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PROTOKÓŁ NR X/15 
 

z X Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, 
która odbyła się w siedzibie Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim, 

ul. Pasaż Karola Rudowskiego 10  
w dniu 24 czerwca 2015 roku 

w godz. 900-1300 

 

Pani Anna Tłustwa: „Po 43 pracy, w dniu 28 lipca odchodzę na emeryturę. Przez 
ostatnie 9 lat wspólnie z państwem tworzyła pozytywny wizerunek Rady Miasta, Biura 
Rady Miasta a pośrednio na pewno i Urzędu Miasta. I korzystając z okazji, że jest  
to moja ostatnia sesja, jaką obsługuję chciałabym wszystkim państwu bardzo 
serdecznie podziękować. Doświadczenie, jakie tutaj zdobyłam jest bezcenne. Dziękuję 
Prezydentowi Miasta, dziękuję Sekretarzowi Miasta – jako moim przełożonym, 
dziękuję Przewodniczącemu Rady Miasta i wszystkim radnym za zaufanie, jakim 
państwo mnie obdarzyli. Dzięki temu moja praca tutaj była – mogę powiedzieć – 
czystą przyjemnością. Dziękuję wszystkim kierownikom a za ich pośrednictwem także 
pracownikom, z którymi miałam przyjemność współpracować. Zawsze, na każdym 
kroku czułam państwa serdeczność i pomoc we wszystkich sprawach w jakich się 
zwracałam. Szczególne podziękowania kieruję zespołowi pracowników Biura Rady 
Miasta, z którymi przez te 9 lat ściśle współpracowałam. Dziękuję im za terminową 
pracę, za to że pracowali z takim zaangażowaniem i wykorzystując swoją wiedzę 
merytoryczną. Byli ze mną i w chwilach radosnych i w chwilach smutnych.  
Za to im dzisiaj dziękuję. Jeżeli były jakieś nietakty z mojej strony to oczywiście 
wszystkich przepraszam. Ja ze swej strony w swojej pamięci na pewno zachowam 
same dobre wspomnienia. Jednocześnie wszystkim państwu życzę, żeby odchodząc  
ze swoich stanowisk czy funkcji mogli powiedzieć, że pełnili ją z taką satysfakcją, 
jaką ja w dniu dzisiejszym odczuwam. Oczywiście 28 lipca rozpoczyna się dla mnie 
pewien nowy etap w życiu. Oczekuję na niego – nie ukrywam – z ciekawością, bo jak 
napisał i wyśpiewał Marek Grechuta: w życiu warte są tylko te dni, których jeszcze nie 
znamy – ważnych jest tych kilka chwil, na które czekamy. I tym przesłaniem kończę  
i jeszcze raz bardzo dziękuję.” 
 
Pan Marian Błaszczyński: „Są takie chwile rzeczywiście, kiedy wzruszenie odbiera 
głos i kiedy naprawdę  gdyby nie to, że człowiek jest mężczyzną to być może  
by zapłakał dlatego, że tak wspaniałego pracownika, tak wspaniałego Kierownika 
Biura Rady Miasta to chyba szukać ze świecą. Naprawdę wszyscy jako radni, jako 
pracownicy również urzędu czuliśmy się bezpiecznie, czuliśmy się komfortowo mając 
tak merytoryczną osobę i oddaną dla sprawy w swoim gronie. Myślę, że jestem 
wyrazicielem wszystkich tutaj obecnych, wszystkich państwa radnych i chcę 
poinformować, że w dowód ogromnych zasług przyznaję pani kierownik Annie 
Tłustwie Srebrny Medal za zasługi dla Piotrkowa Trybunalskiego.” 
 
Pan Bronisław Brylski: „Myślę, że lekkim opóźnieniem jeśli chodzi o jedną sesję  
i z tego miejsca od razu przepraszam w swoim imieniu pana radnego Jana 
Dziemdziorę, ale chcę powiedzieć – jak państwo za pewne wszyscy wiecie – że pan 
Jan miesiąc temu, 2 dni przed sesją odebrał kolejny raz bardzo zaszczytny dyplom 
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Samorządowca Roku. Państwo, którzy się samorządem interesują – a tutaj są tylko 
tacy, którzy się interesują – wiecie, że pan Jan Dziemdziora otrzymał największą ilość 
głosów poparcia w powiecie piotrkowskim – o ile dobrze pamiętam zajął 8 lokatę  
w województwie łódzkim. Jest to ogromne wyróżnienie, ale myślę nie tylko dla pana 
Jana Dziemdziory, ale przede wszystkim dla samorządu piotrkowskiego. I ja tak  
to odbieram, tak to traktuję, z takim szacunkiem chciałbym z tego miejsca w naszym 
imieniu, w imieniu samorządu piotrkowskiego  - myślę, że będę wyrazicielem państwa 
również – panu Janowi serdecznie podziękować.” 
 
Pan Jan Dziemdziora: „Bardzo dziękuję za słowa uznania i za życzenia imieninowe. 
Dzisiejszej sesji nie będę zakłócał pytaniami i interpelacjami – ale odreaguję niedługo 
po sesji.” 
 
 
 

Punkt 1 
 

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad 
 
Pan Marian Błaszczyński – otworzył X Sesję Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 
Stwierdził, że w Sesji uczestniczy 21 radnych, co wobec ustawowej liczby  
23 radnych stanowi quorum, przy którym Rada Miasta może obradować i podejmować 
prawomocne uchwały. 
 
Radni obecni na X 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 
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Pan Marian Błaszczyński powitał Radnych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego jak 
również Prezydenta Miasta – pana Krzysztofa Chojniaka, wiceprezydentów Adama 
Karzewnika i Andrzeja Kacperka, Sekretarza Miasta, Skarbnika Miasta i wszystkich gości 
obecnych na posiedzeniu Rady Miasta.  

 
 

Punkt 2 
 

Przyjęcie zmian do porządku obrad. 
 
Proponowany porządek obrad: 
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie zmian do porządku obrad. 

3. Podjęcie uchwał w sprawie: 

3.1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej;  

3.2. zmiany budżetu Miasta na 2015 rok;  

3.3. przyznania nieruchomości zamiennej w ramach należnego odszkodowania z tytułu 

utraconego prawa własności działki numer 164/1; 

3.4. wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości położonej w 

Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Narutowicza, oznaczonej w ewidencji gruntów 

obrębu 22 jako działka nr 182 o powierzchni 0,1071 ha; 

3.5. sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego zabudowanej 

nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Działkowej 6A; 

3.6. przystąpienia do sporządzenia „Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego; 

3.7. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego; 

3.8. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowo-Regulaminowej Rady Miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego, ustalenia jej składu osobowego oraz zakresu i przedmiotu 

działania. 

3.9. powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów 

powszechnych; 

3.10. zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

4. Interpelacje i zapytania radnych. 

5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta między sesjami. 
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6. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta dotycząca interpelacji, które wpłynęły między 

sesjami. 

7. Odpowiedzi na zapytania radnych. 

8. Sprawy różne. 

9. Zamknięcie obrad X Sesji. 

 
Pan Marian Błaszczyński – wprowadził następujące autopoprawki: „Punkt 3.2 – Podjęcie 
uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2015 rok wraz z autopoprawką, Punkt 3.7 – 
Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu korzystania z Parku im. Ks. J. Poniatowskiego w 
Piotrkowie Trybunalskim, Punkt 3.12 – Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnych 
obwodów głosowania w szpitalach, Domu Pomocy Społecznej, Areszcie Śledczym w 
referendum ogólnokrajowym w dniu 6 września 2015 r., Punkt 3.13 – Podjęcie uchwały w 
sprawie skargi na Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, Punkt 3.14 – Podjęcie 
uchwały w sprawie przeznaczania do wydzierżawienia nieruchomości położonej w 
Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Orlej 11 (Ciepłownia C-1) i Rolniczej 75 (Ciepłownia  
C-2).” 
 
Pan Krzysztof Kozłowski: „Ja nie jestem członkiem Komisji Rewizyjnej, ale chciałem się 
dowiedzieć jakie okoliczności były, jak wyglądał przebieg Komisji Rewizyjnej w punkcie 
rozpatrzenie skargi na Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego skierowanej do Komisji 
czy w jakiś inny sposób przez panią Beatę Zielonkę. Dlaczego my się zajmujemy tym 
problemem i dlaczego mamy podejmować projekt uchwały w tej sprawie. Druga sprawa: 
dlaczego wczoraj w tak ekspresowym tempie na Komisji Administracji w czasie jej trwania 
już, kiedy porządek obrad był już zatwierdzony wprowadzono projekt uchwały odnośnie 
podjęcia uchwały o przedłużeniu umowy dzierżawy dla spółki MZGK do końca marca 2016 
r. – bez żadnej dyskusji, bez żadnego wyjaśnienia. Owszem – pan prezydent Karzewnik 
próbował krótko wyjaśnić, dlaczego tak jest. Jednym z powodów miała być taka sprawa, że 
jeżeli by się do końca sierpnia nie dokonało wyboru oferenta no to żeby nie było od 1 
września kłopotów z wyborem wprowadzamy taki projekt, żebyśmy byli zabezpieczeni, 
gdyby nie doszło do finału rozmów na II etapie wyboru oferenta, czyli II etapie tego 
konkursu. Mamy natomiast wątpliwości  co do zasady, jak to się wszystko dzieje, dlaczego 
tak jest. Uważamy, że jest to nie w porządku, chcemy wiedzieć, dlaczego do tej pory nie 
dokonano wyboru tego oferenta, dlaczego to się tak bardzo przedłuża – bo sprawa budzi wiele 
wątpliwości. Rozmawiałem z pracownikami, którzy są zaniepokojeni i wręcz mówią, że to nie 
tylko wątpliwości wywołuje, ale wręcz widzą w tym wiele podejrzeń, ale to jest stwierdzenie 
bardzo nieodpowiedzialne.” 
 
Pan Rafał Czajka: „Uzupełniając wypowiedź pana radnego Kozłowskiego chciałem tylko 
uzupełnić, że wprawdzie porządek posiedzenia Komisji był już przyjęty, ale ten projekt 
wpłynął w momencie, kiedy Komisja była w punkcie Uzupełnienie porządku obrad  w 
związku z tym, że kilka jeszcze projektów wpłynęło w ostatnim czasie. Porządek obrad został 
automatycznie jakby o ten jeden punkt uzupełniony i nie było tak, że Komisja obradowała i 
ten projekt się nagle pojawił tylko byliśmy w punkcie Uzupełnienie porządku obrad.” 
 
Pan Marian Błaszczyński: „Merytorycznie pochylimy się nad tymi wszystkimi 
zagadnieniami, kiedy dojdziemy do tych punktów.” 
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W wyniku przeprowadzonego głosowania (19-0-2) Rada Miasta przyj ęła proponowany 
porządek obrad IX Sesji Rady Miasta w następującym brzmieniu: 
 
 
Proponowany porządek obrad: 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie zmian do porządku obrad. 

3. Podjęcie uchwał w sprawie: 

3.1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej;  

3.2. zmiany budżetu Miasta na 2015 rok wraz autopoprawką Prezydenta Miasta;  

3.3. przyznania nieruchomości zamiennej w ramach należnego odszkodowania z tytułu 

utraconego prawa własności działki numer 164/1; 

3.4. wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości położonej w 

Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Narutowicza, oznaczonej w ewidencji gruntów 

obrębu 22 jako działka nr 182 o powierzchni 0,1071 ha; 

3.5. sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego zabudowanej 

nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Działkowej 6A; 

3.6. przystąpienia do sporządzenia „Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego; 

3.7. Regulaminu korzystania z Parku im. Ks. J. Poniatowskiego w Piotrkowie 

Trybunalskim 

3.8. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego; 

3.9. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowo-Regulaminowej Rady Miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego, ustalenia jej składu osobowego oraz zakresu i przedmiotu 

działania. 

3.10. powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów 

powszechnych; 

3.11. zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego; 

3.12. utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach, Domu Pomocy 

Społecznej, Areszcie Śledczym w referendum ogólnokrajowym w dniu 6 września 

2015 r.; 

3.13. skargi na Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego; 
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3.14. przeznaczania do wydzierżawienia nieruchomości położonej w Piotrkowie 

Trybunalskim przy ulicy Orlej 11 (Ciepłownia C-1) i Rolniczej 75 (Ciepłownia  

C-2) 

4. Interpelacje i zapytania radnych. 

5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta między sesjami. 

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

sesjami. 

7. Odpowiedzi na zapytania radnych. 

8. Sprawy różne. 

Zamknięcie obrad X Sesji. 
 

Punkt 3 
 

Podjęcie uchwał 
 
 

Punkt 3.1 
 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego  
 

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna 
Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna 

 
W wyniku przeprowadzonego głosowania (13-0-8) Rada Miasta podjęła Uchwałę  
Nr X/124/15 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego 
 

Punkt 3.2 
 
 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2015  rok wraz z autopoprawką 
Prezydenta Miasta 
 
 
Opinie Komisji: 

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna 
Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna 

 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania (13-0-8) Rada Miasta podjęła Uchwałę  
Nr X/125/15 w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2014 rok wraz z autopoprawką 
Prezydenta Miasta 
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Punkt 3.3 
 

Podjęcie uchwały w sprawie przyznania nieruchomości zamiennej w ramach należnego 
odszkodowania z tytułu utraconego prawa własności działki numer 164/1 

 
Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna 
Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna. 
 

 
Pan Tomasz Sokalski: „Ponieważ na Komisji nie było mapy załączonej do projektu uchwały 
bardzo proszę o zaprezentowanie nam tej nieruchomości.” 
 
Pani Agnieszka Kosela: „Działka 164/1 była działką prywatną, została objęta decyzją o 
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i w wyniku tej decyzji stała się własnością 
Piotrkowa Trybunalskiego, miasta na prawach powiatu. Były właściciel nieruchomości 
wystąpił z wnioskiem o przyznanie w ramach należnego odszkodowania działki zamiennej, 
działki 239/1, która jest własnością Piotrkowa Trybunalskiego, miasta na prawach powiatu. 
Jest to niewielka działka o powierzchni 38 m2 w kształcie trójkąta, która nie może być 
racjonalnie zagospodarowana przez miasto – dlatego przyznanie tej działki jest jak najbardziej 
uzasadnione. Nie płacimy tylko przyznajemy nieruchomość zamienną.” 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania (21-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę  
Nr X/126/14 w sprawie przyznania nieruchomości zamiennej w ramach należnego 
odszkodowania z tytułu utraconego prawa własności działki numer 164/1 
 

Punkt 3.4 
 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu 
nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Narutowic za, 
oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu 22 jako działka nr 182 o powierzchni 0,1071 ha 
 

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna 
Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna. 

 
W wyniku przeprowadzonego głosowania (21-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę  
Nr X/127/15 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości 
położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Narutowic za, oznaczonej w ewidencji 
gruntów obrębu 22 jako działka nr 182 o powierzchni 0,1071 ha 
 

Punkt 3.5 
 
Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego 
zabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Działkowej 
6A 
 

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna 
Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna 
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Pani Marlena Wężyk-Głowacka: „Za jaką kwotę zostanie sprzedana ta nieruchomość?” 
 
Pani Agnieszka Kosela: „Na dzień dzisiejszy nie ma ustalonej jeszcze ceny. Cenę ustala się w 
oparciu o wartość określoną przez rzeczoznawcę majątkowego a nieruchomość będzie 
wystawiona do przetargu nieograniczonego. W związku z tym to oferenci decydują za jaką 
cenę nabędą tę nieruchomość.” 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania (21-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę  
Nr X/128/15 w sprawie sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego 
zabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Działkowej 
6A 
 
 

Punkt 3.6 
 

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego 
 
Opinie Komisji: 
 

Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego – opinia 
pozytywna 
Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna 
 

 
Pani Wiesława Olejnik: „Mam przed sobą projekt uchwały, mam informacje związane w 
jakim zakresie się to wszystko będzie odbywało natomiast obok konkretnych terenów jest 
informacja: załącznik – pozycja nr 5, załącznik -  pozycja nr 6 natomiast w materiałach dla 
radnych załączników żadnych nie mam.” 
 
Pani Marlena Głowacka: „Chciałam zapytać o ustalenie strefy nalotu na lotnisko. Nie wiem, 
czy to jest spowodowane wiatrakami i jakimiś problemami – chciałabym prosić o jakieś 
wyjaśnienie w tej sprawie. Zainteresowało mnie również przeznaczenie terenów przy ul. Całej 
– też jest załącznik – poz. Nr 7. Interesuje mnie również ustalenie przebiegu ścieżki 
rowerowej.” 
 
Pan Paweł Czajka: „Przekazaliśmy materiały łącznie z załącznikiem graficznym. Pozycje,  
o które pani pyta są wyszczególnione na mapce, załączniku graficznym odnoszącym się  
do poszczególnych terenów. Jeżeli zajdzie taka potrzeba mam mapę przy sobie i mogę 
uzupełnić. Jeśli chodzi o naloty w studium  - azymuty podejść do lotniska w Piotrkowie  
są wyznaczone i dobrze byłoby gdybyśmy te azymuty zamknęli i raz na zawsze postanowili 
na jakiś wysokościach mogą być zlokalizowane na terenie miasta budynki. Usprawni to nie 
tylko prace polegające na wydawaniu decyzji, ale również prace planistyczne. Jeśli chodzi  
o ul. Całą – ulica ta w studium objęta jest pod usługi aktywności gospodarczej natomiast  
po północnej stronie ulicy Całej zabudowa mieszkaniowa. Chcemy wyodrębnić tę część  
z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej. Ścieżka rowerowa wynika z programu EuroVelo 
– będzie rysowana od wysokości strzelnicy w kierunku na Koło. Będzie powiązana z tą siecią 
ścieżek rowerowych, która już jest.” 
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Pan Ludomir Pencina: „ja mam pytanie do punktu 9 przeznaczenie terenów w rejonie ulicy 
Śląskiej i punktu 10 przeznaczenie terenów w rejonie ulicy Parkowej i Krakowskie 
Przedmieście. Proszę o krótkie wyjaśnienia, bo akurat tych załączników nie mogłem 
przejrzeć, nie dostałem ich.” 
 
Pan Paweł Czajka: „Przy ulicy Śląskiej przeznaczenie terenów to jest przy sąsiedztwie byłej 
stacji paliw. Chodzi  o to, aby zgodnie z zagospodarowaniem te tereny przeznaczy w części 
na usługi. Pozwala to na zmianę planu miejscowego, który jest już troszkę przestarzały. 
Dopóki w studium nie dokonamy korekt nie będziemy mogli tworzyć tego planu 
miejscowego. Jeśli chodzi o Krakowskie Przedmieście – chodzi chyba o wrysowanie ścieżki 
rowerowej. W studium jest wrysowana dość duża powierzchnia na prywatnych działkach pod 
lokalizację bazy autobusowej. Była to taka myśl, kiedy przystępowaliśmy do przebudowy 
stadionu, żeby w tym miejscu zlokalizować można było miejsca parkingowe dla samochodów 
osobowych i autobusów związanych ze stadionem. Po zrealizowaniu stadionu i w związku z 
tym, że nie ma zapotrzebowania na takie zaplecze parkingowe chcemy uwolnić te tereny z 
zapisu planu.” 
 
Pan Ludomir Pencina: „Jeśli chodzi o ten obszar przy ul. Śląskiej: jaki będzie obszar 
przeznaczony pod usługi i jakiego rodzaju usługi będą tam dopuszczone?” 
 
Pan Paweł Czajka: „Jakie usługi jeszcze nie wiem – to wyjdzie  z projektu studium, ale 
prawdopodobnie będziemy wnioskować w związku z sąsiedztwem po drugiej stronie zieleni, 
żeby to były usługi w zieleni (50/50) – aby zachować czynnik biologiczny przylegający do 
rzeki.” 
 
Pan Ludomir Pencina  - poprosił o informowanie rady osiedla o projektach realizowanych dla 
terenu rady osiedla, tak by Zarząd Rady Osiedla Krakowskie Przedmieście-Sulejowska mógł 
wnieść swoje uwagi. 
 
Pan Krzysztof Kozłowski: „W projekcie uchwały w §3 jest zapis: obszary wskazane do 
opracowania zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego określone na rysunku stanowiącym załącznik do niniejszej 
uchwały.  My się tu teraz pytamy a dyrektor nam odpowiada. My tego nie widzimy. 
Zastanawiam się dlaczego nie może np. pan dyrektor każdego punktu po kolei przedstawić, 
stanął by tam przy mapie, przy tym monitorze i po kolei by nam wszystko zademonstrował, 
opowiedział, pokazał – jakie to są tereny, jakie duże itd. No bo jaka to jest uchwała? No to 
jest taka uchwała, że jak się zapytamy to pan coś nam odpowie, ale nic z tego poza tym nie 
wynika. Ja nic nie wiem: o jakie tereny chodzi – np. tu od punktu 4 do 10: przeznaczenie 
terenu w rejonie ul. Kostromskiej, w rejonie ul. Całej. Gdzie? Chciałbym zobaczyć? W jakim 
rejonie tej ulicy? Jakie sąsiedztwo jest obok innych działek? To jest naprawdę uchwała taka, 
żeby coś przepchnąć chyba. Widzę, że jest tutaj dużo ulic, które są ulicami leżącymi na skraju 
miasta a więc są to tereny prawdopodobnie nie zasiedlone, gdzie nie mamy ruchomości w 
odpowiednich ilościach. Niepokoję się tym też i dlatego to jest uchwała, za którą nie mogę 
podnieść ręki. No to jest coś nad czym radni mają głosować a jest to studium dotyczące nie 
jednego jakiegoś tam planu czy jakiegoś tam studium w jakimś rejonie miasta tylko dotyczy 
to całego miasta. No to jest to rzecz bardzo ważna bo to są kierunki na podstawie których 
będzie się opierało później dalsze działania Prezydenta Miasta i tym samym praca rady, jeśli 
taka będzie potrzeba.” 
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Pan Paweł Czajka: „Jeśli zajdzie taka potrzeba to jestem przygotowany do prezentacji 
medialnej.” 
 
Pani Wiesława Olejnik: „To ja oczywiście poproszę. Chciałabym zobaczyć, jakie to tereny w 
rejonie ulicy Kostromskiej zostają i na co przeznaczone.” 
 
Pan Bronisław Brylski: „Ja mam prośbę od radnego Krzysztofa Kozłowskiego żebyśmy nie 
używali słów przepchnąć. Ja się czuję obrażony w tym momencie, dlatego że pan dyrektor 
Czajka bierze jako urzędnik samorządowy w pełni odpowiedzialność prawną za to, co robi. 
Mówienie tutaj, że pan dyrektor nam daje – czy jakikolwiek inny dyrektor coś nam daje żeby 
przepchnąć – źle świadczy i o nas i o prezydencie i przede wszystkim o braku szacunku do 
nas samych. Bardzo bym prosił, żebyśmy nie używali takich określeń, bo one są naprawdę w 
tym momencie niewłaściwe.” 
 
Pan Piotr Gajda: „Niestety muszę wziąć w obronę kolegę, gdyż w tym przypadku tak 
przygotowana uchwała to jest przepchnięcie.” 
 
Pan Marian Błaszczyński – poprosił Dyrektora PPP o prezentację multimedialną. 
 
Pan Paweł Czajka – przedstawił Radzie Miasta mapę stanowiącą załącznik do projektu 
uchwały i udzielił szczegółowych wyjaśnień. 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania (21-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę  
Nr X/129/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

 
Punkt 3.7 

 
Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu korzystania z Parku im. Ks. J. Poniatowskiego 
w Piotrkowie Trybunalskim 
 
Pan Adam Karzewnik: „Po analizie tego Regulaminu jak również wzięcie pod uwagę faktu, 
że w tej chwili trwają jeszcze prace dotyczące rewitalizacji tego parku i konieczność 
uwzględnienia w tym Regulaminie również spraw związanych z gwarancją, która da 
wykonawca na wykonane przez siebie roboty proszę o zdjęcie tego punktu z porządku obrad. 
Musimy się jeszcze temu bardziej przyjrzeć.” 
 
Pan Marian Błaszczyński – poprosił Radę Miasta o przegłosowanie zdjęcia punktu 3.7  
z porządku obrad. 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania (21-0-0) Rada Miasta dokonała zmiany 
porządku obrad. 
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Punkt 3.8 
 
Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego 
 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania (21-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę  
Nr X/130/15 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego 
 

Punkt 3.9 
 
Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowo-Regulaminowej 
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, ustalenia jej składu osobowego oraz zakresu  
i przedmiotu działania 
 

Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego – opinia 
pozytywna 

 
Pan Marian Błaszczyński – poprosił o zgłaszanie kandydatur. 
 
Pani Urszula Czubała – zgłosiła kandydaturę pana Marka Konieczki. 
 
Pan Marek Konieczko – wyraził zgodę na kandydowanie. 
 
Pani Marek Konieczko– zgłosił kandydaturę pana Rafała Czajki. 
 
Pan Rafał Czajka – wyraził zgodę na kandydowanie. 
 
Pan Sławomir Dajcz – zgłosił kandydaturę pani Wiesławy Olejnik. 
 
Pani Wiesława Olejnik  - wyraziła zgodę na kandydowanie. 
 
Pani Ewa Ziółkowska – zgłosiła kandydatury pana Jana Dziemdziory oraz pana Bronisława 
Brylskiego. 
 
Pan Jan Dziemdziora – wyraził zgodę na kandydowanie. 
 
Pan Bronisław Brylski – wyraził zgodę na kandydowanie. 
 
Pan Ludomir Pencina – zgłosił kandydaturę pana Tomasz Sokalskiego. 
 
Pan Tomasz Sokalski – wyraził zgodę na kandydowanie. 
 
Pan Rafał Czajka – zgłosił kandydaturę pani Urszuli Czubały. 
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Pani Urszula Czubała – wyraziła zgodę na kandydowanie. 
 
Wobec braku innych zgłoszeń pan Marian Błaszczyński zamknął listę zgłoszeń. 
 
Pan Rafał Czajka – poprosił o głosowania an block w tej sprawie. 
 
Pani Anna Karlińska – stwierdziła, że głosowanie an block w tej sprawie jest możliwe i 
prawidłowe. 
 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania (20-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę  
Nr X/131/15 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowo-Regulaminowej Rady 
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, ustalenia jej składu osobowego oraz zakresu  
i przedmiotu działania 
 
 

Punkt 3.10 
 
Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na 
ławników do sądów powszechnych 
 
Pan Bronisław Brylski – zgłosił kandydaturę pana Szymona Miazka. 
 
Pan Szymon Miazek – wyraził zgodę na kandydowanie. 
 
Pani Marlena Wężyk-Głowacka – zgłosiła kandydaturę pana Ludomira Penciny. 
 
Pan Ludomir Pencina – wyraził zgodę na kandydowanie. 
 
Pan Rafał Czajka – zgłosił kandydaturę pana Mariusza Staszka. 
 
Pan Mariusz Staszek – wyraził zgodę na kandydowanie. 
 
Pani Monika Tera – zgłosiła kandydaturę pana Lecha Kaźmierczaka. 
 
Pan Lech Kaźmierczak – wyraził zgodę na kandydowanie. 
 
Pani Wiesława Olejnik – zgłosiła kandydaturę pana Łukasza Janika. 
 
Pan Łukasz Janik – wyraził zgodę na kandydowanie. 
 
Pan Marian Błaszczyński – zaproponowała głosowanie an block. 
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W wyniku przeprowadzonego głosowania (20-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę  
Nr X/132/15 w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników 
do sądów powszechnych 
 

Punkt 3.11 
 
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego 
 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania (20-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę  
Nr X/133/15 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego 
 
 

Punkt 3.12 
 
Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach, 
Domu Pomocy Społecznej, Areszcie Śledczym w referendum ogólnokrajowym  
w dniu 6 września 2015 r. 
  

Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia komunalnego – opinia 
pozytywna. 

 
W wyniku przeprowadzonego głosowania (21-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę  
Nr X/134/16 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach, Domu 
Pomocy Społecznej, Areszcie Śledczym w referendum ogólnokrajowym w dniu 6 
września 2015 r. 
 

Punkt 3.13 
 
Podjęcie uchwały w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 
 

Komisja Rewizyjna – rekomendowała Radzie Miasta podtrzymanie stanowiska zawartego w poprzedniej 
uchwale Rady Miasta dot. tego samego przedmiotu skargi z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu 
 

 
Pani Anna Tłustwa: „Komisja Rewizyjna, która pochylała się teraz nad tą sprawą nie 
rozpatrywała jej ponownie merytorycznie tylko zapoznała się ze skargą jaka została złożona 
do Ministerstwa Sprawiedliwości i przesłana do Rady Miasta jako organu, który jest 
kompetentny, żeby ją rozpatrzeć. Zgodnie z pouczeniem, jakie otrzymała skarżąca w 
poprzedniej uchwale mogliśmy zostawić tę skargę bez rozpoznania ponieważ nie wnoszono 
żadnych nowych okoliczności. Jednakże mając na uwadze, że w trakcie kontroli organu 
nadzoru skarg przyjęto, że bardziej eleganckie jest takie zachowanie, jakie tutaj prezentuje ta 
uchwała czyli podtrzymanie stanowiska, jakie zostało zawarte w poprzedniej uchwale. I to 
jest właśnie takie podtrzymanie stanowiska.” 
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Pani Bogusława Dąbrowska: „Jeśli mogę dodać i jakby poprzeć wypowiedź pani kierownik. 
To kolejne pismo, które jest skargą de facto bo ministerstwo przesłało je do rozpoznania 
radzie jest tożsame w zarzutach z tą skargą grudniową. Zatem tutaj nie pozostawało nic 
innego jak tylko podtrzymać dotychczasowe stanowisko. Chciałabym jeszcze zwrócić uwagę 
– co zresztą zostało wyjaśnione szczegółowo w uzasadnieniu tej uchwały – że kwestie 
odwołania dyrektora szkoły, które porusza w tych swoich pismach pani skarżąca uregulowana 
są w Ustawie o systemie oświaty. Szczegółowo wymienione są przypadki, kiedy można 
odwołać dyrektora szkoły i tak, jak zostało przedstawione w odpowiedzi na skargę jest to 
wyłączna kompetencja Prezydenta Miasta a przynajmniej w naszej aktualnej opinii prawnej 
tego rodzaju przypadek odwołania nie zachodzi. Jest to zresztą poparte orzecznictwem Sądu 
Najwyższego, wojewódzkich sądów administracyjnych, które zostało przywołanie  
w odpowiedzi na skargę.”  
 
Pan Tomasz Sokalski: „Ponieważ nie jestem członkiem Komisji Rewizyjnej, ale 
przeanalizowałem pismo, które wysłała pani Beata Zielonka do Ministerstwa Sprawiedliwości 
oraz odpowiedź jaką o dziwo od ministerstwa dostała Rada Miasta – o dziwo, bo nie 
zauważyłem w piśmie pani Beaty Zielonki żadnej wzmianki o Radzie Miasta tylko o 
Prezydencie Miasta. Zastanawiam się, czy to pismo czy też sugestie ze strony ministerstwa 
powinniśmy klasyfikować jako skargę. Bo nigdzie tam tego nie ma. Pani Zielonka zwraca się 
do ministra z prośbą o pomoc a nie ewidentnie skarży działania prezydenta. Natomiast 
ministerstwo prosi o wystosowanie stosownych wyjaśnień. A więc w naszej ocenie – kilku 
przynajmniej radnych – to nie powinna być skarga i powinna być zdjęta z porządku 
dzisiejszej sesji.” 
 
Pani Anna Tłustwa: „Z taką interpretacją oczywiście nie możemy się zgodzić dlatego, że 
odnosząc się do tego pisma, które skarżąca skierowała do Ministerstwa Sprawiedliwości 
wyraźnie była to skarga na prezydenta, zarzuty dotyczyły działalności prezydenta – w 
związku z tym w taki sposób musiała być zakwalifikowana. Samo skierowanie przez Ministra 
Sprawiedliwości do Rady Miasta wskazuje na to, że rada zajmuje stanowisko wyłącznie w 
formie uchwały. Nie ma innej możliwości, żeby jakieś wyjaśnienia stosować. W takiej formie 
musi rada zając stanowisko i w takiej formie zajęła.” 
 
Pan Krzysztof Kozłowski: „Kto jest przełożonym dyrektora szkoły?” 
 
Pani Bogusława Dąbrowska: „Dyrektor szkoły jest pracodawcą, kierownikiem jednostki 
organizacyjnej. Prezydent Miasta jest organem, który powołuje, odwołuje dyrektora szkoły i 
w konkretnych sytuacjach dokonuje jakiejś kontroli zgodnie z przepisami prawa. Natomiast 
nie można się tutaj posługiwać pojęciem przełożony dyrektora szkoły. Jest zwierzchnikiem, 
służbą.” 
 
Pan Krzysztof Kozłowski: „Kto podpisuje umowę o pracę dla dyrektora szkoły?” 
 
Pani Bogusława Dąbrowska: „Dyrektor szkoły jest powołany zarządzeniem Prezydenta 
Miasta albo wyłonionym w wyniku konkursu albo też powierzenie jest stanowiska bez 
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konkursu w sytuacjach, kiedy podjęta jest decyzja, że po kadencji pięcioletniej przedłuża się o 
kolejny okres bądź w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa. Jest zarządzenie 
Prezydenta Miasta o powołaniu na stanowisko Dyrektora Szkoły.” 
 
Pan Krzysztof Kozłowski: „Jeżeli ktoś jest powołany to ma umowę o pracę czy nie ma 
umowy o pracę. Jest powołany w ramach konkursu. Ale musi mieć jakieś umocowanie. Kto 
jest jego bezpośrednim przełożonym i z jakich zasobów bierze wynagrodzenie? Chyba 
musimy to sobie sprecyzować. Kto płaci środki za wykonywaną pracę?” 
 
Pan Andrzej Kacperek: „Biorąc pod uwagę, że stanowisko dyrektora powierza się osobie, 
która co najmniej jeśli chodzi o stopień awansu zawodowego jest pracownikiem mianowanym 
tutaj nie ma umowy o pracę. Z nauczycielem, który osiągnął tytuł nauczyciela mianowanego 
lub dyplomowanego wcześniej stosunek pracy zawarty jest na podstawie aktu mianowania. 
Umowa o pracę pojawia się jedynie z nauczycielem stażystą oraz z nauczycielem 
kontraktowym. Nie ma więc tu umowy o pracę. Natomiast pan prezydent jedynie powierza w 
drodze zarządzenia stanowisko Dyrektora Szkoły na okres wynikający z ustawy, a więc na 
okres 5 lat. Zgodnie z ustawą w szczególnie uzasadnionych przypadkach powierzenie może 
nastąpić na okres krótszy aniżeli 5 lat jednakże na okres nie krótszy niż jeden rok szkolny. 
Oczywistym jest, że pracodawcą dla dyrektora jest jednostka organizacyjna, a więc w tym 
przypadku szkoła podstawowa i dyrektor otrzymuje wynagrodzenie z budżetu tejże 
jednostki.” 
 
Pan Krzysztof Kozłowski: „Ja pamiętam, jaka była dyskusja kiedy była procedowana 
pierwsza skarga pani Zielonki po wyroku I instancji Sądu Rejonowego, Sądu Pracy, gdzie 
obie panie dyrektorki z SP nr 10 zostały uznane winnymi za prowadzenie mobbingu wobec 
tej pani. A więc mówiąc krótko zostały uznane mobberami. I wtedy na dyskusji na Komisji 
Rewizyjnej była taka wypowiedź i to właśnie pana prezydenta Kacperka, że w chwili obecnej 
wyrok jest nieprawomocny, nie możemy podjąć żadnych działań, nie możemy podjąć 
żadnych kroków, nie wychodźmy tak do przodu – zobaczymy jaki będzie wynik w II instancji 
i wtedy zajmiemy stanowisko. Teraz wiemy, że jest wyrok II instancji podtrzymujący wyrok  
I instancji i wyrok jest prawomocny. Jak to się ma do tych pierwszych pana wypowiedzi na 
posiedzeniu Komisji Rewizyjnej i do tamtego projektu uchwały? Poza tym jest następująca 
sprawa: biorąc pod uwagę chociażby to, co się dzieje w tej szkole i to, co się działo to 
zaskakuje mnie to, że pracodawcą pani dyrektor jest szkoła, i że to z budżetu tej właśnie 
szkoły pani dyrektor otrzymuje wynagrodzenie. To było bardzo ciekawe nawet wtedy na 
Komisji Rewizyjnej, jak pan powiedział, że pan prezydent nie jest przełożonym, nie ma tutaj 
nic do powiedzenia – można takiej przenośni użyć, że przełożonym dyrektora szkoły to są 
mury tej szkoły. No to to jest nie do przyjęcia, to jest coś nieprawdopodobnego. Jak chcecie 
dyrektora zmienić w szkole, na jakiejś placówce to wtedy prezydent jest przełożonym i dzieje 
się to szybko. W tym wypadku jest wyrok II instancji i tolerujecie działania niezgodne z 
prawem, akceptujecie łamanie Karty Nauczyciela. Widzicie, że przyjechali przełożeni z Łodzi 
– ukarali jedną panią dyscyplinarnie a drugą panią naganą. Niestety próbujecie teraz – to co 
mówił kolega radny Sokalski – przygotować nam projekt uchwały, chcecie wepchnąć w Radę 
Miasta odpowiedzialność za to, żeby nie podejmować decyzji służbowych wobec pani 
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dyrektor Matuszczyk. Potem projekt tej uchwały wyślecie do Ministerstwa Sprawiedliwości – 
bo mam takie przeczucie osobiście, że odpiszecie do ministra i załącznikiem będzie ten 
projekt uchwały, że oto Rada Miasta uważa, że skarga jest niezasadna i że wszystko jest w 
porządku. Wyślecie do wojewody, wyślecie do kuratorium – będziecie wszędzie tym 
projektem uchwały się posługiwać. Ja mówię o czymś bardzo ważnym. Zaszły niesłychane 
rzeczy w tej szkole, co potwierdził sąd, dochodziło do lobbingu, obie panie są winne temu, że 
był lobbing, zostały ukarane i nie wyobrażam sobie, żeby organ prowadzący, Prezydent 
Miasta nie podjął w tym momencie żadnych działań, które są mu przypisane. I nie żadne 
mury – bo to jest kpina, bo mury tej pani nie zatrudniły tylko było to w ramach konkursu a po 
rozstrzygnięciu konkursu pan prezydent otrzymał wyniki tego konkursu i zatwierdził 
powołanie tej pani na stanowisko dyrektorki. I to teraz pan prezydent może wykonać taki 
ruch, żeby do takich sytuacji nie dochodziło, że pani dyrektor z wyrokiem dwóch instancji,  
z wyrokiem karnym będzie bezkarnie nadal pełnić swoje obowiązki. To jest rzecz niesłychana 
i to jest niedopuszczalne.” 
 
Pan Andrzej Kacperek: „Ja już na wcześniejszych posiedzeniach komisji zwracałem państwu 
radnym uwagę na to, aby nie używać zwrotu, że panie dyrektorki zostały ukarane wyrokiem 
karnym. Pan po raz wtóry używa takiego sformułowania. Jeszcze raz pragnę podkreślić, że 
sprawy z zakresu stosunków pracy, w tym m.in. sprawy z zakresu mobbingu są sprawami 
cywilnymi z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Nie jest to wyrok karny.  
I bardzo proszę, żeby wobec tego nie nazywać pań dyrektorek przestępcami, bo on 
przestępcami bez wątpienia  - w rozumieniu polskiego prawa karnego – nie są.” 
 
Pan Krzysztof Chojniak: „Pan radny zabiera głos tak, jakby sam doskonale znał przepisy albo 
ich nie znał i mam wrażenie chciałby wprowadzić pozostałych w błąd. Pan wyraził się w ten 
sposób, że  prezydent ma określone kompetencje czy zadania przypisane, w oparciu o które 
mogę podjąć określone działania. Proszę powiedzieć, wyartykułować – jakie to działania 
Prezydent Miasta w tej sytuacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami może podjąć? Proszę 
nie wprowadzać ludzi w błąd. Nie ma takich sytuacji – abstrahując od tego, jak prezydent 
ocenia pracę pani dyrektor – abym mógł odwołać panią dyrektor ze stanowiska. Jeśli pan 
widzi takie możliwości w przepisach prawa to proszę je wskazać i nie opowiadać ludziom 
nieprawdziwych rzeczy.” 
 
Pan Andrzej Kacperek: „Oczywiście nie da się postawić znaku równości pomiędzy instytucją 
odwołania dyrektora a zawieszeniem w wykonywaniu czynności służbowych. Pierwsza 
skarga dotyczyła zawieszenia na gruncie przepisów Karty Nauczyciela i wówczas uznaliśmy, 
że nie ma przesłanek ku temu, aby zawiesić w pełnieniu obowiązków Dyrektora SP nr 10. W 
chwili obecnej, oprócz wcześniejszych zarzutów skarżąca podnosiła kwestie odwołania 
dyrektora przez organ prowadzący. Jeszcze raz chcę bardzo mocno podkreślić, że dokonując 
analizy stanu prawnego jak i stanu faktycznego stwierdzam, że nie ma podstaw do odwołania. 
W żadnym przypadku nie występuje szczególny przypadek, o którym mowa w art. 38 ust. 1 
pkt. 2 Ustawy o systemie oświaty. Pani mecenas przywoływała tutaj orzecznictwo. Tak – w 
jednym wyroku Sad Najwyższy  w 2003 stwierdził, iż ukaranie karą dyscyplinarną nagany 
(wówczas była to najniższa, najłagodniejsza kara dyscyplinarna – obecnie jest to kara nagany 
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z ostrzeżeniem) nie stanowi szczególnego przypadku, szczególnie uzasadnionego przypadku, 
o którym mowa w przywołanym przeze mnie wcześniej przepisie. Tym bardziej jeżeli się 
zważy, że kara dyscyplinarna, o której pan powiedział została orzeczona w I instancji a osobie 
obwinionej przysługuje prawo wniesienia odwołania do Komisji Dyscyplinarnej II stopnia 
przy ministrze właściwym ds. oświaty a w przypadku niezadowolenia z rozstrzygnięcia 
komisji II instancji przysługuje wniosek do Sądu Apelacyjnego, Sadu Pracy i Ubezpieczeń 
Społecznych. Jest tutaj bardzo daleka droga. A skoro powołuje się pan na owo orzeczenie to 
muszę powiedzieć, że w sprawie tej pozwaną i stroną postępowania była SP nr 10 a nie 
wskazane fizycznie osoby. Ponadto od orzeczenia Sądu Okręgowego została wniesiona 
kasacja. W tej szkole oczywiście mamy pewien konflikt – konflikt na linii pracodawca – 
dyrektor szkoły a pracownik, pracownik administracji. Jest to konflikt o charakterze 
indywidualnym. Jeżeli na szalę kładzie się konflikt indywidualny a z drugiej strony 
konieczność zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły, konieczność zapewnienia 
ustawowych zadań szkoły w zakresie dydaktyki i w zakresie wychowawczym jak też 
opiekuńczym, konieczność zapewnienia miejsc pracy, konieczność zapewnienia godnych i 
bezpiecznych warunków nauczania to wówczas nie może być inaczej – interes (ten szeroko 
rozumiany) publiczny musi wziąć górę nad interesem osoby indywidualnej, nad 
partykularnym interesem. I tak właśnie mamy do czynienia w tej sprawie. Od września  
2014 r. Dyrektorem   Szkoły jest pani Wioletta Matuszczyk. Myślę, że pani dyrektor 
porządkuje sytuację w tej szkole a na poparcie tego dysponuję stanowiskiem organu szkoły 
jakim jest Rada Pedagogiczna, która w pełni popiera działania obecnej pani dyrektor. 
Dysponuję także opinią jednego z związków zawodowych funkcjonujących w tejże szkole – 
mam na myśli  Mi ędzyzakładową Komisję Pracowników Oświaty NSZZ „Solidarność”, który 
w pełni popiera działania pani dyrektor. Chcę także powiedzieć, iż w miniony piątek, 19 
czerwca pani Zielonka po okresie zwolnienia chorobowego wróciła do pracy i – tak, jak pani 
dyrektor deklarowała, że zrealizuje wyrok sądu przywracający do pracy – pani Zielonka 
pracuje w SP nr 10 na wcześniej zajmowanym stanowisku Sekretarza Szkoły. Chciałbym 
zwrócić uwagę jeszcze na jeden fakt, iż możliwość odwołania dyrektora to są nadzwyczajne 
sytuacje natomiast dokonując odwołania w przypadku, kiedy nie zachodzą przesłanki to 
właśnie działanie organu prowadzącego, działanie Prezydenta Miasta wprowadzałoby chaos  
i stanowiło zagrożenie dla funkcjonowania szkoły. Na pewno nikt z nas takiego działania nie 
podejmie.” 
 
Pan Ludomir Pencina – złożył wniosek o 15 minut przerwy w obradach. 
 
Pan Marian Błaszczyński – ogłosił 15 min. przerwę w obradach. 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania (12-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę  
Nr X/135/15 w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 
 
Pani Wiesława Olejnik: „Radni PiS – w obliczu tego, co tutaj usłyszeliśmy – zdecydowali, że 
nie będą brać udziału w głosowaniu.” 
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Pan Tomasz Sokalski: „Taką samą decyzję podjęli radni Platformy Ziemi Piotrkowskiej. Nie 
braliśmy udziały w głosowaniu.” 
 

Punkt 3.14 
 
Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczania do wydzierżawienia nieruchomości 
położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Orlej 11 (Ciepłownia C-1) i Rolniczej 
75 (Ciepłownia C-2) 
 

Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego – opinia 
pozytywna. 

 
Pan Krzysztof Kozłowski: „Jest to bardzo ważny temat bo dotyczy największego majątku 
komunalnego Piotrkowa Trybunalskiego. Wiem, że w tym momencie – co powiedział pan 
prezydent Karzewnik wczoraj i myślę, że otrzymam panie prezydencie odpowiedź od pana na 
zadawane pytania na poprzedniej sesji i myślę, że dzisiejsza moja wypowiedź i dzisiejsze 
moje pytania będą razem jakby zebrane i połączy pan to w jedną odpowiedź, w jedną całość. 
Chciałbym zapytać – w związku z tym, że mamy podjąć taki projekt uchwały i do tego 
zobowiązują mnie pracownicy spółki, którzy są zaniepokojeni przedłużającymi się 
negocjacjami i konsekwencji dokonania wyboru oferenta, czyli firmy, która będzie 
operatorem na majątku gminnym – na jakim etapie jest teraz wybór w ramach tego konkursu 
tego operatora, który by ewentualnie został zatwierdzony jako wykonawca usług dostarczania 
ciepła do instytucji i budynków w Piotrkowie Trybunalskim? Z tego, co pan prezydent mówił 
jest to II etap konkursu i pamiętamy, że po pierwszym etapie do dalszych negocjacji 
przystąpimy – tylko, czy były jeszcze w tym etapie dwie firmy: PGE Bełchatów i firma 
Dalkia. Chcemy wiedzieć jako radni, czy coś się zmieniło? Czy wybór tego operatora zbliża 
się już do takiego rozwiązania, że do końca sierpnia (bo przedłużyliśmy przecież umowę 
dzierżawy do końca sierpnia) będą podjęte decyzje? Czy raczej nie i podejmujemy tę 
uchwałę, żeby jednak spółka była nadal operatorem i na najbliższy okres grzewczy zapewniła 
dostarczanie ciepła do końca marca, a więc praktycznie do końca sezonu grzewczego? W 
ogóle chcielibyśmy wiedzieć więcej, żeby pan prezydent nam powiedział. Jakie są rozmowy? 
Chyba nie jest to żadną tajemnicą. Nie ma nic, co dotyczy samorządu i mieszkańców – poza 
tymi danymi osobowymi – żeby było tajne. To są sprawy finansowe, to są sprawy, które 
mogą pociągać za sobą ceny za ciepło później dostarczane. Więc chcemy wiedzieć: jakie są 
propozycje tych dwóch firm? Jaki proponują czynsz dzierżawny? Na ile lat ewentualnie 
składały obie firmy propozycje dzierżawy tego majątku? Jaka ewentualnie byłaby rata 
balonowa, pierwsza? I jakie są przeszkody, że na dzień praktycznie 30 czerwca  -a trwa już to 
kilka miesięcy – nie doszło do wyboru operatora na majątku gminnym? I czy w ogóle 
musimy dokonać tego operatora? Czy nie przewidujemy np. kolejnego przedłużenia spółce 
naszej, MZGK umowy na następnych kilka lat?” 
 
Pan Marian Błaszczyński: „Przypominam, że państwo mieli propozycję zasiadania w komisji 
konkursowej. Mogliście mieć te wszystkie wiadomości na bieżąco, z pierwszej ręki. Ale 
oczywiście obstrukcja była ważniejsza.” 
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Pan Adam Karzewnik: „Sprawa jest bardzo istotna dla zarówno pracowników MZGK jak i 
dla mieszkańców miasta Piotrkowa Trybunalskiego. W związku z tym prosiliśmy pana 
przewodniczącego, żebyście delegowali swoich przedstawicieli do komisji, która będzie 
prowadziła tę restrukturyzację. Kilka osób zostało zgłoszonych i biorą oni udział w 
posiedzeniach komisji, widzą na bieżąco, co się dzieje. Szkoda, że nie wszystkie kluby czy 
przedstawiciele ugrupowań biorą w tym udział. Nic nie poradzimy – należałoby tylko wyrazić 
ubolewanie, że nie chcieliście państwo w tym brać udziału. Ja oczywiście na poprzedniej sesji 
w części panu odpowiadałem na te zadane pytania. Jedno, na które nie mogłem odpowiedzieć 
wówczas na sesji to jest to, że została przedstawiona przez Veolię umowa, ponieważ był to 
krótki czas i nie potrafiłem się odnieść do tej umowy. Dzisiaj mogę powiedzieć, że ta 
przedstawiona umowa nie nadaje się i nie nadawała się  do podpisania w związku z tym to 
byłoby tylko uzupełnienie jednym zdaniem. Oczywiście  dyskutowaliśmy na tym poprzednim 
spotkaniu na temat szeregu punktów w tej umowie – teraz mamy spotkanie kolejne jutro. Ja 
muszę również powiedzieć, że w tym drugim etapie zakwalifikowane zostały dwie firmy 
(Dalkia i PGE Bełchatów) z tym, że jak gdyby takie podjęcie rozmów i wyrażenie chęci bycia 
operatorem tego majątku przejawiła firma Veolia, która była kilkakrotnie na miejscu w 
MZGK, badała bardzo wnikliwie system ciepłowniczy pod względem prawnym, 
ekonomicznym, technicznym i mają już obraz tego systemu i ewentualnie w tym etapie III 
zaproponować te sprawy, o których pan mówił. Bo to jeszcze nie jest moment, żebyśmy 
mówili tutaj o wielkości raty balonowej, o wielkości czynszu. To jest końcowy etap tej 
restrukturyzacji – czy to będzie przedmiotem przetargu czyli kto da więcej. I jedna firma nie 
miałaby konkurencji. Muszę państwu powiedzieć, że kilka dni temu PGE Bełchatów jak 
gdyby wznowiło rozmowy i ponowiło chęć przystąpienia do negocjacji na tym etapie 
restrukturyzacji. W związku z tym taka nasza prośba jest – ponieważ ta umowa dzierżawy z 
MZGK jest do dnia 31 sierpnia tego roku, ale podpisanie umowy dzierżawy kolejnej wiąże się 
z pewnymi warunkami, jakie musimy spełnić a mianowicie 20 dni musi wisieć wykaz 
nieruchomości do wydzierżawienia i dopiero można po tym okresie podpisać umowę 
dzierżawy z obecnym dzierżawcom na  kolejne etapy. Ja mam obawy, uzasadnione obawy, że 
w zakładanym terminie czyli do końca czerwca te negocjacje się nie zakończą z dwóch 
powodów z dwóch powodów: jeszcze nie doszliśmy do porozumienia co do kształtu umowy z 
Veolią i ponowne przystąpienie do PGE Bełchatów do tej procedury negocjacyjnej. W 
związku z tym nasza prośba jest taka – żeby nie zwoływać sesji nadzwyczajnej, która (gdyby 
to wszystko nie wyszło) musiałaby się odbyć w lipcu (najpóźniej) prosimy, żebyście państwo 
zaakceptowali tę uchwałę na tej ostatniej sesji przedwakacyjnej. Na tyle, na ile mogę w tej 
chwili powiedzieć w jakim stanie są te negocjacje, to powiedziałem. Oczywiście każdy z 
członków komisji podpisywał takie zobowiązanie do zachowania poufności. Wiadomo, że 
firmy typu Veolia czy poprzednio Dalkia – są to firmy potężne, które gdzieś tam funkcjonują 
na giełdzie. PGE też jest firmą, która działa na rynku konkurencyjnym i te firmy muszą sobie 
zagwarantować jakąś tajemnicę, żeby nie można było jej ujawniać, co mogłoby powodować 
jakieś perturbacje w ich działalności. Oczywiście umowa, która będzie podpisana nie będzie 
stanowiła tajemnicy, jak również i wysokość czynszu czy też tej raty balonowej, W 
konsekwencji to tajemnica nie będzie. Ale rozmawiamy również o – zarówno i te firmy, które 
badają MZGK – również podpisały klauzulę o poufności, że tych danych też nie mogą… To 
jest procedura związana z prywatyzacjami firm – tak się to w Polsce (i podejrzewam, że nie 
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tylko w Polsce) dzieje. Pewne tajemnice muszą być  zachowane. Taki jest stan na dzień 
dzisiejszy. Gdybyśmy nie podejmowali tej uchwały dziś, to na pewno za 2-3 tygodnie 
musielibyśmy  podjąć  tę uchwałę. Musieli to może troszkę pojęcie z mojej strony jest 
nadużycie – gdybyście państwo nie podjęli takiej uchwały o możliwości przedłużenia 
dzierżawy MZGK a my byśmy nie zdołali wyłonić tego dzierżawcy no to byłby problem jeśli 
chodzi o odbiorców ciepła, bo w pewnym momencie nie byłoby możliwe dostarczenie ciepła 
do mieszkańców a po drugie ci pracownicy już by stracili możliwość przejęcia przez nowego 
dzierżawcę pracowników w oparciu o art. 231 Kodeksu Pracy (przejęcie zorganizowanej 
części przedsiębiorstwa). Dlatego taka jest moja prośba. Tutaj nic się jak gdyby z tym 
majątkiem nowego, innego nie dzieje. To jest przedłużenie umowy dzierżawy, która  
to umowę również przedłużaliśmy w kwietniu. Takie są moje wyjaśnienia, taka jest prawda  
i jedyna prawda, która nami powodowała, że przedstawiliśmy propozycję uchwały.” 
 
Pan Ludomir Pencina: „W sprawie tego co powiedział pan przewodniczący – w sprawie tej 
obstrukcji radnych. Rzeczywiście otrzymałem propozycję zasiadania w tej komisji. Niestety  
z przyczyny mojego długiego wyjazdu zrezygnowałem. Zapytano mnie, czy mogę wskazać 
kogoś z naszej grupy. Odpowiedziałem, że formalnie nie tworzymy klubu i nie mogę 
decydować i wskazywać nikogo. Należało wtedy zadzwonić do pozostałych radnych  
z Platformy Ziemi Piotrkowskiej i zapytać. Ja taką propozycję – jeszcze raz powtarzam – 
otrzymałem. Natomiast – jak mówią – moi koledzy takiej propozycji nie otrzymali.”  
 
Pan Marian Błaszczyński: „Zachęcam do założenia klubu. Po drugie zarówno pan otrzymał 
propozycję jak i pan radny Lorek i pan radny Lorek powiedział wyraźnie, że nikt nie będzie 
tam reprezentował.” 
 
Pan Krzysztof Kozłowski: „Ja nie wiem – pan Lorek nic nie mówił. Chciałem zapytać pana 
prezydenta Karzewnika: jeżeli by doszło do porozumienia, państwo by uznali, że propozycja 
umowy czy to PGE czy Veoli jest odpowiednia, jest korzystna dla miasta i państwo 
zdecydowaliby się na podpisanie takiego porozumienia, podpisanie umowy, ustalenia tych 
wszystkich dalszych spraw (czynszu itd.) to ta uchwała, którą dzisiaj podejmiemy w pewnym 
momencie by straciła swoją ważność, prawda? Jeżeli by się państwo dogadali, że od 1 
września jest operator nowy, jest podpisana umowa to ta uchwała nie obowiązuje – czyli, że 
podjęlibyśmy jakąś inną uchwałę, która by odwołała tę dzisiejszą – dobrze rozumiem?” 
 
Pan Adam Karzewnik: „Uchylilibyśmy tę uchwałę.”  
 
Pan Krzysztof Kozłowski: „Wiadomo, że w sobotę 20 czerwca było walne zgromadzenie 
wspólników i z tym dniem zarząd spółki, który był powołany na 4 lata stracił swoje 
umocowanie i z tego, co jest mi wiadomo Rada Nadzorcza zbierze się dopiero 29.06. żeby 
dokonać wyboru zarządu. Czy w związku z tym, że teraz nie ma tego zarządu spółka 
podejmuje jakieś decyzje finansowe, księgowe? Jak ten podmiot będzie funkcjonować przez 
ten tydzień? Musi przecież być reprezentacja do podpisywania dokumentów, faktur, 
dyspozycji zakupów jakichś materiałów a więc musi to podpisywać prezes. W obecnej 
sytuacji nie ma zarządu, nie ma prezesa. Pracownicy oczekują od władz miasta – bo przecież 



21 
 

władze miasta mają swoich przedstawicieli w radzie nadzorczej – że nie dojedzie do takiego 
wyboru, jak to miało miejsce przez ostatnie cztery lata, bo w ostatnich dwóch tygodniach 
przewodniczący tego zarządu a więc prezes pisze jakieś pisma, potem rzuca je pracownikom 
pod nos i mówi podpisz się tutaj, a z treści pisma wynika, że ma wychwalać prezesa i 
wpływać na władze miasta o jego zatrudnieniu. To są rzeczy niedopuszczalne wręcz. Jest to 
straszenie, takie ukryte straszenie, no bo proszę sobie wyobrazić. Gdyby teraz pan prezydent 
zwrócił się teraz z ankietą do pracowników urzędu miasta i ktoś z pracowników, by poszedł i 
powiedział podpisz się tutaj, czy działania prezydenta akceptujesz, czy są one dla ciebie 
prawidłowe, akceptowalne… Który z urzędników nie podpisałby tego? To samo jest tam. A 
niestety, z tego co wiem, taka sytuacja miała miejsce. Więc chyba tak nie powinno być.” 
 
Pan Adam Karzewnik: „Miasto ma w tej spółce tylko 33% udziałów. To jest spółka stricte 
prywatna z udziałem większościowym pracowników. A jeśli chodzi o wybór zarządu to 
zgodnie umową spółki należy to do kompetencji rady nadzorczej. I tak, jak pan powiedział, w 
najbliższym czasie ta rada nadzorcza się zbierze i wybierze zarząd.” 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania (21-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę  
Nr X/136/15 w sprawie przeznaczania do wydzierżawienia nieruchomości położonej w 
Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Orlej 11 (Ciepło wnia C-1) i Rolniczej 75 
(Ciepłownia C-2) 
 
 

Punkt 4 

Interpelacje i zapytania radnych 
 
Pani Wiesława Olejnik poruszyła następujące kwestie: 

• „Interpelacja w imieniu mieszkańców bloku przy ul. Dmowskiego 30 B i C, którzy 
proszą o  ustawienia znaku zatrzymywania się w miejscach niewyznaczonych na 
drodze przy parkingu na wysokości wejść do wyżej wymienionych bloków.” 

• Prośba dot. chodnika od ul. Iwaszkiewicza do ul. Sygietyńskiego po północnej stronie 
ul. Dmowskiego. Jest to o tyle ważny problem, że mieszkańcy z Rady Osiedla 
„Południe” wpisali to zadanie wręcz do budżetu obywatelskiego.  

• Są skargi od mieszkańców zamieszkujących tereny ul. Armii Krajowej 22. Jest tam 
sklep monopolowy, całodobowy. Teren wokół jest cały czas zaśmiecany a alkohol jest 
przedawany nieletnim i nietrzeźwym. 

• Prośba do Komendanta Policji o informacje  związane z patrolami policji – są uwagi, 
że tych patroli wciąż jest zbyt mało. 

 
Pan Ludomir Pencina: 

• Prośba o sprawdzenie problemu zgłoszonego przez mieszkańców. Na ul. Żwirki, na 
wysokości DPS znajdują się w jezdni dwie studzienki odprowadzające deszczówkę. 
Mieszkańcy twierdzą, że przy dużych opadach ta woda przepływa pod chodnikiem – 
są tam podobno połączenia – do parku, do rowu a później przepływa do stawu. Proszę 
o sprawdzenie, czy jest w tym miejscu połączenie z kanałem burzowym, który 
znajduje się na skrzyżowaniu ul. Roosevelta i ul. Żwirki.  – odpowiedź na piśmie. 
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• Mieszkańcy ul. Wojska Polskiego 42 prosili o złożenie interpelacji dot. studzienek 
kanalizacyjnych. W nocy wjeżdżające na te studzienki samochody powodują 
niepokojący odgłos. Być może pokrywy są źle zamontowane. Prośba o sprawdzenie i 
wyjaśnienie sprawy. 

• Mieszkańcy ul. Świerczów zgłosili potrzebę złożenia interpelacji w sprawie opłat 
adiacenckich, które zostały nałożone na mieszkańców ulicy. 

 
Pani Marlena Wężyk-Głowacka: 

• Złożyła interpelację dot. pilnej potrzeby zorganizowania, doposażenia placu zabaw 
przy ul. Akacjowej. 

 
Pan Piotr Gajda:  

• Jak wygląda sytuacja z tzw. targowiskiem Ptak? Czy zostały wykonane badania żużla? 
Na jakim etapie jest plan zagospodarowania dla tego targowiska? 

• Na pasażu pomiędzy Al. Armii Krajowej a ul. Poprzeczną MZGK wykonywał remont 
chodnika. Ten chodnik jest w jednym miejscu popsuty i niewłaściwie wyprofilowany. 
Zbiera się tam woda uniemożliwiając przejście ludziom. 

• Czy są kontynuowane jakieś prace w sprawie ronda na ul. Dmowskiego? 
• Zgłaszałem sprawę flagi miasta, która przypomina flagę, banderę floty rosyjskiej. 

Proszę o podjęcie tematu hejnału dla Piotrkowa Trybunalskiego w związku ze 
zbliżającą się rocznicą powstania Piotrkowa. Czy znamy już podstawę prawną w 
sprawie wywieszania flagi państwowej na pałacu Zygmunta Starego w Piotrkowie? 

• Proszę o informację nt. przepisów prawnych w oparciu, o które funkcjonuje w 
Urzędzie Miasta zakaz palenia tytoniu? Jakie są w tej sprawie funkcjonujące akty 
wykonawcze? 

• Wniosek o złoty medal dla radnego Dziemdziory – zasługuje na uhonorowanie i jego 
dokonania dzisiaj mogliśmy podsumować. Prośba do Przewodniczącego Rady miasta 
o odpowiednie uhonorowanie dokonań radnego Jana Dziemdziory. 

• W sprawie budżetu obywatelskiego  - miał być remontowany chodnik przy ul. 
Poprzecznej. Nic się w tej sprawie nie dzieje. 

• Prośba o umożliwienie pełnienia dyżuru radnego w szkole dla mieszkańców rejonu  
Al. Armii Krajowej. 

• Propozycja rozważenia zmiany nazwy ulicy Roosevelta na ul. Bujnowską. Obecna 
nazwa ośmiesza Piotrków w kraju a nazwa proponowana ma uzasadnienie 
historyczne. 

 
Pan Marian Błaszczyński – poinformował, że procedura nadawania medali wymaga złożenia 
pisemnego wniosku. Poprosił pan Piotra Gajdę o złożenie wniosku w sprawie uhonorowania 
radnego Jana Dziemdziory na piśmie. 
 
Pan Przemysław Winiarski: 

• Przyłączył się do apelu w sprawie zmiany nazwy ul. Roosevelta. 
• W nawiązaniu do wniosku dot. hejnału powtórnie zaapelował o rozważenie koncepcji 

budowy nowego ratusza. 
• Zapytał, czy władzom miasta wiadomo jest coś o wprowadzeniu podatku 

katastralnego od nieruchomości. 
• Zgłosił duże problemy z parkowaniem w rejonie cmentarzy. Zapytał, czy wzdłuż 

nowowybudowanego kanału kanalizacji deszczowej na ul. Spacerowej i Rolniczej nie 
byłoby możliwości wygospodarowania miejsc parkingowych (o ile są to tereny 
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miejskie). Rozwiązałoby to w dużej mierze problem złego parkowania na ul. 
Partyzantów. 

 
Pani Monika Tera:  

• Wyraziła poparcie dla wniosku radnej Wiesławy Olejnik w sprawie osób spożywający 
alkohol i zanieczyszczających tereny przy Al. Armii Krajowej 22. 

• Poprosiła o baczniejsze zwracanie uwagi na rowerzystów jeżdżących po chodniku, po 
zachodniej stronie ul. Łódzkiej. Istnieje konieczność wycięcia krzaków przy  
ul. Łódzkiej 48, które ograniczają tam bardzo widoczność. 

 
Pan Mariusz Staszek: 

• Zapytał na jakim etapie jest budowa ul. Wieniawskiego? Czy jest wykonana 
dokumentacja techniczna? Co dalej? 

 
Pan Krzysztof Kozłowski: 

• Zapytał kiedy rozpocznie się realizacja zadania budowa cyklodromu, zadania w 
ramach budżetu obywatelskiego? 

• Mieszkańcy mają zastrzeżenia co do prowadzonych obecnie napraw cząstkowych na 
ul. Kwiatowej. Uważają, że stan tej ulicy wymaga przeprowadzenie generalnego 
remontu. Remont cząstkowy pochłonie pieniądze a są wątpliwości, czy uda się 
zrealizować zaplanowany efekt. 

• W ramach akcji dot. łamania barier dla osób niepełnosprawnych osoby te otrzymały 
na składane wnioski sprzęt komputerowy w postaci laptopów. Było rozdanych 100 
szt. stu różnym mieszkańcom. Czy po przekazaniu tego sprzętu jest jakaś komórka 
organizacyjna czy też jakaś osoba odpowiedzialna, która może dokonać kontroli, czy 
dany sprzęt przeznaczony do eksploatacji u jakiejś osoby jest u niej, czy jest 
wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem i czy nie został sprzedany? Są osoby, 
która naprawdę potrzebują takiego wyposażenia, interesują się życiem publicznym, 
życiem społecznym, ale nie znalazły się na liście osób, którym przyznano sprzęt 
komputerowy. Czy ktoś to kontroluje? Czym się kierowano przydzielając 
poszczególnym osobom sprzęt komputerowy? (prośba o udzielenie pisemnej 
odpowiedzi) 

 
Pan Lech Kaźmierczak: 

• Zwrócił uwagę na fakt, że wiele studzienek kanalizacji deszczowej jest 
pozapychanych. Wskazał przykład ul. Zamkowej. 

• Wskazał na potrzebę przeprowadzenia przez wakacjami przeglądów okresowych 
elementów małej architektury na terenie miasta (m.in. ławki i stojaki rowerowe). 
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Punkt 5 
 
 

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 

zgłoszeń w tym punkcie. 

 
Punkt 6 

Informacja Przewodniczącego Rady Miasta dotycząca interpelacji, które wpłynęły 
między IX a X Sesją Rady Miasta.  
 

 
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że informację dotycząca interpelacji w okresie 

międzysesyjnym radni otrzymali w materiałach sesyjnych. Zapytał, czy ktoś ma uwagi  

do przedstawionej informacji. Nie stwierdził  żadnych zgłoszeń w tym punkcie. 

 

Punkt 7 

Odpowiedzi na zapytania radnych.  
 
Odpowiedzi na kwestie poruszone przez panią radną W. Olejnik: 

• Pan Krzysztof Byczyński odnosząc się do chodnika na ul. Dmowskiego powiedział, że 
jest to właśnie przykład, że nie na wszystko starcza pieniędzy. Wyczerpują się 
pieniądze z podstawowego zakresu umowy remontowej. Najprawdopodobniej na sesji 
w sierpniu ZDiUM wystąpi o możliwość pozyskania dodatkowych środków dla 
uruchomienia procedury dodatkowych 50% z tej umowy. Na ile sytuacja finansowo-
techniczna pozwala na bieżąco łatamy te dziury i naprawiamy odcinki chodników, ale 
takich potrzeb w mieście jest bardzo dużo. Postulaty radnych są zapisywane i przy 
tworzeniu budżetu na rok przyszły będą brane pod uwagę. 

• Pan Andrzej Kacperek: „Kwestia sprzedaży napojów alkoholowych osobom nieletnim 
i nietrzeźwym stanowi przestępstwo. Jeżeli państwo jesteście w posiadaniu takich 
informacji, że doszło rzeczywiście do popełnienia przestępstwa to trzeba 
bezwzględnie zacząć współpracować z policją. Tym niemniej mając poprzednio taki 
sygnał od pani Moniki Tery przekazałem prośbę komendantowi i policji. Jest dziś pan 
komendant i pan podinspektor Jacek Rzepkowski z Komendy Miejskiej Policji – 
myślę, że panowie w dalszym ciągu będą prowadzić obserwacje tej placówki.  
W kwestii utrzymania czystości i porządku – jest prośba do pana komendanta, żeby 
zobowiązać osoby, na których ciąży obowiązek utrzymania czystości o zaprowadzenie 
tam porządku. 

• Pan Jacek Rzepkowski, Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w 
Piotrkowie Trybunalskim: „Jeśli chodzi o planowanie dyslokacji patroli na terenie 
miasta bierzemy pod uwagę analizy zagrożenia oraz zdarzeń na terenie miasta. Już 
teraz mogę powiedzieć, że analiza za I półrocze wskazuje na to, iż dynamika 
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przestępstw na terenie miasta spada a więc policja wykonuje te zadania w sposób 
możliwie jak najbardziej skuteczny. Inną sprawą jest fakt, że ilość zgłoszeń tak jak 
obserwujemy od kilku lat wzrasta. Niemniej jednak duży odsetek tych zgłoszeń 
dotyczy spraw, którymi bezpośrednio funkcjonariusze policji się nie zajmują. Staramy 
się obywateli pouczać telefonicznie w sprawach, w których policja nie jest 
kompetentna. Uwagę pani radnej przekażę Komendantowi Miejskiemu Policji.” 

 
Odpowiedzi na kwestie poruszone przez pana radnego P. Gajdę: 

• Pan Adam Karzewnik: „Zwróciliśmy się do firmy, która prowadzi to targowisko z 
prośbą o wyjaśnienie, jakiego żużla używano do wyłożenia tego placu. Otrzymaliśmy 
tę odpowiedź i dziwię się, że do pana ta odpowiedź nie dotarła. Odpowiedź jest 
lakoniczna, że zostało to wykonane już kilka lat temu i w związku z tym nie posiadają 
żadnych wyników badań tego żużla.”  

• Pan Paweł Czajka: „Jak wygląda uchwalony i wdrożony w życie  - opublikowany  
w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego plan można spokojnie obejrzeć na 
stronie internetowej  PPP w Piotrkowie  w zakładce GIS. Tam są wszystkie plany 
udostępnione. Plan ten uchwalono 25 lutego 2015 roku” 

• Pan Bogdan Munik: „W związku z tym, że miesiąc temu informowałem, że planowane 
jest spotkanie z inwestorem informuję, że dwa tygodnie temu odbyło się spotkanie z 
inwestorem z ulicy Żelaznej, z Warszawy, który wstępnie zadeklarował wolę udziału 
w przedsięwzięciu jednakże z uwagi, iż jeden z mieszkańców złożył zażalenie na 
wydane postanowienie do Kolegium Odwoławczego czeka on na to rozstrzygnięcie. 
Za miesiąc, na koniec sierpnia będę mógł udzielić kolejnych informacji.” 

• Pan Bogdan Munik: „Jeżeli chodzi o palenie tytoniu – zakaz palenia tytoniu w 
miejscach publicznych wynika z przepisów prawa radni ustawowej, które są z kolei 
przetransponowane do regulaminów pracy w danych jednostkach organizacyjnych. 
Jak pan wie na terenie urzędu – o czym informują wywieszki – jest zakaz palenia 
tytoniu z wyłączeniem miejsc do tego specjalnie przeznaczonych (palarnia na III 
piętrze). Akty wykonawcze wynikają z regulaminu pracy, ale jak na razie nie było 
przypadków na terenie urzędu łamania tego zakazu przez pracowników. Nie 
stwierdziliśmy również przypadków ażeby osoby popalały  a jeśli jest taki przypadek 
– proszę to zgłaszać do ochrony budynku. Rola organu wykonawczego kończy się na 
pracownikach Urzędu Miasta natomiast nie mamy żadnych elementów oddziaływania 
na organ stanowiący.” 

• Pan Marian Błaszczyński: „Jeśli chodzi o hejnał i o flagę miasta to chcę powiedzieć, 
że istnieje coś takiego jak inicjatywa uchwałodawcza i nic nie stoi na przeszkodzie, 
żeby pan jako ekspert zajął się tym problemem. Gwarantuję pełne wsparcie Biura 
Rady Miasta.” 

• Pani Anna Tłustwa: „Wprawdzie hejnału miasto nie ma, ale ma hymn. Jest on uchwałą 
wprowadzony i zapis dźwiękowy tego hymnu jest załącznikiem do uchwały.” 

• Pan Krzysztof Byczyński: „Sprawdzę dlaczego to (naprawa chodnika) nie zostało 
jeszcze wyegzekwowane, bo za zajęcie pasa drogowego MZGK otrzymał od ZDiUM 
– jak rozumiem – stosowne zezwolenie. Chyba, że usuwał tam jakąś awarię…  
W ZDiUM są dwa projekty obywatelskie z tej pierwszej tercji tj. przebudowa 
nawierzchni drogi dojazdowej od ul. Wroniej do bloków nr 43 i 47 oraz  parkingu oraz 
budowa parkingu przyblokuj nr 43 oraz budowa chodników. Jest to zadanie, które 
robimy wespół z TBS, bo to jest na styku obszarów, które są pod ich zarządem. Tam 
jest jeszcze kwestia zakończenia prac związanych z przebudową wodociągu  
i kanalizacji sanitarnej wobec tego my wcześniej niż w III kwartale na ten obszar nie 
wejdziemy. To samo dotyczy naprawy ciągu pieszego przy ul. Poprzecznej  
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od ul. Dmowskiego do garaży – ponieważ tam PGE zadeklarowało wykonanie 
niezbędnych prac w okresie wrzesień/październik. Po ich pracach wykonamy ten 
zakres projektu obywatelskiego.” 

• Pan Marian Błaszczyński: „Wniosek o umożliwienie odbywania dyżurów proszę o 
skierowanie do Przewodniczącego Rady Miasta na piśmie. Przekażę ten wniosek do 
władzy wykonawczej.” 

• Pan marian Błaszczyński: „Wniosek o zmianę ulicy Roosevelta proszę pisemnie 
skierować do Przewodniczącego Rady Miasta. Zostanie on skierowany do 
rozpatrzenia przez Komisji Kultury i Kultury Fizycznej zgodnie z sugestią pana 
radnego.” 

 
Odpowiedzi na kwestie poruszone przez pana radnego P. Winiarskiego: 

• Pani Wiesława Łuczak: „Podatek katastralny wraca co jakiś czas, jako temat przy 
okazji, kiedy samorządy narzekają na brak środków na realizację zadań. Symulacje 
wskazują na to, że podatek ten skutkowałby wzrostem wpływów samorządowych. Jest 
to wszystko na razie w fazie rozważań. W tej chwili podatek katastralny, który co do 
zasady uzależniony jest od wartości opodatkowanego majątku raczej nie wejdzie. 
Raczej idzie się w stronę zróżnicowania stawek podatku uzależnionych od 
atrakcyjności miejsca położenia tej nieruchomości. Czyli nieruchomości w sektorze 
bardziej prestiżowym byłyby wyżej opodatkowane niż na przedmieściach. Mogłoby 
też być i odwrotnie: straciliby ci, którzy mają nieruchomości tanie, ale w atrakcyjnym 
mieście a zyskaliby ci, którzy mają  drogie nieruchomości w miejscu mniej 
atrakcyjnym. To jak zawsze spowoduje bardzo dużo dyskusji. Są propozycje, aby 
ustawa o podatkach i opłatach lokalnych już uwzględniała możliwość zlustrowania 
tych stawek, ale jak to będzie poukładane trudno w tej chwili powiedzieć, bo ilu jest 
przeciwników tylu jest zwolenników zmian w tym podatku.” 

• Pani Małgorzata Majczyna: „Tereny, o których mówił pan radny są w większości 
terenami prywatnymi. W ramach naszej inwestycji pozyskaliśmy tylko teren pod rów i 
pod teren, który pozwala prawidłowo go eksploatować. Na pewno nie ma tam miejsca 
na parkingi. Natomiast jest tam plan miejscowy i on dosyć precyzyjnie mówi o tym, 
co wolno a czego nie wolno. Przy ulicy Spacerowej natomiast, która stanowi II etap 
przebudowy ulicy Rolniczej i Spacerowej – jesteśmy już w posiadaniu decyzji ZRiD – 
czekamy, czy będzie zaskarżona czy też nie – która, jeśli stanie się prawomocna 
będzie można rozpocząć budowę parkingów wzdłuż ulicy Spacerowej. 
 
Pan Przemysław Winiarski – poprosił o przeanalizowanie innych lokalizacji celem 
przeznaczenia ich pod budowę parkingów w bliskim sąsiedztwie skrzyżowania ul. 
Partyzantów i Al. Cmentarnych.     

 
Odpowiedzi na kwestie poruszone przez pani radnej M. Tery: 

• Pan Jacek Hofman: „Przyjrzymy się temu przejeżdżaniu rowerzystów w sposób 
niezgodny z przepisami prawa.” 

• Pan Andrzej Kacperek: „Wystąpiliśmy w zeszłym tygodniu do KMP z prośbą o 
przedstawienie informacji na temat bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym na 
terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ze szczególnym uwzględnieniem ruchu 
pojazdów ciężarowych, ale także chronionych uczestników ruchu drogowego.  
Z informacji przekazanych przez KMP wynika, iż jeśli chodzi o ruch rowerzystów 
oraz pieszych w I półroczu jest zdecydowana poprawa w stosunku do roku 2014. Z 
treści tego pisma wynika również, że w dalszym ciągu policja będzie prowadziła 
czynności służbowe w stosunku do tej grupy uczestników ruchu drogowego.” 



27 
 

Odpowiedzi na kwestie poruszone przez pana radnego M. Staszka: 
• Pani Małgorzata Majczyna: „Zgodnie z zawartą umową z projektantem do końca 

września mamy otrzymać opracowaną dokumentację projektową z częścią 
kosztorysową. I to jest dobry moment, żeby rozmawiać na ten temat w związku z 
konstrukcją budżetu na rok przyszły.” 

 
Odpowiedzi na kwestie poruszone przez pana radnego K. Kozłowskiego: 

• Pan Adam Karzewnik: „Jeśli chodzi o większy zakres prac na ul. Kwiatowej to tam 
praktycznie wymagają wymiany sieć wodociągowa i kanalizacyjna a to jest koszt 
niebagatelny. W związku z tym postanowiliśmy w tym roku dokonać napraw tej ulicy, 
ponieważ jest ona faktycznie w złym stanie.” 

• Pani Małgorzata Majczyna: „W sprawie cyklodromu mamy już uzgodniony wybór 
wariantu z wnioskodawcami i z mieszkańcami, którzy sąsiadują z tą inwestycją. W tej 
chwili trwają prace projektowe i za moment się one zakończą. W tym roku jeszcze 
ogłosimy przetarg i musimy zakończyć całą inwestycję.” 
 

Odpowiedzi na kwestie poruszone przez pana radnego L. Kaźmierczaka: 
• Pan Krzysztof Byczyński: „Oczywiście ulewniejsze deszcze w mieście obrazują stan 

niektórych odcinków kanalizacji deszczowej. Oczywiście staramy się dbać o to. 
Technicznym wykonawcą obsługi tego zakresu jest PWiK. To się rzeczywiście 
objawia, kiedy przy tych opadach kratki są zabrudzone. Wtedy firma, która jest 
odpowiedzialna za utrzymanie czystości w pasach drogowych natychmiast musi 
reagować. Prędkość z jaką oni reagują nie jest czasem możliwa do załatwienia tych 
wszystkich sprawa. Pamiętamy o tym. Chciałem powiedzieć o tym, że tam gdzie 
kanalizacja jest niżej położona przy odpływie, przy rzece – a taką lokalizację wskazał 
pan radny – to przy większym napływie wody ten odpływ nie funkcjonuje nie z racji 
zanieczyszczenia tylko z racji blokowania tej wody, która jest niżej.” 

• Pan Krzysztof Byczyński: „Jeśli chodzi o stojaki i ławki – firma sukcesywnie 
dokonuje wymian, dostawia nowe ławki. Wydajemy pieniądze a wandale mają potem 
co niszczyć (np. ławki na ul. Dmowskiego). W ramach dysponowanych środków 
kupujemy ten sprzęt. To samo dotyczy koszy na odpady, na śmieci. Uczulę firmę, aby 
cykl tych prac był szybszy, ale proszę nie oczekiwać, że wszystkie ławki będą z dnia 
na dzień nowe.  

 
 
 

Punkt 8 
 

Sprawy różne.  
 
Pan Krzysztof Kozłowski – przedstawił sytuację z posiedzenie Komisji Administracji, 
Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego, gdzie radni zwrócili 
uwagę na brak daty na dokumencie, kwestionariuszu do wprowadzanego do porządku 
posiedzenia projektu uchwały. Zwrócił uwagę na okoliczność zbyt impulsywnego – zdaniem 
radnego – zachowania wiceprezydenta A. Kacperka. Pan Kozłowski stwierdził, że pełniona 
przez radnych funkcja polegająca na reprezentowaniu wyborców obliguje ich do zadawania 
pytań, również tych niewygodnych czy kłopotliwych. Natomiast obowiązkiem urzędników,  
w tym pana wiceprezydenta, jest rzetelne i spokojne udzielenie potrzebnych wyjaśnień  
i informacji. 
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Pan Przemysław Winiarski – jako jeden ze współorganizatorów półmaratonu zaprosił 
wszystkich obecnych zaprosił na trasę półmaratonu w dniu 26 czerwca 2015 r. 
 
Pan Andrzej Kacperek – odnosząc się do wypowiedzi pan Krzysztofa Kozłowskiego 
powiedział: „Je stosuję tę sama miarę, którą ktoś stosuje do mnie. Jeżeli po raz kolejny pan 
radny Tomasz Sokalski w ten sposób zachowuje się w stosunku do mojej osoby to niestety ja 
– broniąc własnego interesu, własnej twarzy – muszę zareagować i myślę, że zareagowałem 
stosowanie i odpowiednio do sytuacji. Nie było z mojej strony agresji, ale podszedłem, 
poprosiłem i wziąłem do ręki dokument i wskazałem na datę. Oczywiście była to kolejna 
manipulacja ze strony pana radnego.” 
 
Pan Krzysztof Chojniak: „Zachęcam do współuczestnictwa w obchodach Dni Miasta.” 
 
Pan Tomasz Sokalski – odpowiadając na wypowiedź pana Andrzeja Kacperka powiedział: 
„Panie prezydencie – nie życzę sobie, żeby pan używał słowa manipulowanie w stosunku do 
moich rzeczowych i merytorycznych wypowiedzi. Jest nagranie z Komisji Administracji, 
które może pan odsłuchać i na pewno nie znajdzie pan tam żadnego słowa, które 
manipulowałoby dokumentem, który to był podstawą do wprowadzenia na sesję uchwały 
Rady Miasta – nawet jeszcze nie wydrukowanej i nie przygotowanej. Stąd moje oburzenie, że 
lubię być przygotowany do każdego tematu i wrzucanie projektu uchwały w trakcie  komisji – 
wtedy, kiedy nie można dokładnie się przyjrzeć projektowi uchwały, kiedy nie można 
przygotować się do pytań – jest w mojej ocenie naganne. Dlatego, że biorę pełną 
odpowiedzialność za to, w jaki sposób głosuję. Pan jest urzędnikiem. Pan jest gościem na 
Komisji a ja jestem radnym tego miasta wybranym w demokratycznych wyborach. I należy 
mi się z pana strony szacunek. Pan jest urzędnikiem tylko. I chciałbym wezwać panie 
prezydencie (zwracając się do Krzysztofa Chojniaka), żeby pan pouczył pana wiceprezydenta 
odnośnie zachowań w stosunku do radnych. Dlatego, że 12 lat jestem już w Radzie Miasta i 
takich sytuacji nigdy nie było. Ja szanuję bardzo urzędników, doceniam ich ciężką pracę, ale 
także oczekuję szacunku ze strony urzędników. Niestety pan zastępca prezydenta, Andrzej 
Kacperek zachował się nagannie. Proszę odsłuchać nagranie.” 
 
Pan Adam Karzewnik: „Byłem obecny na posiedzeniu tej komisji i jest mi bardzo przykro, że 
to wyniknęło tak z mojego powodu – ponieważ to dotyczyło tej uchwały o przedłużeniu 
dzierżawy. Prosiłem pana prezydenta żeby faktycznie jeśli byłaby tylko możliwość 
wprowadzenia pod obrady tej komisji i pod obrady sesji tej uchwały to byśmy uniknęli tych 
problemów, o których mówiłem – tj. zwoływania dodatkowej sesji nadzwyczajnej. Byłem 
również gotowy do udzielenia wszelki odpowiedzi na ten temat i tu nie było problemu, żeby 
poprosić mnie  o wyjaśnienie z czego to wynika, dlaczego. Wtedy mogłyby się ewentualnie 
jakieś pytanie nasunąć, moglibyście państwo jakieś pytanie wówczas zadawać. Ale pan miał 
naprawdę jakiś dokument – kwestionariusz – który nie jest dokumentem dla radnych. Tu w 
urzędzie jest wewnętrzny obieg dokumentów – jest on realizowany i przestrzegany i w 
związku z tym data wprowadzenia tej uchwały była datą, którą przedstawiliśmy na Komisji i 
którą podpisał pan prezydent Kacperek  - 23.06.2015 r. A że na dokumencie nie było gdzieś 
daty to tutaj nie miało to żadnego kluczowego, istotnego znaczenia. W związku z tym 
niepotrzebnie pan ten dokument oglądał. Swoje zainteresowanie powinien pan skierować na 
treść uchwały a nie na inne dokumenty.” 
 
Pan Tomasz Sokalski: „I to jest panie prezydencie rzeczowa, merytoryczna odpowiedź – 
zdecydowanie różna od tej, która była wczoraj na Komisji Administracji.” 
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Pan Andrzej Kacperek: „,Pan wyraźnie stwierdził, że na dokumencie nie ma jakiejkolwiek 
daty. I oczywiście to było nieprawdą, ponieważ każdy dokument, który zatwierdzam, który 
podpisuję zawsze opatruję datą. I tak było w tym przypadku. Pod moim podpisem była data 
23.06.2105 r. I pana stwierdzenie oczywiście mijało się z prawdą. Pan starał się mnie w 
jakimś jakże niedorzecznym świetle przedstawić a poza tym chce powiedzieć, że na szacunek 
trzeba sobie także zapracować i jeżeli pełni się funkcję publiczną… Chyba nie chce pan, 
żebym wracał do tego, co było dwa lata temu.” 
 
Pan Tomasz Sokalski: „To jest pana zdanie, myślę, że niepotrzebna dyskusja dzisiaj.” 
 
Pan Krzysztof Chojniak: „Sugeruję i apeluję, aby wytonować te nastroje, bo te emocje, które 
towarzyszą wypowiedziom – myślę, że sprawy, które są teraz poruszane nie są na tyle istotne, 
żeby wywoływały aż tak negatywne emocje. Zapewniam pana radnego i wszystkich radnych, 
że z szacunkiem podchodzimy do wszystkich mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego, 
również do radnych – a tak, jak pan to podkreślił tylko urzędnicy na takiż sam szacunek 
również zasługują.” 
 
Pan Marian Błaszczyński: „Tym bardziej, że  ci urzędnicy są przez nas, jako radnych, 
zapraszani na te komisje i są naszymi gośćmi – powinniśmy tym bardziej otoczyć ich 
szacunkiem.” 
 
 

Punkt 11 
 
Zamknięcie obrad X Sesji.   
 
 
Wobec wyczerpania porządku Przewodniczący Rady Miasta, pan Marian Błaszczyński 
zamknął posiedzenie X Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 
 
 
 

Przewodniczący Rady Miasta 
 

   Marian Błaszczyński 
 
 
Protokół na podstawie dźwiękowego  
zapisu przebiegu obrad sporządził: 
 

Jan Winiarski  


