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PROTOKÓŁ NR XII/15 

 

z XII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, 

która odbyła się w siedzibie Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim, 

ul. Pasaż Karola Rudowskiego 10  

w dniu 21 lipca 2015 roku 

w godz. 18
00

-18
30 

 

 
Punkt 1 

 

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad 

 

Pan Marian Błaszczyński – otworzył XII Nadzwyczajną 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 XII 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. Lech Kaźmierczak 

11. Marek Konieczko 

12. Krzysztof Kozłowski 

13. Grzegorz Lorek 

14. Piotr Masiarek 

15. Szymon Miazek 

16. Wiesława Olejnik 

17. Ludomir Pencina 

18. Tomasz Sokalski 

19. Mariusz Staszek 

20. Monika Tera 

21. Przemysław Winiarski 

22. Ewa Ziółkowska 

 

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.  

Nieobecny na posiedzeniu był pan radny Łukasz Janik. 
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Punkt 2 

 

Przyjęcie zmian do porządku obrad. 

 

Proponowany porządek obrad: 
 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XI/137/15 Rady Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego z dnia 20 lipca 2015 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na 

dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 

zakresie budowy przyłączy kanalizacyjnych. 

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. 

4. Zamknięcie obrad XII Sesji. 

 

 

Punkt 2 

 

 

Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XI/137/15 Rady Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego z dnia 20 lipca 2015 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na 

dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 

w zakresie budowy przyłączy kanalizacyjnych 

 

Pan Adam Karzewnik: „Chciałem państwa po pierwsze przeprosić za zaistniała sytuację. W 

uchwale, którą procedowaliśmy wczoraj wkradł się błąd pisarski – błąd, który po konsultacji z 

Regionalną Izbą Obrachunkową był błędem nie do zaakceptowania i uchwała nie mogła 

wejść w życie. Był więc to błąd decydujący i duży, ale można też uznać, że był to błąd mały 

ponieważ nikt z nas obecnych na wczorajszej sesji tego błędu nie zauważył. Państwo nie 

byliście zobowiązani do wyłapania tego błędu – to my, którzyśmy przygotowywali ten 

projekt powinniśmy ten błąd wychwycić. Nie chciałbym tu zganiać winy na software czy 

hardware ponieważ są to instrumenty, które pomagają ludziom, ale nigdy nie zastąpią 

człowieka. Muszę jednak przyznać, że potrafią uśpić czujność. I to się zdarzyło przy 

procedowaniu tamtej uchwały. Ironią tego zdarzenia jest taki fakt, że ten problem był również 

znany i był wychwycony w trakcie drukowania tej uchwały, ale tak się stało, że egzemplarz 

nieprawidłowy trafił do Biura Rady Miasta a ja na wczorajszej sesji miałem egzemplarz 

prawidłowy. To spowodowało być może, że nie wykryliśmy tego błędu. Jeszcze raz 

przepraszam za zaistniałą sytuację i jednocześnie proszę o przegłosowanie prawidłowych 

uchwał. Ja ze swojej dużej ostrożności chciałem jeszcze zgłosić autopoprawkę do uchwały w 

sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej 

na dodaniu po słowach w podstawie prawnej „Dz. Ust. z 2013 roku” dodać „poz. 1232”. To 
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już z dużej ostrożności, żeby nie doprowadzić do jakichkolwiek problemów z wejściem w 

życie tej uchwały.” 

Pan Tomasz Sokalski: „Wysłuchałem tego, co pan powiedział – nie wiem jak to się stało, że 

rzeczywiście egzemplarz podpisany przez pana u pana był inny i u nas był inny. Może jak 

przechodziło to drogą elektroniczną to zmieniła się nazwa, ale – że tak powiem – to państwo 

jesteście od tego a nie my, radni (chociaż my to oczywiście zauważyliśmy kilka dni przed 

sesją, kiedy dostaliśmy materiały – zgłosiliśmy to od razu po sesji, żeby sprawę rozwiązać). 

Natomiast nie chcieliśmy – no może nie celowo – państwu zabierać – jak zwykle państwo 

macie rację i tym razem okazało się, że jednak tak nie jest. Uchwała, która została 

przygotowana, uchylająca Uchwałę Nr XI/137/15 nosi tytuł uchylenia Uchwały Rady Miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego. Dokument, który wczoraj podjęliśmy nie był uchwałą Rady 

Miasta – był uchwałą Prezydenta Miasta na prawach powiatu Piotrkowa Trybunalskiego. Czy 

to będzie zgodne z tym, co podjęliśmy wczoraj? Dokument, który podjęliśmy nie znalazł się 

jakby w obiegu prawnym nigdzie oprócz naszego miasta – przynajmniej ja nie zauważyłem i 

jeżeli w tej chwili będzie inna treść uchwały uchylonej niż podjętej to czy to będzie dobre i 

zgodne z prawem?” 

 

Pan Marian Błaszczyński: „Ja też widziałem tę różnicę natomiast byłem bardzo 

zainteresowany jak ta dziesiątka zagłosuje i o dziwo zagłosowała za więc to, co przed chwilą 

pan powiedział to jest  w ogóle dla mnie jakiś koszmar i masło maślane.” 

 

Pan Tomasz Sokalski: „Panie przewodniczący – to pan zwołał sesję nadzwyczajną i proszę 

sobie z dziesiątki nie drwić. To my możemy z pana podrwić bo pan prowadzi sesję i pan 

powinien dokładnie wiedzieć…” 

 

Pan Marian Błaszczyński: „Ale czemu pan podniósł rękę za?” 

 

Pan Tomasz Sokalski: „Ja nie muszę się panu tłumaczyć.” 

 

Pan Marian Błaszczyński: „Ja też nie muszę.” 

 

Pan Tomasz Sokalski: „Jeśli pan widział ten błąd to nie powinien pan w ogóle zwołać sesji 

nadzwyczajnej.”  

 

Pani Anna Karlińska: „To, że znalazł się tam napis w tej uchwale uchwała Prezydenta nie 

zmienia faktu formalnego, że była to uchwała Rady Miasta. Ponieważ jest to błąd natury 

pisarskiej, technicznej pomyłki natomiast procedowaliśmy uchwałę Rady Miasta, państwo 

głosowali i podjęli tę uchwałę. Ta pomyłka – jakby ją nazywać i czy jest istotna czy 

nieistotna, techniczna czy – jak zdaniem RIO – trzeba ją w taki sposób naprawić – nie ma 

tutaj znaczenia. Podejmowali państwo bez wątpienia uchwałę Rady Miasta, w której znalazł 

się błąd, o którym była mowa, błąd istotny.” 

 

Pan Krzysztof Kozłowski: „Skoro pani mówi, że to tylko błąd pisarski i to nie ma znaczenia 

większego dlatego, że to i tak Rada Miasta podejmowała uchwałę to dlaczego RIO zarzuciło 

tej uchwale ten błąd pisarski i dlaczego dzisiaj musimy się spotykać? Reakcja RIO była 

natychmiastowa. Jak można mówić, że się nic nie stało i że nie ma to większego znaczenia, 

bo to jest i tak uchwała Rady Miasta i nie ma to większego znaczenia dla przyjęcia tej 

uchwały? Jakby nie miało to znaczenia to byśmy nie uchylali tej uchwały.” 
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Pani Anna Karlińska: „Pytanie dotyczyło tego czy to była uchwała czy też nie była to 

uchwała. Odpowiadam, że to była uchwala, która jest obarczona istotnym błędem mogącym 

skutkować jej uchyleniem.” 

Pan Krzysztof Chojniak: „Ja tylko dopowiem na wątpliwości pana radnego. Nie było reakcji 

jako takiej RIO ponieważ nawet nie było na to czasu. Konkretnie pani skarbnik dzwoniła 

zaraz po sesji, kiedy ta sytuacja wypłynęła z zapytaniem co w takiej sytuacji. Ponieważ były 

wątpliwości, czy uchwała z takim nagłówkiem mogłaby być zakwestionowana a pan wie, że 

tutaj czas jest bardzo ważny i nie możemy sobie pozwolić na to, aby ta uchwala została 

później zakwestionowana i uznana za nieważną w związku z tym, po konsultacji z 

pracownikiem RIO stwierdziliśmy, że najbezpieczniejszym rozwiązaniem będzie 

procedowanie tego w formie poprawnej raz jeszcze.” 

 

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

Nr XII/138/15 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XI/137/15 Rady Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego z dnia 20 lipca 2015 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na 

dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 

w zakresie budowy przyłączy kanalizacyjnych 

 

Punkt 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 

 

Pan Adam Karzewnik – poprosił o przyjęcie uchwały wraz z wyartykułowana przed chwilą 

autopoprawką polegającą na dodaniu po słowach w podstawie prawnej „Dz. Ust. z 2013 

roku” dodać „poz. 1232”.  

 

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

Nr XII/139/15 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów 

inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie budowy 

przyłączy kanalizacyjnych 

 

Punkt 4 

 

Zamknięcie obrad XII Sesji.   

 

 

Wobec wyczerpania porządku Przewodniczący Rady Miasta, pan Marian Błaszczyński 

zamknął posiedzenie XII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta 

 

   Marian Błaszczyński 
Protokół na podstawie dźwiękowego  
zapisu przebiegu obrad sporządził: 

 

Jan Winiarski  


