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PROTOKÓŁ NR XI/15 
 

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

ul. Pasaż Karola Rudowskiego 10  
w dniu 20 lipca 2015 roku 

w godz. 1600-1615 

 

 
 

Punkt 1 
 

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad 
 
Pan Marian Błaszczyński – otworzył XI Nadzwyczajną Sesję Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 
zwołaną na wniosek Prezydenta Miasta. Stwierdził, że w Sesji uczestniczy 23 radnych, co wobec 
ustawowej liczby 23 radnych stanowi quorum, przy którym Rada Miasta może obradować  
i podejmować prawomocne uchwały. 
 
 
Radni obecni na XI Nadzwyczajnej 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, wiceprezydenta Adama Karzewnika, Sekretarza 
Miasta, Skarbnika Miasta i wszystkich gości obecnych na posiedzeniu Rady Miasta.  
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Porządek obrad 
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów 

inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie budowy przyłączy 
kanalizacyjnych. 

3. Zamknięcie obrad VI Nadzwyczajnej Sesji. 
 
 

Punkt 2 
Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów 
inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie budowy przyłączy 
kanalizacyjnych 
 
Pan Marian Błaszczyński – zapytał czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie. 
 
Pan Tomasz Sokalski: „Ja pytałem na którejś z poprzednich sesji na temat tej uchwały, wtedy kiedy 
RIO nie przyjęło uchwały podjętej przez Naszą Radę. Trafiło to wtedy do Sądu Administracyjnego. 
Chciałbym prosić o parę słów wyjaśnienia dlaczego Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił 
uchwałę i co zmieniło się w tym projekcie w stosunku co do projektu poprzedniego.” 
 
Pan Michał Król: „W tej sprawie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, może nie tyle do końca 
podzielił we wszystkich aspektach stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej, ale przyjął takie 
stanowisko, że jeżeli są jakieś zapisy, które budzą wątpliwości to najprościej jest po prostu je zmienić, 
tym bardziej, że one są z punktu widzenia naszego, jako Miasta, rzeczą całkowicie drugorzędną  
i formalną. I może przejdę do istoty problemu. Istota problemu polegała na tym, że pierwotnie myśmy 
wskazywali w projekcie uchwały, który został zakwestionowany, bo to było clou sprawy, w ten 
sposób, że o tą dotację przewidzianą tym projektem mogą ubiegać się osoby fizyczne i inne podmioty, 
uwaga dopisaliśmy tutaj, posiadające tytuł prawny do dysponowania nieruchomością położoną na 
terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, którym będzie realizowane dotowane przedsięwzięcie. 
Wątpliwości Regionalnej Izby Obrachunkowej wzbudziła kwestia taka, czy przypadkiem nie jest to 
ograniczenie podmiotowe. Czy nie ograniczamy tych podmiotów, które mogą ubiegać się o dotację  
w stosunku do przepisu art. 403 ust.4 ustawy prawo ochrony środowiska, gdzie wskazano, że o dotację 
mogą się ubiegać, de facto, wszelkie podmioty, w szczególności, i tutaj było wymienione: podmioty 
nie zaliczone do sektora finansów publicznych, w szczególności: osoby fizyczne, wspólnoty 
mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy oraz jednostki sektora finansów publicznych będące 
gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi. Oczywiście nie chodzi o to, że tutaj było to 
troszeczkę inaczej ujęte, bo wszystko to co przeczytałem w tej chwili z ustawy, mieści się w pojęciu 
inne podmioty. Natomiast problemem było to, iż dodanie sformułowania „posiadające tytuł prawny do 
dysponowania nieruchomością” zdaniem RIO ograniczało ten krąg podmiotów. Dla Nas było to 
logiczne wpisanie, no trudno, żeby ktoś kto nie może, bo to jest dotacja na przyłącza, ktoś kto nie ma 
prawa dysponowania nieruchomością na cele budowlane, co wynika przecież z prawa budowlanego  
z odpowiednich przepisów, trudno żeby się ubiegał o dotację na to przyłącze, bo i tak nie mógłby tej 
dotacji zrealizować. I dla Nas było to kryterium przedmiotowe, a tak, no to byśmy po prostu 
przepisywali ustawę. Wojewódzki Sąd Administracyjny przyjął stanowisko, że jeżeli coś budzi 
wątpliwości, (...) to lepiej żeby jednak to było w sposób taki bardziej dosłowny zapisane. Więc dzisiaj 
mamy sytuację taką, że w § 1 zapisaliśmy wręcz, dla mnie to może nie jest tak do końca pięknie, 
ładnie, zgodnie z zasadami techniki legislacyjnej, bo ja uważam, że w aktach niższego rzędu, nie do 
końca powoływanie się na ustawę, że obowiązuje, no wiadomo, nawet i bez tego obowiązuje, no ale 
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jak takie jest stanowisko RIO i WSA, no to już nie będziemy się bić. Bo moglibyśmy się bić, tylko 
jaki byłby tego efekt? No taki, że nie moglibyśmy tych dotacji realizować, a czas płynie i bardzo nam 
zależy. A tutaj jest kwestia taka, przede wszystkim efektywności. Więc dzisiaj ten ustęp brzmi: „O 
dotację celową mogą ubiegać się podmioty wymienione w art. 403 ust.4 prawo ochrony środowiska 
zwane dalej beneficjentami końcowymi lub wnioskodawcami”. Natomiast ten element, który przecież 
też musi być odnośnie prawa dysponowania terenem, on jest został wpisany w § 7 ust.1 jako odrębne 
zdanie „O dotację mogą ubiegać się podmioty, które posiadają tytuł prawny do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane (kryterium przedmiotowe)”. Ja powiem tak, to jest może 
troszeczkę takie prawnicze, scholastyczne liczenie aniołów na główce szpilki, ale w tym momencie 
takie sformułowanie nie będzie budziło niczyich wątpliwości. A po prostu ta kwestia uzyskania efektu 
ekologicznego jest dla nas bardzo ważna z punktu widzenia naszych rozliczeń w ramach dotacji 
unijnych. Bo co z tego, że zrobiliśmy świetną oczyszczalnię, porobiliśmy sieci kanalizacyjne jeżeli by 
się okazało, że za mało ludzi się poprzyłączało i wtedy byłyby problemy. Musielibyśmy jakąś tam 
część pieniążków oddawać. Więc chodzi przede wszystkim o środowisko i o to że ludzie są 
rzeczywiście zainteresowani tymi dotacjami.”  
 
Przewodniczący Rady Miasta – wobec wyczerpania zgłoszeń w tej sprawie poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w tym kształcie jaki został przedstawiony. 
 
Pani Wiesława Olejnik w trakcie dyskusji wyszła z sali i nie brała udziału w głosowaniu.  
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania (22-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę  
Nr XI/137/15 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z 
zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie budowy przyłączy 
kanalizacyjnych. 
 

Punkt 3 
Zamknięcie obrad XI Sesji.   
 
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miasta, pan Marian Błaszczyński zamknął 
posiedzenie XI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 
 
 

Przewodniczący Rady Miasta 
Protokół na podstawie dźwiękowego  
zapisu przebiegu obrad sporządziła: 
 

Monika Słomka        Marian Błaszczyński 


