuował się Klub Radnych „Razem dla Piotrkowa” w składzie 

dziewięcioosobowym, gdzie Przewodniczącym Klubu został Marian Błaszczyński.  
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Punkt 11 

 

Zamknięcie obrad IV Sesji.   

 

 

Wobec wyczerpania porządku Przewodniczący Rady Miasta, pan Marian Błaszczyński 

zamknął posiedzenie IV Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta 

 

   Marian Błaszczyński 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokół na podstawie dźwiękowego  
zapisu przebiegu obrad sporządził: 

 

Jan Winiarski  


