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PROTOKÓŁ NR V/15 

 

z V Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, 

która odbyła się w siedzibie Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim, 

ul. Pasaż Karola Rudowskiego 10  

w dniu 25 lutego 2015 roku 

w godz. 9
00

-12
00 

 

 

Punkt 1 

 

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad 

 

Pan Marian Błaszczyński – otworzył V 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 V Sesji Rady Miasta: 

 

1. Marian Błaszczyński 

2. Bronisław Brylski 

3. Rafał Czajka 

4. Krystyna Czechowska 

5. Urszula Czubała 

6. Sławomir Dajcz 

7. Jan Dziemdziora 

8. Piotr Gajda 

9. Marlena Głowacka 

10. Łukasz Janik 

11. Lech Kaźmierczak 

12. Marek Konieczko 

13. Krzysztof Kozłowski 

14. Grzegorz Lorek 

15. Piotr Masiarek 

16. Szymon Miazek 

17. Wiesława Olejnik 

18. Ludomir Pencina 

19. Tomasz Sokalski 

20. Mariusz Staszek 

21. Monika Tera 

22. Przemysław Winiarski 

23. Ewa Ziółkowska 

 

Pan Marian Błaszczyński powitał Radnych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego jak 

również Prezydenta Miasta – pana Krzysztofa Chojniaka, wiceprezydentów Adama 

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

obecnych na posiedzeniu Rady Miasta.  

W chwili rozpoczęcia posiedzenia na sali obrad nie było radnego Piotra Gajdy. 
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Punkt 2 

 

Wręczenie Medalu za Zasługi dla Piotrkowa Trybunalskiego Pani Marii Stolarskiej – 

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków 

 

Pan Marian Błaszczyński – zwracając się do pani Teresy Stolarskiej powiedział: „Składam 

pani serdeczne wyrazy uznania za  długoletnią i bezinteresowną pracę na rzecz ludzi chorych 

na cukrzycę. Dziękuję za dostrzeganie wielkości problemu z jakim borykają się osoby 

cierpiące na „epidemię XXI wieku” chorobę, która dotyka znaczną część naszego 

społeczeństwa. Głównym celem Stowarzyszenia, w którym tak ofiarnie pani działa m. in. na 

rzecz mieszkańców naszego miasta jest zwiększenie świadomości co do przyczyn, objawów, 

sposobów leczenia tej choroby, powikłań z nią związanych oraz promowanie zdrowego stylu 

życia. Mam nadzieję, że dalsza działalność będzie dla pani  nie tylko źródłem satysfakcji, ale 

także prawdziwym wyzwaniem. Za dbałość o edukację mieszkańców naszego miasta na temat 

cukrzycy, o poprawę warunków życia ludzi chorych oraz integrowanie ich w chorobie 

przyznaję pani srebrny medal  „Za zasługi dla Piotrkowa Trybunalskiego”.  

 

Pan Marian Błaszczyński wraz z Prezydentem Miasta wręczył pani Teresie Stolarskiej 

przyznane odznaczenie. 

 

Pani Teresa Stolarska – podziękowała Przewodniczącemu Rady Miasta, Prezydentowi Miasta 

i wszystkim, którzy przyczynili się do przyznania odznaczenia. „Reprezentuję Zarząd 

Oddziału Wojewódzkiego w Łodzi Polskiego Stowarzyszenie Diabetyków. Zarząd skupia 

wszystkie organizacje w województwie piotrkowskim, w tym w wszystkie koła Polskiego 

Stowarzyszenia Diabetyków. Koło piotrkowskie jest również najstarszym kołem i najstarszą 

organizacją pozarządową ponieważ powstało w 1987 roku i obchodziło już bardzo szczytny 

jubileusz 25-lecia. Rolą i zadaniem wszystkich stowarzyszeń jest tak, jak pan przewodniczący 

odczytał w liście gratulacyjnym, dbanie o chorych na cukrzycę, dbanie o poprawę ich stylu 

życia, promowanie zdrowego życia, edukację, która w tej chorobie jest najważniejszą, o 

samokontrolę i rehabilitację w tej chorobie. Z tego miejsca apeluję do wszystkich radnych, 

aby Polskie Stowarzyszenie Diabetyków było organizacją priorytetową i zawsze było 

podkreślane na najwyższym szczeblu, gdyż służy tylko ludziom. Dziękuję bardzo.” 

 

Pan Marian Błaszczyński – odczytał pismo Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi  

z dnia 29 tycznia 2015 roku w sprawie  stanowiska organu nadzoru w sprawie podjęcia 

uchwały Nr II/13/14 z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla 

Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Organ nadzoru nie stwierdził w przedmiotowej 

sprawie istotnego naruszenia prawa skutkującego stwierdzeniem nieważności powyższej 

uchwały.(pismo w załączeniu do protokołu). 

 

Punkt 3 

 

Przyjęcie zmian do porządku obrad. 

 

Proponowany porządek obrad: 
 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Wręczenie Medalu za Zasługi dla Piotrkowa Trybunalskiego Pani Marii Stolarskiej – 

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków. 

3. Przyjęcie zmian do porządku obrad. 
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4. Przyjęcie protokołu z IV Sesji Rady Miasta. 

5. Podjęcie uchwał w sprawie: 

5.1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej;  

5.2. zmiany budżetu Miasta na 2015 rok;  

5.3. zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu 

ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie budowy przyłączy 

kanalizacyjnych wraz z autopoprawka załącznika; 

5.4. sprzedaży, w drodze przetargu nieograniczonego, nieruchomości położonej                

w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Szymanowskiego 106; 

5.5. uchylenia Uchwały Nr III/19/14 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia  

22 grudnia 2014 r.; 

5.6. zamiany nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wroniej, 

pomiędzy Miastem Piotrków Trybunalski i osobą prawną; 

5.7. sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, niezabudowanej nieruchomości położonej  

w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wroniej, w celu poprawienia warunków 

zagospodarowania nieruchomości przyległej; 

5.8. przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości, położonych przy: ul. Dmowskiego 

– Ciepłownia C-1 i ul. Rolniczej 75 – Ciepłownia C-2; 

5.9. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/733/14 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego  

z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych na czas 

oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony oraz w przypadku, gdy po 

umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, 

których przedmiotem jest ten sam lokal; 

5.10. wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości prawa 

użytkowania wieczystego działki gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu 21 

numerem 185/2 o pow. 0,0022 ha wraz z własnością znajdujących się na niej 

naniesień; 

5.11. zmiany Uchwały Nr XXX/563/13 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego  

z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu gminy zmienioną Uchwałą Nr XXXII/630/13 z dnia  

24 kwietnia 2013 r.; 

5.12. stwierdzenia, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego           

w rejonie ulic: Al. gen. Władysława Sikorskiego, Poprzecznej i Romana 

Dmowskiego w Piotrkowie Trybunalskim nie narusza ustaleń „Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego”; 

5.13. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Al. gen. 

Władysława Sikorskiego, Poprzecznej i Romana Dmowskiego w Piotrkowie 

Trybunalskim; 

5.14. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim na rok 2015; 

5.15. uchwalenia Statutu Osiedla „Łódzka-Wysoka-Sadowa” (wersja papierowa); 

5.16. uchwalenia Statutu Osiedla „Przyszłość” (wersja elektroniczna); 

5.17. uchwalenia Statutu Osiedla „Leśna” (wersja elektroniczna); 

5.18. uchwalenia Statutu Osiedla „Wierzeje” (wersja elektroniczna); 

5.19. uchwalenia Statutu Osiedla „Wyzwolenia” (wersja elektroniczna); 

5.20. uchwalenia Statutu Osiedla „Krakowskie Przedmieście-Sulejowska” (wersja 

elektroniczna); 

5.21. uchwalenia Statutu Osiedla „Starówka” (wersja elektroniczna); 

5.22. uchwalenia Statutu Osiedla „Piastowskie” (wersja elektroniczna); 
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5.23. uchwalenia Statutu Osiedla „Wronia” (wersja elektroniczna); 

5.24. uchwalenia Statutu Osiedla „Armii Krajowej (wersja elektroniczna); 

5.25. uchwalenia Statutu Osiedla „Południe” (wersja elektroniczna); 

5.26. uchwalenia Statutu Osiedla „Belzacka” (wersja elektroniczna); 

5.27. uchwalenia Statutu Osiedla „Słowackiego-Północ” (wersja elektroniczna); 

5.28. odrzucenia obywatelskiego projektu uchwały ze względów formalnych; 

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

i Areszcie Śledczym; 

5.30. rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa; 

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

Trybunalskiego (projekt grupy radnych). 

6. Interpelacje i zapytania radnych. 

7. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego za rok 2014. 

8. Informacja z działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie 

Trybunalskim dotycząca miasta Piotrkowa Trybunalskiego za rok 2014.  

9. Informacja o działalności Straży Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim za okres  

1 stycznia-31 grudnia 2014 roku. 

10. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych przez Radę Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

w okresie od 29 stycznia 2014 r. do 27 czerwca 2014 r. (według stanu na dzień  

30 listopada 2014 r.) wraz z informacją uzupełniającą obejmującą wykonanie uchwał             

z poprzednich okresów sprawozdawczych (materiał przesłany radnym w wersji 

elektronicznej, wersja papierowa do wglądu w Biurze Rady Miasta). 

11. Informacja z działalności Prezydenta Miasta między sesjami. 

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

sesjami. 

13. Odpowiedzi na zapytania radnych. 

14. Sprawy różne. 

15. Zamknięcie obrad V Sesji. 

 

 

Pan Marian Błaszczyński – zaproponował, aby do porządku posiedzenia włączyć w punkcie 

5.4. punkt dot. podjęcia uchwały w sprawie określenia zadań i podziału środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2015 rok. 

 

Pan Bronisław Brylski – zaproponował zdjęcie z porządku obrad punktów 5.16 – 5.28 

dotyczących uchwalenia statutów rad osiedli. 

 

Przewodniczący Rady Miasta – przychylając się do wniosku pana Bronisława Brylskiego 

zdjął punkty 5.16.-5.28. z porządku obrad. 

 

Pan Krzysztof Kozłowski – zaproponował, aby do porządku obrad wprowadzić punkt 

dotyczący podjęcia uchwały będącej wynikiem inicjatywy grupy radnych a dot. podjęcia 

działań przez Prezydenta Miasta mających na celu zażegnanie konfliktu w MZGK w 

Piotrkowie Trybunalskim. (tekst proponowanego projektu uchwały w załączeniu do 

protokołu). 

 

Pani Anna Karlińska: „Każda uchwała musi mieć swoje umocowanie w przepisach prawa 

materialnego. Takie oświadczenie wraz z podstawą prawną, na którą powołał się pan radny 
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może mieć formę apelu, rezolucji lub stanowiska, które ma charakter deklaratoryjny i nie 

rodzi skutków prawnych. Musi więc być to inna forma a nie forma uchwały.” 

 

Pan Marian Błaszczyński – w związku ze stanowiskiem radcy prawnego nie wprowadził tego 

punktu do porządku obrad. 

 

Pan Grzegorz Lorek: „Zgodnie ze statutem i z regulaminem Biuro Rady Miasta zapewnia 

pomoc prawną. W związku z tym nie składamy tego wniosku natomiast prosimy o udzielenie 

takiej pomocy prawnej po to, aby tę uchwałę przygotować i wprowadzić pod obrady 

następnej sesji.” Pan Grzegorz Lorek poprosił o podanie powodu zdjęcia z porządku sesji 

punktów dot. przyjęcia statutów rad osiedli. 

 

Pan Bronisław Brylski: „Praktycznie, z punktu widzenia formalno-prawnego nie muszę – ani 

nikt, kto prosi o zmianę porządku – takiej zmiany czy takiej decyzji uzasadniać. Obecne rady 

osiedla – jest ich kilkanaście – funkcjonują w takim kształcie od 2000 roku. Mnóstwo 

zgłoszeń, spotkań na dyżurach radnych jak również indywidualnych i zbiorowych rozmów        

z mieszkańcami – z nich wynika, że istnieje potrzeba pewnej korekty i innego spojrzenia na 

funkcjonowanie rad osiedli. Gdybyśmy dzisiaj przyjęli te statuty rad osiedli to sytuacja 

byłaby taka, że na tę kadencję przynajmniej ograniczylibyśmy możliwość zmiany, korekty 

pewnej filozofii funkcjonowania rad osiedli. Chcemy o tym porozmawiać, chcemy się nad 

tym pochylić, chcemy powołać komisję złożoną z radnych, aby również o tym temacie 

porozmawiać, skonsultować z mieszkańcami – aby podjęta uchwała za miesiąc lub dwa 

mogła spowodować lepsze, bardziej racjonalne i w nowej sytuacji po 15 latach 

funkcjonowanie rad osiedli. Taki jest cel a nie inny.” 

 

Pan Grzegorz Lorek – poprosił o krótką przerwę w obradach. 

 

Pan Marian Błaszczyński – ogłosił przerwę do godziny 9.20. 

 

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

porządku obrad a wobec braku zgłoszeń w tym punkcie poddał zaproponowany porządek pod 

głosowanie.  

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (13-0-10) Rada Miasta przyjęła proponowany 

porządek obrad V Sesji Rady Miasta w następującym brzmieniu: 

 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Wręczenie Medalu za Zasługi dla Piotrkowa Trybunalskiego Pani Marii Stolarskiej – 

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków. 

3. Przyjęcie zmian do porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z IV Sesji Rady Miasta. 

5. Podjęcie uchwał w sprawie: 

5.1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej;  

5.2. zmiany budżetu Miasta na 2015 rok;  

5.3. zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu 

ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie budowy przyłączy 

kanalizacyjnych wraz z autopoprawka załącznika; 
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5.4. określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych na 2015 rok 

5.5. sprzedaży, w drodze przetargu nieograniczonego, nieruchomości położonej                

w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Szymanowskiego 106; 

5.6. uchylenia Uchwały Nr III/19/14 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia  

22 grudnia 2014 r.; 

5.7. zamiany nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wroniej, 

pomiędzy Miastem Piotrków Trybunalski i osobą prawną; 

5.8. sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, niezabudowanej nieruchomości położonej  

w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wroniej, w celu poprawienia warunków 

zagospodarowania nieruchomości przyległej; 

5.9. przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości, położonych przy: ul. Dmowskiego 

– Ciepłownia C-1 i ul. Rolniczej 75 – Ciepłownia C-2; 

5.10. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/733/14 Rady Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego  

z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych na czas 

oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony oraz w przypadku, gdy po 

umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, 

których przedmiotem jest ten sam lokal; 

5.11. wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości prawa 

użytkowania wieczystego działki gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu 21 

numerem 185/2 o pow. 0,0022 ha wraz z własnością znajdujących się na niej 

naniesień; 

5.12. zmiany Uchwały Nr XXX/563/13 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego  

z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu gminy zmienioną Uchwałą Nr XXXII/630/13 z dnia  

24 kwietnia 2013 r.; 

5.13. stwierdzenia, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego           

w rejonie ulic: Al. gen. Władysława Sikorskiego, Poprzecznej i Romana 

Dmowskiego w Piotrkowie Trybunalskim nie narusza ustaleń „Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego”; 

5.14. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Al. gen. 

Władysława Sikorskiego, Poprzecznej i Romana Dmowskiego w Piotrkowie 

Trybunalskim; 

5.15. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim na rok 2015; 

5.16. odrzucenia obywatelskiego projektu uchwały ze względów formalnych; 

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

i Areszcie Śledczym; 

5.18. rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa; 

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

Trybunalskiego (projekt grupy radnych). 

6. Interpelacje i zapytania radnych. 

7. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego za rok 2014. 

8. Informacja z działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie 

Trybunalskim dotycząca miasta Piotrkowa Trybunalskiego za rok 2014.  
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9. Informacja o działalności Straży Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim za okres  

1 stycznia-31 grudnia 2014 roku. 

10. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych przez Radę Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

w okresie od 29 stycznia 2014 r. do 27 czerwca 2014 r. (według stanu na dzień  

30 listopada 2014 r.) wraz z informacją uzupełniającą obejmującą wykonanie uchwał             

z poprzednich okresów sprawozdawczych (materiał przesłany radnym w wersji 

elektronicznej, wersja papierowa do wglądu w Biurze Rady Miasta). 

11. Informacja z działalności Prezydenta Miasta między sesjami. 

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

sesjami. 

13. Odpowiedzi na zapytania radnych. 

14. Sprawy różne. 

15. Zamknięcie obrad V Sesji. 

 

 

Punkt 4 

 

Przyjęcie protokołu z IV Sesji Rady Miasta 

 

 

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

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (23-0-0) Rada Miasta przyjęła Protokół 

z IV Sesji Rady Miasta.  

 

Punkt 5 

 

 

Podjęcie uchwał 

 

Punkt 5.1 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego 

 
Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna 

Komisja Polityki Gospodarczej i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego – opinia pozytywna 

 

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

Nr V/51/15 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego  

 

Punkt 5.2 

 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2014 rok 
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Opinie Komisji: 
Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna 

Komisja Polityki Gospodarczej i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego – opinia pozytywna 

 

Pani Wiesława Łuczak – zwróciła się z prośbą o wycofanie jednej z zaproponowanych zmian 

w budżecie miasta polegającej na zmniejszeniu się wartości zadania inwestycje drogowe  o 

kwotę 20 tys. zł (punkt 3.2) i w punkcie 3.4. zwiększeniu wydatków budżetowych w dziale 

700 (70005) o kwotę 20 tys. zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe. 

Pan Marian Błaszczyński – poprosił o przegłosowanie projektu uchwały wraz zaproponowaną  

przez Skarbnika Miasta zmianą. 

 

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

Nr V/52/15 w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2014 rok 

 

Punkt 5.3 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów 

inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie budowy 

przyłączy kanalizacyjnych wraz z autopoprawką załącznika 

 
Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna 

Komisja Polityki Gospodarczej i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego – opinia pozytywna. 

 

Pan Adam Karzewnik – zaproponował autopoprawkę w rozdziale 3 § 7 ust. 3. pkt 5 

polegającej na zmianie zapisu na następującą treść: w przypadku ubiegania się o 

dofinansowanie kosztu wykonania projektu wnioskodawca ma obowiązek dołączyć 

dokumentację projektową wraz z kosztorysem oraz dokumenty potwierdzające poniesienie 

wyżej wymienionych kosztów. 

 

Pan Grzegorz Lorek – powiedział, że projekt był wywieszony na stronach w lutym 2014 r. a 

miasto wchodzi w to w połowie roku 2015 r. Podkreślił, że jest jeszcze część mieszkańców, 

która już to zadanie wykonała i z tego powodu wyraził ubolewanie, że nie może teraz z tego 

programu skorzystać. Wiadomo też, że są fundusze na rewitalizację parków (np. parku przy 

ul. Belzackiej) i szkoda byłoby, żeby miasto z tego programu nie skorzystało – a to zadanie 

też wkrótce zostanie wyczerpane. 

 

Pan Tomasz Sokalski: „Ile procent do dziś zostało wykonanych przyłączy zgodnie z umową z 

narodowym funduszem?” 

 

Pani Ewa Tymińska: „Do dnia dzisiejszego wykonano 100 podłączeń. Biorąc pod uwagę 

wskaźnik jaki przyjęliśmy 2,6 osoby na nieruchomość daje nam to liczbę 260 osób. To jest 

rzeczywiście niewielki procent bo to stanowi około 17% tego, co musimy osiągnąć.”   

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (23-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę  

Nr IV/39/14 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów 

inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie budowy 

przyłączy kanalizacyjnych wraz z autopoprawką załącznika 
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Punkt 5.4 

 

Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i 

społecznej osób niepełnosprawnych na 2015 rok 

 

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia negatywna. Komisja podjęła wniosek kierowany do 

Prezydenta Miasta o dokonanie zmiany w projekcie uchwały polegającej na przesunięciu kwoty 100 tys. zł z 

zadania dotyczącego turnusów rehabilitacyjnych na zadanie polegające na dofinansowaniu zaopatrzenia w 

przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. 

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

podjęła wniosek kierowany do Prezydenta Miasta o dokonanie zmiany w projekcie uchwały polegającej na 

przesunięciu kwoty 100 tys. zł z zadania dotyczącego turnusów rehabilitacyjnych na zadanie polegające na 

dofinansowaniu zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. 

 

 

Pani Zofia Antoszczyk: „Przede wszystkim chciałam przeprosić, ze mieliście państwo tak 

krótki termin na przeanalizowanie podziału tych środków finansowych. Wynika to z tego, że 

dopiero 16 lutego otrzymaliśmy informację z PFRON – i to faksem – że jest już kwota 

środków finansowych przeznaczonych na realizację rehabilitacji zawodowej i społecznej. W 

związku z tym ten drugi termin dla państwa ponieważ osoby potrzebują już środków 

finansowych. Jeżeli rada nie zrobi tego w miesiącu lutym a dopiero w marcu – i praktycznie 

środki dotrą do osób w miesiącu kwietniu… Wiem, że największe kontrowersje budzą tutaj 

dwa zadania a mianowicie turnusy rehabilitacyjne i przedmioty ortopedyczne. Chciałem 

powiedzieć, że jeżeli państwo macie jakieś wątpliwości to chętnie jeszcze udzielę państwu 

odpowiedzi na pytania. Środki finansowe na rehabilitację zawodową i społeczną w 2015 roku 

wynoszą 2513900 zł Jest to kwota o 95587 zł więcej niż w roku 2014. Z tych środków na 

WTZ środki znaczone to kwota 1257660 zł. Kwota ta jest w większa w stosunku do roku 

2014 r. Wynika to z tego, że powstała nowa grupa WTZ. Z tego na rehabilitację zawodową 

mammy przeznaczone 180 tys. zł i w związku z tym na rehabilitację społeczną pozostaje 

1076240 zł. jest to o 47373 zł mniej w stosunku do roku 2014. Teraz jeżeli chodzi o podział 

środków. Turnusy rehabilitacyjne- tutaj mamy największe zapotrzebowanie na środki 

finansowe i jest to jedyna pozycja, która jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb czyli 

konkretnie do złożonych wniosków oraz opinii wpływających z centrum rehabilitacji i ze 

stowarzyszeń. Jest to kwota 541043 zł natomiast zapotrzebowanie na dzień dzisiejszy wynosi 

879 tys. zł. Do dzisiaj wpłynęło ok. 1200 wniosków. Stosując zasady takie, jakie były 

przyjęte wcześniej – czyli, że w pierwszej kolejności załatwiamy osoby z I i II grupą, które 

nie uczestniczyły na turnusach w roku 2013 i w 2014 oraz dzieci i młodzież, które mogą 

korzystać co roku z tej formy wsparcia – brakuje nam już 330 tys. zł. Natomiast w 

pozostałych zadaniach wszędzie mamy zaplanowane kwoty, które nie są w tym momencie 

zaplanowane i środki z tych pozostałych zadań mogą być w ciągu roku przeniesione do 

innego zadania. Jeżeli chodzi o tę dugą pozycję budzącą też wątpliwości – chodzi o 

przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Tutaj mamy zaplanowaną kwotę 420 tys. zł – 

jest to kwota wyższa w stosunku do 2014 r. natomiast wnioski, które na dzień dzisiejszy 

mamy zarejestrowane dotyczą 421 osób na kwotę ogólną 377 tys. zł. Widzicie więc państwo, 

że mamy tutaj też rezerwę. W pozostałych pozycjach też są środki na dzień dzisiejszy 

niewykorzystane, tylko zaplanowane w przypadku, gdyby była potrzeba przyznania pomocy 
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na dane zadanie. Już słyszymy głosy, już są telefony, że coś się dzieje – że 

najprawdopodobniej 600 osób otrzyma decyzję odmowną odnośnie turnusów 

rehabilitacyjnych. Natomiast w barierach architektonicznych jest jeszcze nadwyżka i 

wiadomo, że wnioski wpływają głównie w miesiącu styczniu i lutym – pozostałe miesiące to 

są osoby, które w ciągu roku… to może być kwestia 5 osób. I zawsze środki finansowe z 

innych zadań mogą być przesunięte na bariery architektoniczne a tak to będziemy mieć 

niezadowolenie około 600 osób, które będą miały żal, bo mieli zaplanowane i zarezerwowane 

swoje wyjazdy.” 

 

Pan Marek Krawczyński: „W styczniu i w lutym spotykałem się z emerytami, rencistami, 

diabetykami, opiekunami dzieci niepełnosprawnych, niewidomymi i ze środowiskiem 

kombatanckim. Wszystkie te środowiska w przeważającej części są zainteresowane 

zwiększeniem środków na turnusy rehabilitacyjne. Ta obecna propozycja jest wyważona i 

optymalna. Zapewniam państwa, że wszystkie oszczędności, które powstaną w ciągu roku 

zostaną przesunięte na środki ortopedyczne tak, jak ma to miejsce co roku – jeżeli oczywiście 

będzie takie zapotrzebowanie.” 

 

Pani Wiesława Olejnik: „W związku z tym moje pytanie: Co zmieniło się od obrad komisji 

jednej i drugiej, które negatywnie zaopiniowały projekt tej uchwały i podział tych środków? 

Bo jak wiem zwróciliśmy się do pana prezydenta aby jednak dokonać zmian w tym... a 

rozumiem, że Państwo odczytujecie to co było czytane wcześniej na komisjach.”  

 

Pan Marian Błaszczyński: „Nic się nie zmieniło, tak, Panie Prezydencie? Nic się nie 

zmieniło.” 

 

Pan Ludomir Pencina: „Proszę o 10 minut przerwy bo to ważna sprawa.” 

 

Pan Marian Błaszczyński - ogłosił przerwę w obradach do godz. 9.45. 

 

Po wznowieniu obrad Przewodniczący Rady Miasta udzielił głosu pani Marlenie Głowackiej.  

 

Pani Marlena Głowacka: „Jaka kwota była przeznaczona na rok 2014 jeśli chodzi o 

zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze? Drugie pytanie: Kiedy środki 

się skończyły? I trzecie pytanie: Czy były wnioski rozpatrzone negatywnie i na jaką kwotę, 

jeśli chodzi o rok 2014?” 

 

Pani Zofia Antoszczyk: „Chodzi konkretnie o przedmioty ortopedyczne, tak? Więc w roku 

2014 była to kwota 412776 zł i taka kwota została w całości wykorzystana dla 557 osób. 

Jeżeli chodzi o wnioski, które były nie załatwione to były to wnioski na kwotę 240 tys. zł. i te 

wszystkie wnioski będą teraz realizowane w 2015 roku. Chciałam przy tej okazji powiedzieć, 

że przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze są również dofinansowywane z NFZ i tutaj 

wszystkie osoby, które ubiegają się o takie dofinansowanie z NFZ otrzymują je. Niezależnie 

od tego czy korzystały wcześniej czy nie korzystały z tego rodzaju pomocy.” 
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Pani Marlena Głowacka: „Ale kiedy skończyły się te środki, czy one skończyły się w lutym 

czy w połowie roku?” 

 

Pani Zofia Antoszczyk: „Nie, na pewno nie skończyły się w lutym, skończyły się w III 

kwartale.”  

 

Pani Marlena Głowacka: „Czyli jednak jest potrzebna większa kwota jeśli chodzi o 

zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne? To jest mniej więcej jeśli chodzi o rok 2014 to jest 

ponad 600 tys. zł. a w tym momencie jest 420 tys. zł. i znowu osoby będą przesuwane na 

następny rok czyli 2016.” 

 

Pani Zofia Antoszczyk: „To znaczy to nie są takie rzeczy, które tak jakby są co roku 

potrzebne każdemu. Jeżeli ktoś protezę robi, to nie robi ją na jeden rok tylko wiadomo, ze jest 

to okres... i na pewno nie ma tutaj tak jak z turnusem rehabilitacyjnym rotacji.” 

 

Pani Marlena Głowacka: „Jednakże kwota powinna być chyba zabezpieczona dla tych osób, 

chyba powinna być troszeczkę większa.” 

  

Pani Zofia Antoszczyk: „Dlatego mówię, że to jest jedyna pozycja gdzie jest w stosunku do 

poprzedniego roku więcej niż w pozostałych.” 

 

Pan Marek Konieczko: „Ja mam pytanie bo jeżeli dobrze zrozumiałem to jeżeli chodzi o 

środki ortopedyczne, podobnie jak w Funduszu, bo tam wiem że jest cykliczność  i niektóre 

środki można co roku, czy nawet co miesiąc, inne co ileś lat. Czy tutaj panują takie same 

zasady?” 

 

Pani Zofia Antoszczyk: „U nas nie ma takich zasad.” 

 

Pan Marek Konieczko: „Czy co roku mogę dostać kule, jakieś inne środki, bo ja nie mówię o 

środkach, które są na stałe.” 

 

Pani Zofia Antoszczyk: „Musi być dofinansowanie z Funduszu żeby móc otrzymać resztę 

dofinansowania od Nas. Czyli jeżeli tam już jest zrobiona selekcja, że na niektóre przedmioty, 

tak jak np. na aparaty słuchowe   osoba może ubiegać się co 2 czy 3 lata, to tez u Nas może 

występować co 2 , 3 lata. Regulowane jest to można powiedzieć przez Narodowy Fundusz u 

nas.” 

 

Pan Krzysztof Kozłowski: „Pani dyrektor mam nadzieję, że to co nam Pani powiedziała jest w 

całości adekwatne do faktów jakie są, ale mamy tutaj gości, osoby niepełnosprawne, które 

mam nadzieję są w ciągłej relacji z PFRON-em i tutaj słyszymy że tych  środków w roku 

2014 nie było w połowie roku. Pani mówi tutaj w III kwartale. To nie wiem. Mam tutaj 

zastanawiać się czy Ci panowie nas tu podpuszczają czy po prostu skończyły się w III 

kwartale. A III kwartał jest wiadomo początek lipca i to jest połowa roku, albo koniec 

września i to jest taka nieprecyzyjna odpowiedź. W każdym razie jak Państwo sami 
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stwierdzili środków jest mało skoro 240 tys. zł. brakło. 400tys.zł jest  to wynika z tego że 600 

tys. zł. by było i dopiero byłoby dobrze.”  

 

Pan Przemysław Winiarski: „Chciałem tylko zapytać bo wydaje mi się to rozbieżne z 

informacja wczorajszą. Czy dofinansowanie z pieniędzy miejskich jest zależne czy niezależne 

od dofinansowania z NFZ? Bo z wczorajszej Komisji wyniosłem informacje że jest 

niezależne. Dzisiaj słyszę, że jest zależne.”  

 

Pani Zofia Antoszczyk: „Zależne w tym sensie, że jeżeli chodzi konkretnie o np. aparaty 

słuchowe, my nie mamy tutaj jakiś zasad, że możemy tylko raz na rok. Tylko jeżeli NFZ 

przyzna to my również nie analizujemy, czy to było dwa lata temu czy trzy lata temu tylko 

interesuje nas dofinansowanie NFZ.”  

 

Pan Przemysław Winiarski: „Ja pytam o sytuację jak NFZ nie przyzna.” 

 

Pani Zofia Antoszczyk: „Jeżeli NFZ nie przyzna to my też nie mamy podstaw żeby takie 

dofinansowanie dać osobie.” 

 

Pan Marek Krawczyński: „To jest tak. Aparat słuchowy kosztuje… że NFZ daje 700 zł, my 

do tego dopłacamy 1300 zł. W sumie to jest 2 tys. zł. Jeżeli ktoś bierze aparat słuchowy za 2,5 

tys. zł to musi 500 zł dopłacić. W przypadkach, kiedy jest to normalna pozycja o standardzie 

wyższym niż średnim to 2 tys. zł wystarczy. Chciałem zwrócić jeszcze na jedną rzecz uwagę. 

Na turnusy rehabilitacyjne człowiek może się dostać raz na trzy lata. W lutym już nie ma 

pieniędzy. Już dzisiaj wiemy, ze brakuje nam 500 tys. zł. Także dyskusja o tym, że tu brakuje 

i tu brakuje… Środowiska osób niepełnosprawnych w większości, w 90% chcą większych 

środków na turnusy rehabilitacyjne. Co roku dwie osoby w zasadzie wykonują telefony i co 

roku zaczyna się dyskusja o tym, czy zwiększyć środki. My nie oszczędzamy na tym. 

Wszystkie oszczędności lądują zawsze i pod roku koniec roku jest to zawsze procedowane. I 

w ubiegłym roku też wszystkie oszczędności były rzucone na przedmioty i środki 

ortopedyczne.” 

 

Pani Wiesława Olejnik: „Kończąc tą wymianę chciałabym wyrazić swój żal czy ubolewanie, 

że straciliśmy ileś tam czasu na dwóch komisjach, rozmawialiśmy, analizowaliśmy w każdą 

stronę, zwracaliśmy uwagę skąd można ująć by na które zadanie dodać i dzisiaj właściwie 

wróciliśmy do punktu wyjścia. Szkoda że nie jest słuchany głos radnych 10 czy 11 w jednej 

komisji, kolejnych 10 w drugiej. Jako radni PIS pewnie nie chcemy zaszkodzić państwu 

niepełnosprawnym i dlatego najprawdopodobniej no będziemy jeszcze zwracać się o te 

zmiany, ale na pewno będziemy pilnować sprawy podziału tych środków.”  

 

Pan Tomasz Sokalski: „Chciałbym podsumować, ponieważ byłem inicjatorem zarówno 

jednego jak i drugiego wniosku na komisji, co prawda tak samo brzmiącego, na Komisji 

Zdrowia i na Komisji Budżetu. Jest mi bardzo przykro panie prezydencie, że nie potrafi pan 

nawet słowa powiedzieć i swojej opinii na temat wniosków, które radni czy tez komisje 

przedstawiły do pana i oczekiwały na dzisiejszej Sesji od pana odpowiedzi. Jest mi tez bardzo 
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przykro że nie chce pan pomóc tym osobom niepełnosprawnym, które potrzebują 

najpilniejszej pomocy w postaci chociażby tych pampersów czy pieluchomajtek, kul, 

wózków. Bo nie wyobrażam sobie sytuacji kiedy ktoś potrzebuje wózek w czerwcu a my nie 

możemy pomóc mu żeby taki wózek kupić, ale rozumiem, że od wielu lat priorytetem dla 

pana prezydenta są wyjazdy wakacyjne i tutaj odważnie powiem, bo w miesiącach niestety 

już późniejszych zainteresowania nie ma na turnusy rehabilitacyjne.  My tez nie będziemy 

blokować państwu tej uchwały bo wiemy że ona jest bardzo ważna dla osób 

niepełnosprawnych i ją, ja przynajmniej dzisiaj ją poprę, jednocześnie składając wniosek, 

żebyście Państwo wiedzieli, o dokonanie zmian w treści projektu uchwały w sprawie 

określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i 

ten wniosek uwzględnia wnioski dwóch komisji, zarówno Komisji Budżetu, jak i wnioski 

Komisji Zdrowia. W kwestii wyjaśnienia i ad vocem wypowiedzi pani dyrektor jak i pana 

pełnomocnika. Wszystkie środki, które zostają nam z PFRON-u przekazujemy na 

dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Jak 

powiedziała pani dyrektor w tamtym roku brakło nam 240 tys. zł. przesunęliśmy uchwałą Nr 

III/34/14 z dnia 22 grudnia 2014 roku zabójczą kwotę 4 tys. 935 zł.” 

 

Pan Marian Błaszczyński – poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (23-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę  

Nr V/53/15 w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 

osób niepełnosprawnych na 2015 rok 

 

Punkt 5.5 

 

Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży, w drodze przetargu nieograniczonego, 

nieruchomości położonej  w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Szymanowskiego 106; 

 

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna 

Komisja Polityki Gospodarczej i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego – opinia pozytywna 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (23-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę  

Nr V/54/15 w sprawie sprzedaży, w drodze przetargu nieograniczonego, nieruchomości 

położonej  w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Szymanowskiego 106; 

 

 

Punkt 5.6 

 

Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr III/19/14 Rady Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego z dnia 22 grudnia 2014 r. 

 
Opinie Komisji: 

 
Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna 

Komisja Polityki Gospodarczej i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego – opinia pozytywna 



14 

 

 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (23-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę  

Nr V/55/15 w sprawie uchylenia Uchwały Nr III/19/14 Rady Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego z dnia 22 grudnia 2014 r. 

 

 

Punkt 5.7 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Piotrkowie 

Trybunalskim przy ul. Wroniej, pomiędzy Miastem Piotrków Trybunalski i osobą 

prawną 

 

Opinie Komisji: 

 
Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna 

Komisja Polityki Gospodarczej i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego – opinia pozytywna 

 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (23-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę  

Nr V/56/15 w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim 

przy ul. Wroniej, pomiędzy Miastem Piotrków Trybunalski i osobą prawną 

 

Punkt 5.8 

 

Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, niezabudowanej 

nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wroniej, w celu 

poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 

 

Komisja Polityki Gospodarczej i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego – opinia pozytywna 

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna 

 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (23-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę  

Nr V/57/15 w sprawie sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, niezabudowanej 

nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wroniej, w celu 

poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 

 

 

Punkt 5.9 

 

Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości, 

położonych przy: ul. Dmowskiego – Ciepłownia C-1 i ul. Rolniczej 75 – Ciepłownia C-2 

 

Komisja Polityki Gospodarczej i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego – opinia pozytywna 

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna 
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Pan Marek Konieczko: „O ile dobrze pamiętam na jednej z komisji pan prezydent wnosił 

poprawkę w zakresie ulicy Dmowskiego żeby wpisać ul. Orla 11.” 

 

Pan Marian Błaszczyński: „Zarówno w tytule jak i w paragrafie – tak, słusznie. Proszę o 

umieszczenie takiej poprawki.” 

 

Pan Krzysztof Kozłowski: „W uzasadnieniu tej uchwały czytamy: w związku ze zbliżającym 

się terminem wygaśnięcia umowy i trwającymi pracami nad wyłonieniem docelowego 

dzierżawcy majątku  ciepłowniczego istnieje konieczność przedłużenia terminu dzierżawy na 

rzecz dotychczasowego podmiotu. Na jakim etapie jest obecnie rozpoczęta procedura 

wyłonienia operatora w przetargu? Wiemy, że był wcześniej ogłoszony konkurs, gdzie 

zgłaszali się potencjalni oferenci, którzy chcieli być dzierżawcą tego majątku od 1 maja. 

Prosimy o informację o tym, jak zakończył się ten konkurs bo skoro przedłużamy umowę 

następnemu dzierżawcy to znaczy, że nie wybrano na tym konkursie nikogo. Ponieważ trwa 

teraz procedura wyłaniania nowego operatora chciałem zadać pytanie dalsze: Na ile lat 

przewiduje się umowę dzierżawy? Czy została w związku z tym dokonana wycena majątku 

ciepłowniczego? Jest to bardzo ważne.” 

 

Pan Adam Karzewnik: „Tak – oczywiście procedura nie została zakończona. Jest ona jeszcze 

w fazie rozpatrywania wniosków o dopuszczenie do negocjacji ponieważ druga część tego 

postępowania konkursowego będzie przeprowadzona po rozpatrzeniu wniosków o 

dopuszczenie do negocjacji firm, które złożyły takie wnioski. Mianowicie były to 3 firmy: 

MZGK Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim (dotychczasowy dzierżawca), PGE GiEK S.A. 

z Bełchatowa i Dalkia Łódź. Komisja rozpatrywała te wnioski. Były te problemy prawne, 

które powodowały, że troszkę ta procedura się przeciągnęła i w związku z tym komisja 

poprosiła o odpowiednie opinie prawne, żeby móc zająć odpowiednie stanowisko. 

Stanowisko komisji było takie, że odrzuca wniosek o dopuszczenie do negocjacji MZGK 

natomiast te pozostałe dwa podmioty komisja wezwała do uzupełnienia. Ponieważ każdy 

podmiot może od informacji komisji wnieść odwołanie do Prezydenta Miasta – takie 

odwołanie do prezydenta wniósł MZGK. Myślę, że niedługo zakończy się decyzją co do 

przyjęcia bądź odrzucenia tego odwołania i rozpoczniemy kolejny – już docelowy – etap 

wyłaniania przyszłego dzierżawcy. Oczywiście umowa dzierżawy przewiduje do 30 lat 

dzierżawy – to jest okres dosyć długi ponieważ mamy taką nadzieję, że podmiot, który będzie 

dzierżawił ten majątek będzie również w ten majątek inwestował. Ale jeśli zainwestuje to 

musi mieć możliwość zwrotu poniesionych nakładów. Dlatego to jest okres do 30 lat. 

Natomiast tym czynnikiem, który będzie decydował o wyborze podmiotu, który będzie 

dzierżawił ten majątek jest ostatni etap czyli złożenie oferty na wysokość czynszu 

dzierżawnego. My nie sprzedajemy tego majątku czyli nie musimy mieć wyceny, że ten 

majątek tyle kosztuje i tyle ustalamy. Czynsz dzierżawny będzie przedmiotem dzierżawy. 

Pierwsza wpłata będzie przez komisję konkursowa ustalona w kwocie, ale ustalona w 

wysokości ilu rocznej opłaty dzierżawy. Sprawa nie jest taka prosta – trzeba było zasięgać z 

różnych źródeł opinii prawnych dlatego to się nieco przedłużyło. W związku z tym nie 

jesteśmy w stanie wyłonić tego nowego podmiotu odpowiednio wcześnie – tak, żeby 

zostało… by ten majątek przejęty od dotychczasowego dzierżawcy (oczywiście nie 
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wykluczamy dotychczasowego dzierżawcy jeśli to odwołanie zostanie uznane za możliwe do 

przyjęcia i będzie on mógł brać udział w dalszym etapie).” 

 

Pan Krzysztof Kozłowski: „W 2012 roku, na początku marca – mam tu przed sobą pana 

wypowiedź na jednym ze spotkań, gdzie pan użył takiego zwrotu: gdybyśmy przeznaczyli 

majątek ciepłowniczy do długoletniej dzierżawy to powinniśmy wiedzieć, jaka jest jego 

wartość. A pan przed chwilą tu powiedział, że ponieważ nie sprzedajemy tego majątku tylko 

dzierżawimy no to ta wartość nie jest tak istotna. Okazuje się, że dwa lata temu była istotna. 

Druga rzecz – gdyby ten majątek przeszedł w ręce innego operatora na 30 lat  - nie MZGK – 

to co przewidujecie państwo z udziałami udziałowców ewentualnie?” 

 

Pan Adam Karzewnik: „Jeśli chodzi o wartość tego majątku to ona oczywiście jest znana – 

ten majątek jest w księgach ewidencjonowany, czyli wartość majątku jest znana. To, co jest 

nowobudowane to też wiemy ile kosztuje – tu nie ma problemu dot. wartości majątku. 

Natomiast jeżeli chodzi o udziały to nie jest to pytanie do nas, do urzędu. To jest sprawa 

spółki, sprawa zarządu.” 

 

Pan Grzegorz Lorek: „Ja w kwestii formalnej. Pan dyrektor Konieczko złożył – jak rozumiem 

– poprawkę do poprzedniej uchwały.” 

 

Pan Marek Konieczko: „Nie.” 

 

Pan Grzegorz Lorek: „Do tej teraz… To rozumiem, że autorem projektu jest prezydent i że 

prezydent wyrazi zgodę – o co zaapeluje – pan przewodniczący wprowadzi do procedury i my 

wtedy to przyjmiemy. Natomiast w kwestii, którą obecnie procedujemy: rozumiem powody 

dlaczego nasz projekt apelu nie został dzisiaj przyjęty. Chcemy wyraźnie wyartykułować, że 

obserwujemy sprawę ciepłowni w Piotrkowie i będziemy w tej sprawie składać wniosek w 

sprawie zwołania sesji nadzwyczajnej, po to żebyśmy się szczególnie zajęli tym tematem, bo 

informacje, które do nas dochodzą są  bardzo niepokojące.” 

 

Pan Adam Karzewnik: „Zwracaliśmy się do państwa o delegowanie swoich – do klubów – 

przedstawicieli do pracy w komisji. Niestety nie wszyscy taki akces złożyli. Ja wiem, że 

sprawa jest bardzo istotna, bardzo ważna i to zarówno dla odbiorców ciepła (mieszkańców) 

jak i pracowników. Wielokrotne rozmowy z pracownikami na ten temat się odbywały, 

wielokrotne rozmowy ze związkami zawodowymi, gdzie prezydent na każdym ze spotkań 

zapewniał, że są to dwa priorytety – dobro mieszkańców czyli odbiorców ciepła i dobro 

rozumiane jako zabezpieczenie miejsc pracy pracowników MZGK. I oprócz tych spotkań 

wymieniamy się również pismami z NSZZ Solidarność jak również Związkiem Zawodowym 

Pracowników Komunalnych. W każdym z tym pism zapewniamy o tym, że nie zapominamy 

o tych dwóch istotnych priorytetach. Oczywiście możliwość dokoptowania do komisji jest w 

każdym momencie. Zapraszam państwa do pracy w komisji.” 

 

Pan Marian Błaszczyński: „Jestem przeszczęśliwy a jednocześnie strasznie zaskoczony. 

Akurat pan Grzegorz Lorek miał osobiście ode mnie propozycję, żeby zasiadać w tej komisji. 
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Pan radny odmówił i wykluczył wszystkich z całej dziesiątki. W związku z tym nie bardzo 

rozumiem, że cieszę się tym zainteresowaniem.” 

 

Pan Tomasz Sokalski: „Chciałbym spytać panie przewodniczący czy pan radny Lorek miał 

legitymację do tego, żeby wszystkich z dziesiątki wykluczyć? Bo pan chyba mówi tutaj 

trochę nieprawdy. A w kwestii formalnej chciałbym zapytać z którymi klubami pan prezydent 

rozmawiał.” 

 

Pan Marian Błaszczyński: „Z tymi, co są.” 

 

Pan Tomasz Sokalski: „Aha, rozumiem – czyli z jednym.” 

 

Pan Marian Błaszczyński: „Ale nic nie stoi na przeszkodzie, żebyście państwo zgłosili swój 

klub.” 

 

Pan Tomasz Sokalski: „Ja rozumiem, bo pan prezydent ze mną nie rozmawiał a może bym 

chętnie uczestniczył w pracach komisji.” 

 

Pan Marian Błaszczyński: „Pan Ludomir Pencina też odmówił udziału.” 

 

Pan Ludomir Pencina: „Oczywiście, ale we własnym imieniu.” 

 

Pan Marian Błaszczyński: „Nie ma klubu. Ja postrzegam dwóch liderów – pan Pencina i pan 

Lorek. Z tymi domniemanymi głowami rozmawiałem – trudno, żebym każdego prosił.” 

 

Pan Tomasz Sokalski: „Może pan się myli.” 

 

Pan Ludomir Pencina: „Jak na razie u nas jest pełna demokracja i wszyscy są równi.” 

 

Pani Krystyna Czechowska: „Ponieważ ja faktycznie również nie zdecydowałam się na udział 

w tej komisji zaznaczyłam, że jeżeli komisja byłaby w godzinach popołudniowych – czyli po 

godzinie 17 to jestem w stanie uczestniczyć. Ponieważ pracuję w Łodzi nie mam takiej 

możliwości.” 

 

Pan Grzegorz Lorek: „Ja uważam, że każdy ma prawo być i nie być. Natomiast mam prośbę, 

żebyśmy się szanowali. Radni mają prawo składać wnioski, mają prawo wnioskować o 

zwołanie sesji nadzwyczajnej  w każdym dowolnym temacie – nie ma się tu czym 

denerwować. Sprawa jest trudna, złożona – bardzo dobrze zdajemy sobie sprawę. Wy macie – 

mówię do klubu koalicyjnego – prawo się bronić lub nas atakować, ale apeluję o 

powstrzymywanie się i trzymanie nerwów na wodzy.” 

 

Pan Marian Błaszczyński: „Wiem, że jest pan dobrym obserwatorem obrad i wie pan, kto 

atakuje.” 
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Pan Andrzej Kacperek: „Żeby nie było niedomówień formalnych oficjalnie zgłaszam 

autopoprawkę do projektu uchwały polegającą na zastąpieniu w tytule uchwały jak również w 

paragrafie 1 nazwy ulicy Dmowskiego ulicą Orlą.” 

 

Pan Tomasz Sokalski: „Wsłuchiwałem się w wypowiedź prezydenta Karzewnika, który 

mówił o wydzierżawieniu na okres do 30 lat  - czyli na bardzo długi okres. Chciałbym 

zauważyć, że uchwała którą podjęliśmy bodajże w 2014 roku (jak dobrze pamiętam) daje 

legitymację panu prezydentowi rzeczywiście na wydzierżawienie do 30 lat, ale okresu nie 

wyznacza żadnego. Czyli równie dobrze może to być okres roku, dwu, trzech czy pięciu. A 

więc nie możemy mówić o  jakimś długookresowym wydzierżawieniu. W zależności od 

sytuacji może być różnie. Bo gdyby ten czas był określony w uchwale to wtedy jest to 

sztywny, 30-letni okres dzierżawy. Do czego zmierzam – czy okres dzierżawy proponowany 

przez firmy starające się o dzierżawę czy też uczestniczące w konkursie jest jakąś wagą, czy 

nie?” 

 

Pan Adam Karzewnik: „Nie, to nie jest waga. Ale powtórzę to, co powiedziałem. My liczymy 

na to – jesteśmy pewni – że przyszły dzierżawca, który będzie dzierżawił ten majątek przez 

okres powiedzmy do 30 lat będzie mógł zainwestować w ten majątek czyli go 

zmodernizować, pomnożyć go. Bo wielokrotnie tu na tej sali była mowa o konieczności 

restrukturyzacji systemu ciepłowniczego w Piotrkowie ze względu na konieczność 

dostosowania tego majątku do wymogów dyrektyw unijnych. Czyli on wymaga nie 

mniejszych nakładów niż ponosimy na oczyszczalnię. I teraz proszę sobie wziąć pod uwagę 

to, że gdybyśmy wydzierżawili to na rok, dwa lub trzy czy nawet pięć no to jakie nakłady 

może ponieść przyszły dzierżawca? To by spadło wszystko na miasto a miasto ma 

ograniczone możliwości. Z resztą to pan zawsze zwraca uwagę na zadłużenie – żeby nie było 

ono za duże (chociaż można z tym oczywiście dyskutować). W związku z tym chcemy to 

wydzierżawić na ten długi okres – bo krótki okres nie ma sensu.” 

 

Pan Tomasz Sokalski: „Ja rozumiem. Tylko sam projekt uchwały nie mówi o terminie 

dzierżawy a jedynie ogranicza z góry. Natomiast zapytałem o wagę. Czemu? Co zdarzy się, 

kiedy spółka zaproponuje dzierżawę pięcioletnią z większym czynszem dzierżawnym a druga 

spółka zaproponuje dzierżawę wieloletnią (np. 28 lat) z mniejszym czynszem dzierżawnym? 

Mam rozumieć, że jeżeli czas dzierżawy nie jest wagą to wygra spółka, która da większy 

czynsz dzierżawny, tak?” 

 

Pan Adam Karzewnik: „Ale my określimy długość okresu dzierżawy.” 

 

Pan Tomasz Sokalski: „Czyli w państwa procedurze.” 

 

Pan Krzysztof Kozłowski: „No teraz to na pewno musimy znać majątek, bo jeżeli pan 

powiedział, że nowa firma  - nie wiem, czy nadal będzie to spółka MZGK a chcielibyśmy, 

żeby miejsca pracy dla naszych mieszkańców zastały utrzymane, ale jeżeli tak się zdarzy, że 

w konkursie, po tym przetargu operatorem będzie inna firma i możliwe – tak jak pan mówi – 

że zaproponujecie długoletnią dzierżawę prawie do 30 lat i oczekujecie, żeby ta firma 
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inwestowała w majątek a więc podnosiła jego wartość poprzez nowe inwestycje no to musimy 

wiedzieć chyba jaka jest na dzień dzisiejszy wartość tego majątku. I pan mi odpowiedział, ale 

ja myślę jak pan powiedział, że są zrobione wstępne szacunkowe ustalenia wartości tego 

majątku to proszę nam powiedzieć ile na chwilę obecną ciepłownia C-1 i C-2, ten cały 

majątek, który należy do gminy jest warty? Poza tym chciałem zauważyć, że spółka MZGK 

była operatorem przez wiele lat i też inwestowała w ten majątek i też wypracowała pewien 

swój kapitał. Ja nie dlatego pytałem się, co będzie z udziałami ewentualnie udziałowców – 

przecież gmina też ma udziały w wysokości 33% i nie można mówić, że to nie należy do nas 

tylko to należy do zarządu spółki dlatego, że miasto ma też tutaj swoje udziały i pracownicy 

mają swoje udziały. Jeżeli spółka wypracowała jakiś majątek to co z tym majątkiem? Czy 

miasto go przejmie aportem czy przewidujecie państwo jakieś inne rozwiązania? Proszę 

odpowiedzieć? Proszę w przybliżeniu określi wartość tego majątku.” 

 

Pan Adam Karzewnik: „Oczywiście to nie jest szacunkowa wartość majątku, tylko realna 

wartość majątku  - w księgach rachunkowych nie robi się szacunku tylko wartość 

początkowa, później umorzenia… Ale jeśli chodzi o  inwestowanie to dokładnie tak samo 

będzie jak to robi do tej pory MZGK – czyli jest zgoda na inwestycje w obcym środku 

trwałym. Ten majątek, który spółka w oparciu o porozumienia z miastem wykonała będzie 

oczywiście podlegał rozliczeniu. Na pewno – skoro to jest majątek ciepłowniczy – miasto to 

musi przejąć, bo to nie może być jako odrębny majątek, jest on włączony w ten system i nie 

może stanowić odrębnego majątku. Miasto rozliczy się ze spółką MZGK tak, jak były 

podpisywane porozumienia. Nowy podmiot – oczywiście to będzie uregulowane z tym 

nowym podmiotem w umowie, w jaki sposób będą realizowane te nowe inwestycje ponieważ 

to będą inwestycje dosyć kosztowne. Nie wyklucza się, że oprócz tego – z resztą państwo       

w poprzedniej kadencji wielokrotnie omawiali temat restrukturyzacji, do tego po wyłonieniu 

dzierżawcy wieloletniego powołuje miasto spółkę 100% gminy – jest to taka spółka 

infrastrukturalna, która będzie również realizowała inwestycje wspólnie z tym dzierżawcą. 

Czyli miasto może rozbudowywać sieć, ten dzierżawca może modernizować kotły czy źródła 

ciepła, ale to też będzie zależało od tego, kto będzie mógł pozyskać tańsze środki bo być 

może będzie można skorzystać z dotacji na modernizację źródeł ciepła czyli tutaj to będzie w 

umowie określone kto i jakie pieniądze bierze, inwestuje.” 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (23-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę  

Nr V/58/15 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości, położonych 

przy: ul. Dmowskiego – Ciepłownia C-1 i ul. Rolniczej 75 – Ciepłownia C-2 

 

 

Punkt 5.10 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/733/14 Rady Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali 

użytkowych na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony oraz w 

przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne 

umowy, których przedmiotem jest ten sam lokal 
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Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna 

Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (23-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę  

Nr V/59/15 w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/733/14 Rady Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali 

użytkowych na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony oraz w 

przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne 

umowy, których przedmiotem jest ten sam lokal 

 

Punkt 5.11 

 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu 

nieruchomości prawa użytkowania wieczystego działki gruntu oznaczonej w ewidencji 

gruntów obrębu 21 numerem 185/2 o pow. 0,0022 ha wraz z własnością znajdujących się 

na niej naniesień 

 

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna 

Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (23-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę  

Nr V/60/15 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości 

prawa użytkowania wieczystego działki gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu 

21 numerem 185/2 o pow. 0,0022 ha wraz z własnością znajdujących się na niej 

naniesień 

 

Punkt 5.12 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/563/13 Rady Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali 

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy zmienioną Uchwałą Nr 

XXXII/630/13 z dnia 24 kwietnia 2013 r. 

  

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna 

Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna 

Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego – opinia 

pozytywna 

 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (21-0-2) Rada Miasta podjęła Uchwałę  

Nr V/61/16 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/563/13 Rady Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali 

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy zmienioną Uchwałą Nr 

XXXII/630/13 z dnia 24 kwietnia 2013 r.  
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Punkt 5.13 

 

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia, że projekt miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Al. gen. Władysława Sikorskiego, 

Poprzecznej i Romana Dmowskiego w Piotrkowie Trybunalskim nie narusza ustaleń 

„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego” 

 

Pan Grzegorz Lorek: „W uzasadnieniu czytamy, że ustala się zagospodarowanie w formie 

usług, handlu z  dopuszczeniem powierzchni sprzedaży powyżej 2 tys. m2. Czy widzimy tam 

jakiś supermarket i stąd pojawia się tam taki zapis? Proszę o wyjaśnienie.” 

 

Pan Paweł Czajka: „Zapis ten wynika ze studium, które dopuszcza na tym obszarze – z uwagi 

na już działające tam placówki handlowe jak i z uwagi na sobotnio-niedzielny handel bazaru. 

Każda jednostka handlowa powyżej 2 tys. m2 musi być określona w planie miejscowym. 

Poniżej 2 tys. m2 nie musi być.” 

 

Pani Wiesława Olejnik: „Ale czy to znaczy że nie będzie handlu w sobotę i w niedzielę? Czy 

będzie jeden wielki hangar, w którym państwo sprzedający będą mieli szansę na swoje 

stanowiska…” 

 

Pan Paweł Czajka: „Z tego, co wiem jest dążenie do tego, aby ten handel nie odbywał się pod 

chmurką tylko pod zadaszeniem. I dlatego – jeżeli to będzie zabudowa kubaturowa to musimy 

to określić.” 

 

Pani Wiesława Olejnik: „Czytam w regulaminie, w ustaleniach szczegółowych dla 

poszczególnych terenów właśnie te warunki dla zabudowy – jest informacja wysokość 

zabudowy od 13 m do 16 m, dopuszcza się dach jedno- lub wielopołaciowy o kącie nachylenia 

do 15 stopni, obowiązuje jednorodna kolorystyka stolarki okiennej. Moja wątpliwość polega 

na tym czy każdy z tych ludzi tam dzisiaj sprzedających będzie sobie sam budował to czy tez 

robimy faktycznie jeden wielki hangar.” 

 

Pan Paweł Czajka: „To jest teren jednego inwestora i on jest operatorem inwestycyjnym a nie 

każdy z osobna swoja budkę będzie stawiał. A wysokości są po to, żeby nie powstał w środku 

miasta jakiś hangar z blachy tylko, żeby powstała rzeczowa, konkretna kubatura, z której 

miasto będzie miało dochód.” 

 

Pani Wiesława Olejnik: „Wychodząc dalej – szykuje nam się tu drugi Rzgów panie 

dyrektorze?” 

 

Pan Paweł Czajka: „Ja nie potrafię powiedzieć czy to będzie drugi Rzgów. Ciężko 

powiedzieć. Nie wiadomo czy to w ogóle powstanie.” 
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Pan Piotr Gajda: „Teren dawnego stadionu gdy był sprzedawany spółce Ptak kupujący 

zobowiązał się, że na tym terenie oprócz działalności gospodarczej odda na teren do 

dyspozycji miasta czy też sam wybuduje jakiś zespół sportowy dla osiedla. Tego nigdy nie 

dotrzymał. I w tym momencie jeżeli dajemy taka uchwałę całkowicie zwalniamy właściciela 

terenu od realizacji swojego pierwotnego przyrzeczenia. I w związku z tym prosiłbym o to, 

żeby tę uchwałę przełożyć na dyskusję na komisji i podjąć w późniejszym terminie.” 

 

Pan Marian Błaszczyński: „To przyrzeczenie było pisemne czy ustne?” 

 

Pan Piotr Gajda: „Trzeba sięgnąć do uchwały Rady Miasta, kiedy prezydentem był pan 

prezydent Pol. Ta były konkretne zapisy. I pamiętam, jakie były zobowiązania. To trzeba 

naprawdę poważnie potraktować, gdyż mamy tam dość duże napięcia w związku  

z funkcjonowaniem targowiska i mogą być naprawdę kłopoty i protesty ludzi. Prosiłbym o to, 

żeby ten temat był bardziej dogłębnie przeanalizowany.” 

 

Pan Grzegorz Lorek: „To może 5 minut przerwy?” 

 

Pani Anna Karlińska: „To jest proceduralnie wniosek o zmianę porządku obrad.” 

 

Pan Marian Błaszczyński: „5 minut przerwy zaraz będzie. Pan prezydent słusznie zauważa, 

że…” 

 

Pan Piotr Gajda: „Nie ma pana prezydenta.” 

 

Pan Marian Błaszczyński: „Jeżeli jest wiceprezydent, jeżeli głos zabiera jakiś dyrektor – to 

proszę traktować to jako odpowiedź prezydenta.” 

 

Pan Bronisław Brylski: „Ja rozumiem uwagi radnego Gajdy, ale chciałbym zauważyć, ze ta 

uchwała była na co najmniej dwóch komisjach. Wszystkie szczegóły dotyczące dyskusji, 

pytań i rozważań padały i mogły padać na komisjach – przynajmniej na Komisji Polityki 

Gospodarczej, w której ja uczestniczę.” 

 

Pan Bogdan Munik: „Przedmiotem dyskusji jest kwestia przyjęcia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, który określa ewentualne możliwości inwestowania na 

tymże terenie. Również i państwo na poprzednich sesjach i w poprzedniej kadencji składali 

zapytania co do ewentualnych rozwiązań komunikacyjnych również i w tym rejonie. I ten 

plan daje te możliwości dokonania przebudowy układu komunikacyjnego – bardzo istotnego 

dla tego terenu. I dziś nie podejmując w tym zakresie jakiejkolwiek decyzji oddalamy 

pewnego rodzaju plany dotyczące tego rejonu i zmiany układu komunikacyjnego łącznie z 

tzw. rondem, który to temat często jest podnoszony, że winien w tym miejscu się znaleźć. I to 

plan przewiduje i daje nam z kolei podstawę do prowadzenia rozmów z przedsiębiorcami z 

tegoż rejonu (tam jest kilkanaście podmiotów gospodarczych) co do włączenia się w pewne 

procesy dotyczące partycypacji  w realizacji określonych inwestycji. I dlatego dziś nie można 

przesądzać o tym, że już z góry my możemy narzucać pewnego rodzaju zobowiązania, 
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wymagania itd. jest to po prostu koncepcja zagospodarowania pewnego odcinka miasta w 

zakresie określonych form działalności.” 

 

Pan Rafał Czajka: „Nim złożę wniosek o 10 minutową przerwę chciałem odnieść się do słów 

pana sekretarza ze zdziwieniem, gdyż w mojej percepcji zanotowałem w ostatnich latach 

kilkukrotnie wypowiedzi nie tylko pana sekretarza, ale i innych przedstawicieli prezydenta, 

które mówią, że takie rozmowy o partycypacji są już prowadzone. Nawet chyba ze dwie sesje 

temu pan Karzewnik o tym mi odpowiadał. Nie rozumiem dlaczego dziś podjęcie tego planu 

bądź jego niepodjęcie miałoby coś uruchomić albo coś powstrzymać skoro te rozmowy już się 

toczą. W związku z tym, że nie czuję presji czasu – 10 minut nas nie zbawi. Wnoszę o 

przerwę w obradach.” 

 

Pan Marian Błaszczyński  - ogłosił przerwę w obradach do godz. 10.40. 

 

Po wznowieniu obrad Przewodniczący Rady Miasta udzielił głosu panu Piotrowi Gajdzie. 

 

Pan Piotr Gajda: „Czuję się w obowiązku złożyć jednak wniosek o nierozpatrywanie tego 

projektu uchwały w dniu dzisiejszym. Uzasadniam to faktem, że stadion został spółce Ptak 

sprzedany za bardzo niską kwotę i przeznaczony miał być tylko na działalność sportową lub 

kulturalną. W związku z uchwałą podjętą przez Radę III kadencji – pamiętam dokładnie 

uzasadnienie na komisjach – zobowiązano się, że tam Ptak w zamian za działalność 

gospodarczą wybuduje dla miasta czy też dla osiedla jakiś ośrodek, boisko dla młodzieży, 

albo też dla mieszkańców, gdzie będzie można realizować choćby cząstkowo te zadania, które 

pierwotnie były scedowane w zamian za tak niski zakup tego stadionu. U mnie na osiedlu jest 

po prostu cały czas powtarzany wątek ogona korupcyjnego. Każda osoba – szczególnie ze 

starszej generacji wspomina: Za co żeście ten stadion oddali? Dlaczego tak to wszystko 

wygląda? Dlaczego nie są respektowane żadne porozumienia? Oszukaliście nas! W związku 

z tym ja nie chcę, żeby za mną też mówiono, że ja sprzedałem następną część stadionu za coś. 

Ja chcę być czysty. Nie chcę mieć takich oskarżeń a wiem, że takie będą chodzić po osiedlu. 

W związku z tym wnoszę, mam obowiązek moralny wniesienia wniosku o zdjęcie tej 

uchwały  i o ponowne przedyskutowanie projektu na komisjach w porozumieniu ze spółką 

Ptak.” 

 

Pan Bronisław Brylski: „Słucham z uwagą, ale zupełnie nie rozumiem tej egzaltacji z pana 

strony bo my po pierwsze nic nie sprzedajemy, Ta uchwała o planie zagospodarowania 

przestrzennego nie ma nic wspólnego ze sprzedażą czegokolwiek. Po drugie – odnosi się pan 

do III kadencji – ja nie pamiętam, bo to było 20 lat temu. Panie Piotrze: Co dzisiaj, w 2015 

roku mamy wspólnego co wydarzyło się 20 lat temu? My dzisiaj dyskutujemy nad bardziej 

lub mniej sensownymi rozwiązaniami planu zagospodarowania przestrzennego a pan mówi o 

jakiś ogonach, które dla jednych się wloką, dla innych się nie wloką. Ja wiem, o czym pan 

mówi, ale to nie czas, nie miejsce i szkoda czasu i pary na dyskusję w tej sprawie. Co ma 

guzik do twarogu?” 

 

Pan  Piotr Gajda: „Sprzedawać można także decyzje.” 
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Pan Marian Błaszczyński – poddał wniosek pana Piotra Gajdy pod głosowanie. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (10-13-0) Rada Miasta odrzuciła wniosek pana 

Piotra Gajdy o zdjęcie bieżącego punktu z porządku obrad. 

 

Pan Marian Błaszczyński – poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

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

Nr V/62/15 w sprawie stwierdzenia, że projekt miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w rejonie ulic: Al. gen. Władysława Sikorskiego, Poprzecznej i Romana 

Dmowskiego w Piotrkowie Trybunalskim nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego” 

 

Punkt 5.14 

 

Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

w rejonie ulic: Al. gen. Władysława Sikorskiego, Poprzecznej i Romana Dmowskiego  

w Piotrkowie Trybunalskim 

 

Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna 

Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego – opinia 

pozytywna 

 

 

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

Nr V/63/15 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie 

ulic: Al. gen. Władysława Sikorskiego, Poprzecznej i Romana Dmowskiego w 

Piotrkowie Trybunalskim 

 

Punkt 5.15 

 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim na rok 2015 

 

Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego – opinia 

pozytywna 

 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (23-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę Nr 

V/64/15 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim na rok 2015 
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Punkt 5.16 

 

Podjęcie uchwały w sprawie odrzucenia obywatelskiego projektu uchwały ze względów 

formalnych 

 

Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego – opinia 

pozytywna 

 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (14-9-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę  

Nr V/65/15 w sprawie odrzucenia obywatelskiego projektu uchwały ze względów 

formalnych 

Punkt 5.17 

 

Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach, 

Domu Pomocy Społecznej i Areszcie Śledczym 

 

Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego – opinia 

pozytywna 

 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (23-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę  

Nr V/66/15 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach, Domu 

Pomocy Społecznej i Areszcie Śledczym 

 

 

Punkt 5.18 

 

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa 

 

Komisja Rewizyjna – opinia pozytywna 

 

 

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

Nr V/67/15 w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa 

 

Punkt 5.19 

 

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

Miasta Piotrkowa Trybunalskiego (projekt grupy radnych) 

 

Pani Marlena Głowacka: „Mam nadzieję, że te komisje zostaną zmienione. Bardzo bym 

chciała przejść do Komisji Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowym. Mam nadzieję, że 

moja prośba zostanie uwzględniona ze względu, że chciałabym zająć różnymi zagadnieniami 

i mieć na nie troszeczkę wpływ.” 
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Pan Marian Błaszczyński – przypomniał, że w posiedzeniach wszystkich komisji udział brać 

mogą wszyscy radni. 

 

Pani Krystyna Czechowska: „W przypadku udziału w komisji nie mam prawa głosu trudno 

jest jakby dyskutować. Bardzo bym również prosiła o zmianę komisji. W komisji zdrowia nie 

do końca czuję się pewnie ponieważ nie znam zagadnień do końca natomiast w komisji 

budżetu mogłabym się państwu przydać.” 

 

Pan Marian Błaszczyński – zauważył, że również nie będąc członkiem danej komisji „można 

dyskutować do bólu”. 

 

Pan Krzysztof Kozłowski: „Tak pan odpowiada naszym koleżankom jakby z góry było 

wiadomo, jaki będzie wynik głosowania. Chciałem powiedzieć, że już po raz trzeci 

występujemy z takim projektem uchwały i spodziewamy się po raz trzeci, że efekt będzie ten 

sam. Ja zwracam się do kolegów i koleżanek radnych żebyście postawili się naszej sytuacji. 

My nie chcemy zaburzać pracy rady. My chcemy we własnej grupie składającej się z dwóch 

klubów dokonać takich zmian, które nie będą podważały żadnych zmian jeżeli chodzi o 

radnych koalicyjnych. Chcemy po prostu pracować w tych komisjach, w których uważamy, 

że merytorycznie jesteśmy do nich przygotowani i do pracy w tych komisjach się nadajemy i 

najbardziej nasza praca byłaby wykorzystana. Panie przewodniczący – pan nas nie wybierał. 

Wybrali nas mieszkańcy, mieszkańcy dali nam mandat zaufania i my w imieniu mieszkańców 

chcemy pracować w tych a nie w innych komisjach. I proszę pana, aby pan nam umożliwił 

dokonanie tych zmian łącznie ze swoją grupą koalicyjną gdyż jest to dla nas niesłychanie 

ważne. Natomiast jeżeli taka uchwala w tym momencie nie przejdzie po raz kolejny to jako 

radny Prawa i Sprawiedliwości (może i koledzy z klubu Platformy Obywatelskiej dołączą się 

do tego wniosku) na najbliższą sesję w marcu złożymy wniosek o zmianę przewodniczącego. 

Będzie to równoznaczne z tym, że niestety pan wyczerpał już wtedy swoje możliwości 

reprezentowania nas, radnych na zewnątrz i tutaj na sesjach Rady Miasta.” 

 

Pan Marian Błaszczyński: „Obalam trzeci mit – do tej pory jest jeden klub zarejestrowany w 

Biurze Rady Miasta.” 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (10-12-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę  

Nr V/68/15 w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania komisji stałych Rady 

Miasta Piotrkowa Trybunalskiego (projekt grupy radnych) 

 

Punkt 6 

Interpelacje i zapytania radnych 

 

Pan Przemysław Winiarski zapytał, czy w związku z bardzo łagodną zimą można liczyć na 

wcześniejsze zakończenie inwestycji na ulicy Rolniczej? Być może chociaż jezdnia mogłaby 

być wcześniej oddana do użytku? Co z pozwoleniem na budowę ulicy Spacerowej? Kiedy 

będzie ciąg dalszy ulicy Spacerowej (realizowany). 
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Pan Przemysław Winiarski – zapytał jaki jest stan przygotować do inwestycji związanej z 

Rondem Sulejowskim? 

 

Pan Przemysław Winiarski – zapytał jakie są perspektywy budowy przedłużenia tzw. 

obwodnicy do ulicy Twardosławickiej i dalej do ul. Wojska Polskiego? 

 

Pan Przemysław Winiarski – zapytał, czy jest wykaz ulic wyremontowanych czy 

wybudowanych którym kończy się gwarancja (i w jaki sposób można do niego dotrzeć?), czy 

jest aktualizowany? Czy zawsze jest sprawdzane przed upływem okresu gwarancyjnego czy 

nie należałoby czegoś na tych ulicach naprawić? 

 

Pan Przemysław Winiarski – zapytał, czy nie ma regulacji prawnych, które umożliwiłyby 

egzekwowanie od kierowców ciężarówek lub pojazdów rolniczych mycie kół? Wskazał na 

sytuację, kiedy to ciężarówki wyjeżdżają z placu jednej z hurtowni przy ulicy Roosevelta i 

wwożą na ulicę mnóstwo błota z tego placu. 

 

Pan Przemysław Winiarski  - zapytał, kto jest odpowiedzialny za stan techniczny orlików, za 

wykonywanie napraw pojawiających się usterek? Czy jest to miasto czy może jakieś inne 

instytucje? 

 

Pan Bronisław Brylski – poruszył problem ciszy nocnej na Starym Mieście. Złożył wniosek 

do Prezydenta  Miasta, aby skorzystał ze swojej inicjatywy uchwałodawczej i spowodował,  

aby miasto przygotowało uchwałę Rady Miasta skracającą ciszę nocną, tak aby obowiązywała 

od godziny 24 do godz. 6.00. Bez względu na to jakie będą oceny tej uchwały będzie to jasno 

wyrażona wola samorządu piotrkowskiego. Skrócenie ciszy nocnej pozwoli na swobodniejsze 

prowadzenie szeroko rozumianej działalności gospodarczej, społecznej, kulturalnej na Starym 

Mieście. Pozwoli również w dalszym ciągu ożywiać Starówkę. 

 

Pan Rafał Czajka – zwrócił się z prośbą o wysyłanie zaproszeń na sesję dla przedstawicieli 

PWiK. 

 

Pan Adam Karzewnik – powiedział, że będąc kiedyś w zarządzie MZGK,w którego 

strukturach były wodociągi i kanalizacja sam uczestniczył w sesjach i nie zawsze ten czas 

spędzony był pożytecznie. Kiedy na sesji nie ma tematów, które dotyczyłyby wodociągów i 

kanalizacji to chyba lepiej, żeby prezes zajmował się funkcjonowaniem zakładu. W każdej 

jednak chwili jesteśmy w stanie zaprosić prezesa, albo jego przedstawiciela. 

 

Pan Rafał Czajka – ponowił swoją prośbę. Dodał, że mimo iż nie ma w programie sesji 

uchwał dotyczących policji, straży pożarnej czy też MZK – przedstawiciele tych instytucji 

goszczą na sesji. 

 

Pan Marian Błaszczyński – poinformował, że takie zaproszenia są wysyłane. 

 

Pan Mariusz Staszek – zapytał, czy jest możliwe stworzenie takiej aplikacji na telefon, po 

pobraniu której byłoby możliwe uzyskiwanie informacji o tym, co się dzieje w mieście? 

Pan Mariusz Staszek – zapytał, czy w ramach wolnych środków nie udałoby się zrealizować 

budowy chodnika na ul. Ludowej? 
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Pan Mariusz Staszek – zapytał również, czy możliwe jest, aby wyrównać ulicę Leszczynową. 

Jest to ulica na obrzeżach miasta i często jest wykorzystywana przez biegaczy i osoby 

uprawiające norndic walking. 

 

Pan Piotr Masiarek – poruszył sprawę ronda na ul. Polnej. Zapytał, czy rondo w tym miejscu 

jest konieczne? Jeśli tak, to należałoby poprawić jego wygląd. 

 

Pan Piotr Masiarek – zapytał, co ma zostać zrealizowane na terenie przylegającym do 

skrzyżowania Al. Armii Krajowej i ul. Słowackiego? W tym miejscu zostały wycięte drzewa, 

teren jest ogrodzony – stąd pytanie, co tam zamierzamy robić? 

 

 Pan Grzegorz Lorek – poruszył sprawę ul. Świerczowskiej, gdzie po wykonaniu przyłączy w 

wielu miejscach powstały zaniżenia terenu, zrobiły się doły. Pojazdy jadące 40-50 km/h 

narażone są nawet na brak możliwości utrzymania toru jazdy. Kiedy przywidziana jest 

naprawa tego stanu rzeczy? Czy przewidywane jest tymczasowe oznakowanie tych miejsc 

znakami drogowymi? 

 

Pan Grzegorz Lorek: „W budżecie, w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska), dział 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan na rok 2015 r. – 62,4 tys. 

zł. Na co ta kwota ma zostać wydatkowana? Proszę o odpowiedź na piśmie.” 

 

Pan Grzegorz Lorek: „Czy nowy przetarg na wywóz śmieci obejmuje przepisy nowej ustawy? 

Od 1 lutego mamy nową ustawę, która implikuje wiele rzeczy. Czy specyfikacja tego 

przetargu zwraca uwagę na tę ustawę? Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach implikuje od początku lutego potrzebę posiadania uchwały w sprawie ustalania 

ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na 

której znajdują się domki letniskowe itd. Brak tej uchwały znowuż implikuje dyscyplinę 

finansów publicznych dla prezydenta miasta. Jeśli ktoś ma inne zdanie niż ja to odsyłam do 

nadzoru wojewody, gdzie będzie jeszcze ostrzejsze zdanie w tym temacie lub do RIO. 

Poproszę o odpowiedź na piśmie.” 

 

Pan Krzysztof Kozłowski: „Myślę, że pan prezydent miał w tym tygodniu chyba gościa, który 

o tym mówił, ale to jest taka uwaga – wydaje mi się – dość ważna. Na terenie miasta kursuje 

komunikacja miejska MZK, ma swoje przystanki, niektóre zadaszone, niektóre nie i są tam 

ulokowane rozkłady jazdy.  Cały problem jest w tym, kiedy dzień jest krótki, pora zimowa a 

te rozkłady są tak przyklejone, że nawet na oświetlonej ulicy taki rozkład może być 

usadowiony w takim miejscu na przystanku, że ktoś podejdzie wieczorem i nie może dojrzeć, 

zobaczyć rozkładu jazdy autobusów. Ja bym prosił, aby na to zwrócić uwagę – może 

przenieść w inne miejsce. Usłyszałem od mieszkańca, że z tym są bardzo poważne kłopoty.” 

 

Pan Krzysztof Kozłowski: „Pan prezydent Karzewnik powiedział, że zajmiemy się tą sprawą, 

zima nam w tym roku nie dokuczyła, nie wydaliśmy dużo środków na akcję zima. Kiedy 

zostaną podjęte działania, żeby usunąć zastoje wody na ulicy Jerozolimskiej? Bo to jest  - 

przy zbliżających się wiosennych deszczach czy jesiennych jak było do tej pory – rzecz 

niesłychana. Naprawdę ludzie nie mają gdzie z chodnika uciekać, bo jadący samochodem nie 

zdają sobie sprawy, że tam nie jest centymetr wody tylko parę centymetrów i robi się 

fontanna, która przechodzi na chodnik i zalewa ludzi.” 
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Pan Krzysztof Kozłowski: „Ponieważ akcja zima nie była w tym roku tak bardzo kosztowana 

– zima była łaskawa. Chciałbym zapytać przedstawicieli ZDiUM jakie są szacunkowe 

oszczędności z Akcji Zima? Na co te środki zostaną ewentualnie przeznaczone? 

 

Pan Krzysztof Kozłowski: „Na wschodzie polskiej granicy, na Ukrainie już nie mówi się o 

konflikcie tylko mówi się o wojnie. Pytałem kiedyś jak miasto Piotrków Trybunalski 

przygotowane jest na wypadek eskalacji takich wydarzeń zbrojnych, wojennych na terenie 

Polski? Chodzi mi o to ile jest schronów na terenie miasta przystosowanych w razie czego do 

schronienia potrzebujących mieszkańców? Nie uzyskałem na to pytanie odpowiedzi. Czy to 

jest tajemnica – wiedzieć ile jest schronów i jaka jest ich lokalizacja? I ile dany schron może 

pomieścić osób? Proszę o odpowiedź na to pytanie na piśmie.” 

 

Pani Krystyna Czechowska: „Chciałam dziś złożyć oficjalny wniosek. W związku z 

problemami, o których mówił pan prezydent a dotyczących uregulowań formalno-prawnych 

na terenach zbiornika Bugaj proponuję, aby miasto w pierwszej kolejności zajęło się 

oczyszczeniem wody w zbiorniku. Jedną z metod jest metoda biologiczna, którą można w tym 

przypadku zastosować. Aby jednak stwierdzić, w jakim zakresie zbiornik wymaga 

rekultywacji należy przeprowadzić badanie wody. Po konsultacji z fachowcami z Piotrkowa 

szacowany koszt przeprowadzenia takiego badania to 30-50 tys. zł. W związku z tym, że 

miasto ma ograniczone środki i zasoby pieniężne proponuję, aby zwróciło się do WFOŚiGW 

o pozyskanie dotacji w wysokości 80% na tego typu inicjatywę. Koszt miasta wynosiłby 

wówczas od 6 do 10 tys. zł. Myślę, że miasto udźwignie taki koszt. Na części zbiornika jest 

ustanowiony użytek ekologiczny. W związku z tym należy potem przeprowadzić procedurę 

oceny oddziaływania na środowisko a następnie musi być wykonany raport środowiskowy. 

To się wiąże czasowo z całą kolejnością postępowania. Dopiero w decyzji środowiskowej 

miasto będzie miało tak naprawdę pełny obraz, co można zrobić, w jakim zakresie można 

ewentualnie planować zagospodarowanie tego zbiornika zarówno na części użytku 

ekologicznego jak i na terenach przyległych. Procedura WFOŚiGW to około 2 miesiące. Cała 

procedura oceny oddziaływania na środowisko – jakieś pół roku. Badanie wody również 

spokojnie możne potrwać z pół roku. Bardzo proszę o podjęcie działań w tym zakresie.” 

 

Pani Krystyna Czechowska – zaproponowała, aby „przeanalizować możliwość 

kompleksowego rozwiązania zagospodarowania terenów zielonych w mieście Piotrkowie – 

podjeść do tego w pełnym zakresie tj. nie koncentrować się na jednym odcinku tylko 

spróbować, żeby projektant zaproponował rozwiązanie dla różnych terenów. Teraz te tereny 

są w różnym zakresie zagospodarowane i są różnie przygotowywane. Nie ma jakiegoś 

wspólnego spoiwa. Proponuję zastosować wspólny projekt dla całości i przedstawić 

wkomponowanie w istniejącą zieleń i tą planowaną. Nadmieniam, że środki na nasadzenia 

drzew i krzewów również można pozyskać z WFOŚiGW (80% dotacji). W związku z tym 

część środków zaoszczędzonych, które miasto nie będzie musiało przeznaczyć ze swojego 

budżetu na nasadzenia drzew i krzewów można by wykorzystać na małą architekturę – 

ławeczki i kosze na śmieci. Takiej małej architektury chociażby w postaci ławek bardzo 

brakuje na terenie miasta. Proszę o zapoznanie się z tym tematem.” 

 

Pani Krystyna Czechowska – zadała pytanie dotyczące budżetu obywatelskiego w związku z 

przygotowywaniem nowych zasad funkcjonowania budżetu obywatelskiego. Na jakim etapie 

są te konsultacje? Kiedy zostanie ogłoszony termin składania wniosków do budżetu 

obywatelskiego?  „Szczególnie interesuje mnie temat głosowania elektronicznego ponieważ 

według mnie powinny być pewne modyfikacje zrobione chociażby w zakresie potwierdzania 

dla danej osoby, która głosuje elektronicznie, że dany głos został oddany.” 
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 Pani Marlena Głowacka – poprosiła o pisemną odpowiedź na wniosek dotyczący rozwiązania 

problemów komunikacyjnych na ulicy Wysokiej, gdzie w związku z funkcjonowaniem ZSG 

nr 1 i dowożeniem dzieci do tejże szkoły przejazd tą ulicą jest bardzo utrudniony                      

i niebezpieczny. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Pan Rafał Czajka – poprosił o usunięcie uskoku w jezdni ulicy Dzielnej (przy ulicy Górnej), 

który mógł powstać w wyniku jakiś prac związanych z usterką wodociągową. 

 

Pan Rafał Czajka – zapytał władze miasta o ocenę systemu alarmowego w kontekście 

przeprowadzonych ostatnio prób? Mieszkańcy informowali, że nie wszędzie sygnał alarmowy 

docierał.  

 

Pan Rafał Czajka – zapytał, kiedy i w jakim zakresie będzie realizowany „Projekt Górka”. W 

jakim zakresie będzie to wykonane w tym roku i czy w tym roku planuje się zakończenie prac 

związanych z tym projektem? 

 

Pan Rafał Czajka – poprosił o konsultację pana kierownika Dariusza Cłapę oraz pana 

Ryszarda Żaka w sprawie ustawienia tablic informacyjnych związanych z funkcjonowaniem 

boiska orlik przy ulicy Baczyńskiego oraz parkingu przy ul. Niemena. 

 

Pan Piotr Gajda – poprosił o informację jakie działania podjął Przewodniczący Rady Miasta 

w sprawie dyscyplinowania pana radnego Bronisława Brylskiego, który dwukrotnie naruszył 

przepisy ustawy w kwestii palenia tytoniu w miejscach publicznych? 

 

Pan Piotr Gajda – zapytał, czy zostały podjęte jakieś działania w związku ze zgłaszanymi na 

poprzednich sesjach rady wnioskami o ustawienie dodatkowego oznakowania drogowego na 

ul. Górnej? 

 

Pan Piotr Gajda – zapytał, czy zostały podjęte działania celem przebadania szlaki na terenie 

targowiska „Ptak”. Problem ten również zgłaszany był na poprzedniej sesji. 

 

Pan Piotr Gajda: „Czy miasto w końcu rozpocznie jakiekolwiek planowanie w sprawie ronda 

na ul. Armii Krajowej – ul. Dmowskiego – ul. Górna? Jeżeli w dalszym ciągu będziemy się 

zasłaniać, że ktoś nam to zrobi to jest to śmieszna sprawa. Wydaje mi się, że powinniśmy 

dysponować konkretnym planem i wtedy jeżeli będzie wykonawca przedstawimy mu 

konkretne rozwiązanie sprawy. Na dzień dzisiejszy ten temat jest ciągle spychany. Proszę o 

podjęcie stosownych decyzji w tym zakresie.” 

 

Pani Wiesława Olejnik – podziękowała za pisemne odpowiedzi na pytania i wnioski z 

poprzedniej sesji wyrażając jednocześnie zdziwienie, że pisemna odpowiedź ZDiUM jest 

trochę rozbieżna z tym, co usłyszeć można było w radio od pracownika KM Policji w 

Piotrkowie Tryb. Ta konkretna sprawa dotyczyła zawrotki na ul. Piłsudskiego. Poprosiła o 

doprecyzowanie wspólnego stanowiska, czy miasto będzie dalej działać w kierunku 

możliwości zmiany organizacji ruchu na tym skrzyżowaniu. 

 

Pani Wiesława Olejnik  - zapytała, jak toczy się sprawa zgłaszanego na poprzedniej sesji 

chodnika na ul. Narutowicza, który wymaga remontu? 

Pani Wiesława Olejnik: „Na prośbę wędkarzy Koła nr 15 a także popierając wcześniejsze 

zapytania i wnioski radnych wnioskuję o rozważenie możliwości oczyszczenia dna zbiornika 

Bugaj.” 
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Pani Wiesława Olejnik: „Dlaczego tak długo trwa remont ul. Wojska Polskiego? Kiedy 

przewidziany jest termin odbioru prac? Wyłączenie tego odcinka drogi od ul. P.O.W. do ul 

Toruńskiej jest wielkim problemem dla kierowców, ale też paraliżuje w pewien sposób ruch 

w mieście.” 

 

Pani Wiesława Olejnik: „Przechodzącym przejściem podziemnym na ulicy Piłsudskiego coś 

leje się na głowy z powstałych pęknięć. Kto zawiaduje tym wiaduktem i do kogo należy jego 

wyremontowanie?” 

 

Pani Wiesława Olejnik: „Dostałam informację, że istnieje jakiś problem połączeniem się z 

Biurem Rady Miasta. Podobno infolinia o numerze 800241251 nie funkcjonuje należycie. 

Słyszałam, że ponoć zmienił się operator sieci telefonicznej w urzędzie miasta. Proszę o 

wyjaśnienie: Jak się zmienił? Na kogo? Czy rzeczywiście to dobra zmiana czy nie?” 

 

Pan Jan Dziemdziora: „Składam wniosek w sprawie kilka minut temu przyjętej uchwały  

w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt w mieście. W § 5 tej uchwały przywołany jest społeczny opiekun kotów. Spotkałem 

się z sytuacjami, że ci społeczni opiekunowie kotów (tu jest to obecnie uregulowane  

w systemie prawa miejscowego) mają sytuacje, że spotykają się z przeciwnikami ich działania 

i w związku z tym wnoszę, żeby projekt tej uchwały w sposób odpowiedni został 

upowszechniony wśród mieszkańców miasta. Być może zmniejszy sytuacje konfliktowe  

w tym zakresie i służby paramilitarne będą miały mniej pracy.” 

 

Pan Grzegorz Lorek – poprosił o udostępnienie odpowiedzi pani wojewody na pismo pana 

prezydenta do pani wojewody z dnie 28 lutego 2014 o wyrażenie zgody na odstąpienie od 

odwołania darowizny – chodzi o nieruchomość przy ul. Sygietyńskiego 3. To bardzo dobre 

pismo pana prezydenta, ale mieszkańcy nie przekazali mi odpowiedzi pani wojewody w tej 

sprawie. Składam ten wniosek o udostępnienie zgodnie z trybem dostępu do informacji 

publicznej – o skopiowanie tego pisma i udostępnienie mi. 

 

 

Punkt 7 

 

Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego za rok 2014. 

 

Pan Marian Błaszczyński – poinformował, że z Informacją zapoznała się Komisja 

Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego – 

przyjmując je do wiadomości. 

 

Przewodniczący Rady Miasta nie odnotował żadnych zgłoszeń w tym punkcie.  

 

Punkt 8 

 

Informacja z działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w 

Piotrkowie Trybunalskim dotycząca miasta Piotrkowa Trybunalskiego za rok 2014. 
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Pan Marian Błaszczyński – poinformował, że z Informacją zapoznała się Komisja 

Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego – 

przyjmując je do wiadomości. 

 

Przewodniczący Rady Miasta nie odnotował żadnych zgłoszeń w tym punkcie.  

 

 

Punkt 9 

 

Informacja o działalności Straży Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim za okres  

1 stycznia-31 grudnia 2014 roku. 

Pan Marian Błaszczyński – poinformował, że z Informacją zapoznała się Komisja 

Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego – 

przyjmując je do wiadomości. 

 

Przewodniczący Rady Miasta nie odnotował żadnych zgłoszeń w tym punkcie.  

 

Punkt 10 

 

Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych przez Radę Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego w okresie od 29 stycznia 2014 r. do 27 czerwca 2014 r. (według stanu na 

dzień 30 listopada 2014 r.) wraz z informacją uzupełniającą obejmującą wykonanie 

uchwał z poprzednich okresów sprawozdawczych  

 

Pan Marian Błaszczyński – poinformował, że ze Sprawozdaniem zapoznała się Komisja 

Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego, Komisja 

Rewizyjna, Komisja Kultury i Kultury Fizycznej, Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw 

Mieszkaniowych, Komisja Budżetu, Finansów i Planowania, Komisja ds. Rodziny, Zdrowia, 

Spraw Społecznych i Osób Niepełnosprawnych – przyjmując je do wiadomości. 

 

Przewodniczący Rady Miasta nie odnotował żadnych zgłoszeń w tym punkcie.  

 

Punkt 11  

 

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 12 

Informacja Przewodniczącego Rady Miasta dotycząca interpelacji, które wpłynęły 

między IV a V Sesją Rady Miasta.  
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Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że w okresie międzysesyjnym nie wpłynęła żadna 

interpelacja ani wniosek. 

 

Punkt 13 

Odpowiedzi na zapytania radnych.  

Pani Małgorzata Majczyna: „Jeśli chodzi o ulice Rolnicza – termin jest do 30 września 2015 

r. Mamy również innych inwestorów (Mazowiecka Spółka Gazownicza), których musimy 

skoordynować z wykonawcą budowy drogi. Przetarg na gazociąg dopiero został ogłoszony – 

ma on biec po obu stronach ulicy włącznie z przejściami pod drogą. Dodatkowo na tym 

odcinku położono również światłowód, który musimy brać pod uwagę w naszych pracach. 

Było spotkanie z przedstawicielami spółki gazowniczej i naszego wykonawcy oraz 

inspektorów nadzoru. Wykonawca generalny na pewno nie jest szczęśliwy z powodu tego, że 

gazownicy trochę mu poprzeszkadzają w harmonogramie. Na wstępie powiedział, że ten 

termin będzie musiał być wydłużony o co najmniej 1 miesiąc. Do tej pory warunki gruntowe 

do ulicy Lelewela były w miarę możliwe. Natomiast mamy pełną świadomość, że w okolicy 

ulicy Lelewela, Michałowskiej, aż do torów kolejowych te warunki się znacznie pogarszają. 

Mamy tam do czynienia z kurzawką, wysokim poziomem wód gruntowych. Trudno 

powiedzieć, jaki będzie postęp robót i czy uda nam się jakby zachować dotychczasowe tempo 

prac. Więcej na ten temat będziemy wiedzieć już na naradzie budowy, która odbędzie się 

jeszcze w tym tygodniu. Pisemną odpowiedź (lub telefoniczną) – szczegółową przekaże już 

po naradzie. Jeśli chodzi o ulicę Spacerową – projekt w zasadzie jest gotowy od roku. Na 

prośbę mieszkańców i państwa radnych zmienialiśmy lokalizację przystanku i zatoki 

autobusowej w rejonie ul. Spacerowej 8 – nieruchomości mieszkanki, która zgłosiła również 

zastrzeżenia do projektu zastępczego uwzględniającego jej wcześniejsze postulaty. Chodzi o 

drzewo – orzech – które jej zdaniem powinien znajdować się na terenie jej działki. 

Prowadzone są rozmowy z tą panią i nie jest wykluczone, że w najbliższym czasie zostanie 

skierowany wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W 

budżecie tego roku są zabezpieczone pieniądze zarówno na odszkodowania dla mieszkańców, 

których własności naruszymy i musimy przejąć pod pas drogowy jak i nawet na początek 

robot budowlanych – po przetargu na ulicę Rolniczą mamy oszczędności, które zostały 

przesunięte na kolejne lata z myślą właśnie o rozpoczęciu realizacji ulicy Spacerowej. Jeśli 

chodzi o Rondo Sulejowskie i ul. Śląską – sam projekt na rondo jest zakończony, w tym roku 

będziemy realizować podziały, jakie wynikają z tego projektu tak, aby całe skrzyżowanie 

było kupione pod drogi krajowe. Czeka nas wystąpienie do wojewody o wydanie decyzji 

ZRID. Jeśli chodzi o ul. Śląską – sytuacja jest bardziej skomplikowana. Na wniosek 

mieszkańców doprojektowaliśmy brakujący odcinek kanalizacji sanitarnej. To jest rejon ulicy 

Wiślanej. Na to staramy się w tej chwili o pozwolenie na budowę i to chcemy włączyć do 

przetargu łącznie z całą przebudową drogi. Natomiast sam projekt ronda w pewien sposób 

zaingerował w przebudowę ulicy Śląskiej zmieniając przebieg tej drogi na ok. 20 % długości. 

I z tym fragmentem musimy się zwrócić do wojewody o wydanie projektu zamiennego do już 

istniejącego postanowienia ZRID. Nie mniej pieniądze na realizację ulicy Śląskiej są 

zabezpieczone w WPF i w tym roku musimy rozpocząć roboty, tak aby nie stracić ważności 

tego pozwolenia ZRID. Obwodnica – czyli ta w tej chwili droga gminna o  takim długim 

numerze, która jest w budżecie – projektant ma dwumiesięczne opóźnienie. Ma świadomość 

też tego, że Czekaja go kary umowne związane z przekroczeniem tego terminu. W dniu 

dzisiejszym wpłynęła do nas informacja, że Starosta Opoczyński wydał dla nas pozwolenie 

wodnoprawne – to jest jeden z elementów, które są nam potrzebne do złożenia wniosku o 

pozwolenie na budowę. Z tego co wiem  trwają ostatnie uzgodnienia projektu w PWiK i tak 
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na początku marca (mam nadzieję) ten projekt otrzymamy  i będzie okazja, żeby dalej 

procedować pozwolenie na budowę. Ulice, którym mija gwarancja: nie tylko ulice, wszystkie 

obiekty mamy spisane i prowadzimy rejestr takich terminów. W tym roku kończy się 

gwarancja z tyt. wcześniej wykonanych robót dla 21 zadań. One wszystkie (szczególnie ulice) 

staramy się co roku przeglądać i spisywać z tego protokoły a już szczególnie, kiedy ten okres 

gwarancyjny się kończy – uwalniamy wtedy zabezpieczenie należytego wykonania umowy i 

staramy się, żeby to zawsze było poprzedzone takim protokolarnym przeglądem ze strony 

wszystkich użytkowników (zarówno wodociągi, czasem jest to ciepłownia, czasem ZDiUM a 

czasem inni użytkownicy – w przypadku obiektów kubaturowych). Kto odpowiada za usterki 

orlików? Oczywiście orliki objęte są również okresem gwarancji. Jeden z nich (przy ul. 

Wysokiej) kończy się ta gwarancja w tym roku i wiem, że są zgłoszone usterki przez 

dyrektora szkoły. Firma czekała na odpowiednie warunki pogodowe, aby móc te usterki 

poprawić. 

Pan Jacek Hofman – odpowiadając na pytanie pana Przemysława Winiarskiego powiedział: 

„Zanieczyszczanie drogi publicznej w polskim prawie stanowi wykroczenie, za które to 

prawo przewiduje karę grzywny, ukaranie mandatem karnym i niejednokrotnie strażnicy takie 

interwencje podejmują – co prawda głównie dotyczy to wyjazdu z terenów budów i wówczas 

zwracamy uwagę kierownikom tychże budowanych obiektów na konieczność zakochania 

czystości przy wyjeżdżaniu pojazdów na drogi publiczne. Zwrócimy się z prośbą do 

właściciela tego terenu, o to żeby również na to zwrócił kierowcom uwagę. Nie jest to sprawa 

prosta, bo tam jest dosyć duży ruch tych pojazdów różnych – nie związanych, jak w 

przypadku budowy jakimś jednym tylko celem, ale spróbujemy takie działania podjąć 

szczególnie teraz, kiedy faktycznie ziemia jest mokra i to widać na terenie miasta.” 

Pan Przemysław Winiarski: „Myślę, że samo zwracanie uwagi nie pomoże. Czy nie ma 

możliwości zobowiązania jeżeli ktoś prowadzi firmę zajmującą się sprzedażą materiałów 

budowlanych do utwardzenia terenu – a jeżeli nie ma to bardzo bym poprosił o wykaz np. z 

jednego miesiąca przykładowego nałożonych kar na tych, którzy nie przestrzegają zakazu 

zanieczyszczania drogi. Proszę w takim razie o uzupełnienie odpowiedzi na piśmie wraz z 

przedstawieniem takiego wykazu.” 

Pan Andrzej Kacperek – odpowiadając na pytanie dot. ciszy nocnej powiedział: „Oczywiście 

pochylimy się nad problemem przygotowania projektu uchwały Rady Miasta. Oczywiście 

musimy mieć świadomość, tak jak pan przewodniczący powiedział, że jest to problematyka 

dosyć trudna i trzeba mieć świadomość tego, że wojewoda w ramach nadzoru prawnego może 

zakwestionować nam oczywiście taką przyjętą uchwałę Rady Miasta.” 

Pan Krzysztof Chojniak: „Pójdziemy oczywiście tą drogą po to chociażby, żeby sprawdzić – 

choć mamy tutaj obawy, które artykułował pan przewodniczący Brylski a dotyczące 

zakwestionowania przez służby prawne. Niezależnie od tego wystosowałem pismo do 

Prezydenta RP z prośbą o to, aby on w ramach swojej inicjatywy ustawodawczej mógł 

spowodować takie unormowanie legislacyjne, które dawałoby delegację samorządom 

bezdyskusyjne do podejmowania tego rodzaju decyzji. Niezależnie od tego – bo ta procedura  

jeśli w ogóle zostanie wszczęta przez Kancelarię Prezydenta  to ona na pewno potrwa dość 

długo – przygotujemy odrębny projekt uchwały w ramach obowiązującego obecnie prawa  

i zobaczymy jak to zadziała. Ale myślę, że takie odgórne unormowanie dawałoby delegację 

dla wszystkich samorządów, które borykają się z tego rodzaju problemami, aby podejmować 

uchwały niezagrożone w świetle obowiązującego prawa.” 

Pan Ludomir Pencina: „Chciałem się przyłączyć do tych słów pana prezydenta i pana 

Brylskiego i zaproponować może zmniejszenie – żeby to było w miesiącach letnich na razie 

(nie przez cały rok tylko od maja do września). Bo to w okresie zimowym chyba nie ma 

sensu, bo te ogródki i restauracje nie mają już takiego powodzenia. Można też na razie zacząć 
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od godziny 23 a nie od razu od 24 – może to będzie bardziej do strawienia dla mieszkańców 

tych domów.” 

Pan Jarosław Bąkowicz: „Jakieś 6 lat temu istniała baza numerów telefonów, w której 

posiadaniu był ówczesny Zespół Rzecznika Prasowego i takie smsy za pośrednictwem bramki 

internetowej były wysyłane do mieszkańców. Otrzymywaliśmy jednak wiele informacji 

zwrotnych, że mieszkańcy nie życzą sobie tego typu informacji w związku z czym 

zaprzestaliśmy tego procederu. Został on reaktywowany wraz z utworzeniem Centrum 

Informacji Turystycznej gdyż Centrum organizując różnego rodzaju gry i wydarzenie o 

charakterze turystycznym wysyłało informacje dla podających dobrowolnie numery swoich 

telefonów mieszkańców miasta. Każdy uczestnik imprez organizowanych przez CIT jest o 

tym informowany i ta baza powstaje. Jest już kilkaset osób w tej bazie. Niemniej jednak na 

stronie internetowej Urzędy Miasta znajduje się kalendarz imprez – dostępny również w 

urządzeniach mobilnych – i osoby zainteresowane mogą znaleźć informacje na temat 

planowanych imprez. Stoimy również w przeddzień zmiany strony internetowej i przy 

tworzeniu tej nowej strony pomyślimy jeszcze o jakiś dodatkowych elementach, które 

mogłyby rozwiązać sprawę, która poruszył pan radny.” 

Pan Mariusz Staszek: „Chodziło mi o stworzenie takiej aplikacji, po pobraniu której 

zainteresowane osoby otrzymywałyby na swoje urządzenia mobilne informacje o imprezach 

miejskich. Informacje na temat kwestii technicznych proszę przedstawić na posiedzeniu 

komisji, kiedy będziemy omawiać sprawy promocji i działań z tym związanych, jakie 

moglibyśmy podjąć.” 

Pan Krzysztof Byczyński: „Oczywiście chodnik na ulicy Ludowej o ile środki wolne 

podzielone na wiosnę pozwolą na zrealizowanie tego – mamy to na liście priorytetowej 

uzgodnionej wcześniej z panem prezydentem. Jeśli chodzi o ulicę Leszczynową – zrobimy 

wizję w terenie i wtedy będę miał wiedzę ile to kosztuje – czy ruszyć to z umowy remontowej 

czy trzeba będzie odrębnym zadaniem to spróbować zrealizować. Udzielę w tej sprawie 

odpowiedzi na piśmie.” 

Pan Mariusz Staszek – poprosił, aby mógł być zaproszony na tę wizję w terenie. 

Pan Krzysztof Byczyński – odpowiadając na pytanie pana Piotra Masiarka powiedział, że 

temat ronda Kostromska/Polna wraca tu co jakiś czas i oczywiście wszystko można 

technicznie tylko na to potrzebne są pieniądze. Przebudowa tego ronda będzie wymagała np. 

naruszenia mostu na Strawie. Nie wiem czy to akurat w tym momencie jest zasadnie. 

Konsultowałem to również z przedstawicielami Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i 

przyjęliśmy taki punkt widzenia, że w związku z tą inwestycją, która dotyczy przedłużenia 

obwodnicy w kierunku ul. Wojska Polskiego część ruchu prawdopodobnie z ulicy 

Kostromskiej może odciążyć ten odcinek i przenieść się tam. Ale bardziej – i próbowaliśmy 

do tego przekonać pana prezydenta – wskazana byłaby budowa ronda na skrzyżowaniu ul. 

Kostromskiej i Wojska Polskiego – tym bardziej, że tam w narożu pojawia się prywatny 

inwestor, który we własnym zakresie również część prac jest w stanie wykonać. Natomiast to 

miejsce, które dzisiaj budzi tyle emocji mogłoby powrócić do skrzyżowania równorzędnego.  

Samo porządkowanie to jest… bardzo często korzystam z tego miejsca i to widać, jak 

kierowcy łamią przepisy ruchu drogowego. Nie traktują tego jako ronda tylko jadąc ul. 

Kostromską uważają, że mają pierwszeństwo i nawet nie używają migaczy z chwilą 

opuszczania ronda. Nie odpowiem wprost, że poprawię tam estetykę na zasadzie… Póki co 

bym tego nie ruszał i starałbym się o zadbanie o stan techniczny tych elementów, które są tam 

rozłożone.” 

Pan Piotr Masiarek: „Prosiłbym, aby ten stan techniczny poprawić, bo nie wygląda to 

najlepiej. Często jest to połamane. Póki nic innego nie możemy z tym zrobić to niech to 

wygląda przynajmniej estetycznie – żeby nie budziło tyle kontrowersji.” 
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Pan Krzysztof Byczyński: „Postaram się jak najszybciej zareagować.” 

 

Pan Rafał Czajka: „Mam doświadczenie poruszania się przez to skrzyżowanie (kiedyś) – 

rondo (obecnie). Faktycznie jest nieporównywalny komfort wyjazdu z ulicy Polnej w ul. 

Kostromską niż to było wcześniej. Oczywiście sprawa postrzegania wizualnego tego ronda 

jest kwestią indywidualną każdego kierowcy, ale chciałbym żebyśmy postrzeganie tego ronda 

nie ograniczali tylko do jego strony wizualnej. W Kielcach na jednej z głównych ulic jest 

podobne rondo (namalowane na ulicy kółko). Przejeżdżający tamtędy transport doskonale 

sobie na tym rondzie radzą – nie rozumiem dlaczego piotrkowianie mają z tym kłopot  

i postrzegają nasze rondo negatywnie. To nie jest tylko i wyłącznie kwestia Kielc. Ronda 

takie występują w całej Europie. Pan Byczyński mówił o potrzebie budowy ronda  

na ul. Kostromskiej i Wojska Polskiego – na natomiast oczekuję odpowiedzi pana prezydenta 

na pytanie pana radnego Gajdy na temat potrzeby budowy ronda na skrzyżowaniu  

ul. Dmowskiego i Armii Krajowej. Potrzeb jest wiele, ale powinniśmy się skoncentrować  

na jakiś priorytetach.” 

 

Pan Krzysztof Byczyński – odpowiadając na drugie pytanie pana Piotra Masiarka powiedział, 

że ogrodzony teren przy skrzyżowaniu ul. Słowackiego i Armii Krajowej jest terenem 

prywatnym. „Nie pamiętam, co tam będzie realizowane. Uzgadniany był wjazd od ul. 

Słowackiego”. 

 

Pan Krzysztof Byczyński: „Jeśli chodzi o ulicę Świerczowską to ja też mam to w priorytetach 

i pracownice u mnie wiedzą jak mają zareagować i od kogo wyegzekwować ten stan. Tylko to 

nie jest pora na tego typu prace. Niższa temperatura w nocy powoduje to, że grunt jest 

przemarznięty. Apeluję o kilka tygodni cierpliwości – na wiosnę na pewno zostanie to 

wyegzekwowane.” 

 

Pan Krzysztof Byczyński – odpowiadając na pytania pana Krzysztofa Kozłowskiego 

powiedział: „Ja bym prosił o doprecyzowanie. W których lokalizacjach to jest? Chodzi mi o 

to, żebyśmy mogli sprawdzić w terenie, co tam się da zrobić? Reakcja wobec wszystkich 

przystanków nie wiem, czy ma tu uzasadnienie. Mam serdeczną prośbę, aby pan powiedział, 

o jakie konkretnie przystanki chodzi?” 

 

Pan Krzysztof Kozłowski: „Ja mówię o tych przystankach, gdzie oświetlenie uliczne 

uniemożliwia odczytanie rozkładu jazdy – kiedy na przykład jest wiata zadaszona i jest 

przyklejony aktualny, ładny rozkład jazdy. Ale przyjdzie osoba starsza wieczorem i nie jest w 

stanie często odczytać, o której godzinie będzie autobus.” 

 

Pan Krzysztof Byczyński: „Jeśli chodzi o zastoje wody na ul. Jerozolimskiej to reakcja jest 

podobna jak w odniesieniu do ul. Świerczowskiej. Natomiast jeśli chodzi o oszczędności to 

teraz nie odpowiem w cyfrach, bo trzeba wiedzieć, że zima to nie jest tylko przełom roku 

2014/2015. Ja mam ten przetarg rozpisany na  dłuższy okres i jeszcze czeka nas zima 

przełomu roku 2015/2016. Więc trudno jest dzisiaj mówić o oszczędności. Mało tego – 

przesuwanie potem środków finansowych z jednego paragramu na drugie i tak będzie 

przechodziło przez państwa ręce. I dopiero wtedy będzie to doprecyzowane. Nie ma czegoś 

takiego – ja się nie spotkałem z takim rozwiązaniem, żeby z akcji zima można było przerzucić 

pieniądze na budowę dróg od razu – musi to być przez państwa zaakceptowane. Nie jestem w 

stanie natomiast dzisiaj powiedzieć, jakiego rzędu są to kwoty w tej chwili.” 
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Pan Adam Karzewnik – odpowiadając na pytania pani radnej Czechowskiej powiedział: „Jeśli 

chodzi o zbiornik Bugaj i własność wody to nie podlega wątpliwości, że woda jest własnością 

Skarbu Państwa, ale zarządza tym wojewoda. Są kontrowersje co do samego zbiornika 

natomiast woda na pewno nie na należy do gminy. Skądinąd wiem, że pan prof.. Zalewski  - 

wiem to z ust dyrektora Wojewódzkiego Zarządu Gospodarki Wodnej – najprawdopodobniej 

ma robić jakieś badania dotyczące  możliwości oczyszczenia tego zbiornika – zarówno wody 

jak i (podejrzewam) również dna. Ja to wyjaśnię w tym tygodniu, czy to faktycznie pan 

profesor ma się tym zająć już czy to są na razie takie dywagacje. Dostarczyliśmy pewne 

materiały dotyczące zbiornika Bugaj po to, żeby można było rozpocząć badania. Natomiast 

jeśli chodzi o tereny zielone i nasadzenia – to oczywiście zajmiemy się tym tematem w 

przyszłości.” 

 

Pan Bronisław Brylski: „Ja myślę, że wszyscy się zgodzimy w kwestii złożonych wniosków 

czy propozycji pani radnej Czechowskiej ponieważ ja kiedyś postulowałem instytucję 

ogrodnika miasta, czyli takiej osoby, która by się tym zajmowała – to mógłby być architekt 

zieleni itd. Natomiast problem jest: Skwer Nauczycieli Tajnego Nauczania, Skwer Rawity 

Witanowskiego, Plac Kościuszki itd. Jest tych terenów zielonych poza parkami bardzo dużo i 

teraz prośba taka – bardzo poważnie popierająca wniosek pani Czechowskiej – żebyśmy się 

zastanowili: mamy początek marca czyli przy wszystkich pracach porządkowych, 

pielęgnacyjnych, kosmetycznych dotyczących zieleni moglibyśmy się tym problemem zająć. 

A jeżeli z tego wystąpienia pani radnej wynika, że moglibyśmy na to pozyskać środki to 

byłaby to wielka sprawa, żeby kompleksowo zadbać o to co mamy a w perspektywie, w tym 

samym programie to co możemy pozyskać, czyli ewentualnie nowe nasadzenia. Bardzo bym 

prosił pana prezydenta, abyście się pochylili jak te pisma przyjdą. To wystąpienie pani radnej 

jest bardzo sensowne i bardzo potrzebne miastu.” 

 

Pan Andrzej Kacperek: „W roku bieżącym koordynatorem prac związanych  

z przygotowaniem projektu uchwały dot. budżetu obywatelskiego 2016 jest pan Grzegorz 

Adamczyk. W tej chwili trwają prace nad projektem uchwały i mam nadzieję, że na marcowej 

sesji Rady Miasta będziecie państwo obradować nad projektem uchwały w tym przedmiocie. 

Chcemy, aby prace nad projektami zakończyły się w zasadzie w okresie pomiędzy 15 a 20 

października tego roku, tak aby w projekcie budżetu miasta na rok 2016 zapisać te projekty, 

które zwyciężą w głosowaniu. Odbyliśmy kilka spotkań, na których wymienialiśmy się 

swoimi doświadczeniami i uwagami dotyczącymi projektu pilotażowego budżetu 

obywatelskiego i pewne spostrzeżenia w projekcie uchwały czy też towarzyszącym 

zarządzeniu Prezydenta Miasta będą uwzględnione. Także nieco lepiej będzie rozstrzygnięta 

kwestia potwierdzenia. To potwierdzenie – jak wyjaśniali nam informatycy odpowiedzialni za 

sferę głosowania internetowego – było, ale dla wielu głosujących internetowo nie było to na 

tyle wyraźne, żeby mogli to dostrzec. W  związku z tym dochodziło do takich sytuacji, że 

brali udział w głosowaniu kilkakrotnie – oczywiście głos był liczony jeden raz, ale 

towarzyszyło temu trochę zbędnej pracy i wysiłku. Myślę, że sesja marcowa będzie  tą sesją, 

kiedy państwo przyjmiecie projekt uchwały a my przystąpimy później do realizacji tegoż 

projektu.” 

 

Pan Marek Domański: „System ostrzegania i alarmowania miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

składa się z 23 syren. 19 z nich jest mechanicznych a 4 są elektroniczne z megafonami, przez 

które można podawać sygnał głosowy. Taki trening był zaplanowany przez panią wojewodę, 

bo ustawa na zobowiązuje, żeby raz do roku coś takiego przeprowadzić. Zmienił się tam 

operator i my żeśmy wysłali tez obserwatorów w różne strony miasta i nam się wydaje – a 

nawet jesteśmy pewni – że sygnał wszędzie dochodził. Jeśli pan nie wierzy – można przyjść 
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do nas na centrum sprawdzić, jest mapa rozmieszczenia syren oraz ich zasięg. Ten głos 

powinien dochodzić wszędzie.” 

 

Pan Piotr Gajda: „Ja słyszałem skargi bo te syreny przy SP nr 13 wyły ponad godzinę. 

Powodowało to poważne zakłócenia. Czy potrzeba aż tak długiego wycia? W szkole nie 

można było zajęć prowadzić a i mieszkańcy się denerwowali.” 

 

Pani Małgorzata Majczyna: „Projekt dotyczący części rekreacyjnej między ul. Belzacką a Al. 

Sikorskiego wymaga dofinansowania ze strony środków marszałka i ministra sportu. Ta 

umowa jest jeszcze przed nami. Wniosek w tej sprawie o dofinansowanie został złożony. W 

budżecie posiadamy środki, które pozwolą na rozpoczęcie procedury przetargowej i realizację 

tego zadania w tym roku. Opóźnienie w ogłoszeniu przetargu wiąże się z tym, że na wniosek 

OSiR doprojektowujemy jeszcze drogę dojazdowa do hali balonowej od strony ulicy 

Belzackiej i chcemy, żeby ten zakres również był objęty tym przetargiem. W zakresie części 

rekreacyjnej będzie siłownia zewnętrzna dla dorosłych, plac zabaw dla dzieci, linarium i 

ścianka wspinaczkowa. Oprócz tego kącik wypoczynkowy, zieleń i elementy oddzielające ten 

teren od ścieżki rowerowej oraz oświetlenie terenu.” 

 

Pan Krzysztof Byczyński – odpowiadając na pytanie dot. ul. Baczyńskiego powiedział, że w 

tej sprawie zorganizowana będzie wizja w terenie. 

 

Pan Marian Błaszczyński – odpowiadając na pytanie pana Piotra Gajdy powiedział, że ramach 

posiadanych kompetencji zawodowych udzieli panu radnemu Brylskiemu wykładu. 

 

Pan Piotr Gajda – poprosił o informację w tej sprawie na piśmie, tak, żeby mógł ją pokazywać 

panu Brylskiemu. 

 

Pan Krzysztof Byczyński – odpowiadając na pytanie dotyczące oznakowania na ul. Górnej 

powiedział, że udzieli radnemu Gajdzie pisemnej odpowiedzi. 

 

Pan Piotr Gajda – powiedział, że rodzice uczniów pobliskiej szkoły prosili o zamontowanie 

znaku ostrzegawczego o przejściu dzieci przez ulicę  i odpowiedni znak ograniczenia 

prędkości – zwłaszcza w godzinach szczytu komunikacyjnego. Tam przejeżdżają obecnie 

samochody z bardzo dużą prędkością. Tam akurat „stopka” nie ma. 

 

Pan Adam Karzewnik – odpowiadając na pytanie dotyczące badania szlaki odpowiedział: 

„Zwrócimy się do właściciela nieruchomości, żeby podał nam źródło pochodzenia tej szlaki  

i ewentualne badania. Jeśli nie to najprawdopodobniej wystąpimy do BIOŚ  

o przeprowadzenie takiej kontroli.” 

 

Pan Andrzej Kacperek – odnosząc się do wcześniejszego pytania powiedział, że problem 

nadmiernej prędkości pojazdów można rozwiązać poprzez wystąpienie do policji  

o pozwolenie na ustawienie fotoradaru i wówczas straż miejska pomoże opanować ten 

problem. 

 

Pan Piotr Gajda – zasugerował konieczność ustawiania fotoradaru również na połączeniu  

ul. Żelaznej i Dmowskiego. 
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Pani Wiesława Olejnik – przypomniała, że kiedyś wcześniej wnioskowała, aby na 

skrzyżowaniu ul. Dmowskiego i Żelaznej inaczej zorganizować ruch pojazdów – chociażby 

poprzez organizację ronda. 

 

Pan Krzysztof Byczyński: „Pani radna zwróciła uwagę na rozbieżność tego co ja mówiłem a 

tym, co powiedział przedstawiciel policji w radio. Odnoszę wrażenie, że nie ma tu 

rozbieżności. Odpowiadając wówczas na pani pytanie wspomniałem, że my pracujemy nad 

zmianą sygnalizacji świetlnej na tym skrzyżowaniu. Po pierwsze chcieliśmy dołożyć drugi 

lewoskręt z Armii Krajowej w kierunku wiaduktu na ul. Piłsudskiego (to się wiąże ze zmianą 

całości) i również w tym momencie gdyby ta zmiana nastąpiła byłoby przyzwolenie dla 

zawracających jadących ul. Piłsudskiego – ze świadomością (i o tym również mówiłem), że 

odbędzie się to kosztem pieszych, którzy będą musieli przechodzić to skrzyżowanie na raty. 

Ja o tym mówiłem i nie sądzę, żeby policjant przedstawiając swoje racje odmiennie to 

interpretował.” 

 

Pani Wiesława Olejnik: „Może nie tyle odmiennie to interpretował co pan dawał jeszcze 

pewnego rodzaju możliwość rozmowy, zbadania sprawy i być może wzięcia pod uwagę 

takich zmian przy okazji wprowadzania takiego dodatkowego pasa ruchu. Natomiast policjant 

– miałam okazję to słyszeć w radio – właściwie zdecydowanie powiedział, że nie ma 

możliwości takiej zmiany wprowadzić no bo jeszcze bardziej zaburzy to ruch pieszych na 

tamtym terenie. Czyli on zamyka tę drogę – pan nie, za co panu dziękuję i mam nadzieję, że 

dalej będziemy w tej sprawie rozmawiać, że nie jest to sprawa zamknięta.” 

 

Pan Krzysztof Byczyński: „Tylko proszę wziąć pod uwagę procedurę. My oczywiście 

musimy mieć na tę okazję projekt organizacji ruchu, który musi przejść procedurę 

zatwierdzania – najpierw zaopiniowania potem zatwierdzania. Skoro przedstawiciel policji 

wchodzi również w skład Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego to tam może też nie 

być jednomyślności. Więc gramy dalej.” 

 

Pani Wiesława Olejnik: „Kiedy odbędzie się kolejne posiedzenie tej Komisji? Czy będzie 

możliwość, aby w niej uczestniczyć.” 

 

Pan Krzysztof Byczyński: „Zawsze robiłem tą komisję w czwartek po sesji. Ale w tym 

tygodniu mam nawał pracy i innych obowiązków i przesunąłem wstępnie posiedzenie tej 

komisji na następny czwartek na godz. 9.00. Serdecznie zapraszam panią radną.” 

 

Pan Krzysztof Byczyński – odnosząc się do pytanie dot. chodnika na ul. Narutowicza 

powiedział: „Nie podzielam pani poglądu, że nic w tej sprawie się nie dzieje. Wystąpiliśmy z 

wnioskiem o wycinkę drzew. Ja muszę poczekać na papier na tą chwilę. Nie mogę wpuszczać 

ekipy, żeby prostowała chodnik, bo nie są jeszcze usunięte drzewa. Dopiero decyzja powie 

czy mam zgodę i usuwam drzewa i naprawiam chodnik, czy nie mam zgody na wycinkę 

drzew i będę musiał zrobić tylko takie ograniczone naprawy na tym odcinku.” 

 

Pani Małgorzata Majczyna: „Zgodnie z umową ten remont (Wojska Polskiego miedzy P.O.W. 

a ul. Toruńską) kończy się 30 lipca. Na razie wszystkie działania wyprzedzają harmonogram. 

Dla mnie on nie trwa za długi tylko trwa szybciej niż powinien. Oczywiście robimy wszystko 

wykorzystując łagodną zimę, żeby ten termin skrócić – nawet do końca czerwca, albo połowy 

maja. Ale różne rzeczy odkrywamy po drodze i nie ukrywam, że tam również mamy partnera 

w postaci spółki gazowniczej, która wykorzystując nasze zajęcie pasa drogowego wykonuje 

swoje inwestycje. Napotykamy na różne niespodzianki jak kable zakładu energetycznego, do 
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których się nie chcą przyznać bo u nich ich nie ma a u nas są. Musimy sprawdzać, czy są pod 

napięciem czy nie. Różne przyłącza gazociągowe nam się odkrywają – na innych poziomach 

niż na mapie – ale to jest rutyna. Na każdej inwestycji to jest. W piątek będę wiedziała więcej 

- o ile skrócimy ten termin. Odbyły się trzy spotkania z przedsiębiorcami, którzy tam 

prowadzą działalność i na ich wniosek zarówno dostawy do sklepów jak i ruch klientów 

odbywa się cały czas. To nie jest tak, że odcięliśmy ten fragment miasta od dojazdów. 

Wykonawca wie, że ma w trudnych i w ważnych sprawach reagować na prośbę czy 

mieszkańców czy przedsiębiorców. Wzmożone natężenie ruchu obserwujemy i na trasie W-Z 

i na ul. Słowackiego i to szczególnie w godzinach szczytu jest nasilone. Ale robimy wszystko, 

żeby zminimalizować te uciążliwości. Projekt organizacji na czas budowy jest zawsze 

uzgadniany z zarządcą drogi i z  policją. To są dwie instytucje, od których wszystko zależy.” 

 

Pan Krzysztof Byczyński – odnosząc się do pytania w sprawie przejścia podziemnego przez 

wiadukt PKP powiedział, że odpowie na to pytanie na piśmie. „Myśmy kilkakrotnie już 

reagowali wobec kolei, która ma nieporegulowane stany wód swoich opadowych – łącznie z 

ropopochodnymi, które się tam właśnie przedostały, a które spowodowały właśnie 

zniszczenia uszczelnień. To jest obiekt inżynierski, który będzie wymagał pewnie większych 

nakładów do doprowadzenia go do rzeczywiście stanu używalności. Bo faktycznie kapie tam 

na głowę wyjątkowo. Zajmę się tym na pewno.” 

 

Pan Bogdan Munik: „W minioną sobotę i niedzielę następowała wymiana central 

telefonicznych w lokalizacjach urzędu. Od poniedziałku nastąpiło dostrajanie systemów. 

Oczywiście mogły się zdarzyć chwilowe trudności, ale w trakcie przerwy w dniu dzisiejszym 

wyszedłem, wykonałem telefon – jest łączność nawiązywana (oczywiście pod warunkiem, że 

z drugiej strony będzie osoba, która telefon odbierze lub że telefon nie będzie zajęty. W takich  

sytuacjach następuje przerwanie połączenie i należy jeszcze raz wybrać.” 

 

Pani Wiesława Olejnik: „Ja słyszałam natomiast informacje mówiące o tym, że może ten 

czas, żeby to dostroić – iż czas przełączenia, czy… Ktoś dzwoni do urzędu i ten moment 

przełączenia do danej jednostki i zanim ktoś tam odbierze – żeby on był odpowiedni. Bo 

okazuje się, że tu się już rozłącza na tej linii. Wiem, że pracownik schodził do interesanta, bo 

nie można się było w żaden sposób połączyć.” 

 

Pan Bogdan Munik: „Nie mylmy kwestii. Pani mówi o infolinii czyli o linii bezpłatnej, kiedy 

to mieszkaniec dzwoni i operator infolinii przełącza na drugą linię – tam, gdzie interesant, 

mieszkaniec sobie życzy, żeby porozmawiać i połączenie jest nawiązywane natomiast ulega 

przerwaniu jeżeli linia jest zajęta – czyli pracownik prowadzi z kimś rozmowę telefoniczną 

lub też gdy nie odbiera telefonu. Natomiast inną jest sytuacja taka, kiedy przyjdzie 

mieszkaniec niepełnosprawny do siedziby urzędu na Pasażu lub na ul. Szkolną, gdzie 

pracownik punktu informacyjnego prosi o zejście pracownika merytorycznego celem 

obsłużenia tegoż mieszkańca, aby on nie wspinał się po schodach. Jeżeli pani radna będzie 

miała na przyszłość jakiekolwiek w tym zakresie informacje to proszę bezpośrednio 

telefonicznie lub osobiście do mnie się zwracać.” 

 

Punkt 10 

 

Sprawy różne.  

 

Pani Wiesława Olejnik – poinformowała, że zawiązał się w Piotrkowie – któryś już rok z 

kolei – Komitet Organizacyjny Obchodów „Piotrków Pileckiemu”. Co roku organizowane 
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były marsze. W tym roku – tak jak w poprzednim – nie jest to tylko marsz. Jest to cały cykl 

wydarzeń: wystawa, wykłady, lekcje tematyczne, koncerty, konkursy plastyczne dla szkół 

podstawowych, gra miejska. Pismo w tej sprawie otrzymali wszyscy państwo radni. Pani 

Olejnik poprosiła, aby wszyscy włączyli się aktywnie do uświetnienia, upamiętnienia 

bohatera jakim jest pułkownik Witold Pilecki. Obchody są planowane w dniach 17-24 maja.” 

 

Pani Krystyna Czechowska – poprosiła służby odpowiadające za bezpieczeństwo (policję) o 

interwencje w związku z notorycznym łamaniem przepisów ruchu drogowego przez 

kierowców jadących od strony Sulejowa na skrzyżowaniu ul. Sulejowskiej i Dalekiej. 

 

Pan Piotr Gajda – zaproponował, aby na niebezpiecznym zakręcie drogi pomiędzy wiaduktem 

na ul .Wierzejskiej a mostem na Wierzejce ustawić lub namalować znaki ostrzegające przez 

niebezpiecznym zakrętem. Wyraził obawę, aby ktoś kiedyś nie wjechał tam przez nieuwagę  

w bagno. 

 

Pan Piotr Masiarek – zwrócił uwagę, że w poprzedniej kadencji rady miało miejsce szkolenie 

na temat punktu „Zapytania i interpelacje radnych”. Chodzi o to, żeby na ten temat trochę 

porozmawiać, żeby te pytania nie były wykładem a rzeczywiście pytaniami a interpelacje z 

kolei, żeby były w odpowiedni sposób składane. 

 

Pan Bronisław Brylski – odczytał  list, zaproszenie dot. Ogólnopolskiego Biegu „Wilczym 

tropem 2015” w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Urząd 

Miasta oraz OSiR wraz ze Stowarzyszeniem Dzieci i Młodzieży „Harc”, Związkiem 

Strzeleckim „Strzelec” – jednostka strzelecka 1031 oraz Fundacja „Wolność i demokracja” 

zapraszają do wspólnego uczczenia w dniu 1 marca Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy 

Wyklętych. (treść listu w załączeniu do protokołu). 

 

Pan Marian Błaszczyński – poinformował, że 17 marca o godz. 16 zaprasza na prezentację 

elektronicznego systemu funkcjonowania obrad Rady Miasta, funkcjonowania Rady Miasta i 

Biura Rady Miasta 

 

Punkt 11 

 

Zamknięcie obrad V Sesji.   

 

Wobec wyczerpania porządku Przewodniczący Rady Miasta, pan Marian Błaszczyński 

zamknął posiedzenie V Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta 

 

   Marian Błaszczyński 
 

 

 

 

Protokół na podstawie dźwiękowego  
zapisu przebiegu obrad sporządził: 

 

Jan Winiarski  


