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PROTOKÓŁ NR XIII/15 

 

z XIII Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, 

która odbyła się w siedzibie Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim, 

ul. Pasaż Karola Rudowskiego 10  

w dniu 26 sierpnia 2015 roku 

w godz. 9
00

-13
00 

 

 

Punkt 1 

 

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad 

 

Pan Marian Błaszczyński – otworzył XIII 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 XIII 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 Wężyk-Głowacka 

10. Łukasz Janik 

11. Lech Kaźmierczak 

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.  

Pan Marian Błaszczyński – poinformował, że usprawiedliwił swoją nieobecność pan radny 

Marek Konieczko.  
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Punkt 2 

 

Przyjęcie zmian do porządku obrad. 

 

 

Proponowany porządek obrad: 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie zmian do porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów z IX i X Sesji Rady Miasta oraz XI i XII Nadzwyczajnej Sesji Rady 

Miasta. 

4. Podjęcie uchwał w sprawie: 

4.1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej;  

4.2. zmiany budżetu Miasta na 2015 rok;  

4.3. zmiany Uchwały nr LII/840/10 z dnia 23 czerwca 2010 roku, w sprawie zaciągnięcia 

pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Łodzi; 

4.4. zmiany Uchwały Nr XXXVI/616/09 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia  

24 kwietnia 2009 roku w sprawie Projektu „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni 

ścieków w Piotrkowie Trybunalskim”, zgłoszonego do Funduszu Spójności; 

4.5. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/54/15 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z 

dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2015 rok; 

4.6. sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste niezabudowanych nieruchomości 

gruntowych stanowiących własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, 

przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne; 

4.7. sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, niezabudowanych 

nieruchomości gruntowych położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. 

Diamentowej; 

4.8. wystąpienia do Wojewody Łódzkiego z wnioskiem o nieodpłatne przekazanie na 

rzecz Gminy Miasto Piotrków Trybunalski własności nieruchomości położonej w 

Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Brzeźnickiej, oznaczonej w ewidencji gruntów 

jako działka nr 95/3 o powierzchni 0,0202 ha, obręb 12; 

4.9. sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, niezabudowanej nieruchomości położonej  

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

zagospodarowania nieruchomości przyległej; 

4.10. sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, niezabudowanej nieruchomości położonej  

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

zagospodarowania nieruchomości przyległej; 

4.11. wyrażenia   zgody   na   nabycie do gminnego zasobu nieruchomości położonej  

w Piotrkowie Tryb. przy  ulicy  Świtezianki, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu 

18 jako działka nr 85/23 o powierzchni 0,0045 ha 

4.12. wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 30 lat i odstąpienie od 

przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących 

własność Miasta Piotrków Trybunalski, położonych przy ul. Orlej 11 – Ciepłownia 

C-1 i przy ul. Rolniczej 75 – Ciepłownia C – 2; 
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4.13. określenia przystanków komunikacyjnych w granicach administracyjnych Miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto 

Piotrków Trybunalski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków; 

4.14. pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych (dot. ul. Mieszka I, ul. Chrobrego,  

ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Targowej); 

4.15. pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych (dot. odcinka al. Armii Krajowej,  

al. Piłsudskiego i al. Kopernika); 

4.16. zaliczenia dróg do kategorii dróg powiatowych (dot. odcinka al. Armii Krajowej,  

al. Piłsudskiego i al. Kopernika); 

4.17. zmiany Uchwały nr XXXI/619/13 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 

sprawie określenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego; 

4.18. regulaminów określających zasady korzystania z parków, skwerów, placów zabaw 

należących do Miasta Piotrkowa Trybunalskiego (Załącznik nr 1 projektu uchwały 

został sporządzony w wersji A i B – Rada Miasta przed podjęciem uchwały 

decyduje o wyborze wersji załącznika nr 1);  

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

i Areszcie Śledczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu 

Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 25 października 2015 r.;  

4.20. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

5. Interpelacje i zapytania radnych. 

6. Informacja z działalności Prezydenta Miasta między sesjami. 

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

sesjami. 

8. Odpowiedzi na zapytania radnych. 

9. Sprawy różne. 

10. Zamknięcie obrad XIII Sesji. 

 

 

Pan Marian Błaszczyński – wprowadził następujące autopoprawki: „Wycofuję z porządku 

punkt 4.3 (podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr LII/840/10 z dnia 23 czerwca 

2010 roku, w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Łodzi ) – na wniosek Prezydenta Miasta, wykreśla się punkt 4.4 

(podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/616/09 Rady Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie Projektu „Modernizacja i rozbudowa 

oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim”, zgłoszonego do Funduszu Spójności) – 

na wniosek Prezydenta Miasta. Wprowadzam natomiast zmiany w następujących punktach: 

punkt 4.1. – Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z 

autopoprawką Prezydenta Miasta, Punkt 4.2. – Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu 

miasta na 2015 rok wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta, Punkt 4.4. – Podjęcie uchwały w 

sprawie sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste niezabudowanych nieruchomości 

gruntowych stanowiących własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, przeznaczonych 

pod budownictwo mieszkalne jednorodzinne wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta, Punkt 

4.16 – Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu określającego warunki korzystania z parków, 

skwerów i placów zabaw należących do Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, Punkt 4.19 – 

Podjęcie uchwały w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 
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W wyniku przeprowadzonego głosowania (17-0-4) Rada Miasta przyjęła proponowany 

porządek obrad XIII Sesji Rady Miasta w następującym brzmieniu: 

 

 

Proponowany porządek obrad: 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie zmian do porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów z IX i X Sesji Rady Miasta oraz XI i XII Nadzwyczajnej Sesji Rady 

Miasta. 

4. Podjęcie uchwał w sprawie: 

4.1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta;  

4.2. zmiany budżetu Miasta na 2015 rok wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta;  

4.3. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/54/15 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z 

dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2015 rok; 

4.4. w sprawie sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste niezabudowanych 

nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Miasto Piotrków 

Trybunalski, przeznaczonych pod budownictwo mieszkalne jednorodzinne wraz z 

autopoprawką Prezydenta Miasta; 

4.5. sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, niezabudowanych 

nieruchomości gruntowych położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. 

Diamentowej; 

4.6. wystąpienia do Wojewody Łódzkiego z wnioskiem o nieodpłatne przekazanie na 

rzecz Gminy Miasto Piotrków Trybunalski własności nieruchomości położonej w 

Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Brzeźnickiej, oznaczonej w ewidencji gruntów 

jako działka nr 95/3 o powierzchni 0,0202 ha, obręb 12; 

4.7. sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, niezabudowanej nieruchomości położonej  

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

zagospodarowania nieruchomości przyległej; 

4.8. sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, niezabudowanej nieruchomości położonej  

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

zagospodarowania nieruchomości przyległej; 

4.9. wyrażenia   zgody   na   nabycie do gminnego zasobu nieruchomości położonej  

w Piotrkowie Tryb. przy  ulicy  Świtezianki, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu 

18 jako działka nr 85/23 o powierzchni 0,0045 ha 

4.10. wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 30 lat i odstąpienie od 

przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących 

własność Miasta Piotrków Trybunalski, położonych przy ul. Orlej 11 – Ciepłownia 

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

4.11. określenia przystanków komunikacyjnych w granicach administracyjnych Miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto 

Piotrków Trybunalski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków; 

4.12. pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych (dot. ul. Mieszka I, ul. Chrobrego,  

ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Targowej); 

4.13. pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych (dot. odcinka al. Armii Krajowej,  

al. Piłsudskiego i al. Kopernika); 
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4.14. zaliczenia dróg do kategorii dróg powiatowych (dot. odcinka al. Armii Krajowej,  

al. Piłsudskiego i al. Kopernika); 

4.15. zmiany Uchwały nr XXXI/619/13 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 

sprawie określenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego; 

4.16. regulaminów określających zasady korzystania z parków, skwerów, placów zabaw 

należących do Miasta Piotrkowa Trybunalskiego;  

4.17. utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach, Domu Pomocy 

Społecznej i Areszcie Śledczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do 

Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 25 października 2015 r.;  

4.18. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.  

4.19. w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

 

5. Interpelacje i zapytania radnych. 

6. Informacja z działalności Prezydenta Miasta między sesjami. 

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

sesjami. 

8. Odpowiedzi na zapytania radnych. 

9. Sprawy różne. 

10. Zamknięcie obrad XIII Sesji. 

 

 

Punkt 3 

 

Przyjęcie protokołów z IX i X Sesji Rady Miasta oraz XI i XII Nadzwyczajnej Sesji 

Rady Miasta. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (22-0-0) Rada Miasta przyjęła Protokół 

z IX Sesji Rady Miasta.  

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (19-0-1) Rada Miasta przyjęła Protokół 

z X Sesji Rady Miasta.  

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (22-0-0) Rada Miasta przyjęła Protokół 

z XI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta.  
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Punkt 4 

 

Podjęcie uchwał 

 

 

Punkt 4.1 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz  

z autopoprawką Prezydenta Miasta 

 
Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna 

Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (12-7-2) Rada Miasta podjęła Uchwałę  

Nr XIII/140/15 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta z dnia 26 maja 2015 r. 

 

Punkt 4.2 

 

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 

 

 

Pan Grzegorz Lorek – zapytał Prezydenta Miasta czy wrócimy jeszcze w tej kadencji do ulicy 

Zalesickiej? 

 

Pan Adam Karzewnik – poinformował, że projekt i pozwolenie na budowę tej ulicy są 

utrzymywane. Realizacja tego zadania jest uzależnione od uzyskania dofinansowania 

zewnętrznego. 

 

Pan Tomasz Sokalski – poprosił o wymienienie działań, które miasto podjęło celem 

pozyskania dofinansowania zewnętrznego. 

 

Pani Agnieszka Kosela – powiedziała, że w tej sprawie trzykrotnie był składany wniosek do 

Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Za każdym razem punktacja nie 

pozwalała na uzyskanie dofinansowania na podstawie kryteriów, które obowiązują przy 

udzielaniu tego dofinansowania. Wnioski były składane w ciągu ostatnich trzech lat. 

 

Pan Ludomir Pencina – zapytał, czy w tym roku była już składana aplikacja w tej sprawie. 

 

Pani Agnieszka Kosela – powiedziała, że w 2015 roku termin składania wniosków jest 

jesienią i składany będzie wniosek o N-S, na który to projekt przesunięto właśnie środki  

z ulicy Zalesickiej. 

 

Pan Ludomir Pencina: „Rozumiem, że dlatego to wypadło z WPF mimo, że było tam przez 

wiele lat i że to już – jak rozumiem – nie wróci. Czy to można z powrotem za pół roku tam 

wstawić pod warunkiem, że złożycie na jesień aplikację?” 
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Pan Adam Karzewnik: „Źle pan rozumie. Tam są określone warunki dofinansowania w tym 

programie przebudowy dróg lokalnych. Nie można na 10 dróg występować jednocześnie bo 

takiego dofinansowania się nie dostanie. Mamy nadzieję – z resztą pewność – że ta droga N-S 

ma zdecydowanie większe szanse uzyskania dofinansowania niż ulica Zalesicka, bo tam się 

kryteria nie zmieniły diametralnie. Dlatego ta N-S jest dla funkcjonowania miasta 

zdecydowanie bardzo ważną ulicą. Ja rozumiem, że dla radnego, który mieszka przy ulicy 

Zalesickiej to ta ulica jest najważniejsza, ale musimy patrzeć bardziej globalnie. Jeszcze raz 

deklarujemy, że nie odstępujemy od modernizacji ulicy Zalesickiej. Chodzi jedynie o 

pozyskanie środków z zewnątrz.” 

 

Pan Ludomir Pencina: „Stwierdzenie, że radny mieszka przy ulicy Zalesickiej jest nie na 

miejscu. Jest to fakt ogólnie znany, ale to nie znaczy, że ja dla siebie chcę tą ulicę zrobić (nie 

ulicę lecz drogę – to jest droga powiatowa o coraz większym natężeniu ruchu). Wcześniej 

ważniejsza była ul. Kręta, potem Rolnicza a teraz N-S. Jeszcze pan prezydent powiedział, że 

ulica Świerczów jest bardzo ważna. Ja rozumiem, że ta jest z tych wszystkich najmniej 

ważna, ale to jest opinia pana prezydenta a nie mieszkańców tej drogi.” 

 

Pani Agnieszka Kosela: „Chciałam dodać, że na przyszły rok zaplanowane jest 50 tys. zł. To 

nie jest więc tak, że ul. Zalesicka wypada w ogóle. Natomiast wydaje mi się, że nie ma sensu 

marnować miejsca na liście schetynówek ulicą Zalesicką bo ona nie dostanie ze schetynówek 

dofinansowania tak długo, jak długo nie zmienią się kryteria. Póki co o tym dofinansowaniu 

należy zapomnieć.” 

 

Pan Ludomir Pencina: „Staram się zapomnieć, ale wcześniej rozmawiałem z dyr., Majczyną 

(pod koniec poprzedniej kadencji) i z panem prezydentem (jednym i drugim), że istnieje 

możliwość pozyskania środków, żeby zrobić część z własnych a na część wziąć pożyczkę z 

funduszu, która w pewnych procentach może być umorzona. Dlaczego ta koncepcja została 

też zaniechana?” 

 

Pan Mariusz Staszek: „Przypominam sobie sesję, kiedy pan radny mówił, że ma takie 

szerokie znajomości, że może wszystko załatwić.”   

 

 

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

Nr XIII/141/15 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z autopoprawką 

Prezydenta Miasta 

 

Punkt 4.3 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr V/54/15 Rady Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie określenia zadań i podziału 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2015 rok 

 
Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna 

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

wnioskiem sugerującym Prezydentowi Miasta wprowadzenie autopoprawki polegającej na przeniesieniu 

całości środków z turnusów rehabilitacyjnych na dofinansowanie zaopatrzenia  sprzęt ortopedyczny i środki 

pomocowe. 
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Pan Andrzej Kacperek: „Podtrzymujemy nasze stanowisko zawarte w projekcie uchwały.” 

 

Pani Wiesława Olejnik: „Chciałam wyrazić swój żal tak jak przy okazji poprzednich takich 

głosowań. Pochylaliśmy się nad tym, rozmawialiśmy, szukaliśmy dogodnego rozwiązania a 

widać, że to rozwiązanie znalazło się tylko i wyłącznie na potrzeby tamtej kadencji. Dzisiaj 

wracamy do punktu wyjścia. Szkoda.” 

 

Pani Marlena Wężyk-Głowacka: „Chciałam dopytać bo wprowadzono pewien system 

znakowania środków z PFRON, która pomaga identyfikować te potrzeby jednakże nie do 

końca je zaspokaja. Rozmawialiśmy podczas posiedzenia komisji o tym, że kwota 

zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne w kwocie 420 tys. zł. Czy ta kwota została już w 

tym roku rozdysponowana? Czy pieniędzy brakuje? Wiem, że w roku 2014 było tak, że w 

pierwszych trzech miesiącach wszystkie środki zostały rozdysponowane. Uważam, że jeżeli 

jest taka kwota do rozdysponowania to powinna być przeznaczona na zaopatrzenie w 

przedmioty ortopedyczne. Dzieje się tak jeśli popatrzymy na inne gminy czy powiaty, gdzie 

więcej pieniędzy przeznacza się na sprzęt ortopedyczny a mniej na turnusy rehabilitacyjne. 

U nas jest odwrotnie.” 

 

Pan Rafał Czajka: „Jakie jest zapotrzebowanie w naszej gminie na przedmioty ortopedyczne 

i na turnusy rehabilitacyjne? Czy kwoty, które zostały w tym roku już rozdysponowane i te, 

które teraz dzielimy zaspokajają czy też zaspokoją zarówno jedną jak i drugą grupę? Ile 

osób czeka na dofinansowanie turnusów i ile osób czeka na dofinansowanie przedmiotów 

ortopedycznych?” 

 

Pani Zofia Antoszczyk: „Jeśli chodzi o przedmioty ortopedyczne to zapotrzebowanie jest na 

kwotę 160 tys. zł (dla 102 osób). Jeśli zaś chodzi o turnusy rehabilitacyjne brakuje (dla 342 

osób + 104 opiekunów) 469 tys.361 zł.” 

 

Pani Krystyna Czechowska – zwróciła uwagę na  fakt, że często kwestionowana jest jakość 

turnusów rehabilitacyjnych i że nie ma możliwości weryfikowania jakości zabiegów 

rehabilitacyjnych prowadzonych przez te ośrodki. Również i osoby niepełnosprawne 

zwracały uwagę na to, że efektywniejszym wykorzystaniem środków byłoby przekazanie 

ich na dofinansowanie przedmiotów ortopedycznych. W związku z tym też taką a nie inną 

decyzję podjęła Komisja ds. Rodziny na wczorajszym posiedzeniu. Pani radna poprosiła o 

przygotowanie informacji o tym, gdzie w ciągu ostatnich 5 lat trafiały środki na 

dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych i jakie ośrodki realizowały te turnusy.” 

 

Pan Jan Dziemdziora – poprosił o przypomnienie składu Powiatowej Rady ds. Osób 

Niepełnosprawnych, która opiniowała również ten projekt uchwały. Zapytał jednocześnie 

jakie było nastawienie członków tejże rady do przedmiotowego projektu uchwały. 

 

Pani Wioletta Olbromska – powiedziała, że w skład rady wchodzi 5 osób: pani Marianna 

Grabowska, pan Tadeusz Głowiński, pani Jadwiga Dutkiewicz, pani Lidia Pietrusiewicz i ze 

strony MOPR – Wioletta Olbromska. Opinia rady była w tej sprawie pozytywna. 

 

Pan Jan Dziemdziora: „Jak wiemy – i to nie od dzisiaj, że kością niezgody są środki na 

dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych i środki, jeśli chodzi o przedmioty ortopedyczne 

i środki pomocnicze. Pytałem o tę komisję, bo dla mnie jest to pewnego rodzaju 

reprezentacja środowiska osób niepełnosprawnych i w związku z tym chciałbym 

respektować również stanowisko tej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. 
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Niemniej uważam, że są to resztki pieniędzy przeznaczone w tym roku na sprawy związane 

z użyciem środków finansowych w ramach PFRON i w perspektywie nowego rozdania w 

przyszłym roku należałoby się bardziej dogłębnie zastanowić nad podziałem środku na 

turnusy rehabilitacyjne i przedmioty ortopedyczne.” 

 

Pan Rafał Czajka: „Muszę przyznać, że wypowiedź pani radnej Czechowskiej nieco mnie 

zmyliła i chciałbym prosić o wyjaśnienie czy ja dobrze myślę. Bo z wypowiedzi pani 

Czechowskiej ja zrozumiałem taką sugestię, że to ktoś kieruje jakieś niedoskonałe ośrodki 

rehabilitacyjne naszych inwalidów a później oni się skarżą na złą jakość. A ja do tej pory 

uważałem, że jest to wolny rynek i osoba niepełnosprawna, która ma przyznany turnus 

rehabilitacyjny może jechać do wskazanego dla swojego stopnia niepełnosprawności oraz 

jej rodzaju wybranego ośrodka rehabilitacyjnego. I to rynek decyduje o tym i świadczone 

usługi czy tam się jedzie drugi raz czy też nie. Dlatego też poprosiłbym, czy to ja dobrze  

myślę? Proszę o odpowiedź na to pytanie bo kwestia, że tak nie jest nieco mnie niepokoi.” 

 

Pani Zofia Antoszczyk: „Dokładnie jest tak, jak pan radny powiedział. To nie ośrodek 

decyduje, gdzie inwalida ma pojechać. Inwalidzi sami wybierają sobie ośrodek, do którego 

chcą jechać.” 

 

Pan Przemysław Winiarski: „Chciałem zadeklarować, że wprawdzie poprę uchwałę w wersji 

bez autopoprawki Prezydenta Miasta, ale chciałbym zaapelować żebyśmy pochylili się raz 

jeszcze nad kryteriami – o ile jest to oczywiście możliwe i prawnie dozwolone – 

przyznawania turnusów rehabilitacyjnych. Bardzo by mi zależało na tym, żeby nie jedynym 

kryterium przyznawania turnusów rehabilitacyjnych był czas złożenia wniosku i kolejki w 

godzinach nocnych przed Centrum Pomocy Rodzinie. Dla mnie to jest uwłaczające 

godności tych ludzi, że zmusza się ich do tego typu działań i mam nadzieję, że uda się to w 

jakiś sposób ucywilizować.” 

 

Pani Krystyna Czechowska – odnosząc się do wypowiedzi pana Rafała Czajki powiedziała: 

„Moim zamysłem było to – ponieważ wczoraj niepełnosprawni wprost stwierdzili, że usługi 

w niektórych ośrodkach są prowadzone w różnym zakresie – aby uzyskać informacje, 

jakiego typu to są ośrodki. I tyle. I ja nic nie sugeruję.” 

 

Pan Andrzej Kacperek: „Przywołane tutaj przez panią radną informacje o wydawaniu 

środków przez inne powiaty jest mylące jeżeli nie bierze się pod uwagę potrzeb, jakie 

występują w danym powiecie. Bo to jest punktem wyjścia – potrzeby decydują o podziale 

środków. Bez tej wiedzy oczywiście możemy w dowolny sposób manipulować tymi 

informacjami. Miasto Piotrków Trybunalski i żadne inne jednostki samorządu terytorialnego 

nie mają żadnego wpływu na funkcjonowanie ośrodków rehabilitacyjno-wypoczynkowych 

czy też tylko rehabilitacyjnych. Są stosowne organy, które prowadzą rejestry i które 

zobowiązane są do dokonywania spełniania warunków wpisu do rejestru. Również żadna 

JST nie jest upoważniona do oceny jakości świadczonych usług jak i  zadowolenia 

potencjalnych osób niepełnosprawnych, które korzystają z tych usług. Jest to wolny rynek i 

osoba zawsze może dokonywać wyboru ośrodka zgodnie z rodzajem niepełnosprawności. I 

to decyduje. Zawsze ośrodek można zmienić. Natomiast my nie jesteśmy – i na to wczoraj 

także zwracałem uwagę – upoważnieni do oceny stopnia niepełnosprawności. O tym i o 

skierowaniu decyduje uprawniony lekarz.” 

 

Pani Marlena Wężyk-Głowacka: „Dlaczego zapytałam o dofinansowanie przedmiotów 

ortopedycznych? Otóż na sesji, która odbyła się wcześniej na temat podziału środków 
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PFRON była też mowa o tym, że kwoty 240 tys.  zł zabrakło na zaopatrzenie w przedmioty 

ortopedyczne. Wydawało mi się, że należy  - jeśli są teraz jakiekolwiek pieniądze do 

rozdysponowania – przeznaczyć je na to dofinansowanie. Stąd też moja uwaga i obserwacja 

innych powiatów i innych miast.” 

 

Pan Krzysztof Kozłowski: „My wiemy, że orzeka lekarz, że jest wolny rynek itd., ale pani 

radna poprosiła o wykaz tych ośrodków z których korzystają osoby niepełnosprawne na 

turnusach rehabilitacyjnych, o których MOPR i pan informacje posiadacie. W związku z 

tym, że ponieważ pan ucieka od takiego powiedzenia wprost czy dać wykaz pani radnej to ja 

domagam się takiego wykazu na piśmie.” 

 

Pani Zofia Antoszczyk: „My sporządzimy oczywiście ten materiał – nikt nie powiedział, że 

nie.” 
 

 

 

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

Nr XIII/142/14 w sprawie zmiany Uchwały Nr V/54/15 Rady Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie określenia zadań i podziału 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2015 rok 

 

 

Punkt 4.4 

 

Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste 

niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Miasto 

Piotrków Trybunalski, przeznaczonych pod budownictwo mieszkalne jednorodzinne 

wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta 

 

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna (wraz z autopoprawką) 

Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna. 

 

 

Pan Grzegorz Lorek – poprosić o podanie informacji na temat bonifikaty, szerokości działki, 

zainteresowania podmiotów. 

 

Pani Agnieszka Kosela - „Projekt uchwały dotyczy kilkudziesięciu nieruchomości. Projekt 

uchwały związany jest z uchwałą, którą radni podjęli na sesji w maju, w stosunku do której 

Wojewoda Łódzki zawiadomił o wszczęciu postępowania w zakresie legalności tej uchwały. 

Zastrzeżenia organu budził fakt, że w uchwale nie zostały wskazane z imienia i nazwiska 

działki, które byłyby przedmiotem zbycia pomimo tego, ze podobna uchwała funkcjonowała 

wcześniej i dotyczyła nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe 

jednorodzinne w planach zagospodarowania przestrzennego lub na podstawie decyzji  

o warunkach zabudowy. W związku z uwagami organu nadzoru uchwała została zaopatrzona 

w załącznik, w którym zostały wymienione działki, kilkadziesiąt nieruchomości. Są to działki, 

które będą wystawione do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.” 
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W wyniku przeprowadzonego głosowania (12-0-10) Rada Miasta podjęła Uchwałę  

Nr XIII/143/15 w sprawie sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste 

niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Miasto 

Piotrków Trybunalski, przeznaczonych pod budownictwo mieszkalne jednorodzinne 

wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta 

 

Punkt 4.5 

 

Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, 

niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Piotrkowie Trybunalskim 

przy ul. Diamentowej 

 

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna 

Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna 

 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (17-0-4) Rada Miasta podjęła Uchwałę  

Nr XIII/144/15 w sprawie sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, 

niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Piotrkowie Trybunalskim 

przy ul. Diamentowej 

 

Punkt 4.6 

 

Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Wojewody Łódzkiego z wnioskiem  

o nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Miasto Piotrków Trybunalski własności 

nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Brzeźnickiej, oznaczonej 

w ewidencji gruntów jako działka nr 95/3 o powierzchni 0,0202 ha, obręb 12 

 

Opinie Komisji: 

 
Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna 

Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna 

 

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

Nr XIII/145/15 w sprawie wystąpienia do Wojewody Łódzkiego z wnioskiem o 

nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Miasto Piotrków Trybunalski własności 

nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Brzeźnickiej, oznaczonej 

w ewidencji gruntów jako działka nr 95/3 o powierzchni 0,0202 ha, obręb 12 

 

Punkt 4.7 

 

Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, niezabudowanej 

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

poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 

 

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

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (18-0-4) Rada Miasta podjęła Uchwałę  

Nr XIII/146/15 w sprawie sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, niezabudowanej 

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

poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 

 

Punkt 4.8 

 

Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, niezabudowanej 

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

poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 

 

Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna 

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna 

 

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

Nr XIII/147/15 w sprawie sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, niezabudowanej 

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

poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 

 

Punkt 4.9 

 

Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia   zgody   na   nabycie do gminnego zasobu 

nieruchomości położonej w Piotrkowie Tryb. przy  ulicy  Świtezianki, oznaczonej  

w ewidencji gruntów obrębu 18 jako działka nr 85/23 o powierzchni 0,0045 ha 

 

Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna 

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna 

 

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

Nr XIII/148/15 w sprawie wyrażenia   zgody   na   nabycie do gminnego zasobu 

nieruchomości położonej w Piotrkowie Tryb. przy  ulicy  Świtezianki, oznaczonej w 

ewidencji gruntów obrębu 18 jako działka nr 85/23 o powierzchni 0,0045 ha 

 

Punkt 4.10 

 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 30 lat i 

odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości 

stanowiących własność Miasta Piotrków Trybunalski, położonych przy ul. Orlej 11 – 

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

 

Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna 

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania– opinia pozytywna 

 

Pan Grzegorz Lorek – poprosił o 5 min. przerwy. 
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Pan Marian Błaszczyński – ogłosił przerwę w obradach Rady Miasta. 

 

Po wznowieniu obrad Przewodniczący Rady Miasta udzielił głosu panu Krzysztofowi 

Kozłowskiemu. 

 

Pan Krzysztof Kozłowski: „Mamy tu uzasadnienie, w którym pisze, że ma powstać spółka 

infrastrukturalna, która ma zapewnić inwestycje miasta we własnym zakresie i zapewnić 

jakby utrzymanie majątku w posiadaniu Miasta Piotrków Trybunalski. Wiemy, że jeśli 

powstanie ta spółka będzie musiała prowadzić inwestycje. Więc nasuwają nam się tutaj takie 

zasadnicze pytania. Czy wybór tego oferenta, którego mamy wybrać na 30 lat będzie 

gwarantem, że nie nastąpią z czasem jakieś zmiany w umowie spółki i jednak będzie mogła 

nastąpić sprzedaż tego majątku np. za 2 lata. Niepokoi mnie też fakt, że mamy głosować nad 

czymś, czego właściwie nie wiemy. Wiemy tylko tyle, że zakończyły się negocjacje – był 

pierwszy etap konkursu, który rozpoczął się 19 listopada 2014 r. i 7 sierpnia (prawie po 9 

miesiącach) decyzja komisji konkursowej jest taka, że zakończono negocjacje i przygotowano 

propozycję umowy dzierżawy. W związku z tym uważamy i myślę, ze radni powinni 

przemyśleć swoją decyzję, że jeżeli radni, którzy są odpowiedzialni za majątek komunalny 

gminy decyzją swoją przez podniesienie ręki podejmują bardzo ważną decyzję – bo jest to 

majątek komunalny nie małej wartości, a jest to wręcz najbogatsza spółka jeszcze istniejąca w 

mieście i jest to o tyle dla nas bardzo ważne, żeby kiedyś nam nie zarzucono, że swoją 

decyzją pozbyliśmy się majątku gminnego, doprowadziliśmy do wyboru oferenta, który 

później będzie narzucał ceny bo wiadomo, że będzie miał do tego prawo i nie chciałbym, 

żeby tak jak przed laty wydarzyło się ze stadionem GKS Piotrcowia, kiedy mówiono, że rada 

podniosła ręce i stadion piotrkowski został sprzedany a potem zlikwidowany. Podnosząc w tej 

sprawie rękę chciałbym być pewien, że działam dla dobra mieszkańców. Ponieważ w dniu 

dzisiejszym wiem, że nie jest nic jasne jeszcze, jeszcze nic nie jest pewne a to, że zakończono 

negocjacje to jeszcze nic nie znaczy, nie znamy właściwie przedstawiciela, nie znamy 

właściwie firma, która na 30 lat miałaby być operatorem. Więc dopóki nie będziemy znali 

wyboru tej firmy, która miałaby być tym operatorem i dopóki nie zobaczymy przygotowanej 

umowy, póki nie ocenimy tej umowy (a mamy do tego prawo bo uważamy, że jest to zbyt 

ważna decyzja) w chwili obecnej, dzisiaj ja będę głosował przeciw tej uchwale, gdyż 

uważam, że ona budzi jednak wiele wątpliwości. Żeby podnieść rękę muszę być przekonany, 

że wszystko jest jawne, przejrzyste, że moja decyzja nie będzie budzić żadnych wątpliwości, 

żadnych podejrzeń. Do tej pory wiemy, że spółka dawała dość duże zyski, wiemy że 

pracownicy otrzymywali dużą dywidendę. Dowiedziałem się, że przez ostatnie 2-3 lata 

wstecz sprzedaż energii cieplnej była na poziomie 600 tys. GJ, po przecenie w 2014 r. 27,18 

zł bez przesyłu – nie wiem jaka jest wartość przesyłu… Jest to kwota kilkunastu milionów 

złotych i odliczając od tego koszty to są to dość duże dochody. Trzeba powiedzieć szczerze, 

że pracownicy tam nie narzekają na wynagrodzenia, tym bardziej nie narzeka zarząd. Trudno 

jest jednym podniesieniem ręki zezwolić na zmiany operatora nie wiedząc jakie są warunki, 

jak wygląda umowa i czego się możemy w tej umowie spodziewać oraz czy umowa 

gwarantuje, daje pewność, że na 30 lat majątek zostanie w rękach Miasta Piotrków 

Trybunalski – bo to jest rzecz niesłychanie ważna i nie chciałbym, aby nas później 
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mieszkańcy oceniali, ze dokonaliśmy sprzedaży majątku i doprowadziliśmy miasto znowu do 

kłopotów.” 

 

Pan Adam Karzewnik: „Proszę nie demonizować tej uchwały, którą dzisiaj mamy podjąć. O 

tych sprawach, o których pan mówił była dyskusja i zostały podjęte decyzje przez Radę 

Miasta znacznie wcześniej. Ta uchwała tylko i wyłącznie porządkuje numery działek, które 

były w uchwale poprzedniej z 2014 roku. Jeśli chodzi o to, co się będzie działo z tym 

majątkiem. Rada Miasta zdecydowała, że ten majątek będzie dzierżawiony przez okres do 30 

lat. I tylko tak, wyłącznie tak może być dysponowany ten majątek miasta. Trudno powiedzieć, 

jakie stanowisko Rady będzie za rok czy za 10 lat. Nikt z nas nie potrafi dzisiaj tego 

powiedzieć i zdecydować, że tak ma być a nie inaczej. Ale na dzień dzisiejszy jest to 

dzierżawa na okres 30 lat. Jeszcze raz powtórzę, że te wszystkie wątpliwości, które pan 

podnosi mogły być wyjaśnione, mógłby pan być spokojny, gdyby ktoś z pana klubu 

uczestniczył w pracach komisji przetargowej. Kolejny raz mówię, że zwracaliśmy się z 

prośbą o to, żeby każdy klub lub partia czy stowarzyszenie reprezentowane w radzie brało 

udział w pracach tej komisji konkursowej. Zdajemy sobie sprawę, że jest to decyzja bardzo 

istotna, bardzo ważna, ale niestety nie spotkała się z dużym odzewem. Jest tylko kilku 

radnych reprezentowanych w tej komisji i oni wiedzą w jaki sposób przebiegają negocjacje. 

Oczywiście nie mogę powiedzieć o szczegółach negocjacji, o strategii – ponieważ to są 

dokumenty poufne. Podpisywaliśmy jako członkowie komisji i jeśli firmy, które brały udział 

w negocjacjach przekazywały nam materiały wiedziały, że te materiały będą poufne. Jest 

dotkliwa i duża kara dla kogoś, kto ujawni tę tajemnicę. Konkurs nie jest zakończony i wciąż 

trwa. Nie możemy więc ujawnić wszem wobec, co i jaka firma proponuje. Ja chcę 

powiedzieć, że celem tego przedsięwzięcia zmierzającego do wydzierżawienia tego majątku 

na dłuższy okres jest uniknięcie przez gminę wydatków na dostosowanie źródeł ciepła do 

wymogów dyrektyw unijnych, które będą obowiązywały lub już obowiązują, to jest 

zapewnienie odpowiedniej jakości dostawy tego ciepła dla odbiorców po jak najbardziej 

ekonomicznych cenach. Chodzi też o zabezpieczenie spraw pracowników, którzy pracują w 

tej chwili w MZGK. To są oczywiście cele, które chcemy spełnić. My nie wiemy, kto będzie 

dzierżawcą tego majątku bo konkurs trwa. Zakończył się pewien etap tego konkursu czyli 

jesteśmy gotowi do sporządzenia treści umowy. Po dopracowaniu treści tej umowy zostanie 

ona przesłana do tych oferentów, którzy brali udział w negocjacjach. Oni będą mogli odnieść 

się do tej treści umowy i wnieść ewentualnie swoje uwagi. Czy te uwagi będą zaakceptowane 

to zależy od ich treści. Po zaakceptowaniu już ostatecznej treści umowy przez prezydenta 

rozpocznie się docelowy i ostateczny konkurs czyli składanie ofert. Oczywiście MZGK mógł 

brać udział w procedurze wyjaśniania dzierżawcy i początkowo pobrał wniosek i złożył 

dokumenty, które niestety ze względów prawnych nie mogły być zaakceptowane. W związku 

z tym MZGK nie przeszedł do II etapu konkursu. My mamy również na uwadze dobro 

pracowników i jednym z elementów, który będzie oceniany przy rozpatrywaniu ofert będą 

również te sprawy pracownicze.” 

 

Pan Krzysztof Kozłowski: „Wczoraj pan powiedział, że wraz z tymi zmianami 

restrukturyzacyjnymi i powołaniem tej spółki infrastrukturalnej spółka MZGK przejdzie w 

stan likwidacji. A więc wszelkie zobowiązania wobec udziałowców przestaną być aktualne. 
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To też niepokoi – szczególnie pracowników, że te dwa etapy konkursu trwają zbyt długo. 

Będą oni po czasie oceniać decyzje Rady Miasta a nie Prezydenta Miasta, który dokona 

akceptacji czy też wyboru umowy. To niesie jednak dalsze konsekwencje dla mieszkańców i 

dla pracowników. I to jest też rzecz niezmiernie ważna – my musimy patrzeć na to szerzej. 

Poza tym, jeśli są to jakieś etapy tej restrukturyzacji, tych zmian jeśli chodzi o ciepłownictwo 

w Polsce to nasuwa się też pytanie: w jakim odległym to będzie terminie, kiedy powstanie ta 

spółka infrastrukturalna? Z jakim kapitałem? Jak to wszystko będzie dalej realizowane? 

Kiedy zacznie to wszystko funkcjonować? Bo okresy przejściowe są różne natomiast 

podnieść rękę na tej sali  to jest parę sekund. Ludzie się pytają bo już 60% mieszkańców 

korzysta już z ciepłownictwa miejskiego. Jest więc to duża rzesza ludzi, to są instytucje 

publiczne i zakłady przemysłowe oraz odbiorcy prywatni. Tak więc jest to dla nas bardzo 

ważna decyzja, do 30 lat to jest bardzo odległy termin i mamy wątpliwości, mają je 

pracownicy, maja wątpliwości również pozostali radni.” 

 

Pan Adam Karzewnik: „Ja się oczywiście nie dziwię, że pracownicy mają wątpliwości, ale 

proszę zwrócić uwagę na to, że odbyło się już kilka spotkań z udziałem i prezydenta i 

związków zawodowych i pracowników ogólnie na Ciepłowni C-2. Co możemy, to 

przekazujemy oczywiście. Jest jednak pewna niewiadoma, która dotyczy istotnych spraw 

pracowniczych, ale na każdym spotkaniu rozmawiamy o tym i oczywiście do końca 

doprowadzimy to, żeby interes pracowniczy również był uwzględniony w ofercie dzierżawy. 

Jeśli chodzi o długość tego konkursu to oczywiście przewidywaliśmy, że konkurs zakończy 

się wcześniej, ale m.in. z powodu złożenia przez MZGK wniosku o dopuszczenie do 

negocjacji były bardzo długie dyskusje łącznie z opiniami prawnymi, które chcieliśmy 

pozyskać, żeby być pewnym czy można, czy też nie dopuścić do dalszego etapu MZGK. To 

spowodowało to wydłużenie tego etapu negocjacji. Później MZGK odwołał się do Prezydenta 

Miasta zgodnie z regulaminem i znowuż trzeba było poprosić o kolejne opinie prawne na ten 

temat. To wszystko przeciągnęło się. Inna firma, która była od początku do końca 

zainteresowana tą dzierżawą badała również MZGK pod względem technicznym, 

ekonomicznym, finansowym, pracowniczym, organizacyjnym. Tego wszystkiego nie można 

załatwić w ciągu jednego czy dwóch tygodni. To wymaga jednak czasu. Jeszcze raz 

powtarzam – jest to uchwała tylko i wyłącznie porządkująca. Te decydujące kwestie były 

omawiane wcześniej i Rada je zaakceptowała. Oczywiście nie można przewidzieć finału tego 

konkursu. Nie można powiedzieć, że konkurs zostanie rozstrzygnięty w jakimś terminie a 

nawet, że w ogóle zostanie rozstrzygnięty. To będzie zależało od ofert, jakie złożą oferenci. 

Jeśli te oferty będą odbiegały od tych punktów milowych, które mamy określone w strategii 

to oczywiście nie wybierzemy tego dzierżawcy.” 

 

Pan Krzysztof Kozłowski: „Ale jak się zakończyły negocjacje to się nie rozmawiało z byle 

kim tylko się rozmawiało z tymi, którzy chcą być operatorami tego majątku naszego. Jeżeli te 

negocjacje trwały to przecież musiały padać propozycje co do czynszu dzierżawnego, co do 

raty balonowej, co do terminu ewentualnego uruchomienia spółki infrastrukturalnej, co do 

współpracy, powiązania, priorytetu, inwestycji itd. No to jeśli coś się kończy to ktoś z drugiej 

strony musi wiedzieć: wchodzę w to, składam teraz taką i taką ofertę bo w negocjacjach to 

uzgodniłem. I to chcielibyśmy wiedzieć. Pan mówi, że konkurs się przedłuża, że to jest 



16 

 

uchwała porządkująca numery działek. Nie do końca tak bym powiedział porządkująca te 

numery działek. W mojej ocenie numery działek są tylko takim elementem, żebyśmy podjęli 

jednak tę uchwałę bez żadnych zastrzeżeń. A jednak w uzasadnieniu państwo piszecie o tym 

priorytecie, o tych harmonogramie, o planie działania, o zakończeniu negocjacji i że teraz już 

będzie wybór tego właściwego operatora. Czyli ktoś tam złożył już… pewne propozycje, 

które państwo żeście zaakceptowali i praktycznie wiecie, kogo macie do wyboru i wiecie, kto 

będzie ewentualnie tym operatorem. No bo ja tak to rozumiem, że jeżeli po negocjacjach 

wychodzę, to wiem na czym stoję.” 

 

Pan Adam Karzewnik: „Oczywiście nie rozmawiamy z byle kim – rozmawiamy z firmami, 

które spełniły warunki przystąpienia do tego konkursu, a więc mają odpowiednie 

uprawnienia, odpowiedni potencjał finansowy – to są te podstawowe kryteria, które powinny 

być spełnione. Negocjacje miały spowodować nie to, że my wiemy jaka będzie 

zaproponowana wysokość raty balonowej, czynszu, gwarancja zatrudnienia pracowników. Te 

tematy padały, ale głównym celem negocjacji było ustalenie treści umowy, żeby ta umowa 

była taka sama dla każdego oferenta. Losy tego konkursu są wciąż otwarte i nie można 

przesądzać czy to będzie rozstrzygnięte czy też będzie nierozstrzygnięte. 

 

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

Nr XIII/149/15 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 30 lat i 

odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości 

stanowiących własność Miasta Piotrków Trybunalski, położonych przy ul. Orlej 11 – 

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

 

 

Punkt 4.11 

 

Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w granicach 

administracyjnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, których właścicielem lub 

zarządzającym jest Miasto Piotrków Trybunalski oraz warunków i zasad korzystania z 

tych przystanków 

  

Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna; 

Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego – opinia 

pozytywna.  

 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (22-0-00) Rada Miasta podjęła Uchwałę  

Nr XIII/150/16 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w granicach 

administracyjnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, których właścicielem lub 

zarządzającym jest Miasto Piotrków Trybunalski oraz warunków i zasad korzystania z 

tych przystanków 
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Punkt 4.12 

 

Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych (dot. ul. 

Mieszka I, ul. Chrobrego, ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Targowej) 

 

Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna; 

Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego – opinia 

pozytywna.  

 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (22-00-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę  

Nr XIII/151/15 w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych (dot. ul. Mieszka 

I, ul. Chrobrego, ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Targowej) 

 

Punkt 4.13 

 

Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych (dot. odcinka al. 

Armii Krajowej, al. Piłsudskiego i al. Kopernika) 

 

Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna; 

Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego – opinia 

pozytywna.  

 

 

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

Nr XIII/152/15 w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych (dot. odcinka al. 

Armii Krajowej, al. Piłsudskiego i al. Kopernika) 

 

Punkt 4.14 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg powiatowych (dot. 

odcinka al. Armii Krajowej, al. Piłsudskiego i al. Kopernika) 

 

Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna; 

Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego – opinia 

pozytywna.  

 

 

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

Nr XIII/153/15 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg powiatowych (dot. odcinka 

al. Armii Krajowej, al. Piłsudskiego i al. Kopernika)  

 

Punkt 4.15 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXI/619/13 Rady Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego w sprawie określenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 
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Komisja Kultury i Kultury Fizycznej – opinia pozytywna; 

Komisja Oświaty i Nauki – opinia pozytywna. 

Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna; 

Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego – opinia 

pozytywna z uwzględnieniem autopoprawki Prezydenta Miasta polegającej na dopisaniu poruszanie się psów 

parkach może odbywać się tylko po alejkach utwardzonych. 

 

Pan Adam Karzewnik: „Na komisjach odbywały się dyskusje na ten temat wprowadzania 

psów do parku. Problem ten może niektórych śmieszyć, ale jest to problem istotny, poważny. 

Niestety na terenie miasta obserwujemy, że nie zawsze właściciele psów dbają o to, żeby po 

tym psie posprzątać. Należy przypuszczać, że to samo będzie w zrewitalizowanym parku. 

Chcieliśmy, żeby te miejsca zielone były dostępne bezpiecznie dla ludzi, którzy chcieliby na 

tej trawie odpocząć natomiast psy, żeby były prowadzone po tych ciągach utwardzonych i 

ewentualne posprzątanie czy to przez właściciela psa czy też przez służby porządkowe byłoby 

zdecydowanie łatwiejsze i nie powodowałoby niespodzianek dla ludzi, którzy chcę wejść do 

parku i odpocząć. Taka próba wprowadzenia autopoprawki była deklarowana przez nas. 

Niestety po rozmowach z kierownikiem Biura Prawnego, która konsultowała się z 

prawnikami z Urzędu Wojewódzkiego okazało się, że jest to zabieg, który jest 

niedopuszczalny.” 

 

Pani Anna Karlińska: „Regulamin utrzymania  porządku w miastach i osiedlach nie może 

wprowadzać zakazu, pewnych ograniczeń działań przez obywateli. Musi zawierać sposób i 

regulacje dotyczące korzystania z obiektów użyteczności publicznej. De facto ten zapis, który 

mam w pamięci wprowadza zakaz przebywania, korzystania przez obywateli będących 

posiadaczami psów z części parku. Jest to zakaz zbyt daleko idący w stosunku do regulacji 

prawnej i podstawy prawnej tej uchwały co naraża nas na jej uchylenie przez nadzór 

wojewody. Zakaz ten w świetle akurat tego regulaminu, tej regulacji prawnej zgodnie z 

utrwalonym orzecznictwem też nie daje jakby gwarancji ani nawet dużych szans, żeby ta 

uchwała się utrzymała. Sprawa jest taka, że my to rozpatrujemy bardzo szybko, ponieważ 

sprawa ta trafiła do Biura Prawnego wczoraj przed godz. 15 – ja jeszcze podczas tej sesji 

czytałam orzecznictwo, które na szybko znaleźliśmy na ten temat i są pewne możliwości 

prawne, żeby tym zakazem się zająć natomiast na pewno nie w tej uchwale i na tych 

podstawach prawnych. My będziemy to badali i po prostu z zainteresowanymi 

merytorycznymi działami i  państwem radnymi ewentualnie taką propozycję będziemy 

rozważać. To musi być zupełnie inna uchwała i zupełnie inne podstawy prawne. Będziemy 

nad tym pracować – tyle mogę zadeklarować. W moim przekonaniu akurat w tym momencie 

ten zakaz może spowodować uchylenie tej uchwały. Chcę podkreślić, że pierwsza część 

dotycząca zasad wprowadzania zwierząt (że muszą być na uwięzi, że zwierzęta, które są w 

odpowiednich przepisach uznane za zwierzęta niebezpieczne muszą być w kagańcach) to 

oczywiście uzyskała naszą akceptację i co do tego nie zgłaszamy sprzeciwu. Dotyczy on tylko 

tej ostatniej sekwencji.” 

 

Pan Grzegorz Lorek: „Chciałem podziękować panu prezydentowi Kacperkowi za pracę i te 

poprawki bo to naprawdę bardzo dobrze się pracowało. Czy musimy na tej sesji podejmować 

tę uchwałę skoro tych wątpliwości nie jest mniej  tylko więcej? Czy nie lepiej tego po prostu 
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nie zdjąć i jeszcze raz procedować? Argumenty pani mecenas do mnie całkowicie trafiają, są 

obawy, że nadzór prawny nam to uchyli. Jeżeli jest czas i nic nas nie goni to postawiłbym 

wniosek o zdjęcie i przeprocedowanie tego pomimo, że naprawdę – co chciałbym podkreślić 

– dobrze się nad tym pracowało. Jeżeli nie da się tego zdjąć z jakiś uzasadnionych powodów 

to proszę pana przewodniczącego o odczytanie pełnego tekstu tego, nad czym mielibyśmy 

głosować. Rodzą się wątpliwości gdzie w tej chwili jesteśmy.” 

 

Pan Przemysław Winiarski: „Ja też czytałem orzecznictwo NSA i rzeczywiście regulamin 

utrzymania czystości i porządku w gminie to nie jest miejsce na wprowadzenie generalnego 

zakazu wprowadzania psów do obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. NSA wskazał 

ewentualną podstawę prawną do wprowadzania takich zakazów i ograniczeń. Jest to art. 40 

ust 2, pkt 3 Ustawy o samorządzie gminnym. Bardzo proszę służby prawne o ustosunkowanie 

się do tego orzeczenia NSA.” 

 

Pani Anna Karlińska: „Właśnie o tym mówiłam, że w regulaminie i w tej uchwale z tymi 

podstawami prawnymi, które ma ta uchwała, w regulaminie utrzymania porządku w miastach 

i w osiedlach ten zakaz jest niedopuszczalny. Natomiast mówię także, że możemy rozważyć 

inne jakby możliwości wprowadzenia tego zakazu, za pomocą innej uchwały skonstruowanej 

na innej podstawie prawnej.” 

 

Pan Przemysław Winiarski: „Chciałbym poprzeć wniosek radnego Lorka. Jeżeli w tym 

momencie uchwalimy regulamin, który zezwala na wprowadzanie psów na tereny zielone i na 

swobodne ich załatwianie się na terenach zielonych i będziemy wprowadzali kolejne 

regulacje, które będą sprzeczne z tymi regulaminami. Ja tego nie rozumiem.” 

 

Pan Krzysztof Chojniak – powiedział, że z wypowiedzi pani mecenas zrozumiał, że możliwe 

jest podjęcie uchwały w dotychczasowym brzmieniu a drodze kolejnej uchwały uregulować 

kwestię wprowadzania psów. 

 

Pani Anna Karlińska – stwierdziła, że gdyby nowe regulacje stały w jakiejś sprzeczności do 

przyjętej dziś uchwały w proponowanym brzmieniu to wówczas podjęte zostałyby działania, 

które by tę sprzeczność usuwały. 

 

Pan Grzegorz Lorek – zapytał, czy jest zasadnym podejmowanie tej uchwały podczas tej sesji 

i czy zobowiązują Radę Miasta jakieś terminy w tej sprawie? Jest to regulacja czysto 

porządkowa i nie ma sensu traktować sprawy ambicjonalnie. 

 

Pan Rafał Czajka – zgodził się z opinią o jakości przedstawionych komisjom materiałów i 

stwierdził, że pierwotna wersja uzyskała aprobatę wszystkich komisji. Jedynie podczas 

posiedzenia Komisji Administracji w wyniku dyskusji zaproponowano autopoprawkę , która 

jak się okazuje nie ma oparcia w przepisach obowiązującego prawa. Zaproponował, aby 

procedować uchwałę w jej pierwotnym brzmieniu. 
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Pan Przemysław Winiarski – stwierdził, że rozumie intencje Biura Prawnego i że przyjmuje 

deklarację o niezwłocznym podjęciu prac nad wprowadzeniem niezbędnych regulacji dot. 

psów nawet wówczas, kiedy wymagałoby to zmiany przyjętego dziś regulaminu. Problem 

wyprowadzania psów jest sprawą istotną nie tylko w aspekcie estetyki miasta. Ma również 

uzasadnienie w kwestii bezpieczeństwa mieszkańców oraz zagrożenia zdrowia, wynikającego 

z kontaktu z psimi odchodami. 

 

Pan Marian Błaszczyński – zaproponował 20 min. przerwy w obradach. 

 

Po przerwie przewodniczenie obradom przejął Wiceprzewodniczący Rady Miasta pan Rafał 

Czajka. 

 

Pan Rafał Czajka: „Z upoważnienia pana przewodniczącego Błaszczyńskiego mam 

przyjemność prowadzenia dalszej części obrad.” 

 

Pan Grzegorz Lorek: „Chciałem wycofać swój wniosek. Proszę o odczytanie tekstu, nad 

którym mamy głosować.” 

 

Pan Dariusz Cłapa – odczytał tekst uchwały. 

 

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

Nr XIII/154/15 w sprawie zmiany Uchwały nr XXXI/619/13 Rady Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego w sprawie określenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

 

Punkt 4.16 

 

Podjęcie uchwały w sprawie regulaminów określających zasady korzystania z parków, 

skwerów, placów zabaw należących do Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wraz  

z autopoprawką Prezydenta Miasta. 

 

Komisja Kultury i Kultury Fizycznej – opinia pozytywna, rekomendacja dla wersji B Zał. nr 1; 

Komisja Oświaty i Nauki – opinia pozytywna, rekomendacja dla wersji B Zał. nr 1. 

Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna, rekomendacja dla wersji B Zał. 

nr 1; 

Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego – opinia 

pozytywna z uwzględnieniem autopoprawki Prezydenta.  

 

Pani Wiesława Olejnik: „Jak będzie wyglądała sprawa spożywania alkoholu w miejscu 

zakazanym jeśli miasto wyda jakiemuś punktowi jednorazowe pozwolenie na sprzedaż 

alkoholu?” 

 

Pan Andrzej Kacperek: „Generalnie na terenie parku śródmiejskiego im. Jana Pawła II 

obowiązuje zakaz spożywania i wynikający z ustawy zakaz sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych. Na gruncie Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi problemu nie ma. Natomiast przepisem lex specialis do Ustawy o 
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wychowaniu w trzeźwości są przepisy art. 81 Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. 

Jeżeli dojdzie do takich sytuacji, że w obrębie parku będzie zorganizowana impreza masowa 

to wówczas w ramach imprezy masowej organizator tejże imprezy będzie mógł uzyskać 

zezwolenie na sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych, ale tylko  

i wyłącznie w miejscu wskazanym we wniosku o uzyskanie zezwolenia na imprezę masową  

i tylko może się o to ubiegać przedsiębiorca posiadający ważne zezwolenie na sprzedaż 

napojów alkoholowych w trakcie organizacji uroczystości, imprez. Będzie to alkohol  

o zawartości nie przekraczającej 3,5% podawany w naczyniach plastikowych z wyłączeniem 

naczyń szklanych, metalowych czy innych, które wykorzystywane w sposób niezgodny  

z przeznaczeniem mogłyby stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia innych osób. Tutaj może 

się mieścić ten wniosek. Podobnie będzie na Placu Pofranciszkańskim, kiedy będziemy 

organizować dni miasta – wówczas (na gruncie Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych) 

może pojawić się taki element sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych. 

Jeżeli na terenie parku nie będzie imprez masowych to na terenie parku nie ma możliwości 

spotkania kogoś, kto będzie spożywał – to powinno być obiektem zainteresowania organów 

porządku publicznego.”  

 

Pani Marlena Wężyk-Głowacka – zapytała, jakie sankcje będą wyciągane wobec osób 

niestosujących się do zapisów regulaminu. 

 

Pan Andrzej Kacperek: „Spożywanie napojów alkoholowych w miejscach, gdzie jest  

to zabronione stanowi wykroczenie i podlega odpowiedzialności z art. 43 Ustawy  

o wychowaniu w trzeźwości. Jest to wykroczenie. Uprawnionymi do ścigania i wykrywania 

wykroczeń są organy policji i straży miejskiej.” 

 

Pani Marlena Wężyk-Głowacka: „Chodziło mi o sprzątanie odchodów po zwierzętach czy też 

trzymanie ich na uwięzi. Są jakieś sankcje określone?” 

 

Pan Andrzej Kacperek: „Sankcje określone są w art. 10 Ustawy o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach. W przypadku psów – jeżeli doszłoby do zagrożenia – dodatkowo jest 

sankcja określona w art. 77 Kodeksu Wykroczeń.” 

 

Pan Przemysław Winiarski: „Nadal pozostaję zwolennikiem wprowadzania zakazów wstępu 

psów na tereny zielone jednak widzę i jestem przekonany przez pana prezydenta, bo wiem,  

że pan prezydent też zwolennikiem takich zakazów jest. Natomiast rozumiem argumenty,  

że ta podstawa prawna nie wchodzi w rachubę, będziemy szukali innej. Rozumiem też 

argument, że wprowadzenie obecnie nowych regulaminów – zwłaszcza w rewitalizowanym 

parku im. księcia Poniatowskiego – jest konieczne, dlatego że tam tymi regulacjami 

wprowadzamy możliwość korzystania z deskorolek, rolek, rowerów, czego nie było  

w poprzednich regulaminach. Dlatego ten regulamin musimy uchwalić. Jednak cały czas 

pozostaję w nadziei i szanuje zobowiązanie służb prawnych do szukania podstawy, żeby 

jednak ucywilizować problem psich odpadów w parku.” 

 



22 

 

Pani Krystyna Czechowska – zwróciła uwagę na problem ptactwa w parku. Ten problem jest 

bardzo widoczny w parku Poniatowskiego. „Czy służby zastanawiały się nad sposobem 

rozwiązania tego problemu?” 

 

Pan Zdzisław Majsak: „Na temat ptaków już nie pierwszy rok, ale już kilka lat wstecz 

zajmowano się. Chodzi tu o gawrony w parku Poniatowskiego. Próbowaliśmy zrzucać 

gniazda (w okresie nie ochronnym). Niestety ptaki odbudowały te gniazda. Próbowaliśmy 

uzyskać zgodę Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na zastosowanie innych 

środków (urządzenia nadające głosy ptaków drapieżnych) oraz np. skorzystanie z usług 

sokolnika – uzyskaliśmy w tej sprawie odpowiedź negatywną. Można – po uzyskaniu zgody – 

ewentualnie skorzystać tego poza okresem ochronnym.” 

 

Pani Marlena Wężyk-Głowacka: „Czy plac zabaw w parku Poniatowskiego będzie 

ogrodzony?” 

 

Pan Zdzisław Majsak: „Plac zabaw jest i będzie ogrodzony.” 

 

Pan Przemysław Winiarski – zwrócił uwagę na fakt, że problem ptaków funkcjonuje w wielu 

miastach na terenie kraju. Często korzysta się z usług sokolnika (poza okresem lęgowym)  

i jest to zgodne z prawem. Generuje to koszt 40-50 tys. zł rocznie, ale jest to rozwiązanie 

skuteczne. A pozbycie się uciążliwych ptaków z terenu parku – który rewitalizujemy za 3 mln 

zł -  ma kluczowe znaczenie. To park jest tym miejscem, gdzie mieszkańcy mają wypoczywać 

i miło spędzać czas. 

 

Pan Grzegorz Lorek – popierając przedmówcę powiedział, że rzeczywiście nadszedł czas na 

działania  przeciw krukowatym z użyciem sokolnika. 

 

Pan Piotr Gajda – zapytał o korzystanie ze środków pirotechnicznych podczas procesji 

rezurekcyjnej, która przechodzi przez Park im. Jana Pawła II. 

 

Pan Andrzej Kacperek: „Stoję na stanowisku, że nie wszystko powinniśmy regulować. Jest 

jeszcze zwyczaj, który wyłącza odpowiedzialność.” 

 

Pan Jan Dziemdziora: „Mam nadzieję, że po wejściu w życie tej uchwały służby, które będą 

egzekwować zakazy i nakazy w pierwszym etapie po wejściu przepisów w życie posługiwać 

się będą w ramach prewencji i przypominania swego rodzaju ulotką. W tej ulotce powinna 

być zawarta również uwaga, że podejmując zamiar skorzystania  i spaceru w parku powinno 

się to uczynić po uprzednim wypróżnieniu się w domu bądź po drodze – o wszystkim 

pamiętamy bowiem, ale o potrzebach fizjologicznych człowieka niestety nie.” 

  

W wyniku przeprowadzonego głosowania (18-0-3) Rada Miasta podjęła Uchwałę  

Nr XIII/155/15 w sprawie regulaminów określających zasady korzystania z parków, 

skwerów, placów zabaw należących do Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 
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Punkt 4.17 

 

Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach, 

Domu Pomocy Społecznej i Areszcie Śledczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej 

Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 25 października 2015 r. 

 

Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego – opinia 

pozytywna. 

 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (21-10-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę  

Nr XIII/156/15 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach, 

Domu Pomocy Społecznej i Areszcie Śledczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej 

Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 25 października 2015 r. 

 

Punkt 4.18 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego z autopoprawką Przewodniczącego Rady Miasta 

 

Komisja Rewizyjna – opinia pozytywna. 

Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego – opinia 

pozytywna; Komisja wystąpiła do Przewodniczącego Rady Miasta z wnioskiem o dokonanie zmian w 

projekcie uchwały polegających na dopisaniu zdania: Komisja Rewizyjna po analizie przedłożonej petycji 

przedkłada propozycję trybu postępowania Radzie Miasta. Przychylając się do wniosku Komisji Przewodniczący 

Rady Miasta wprowadził autopoprawką następujące autopoprawki: § 63a, ust. 3 Regulaminu Rady Miasta 

otrzymuje brzmienie: Przewodniczący Komisji Rewizyjne Rady Miasta kieruje petycję do rozpatrzenia na 

najbliższe posiedzenie Komisji. Jeżeli Komisja uzna, że jej przedmiot nie mieści się w kompetencji organu 

uchwałodawczego przekazuje ją odpowiedniemu organowi władzy publicznej. Po przekazaniu petycji według 

właściwości informuje podmiot wnoszący petycję. Po analizie przedłożonej petycji Komisja Rewizyjna przedkłada 

propozycję trybu postępowania Radzie Miasta. § 63b ust. 2 Regulaminu Rady Miasta otrzymuje brzmienie: 

Komisja Rewizyjna zawiadamia na najbliższym posiedzeniu Rady Miasta podmiot wnoszący petycję o sposobie jej 

załatwienia wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.  

 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (21-10-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę  

Nr XIII/157/15 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego 

 

Punkt 4.19 

 

Podjęcie uchwały w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

 
Komisja Rewizyjna – rekomendowała uznanie za bezzasadną z przyczyn wskazanych w załączniku do projektu 

uchwały.  

 

Pan Rafał Czajka – poinformował, ze z wnioskiem o zabranie głosu w tym punkcie 

wystąpiła skarżąca, pani (…). Udzielając głosu prowadzący obrady poinformował, że 
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zgodnie z § 19 ust. 1 Regulaminu Rady Miasta czas wystąpienia nie może przekraczać 4 

minut. 

 

Pani (…): „Pisząc pismo do pana prezydenta w maju udokumentowałam moje podejrzenie o 

przyjmowanie psów z innych gmin i miast do schroniska w Piotrkowie Trybunalskim i 

pobieraniu za nie opłaty. Jest również dowód gminy Oleśnica, która w sesji Rady Gminy 

przyznaje się do tego, ile kosztuje wstawienie psa do schroniska w Piotrkowie. Dowód ten 

posiada również pan prezydent Chojniak. Mam również dowód-książeczkę, gdzie Gmina 

Oleśnica przysłała psa razem z książeczką, w której są pieczątki pana doktora Krzysztofa 

Bieleckiego z Oleśnicy i pana doktora Wojtani. I to nie są incydentalne przypadki. Wystarczy 

wystąpić do Gminy Wola Krzysztoporska, Sulejów (rok 2013, 2014) gdzie te psy były 

dostarczane. Pobierane są za to pieniądze w wysokości 1 tys. zł od psa. Poza tym dysponuję 

także dowodem – nagraniem: w Ręcznie rozmawiałam z jednym z urzędników, który odbierał 

ode mnie psa po interwencji i który na tym nagraniu stwierdza, że wysyłają psy do Piotrkowa 

i płacą za to 1 tys. zł. Chcę wiedzieć, kto wystawia faktury za to? Na pewno nikt z gminy nie 

wyjmie tej kwoty i nie zapłaci  za psa.” 

 

Pan Grzegorz Lorek: „Czy był audyt ze strony miasta naszego schroniska? Co ten audyt 

przyniósł? Jak to wygląda?” 

 

Pan Dariusz Cłapa: „Kontrole funkcjonowania schroniska dla zwierząt są coroczne i żadna  

z tych dotychczasowych kontroli nie potwierdziła faktów przekazywania przez jakąkolwiek 

gminę zwierząt do naszego schroniska. Schronisko dla zwierząt a właściwie TOZ, który 

prowadzi nasze schronisko dla zwierząt prowadzi swoją działalność statutową, która nie 

ogranicza się tylko i wyłącznie do prowadzenia naszego schroniska. Funkcjonują również 

inne formy i taka forma jest dopuszczalna a mianowicie, że są to zwierzęta nie pochodzące  

z naszego rejonu, ale nie przechodzą one przez schronisko dla zwierząt tylko  

są przekazywane do adopcji bezpośrednio już osobom, które chcą takie psy adoptować.  

I prawdopodobnie to dotyczy tej sytuacji, o której tutaj pani wspominała.” 

 

Pan Grzegorz Lorek: „Statut dopuszcza możliwość pod jednym warunkiem, że psy  

są w sferze kwarantanny i stamtąd już przechodzą od razu do adopcji, tak?” 

 

Pan Dariusz Cłapa: „Nie. Mówimy o dwóch różnych sytuacjach. Zawarta umowa pomiędzy 

Gmina Piotrków Tryb. a TOZ dotyczy tylko i wyłącznie opieki nad zwierzętami (czyli 

wyłapywania, leczenia, przetrzymywania i adopcji) pochodzącymi tylko z terenu naszego 

miasta. Natomiast TOZ, tj. Towarzystwo Ochrony Zwierząt jest organizacją, które może 

działać nie tylko na terenie naszego miasta, ale nie może i nie stosuje, nie wykorzystuje 

majątku, który ma powierzony – czyli naszego schroniska. Czyli jeżeli jest taka sytuacja, że 

jest jakiekolwiek inne zwierzę z innego rejonu to ono nie może trafić do naszego schroniska – 

może być przekazane do adopcji osobie fizycznej. Ale nie przechodzi przez nasze 

schronisko.” 
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Pan Krzysztof Kozłowski: „Mamy w uzasadnieniu, że Oleśnica neguje takie przypadki. Pani 

pokazuje przekazaną książeczkę, która jest takim dowodem, że ten pies tu trafił. Dalej pisze, 

że jednak były 2-3 przypadki z gminy Ręczno. Pani mówi, że oprócz gminy Ręczno sprawa 

dotyczy Woli Krzysztoporskiej i Sulejowa. Nie jestem członkiem Komisji Rewizyjnej i nie 

analizowałem tej sprawy, ale po przeczytaniu tego uzasadnienia nasuwa się pytanie. Jeżeli te 

psy nie przechodzą nawet przez nasze schronisko tylko trafiają bezpośrednio do adopcji to jak 

to się odbywa? Ktoś z Ręczna chce dać psa i mówi znajdźcie odbiorcę.  My mamy tutaj tyle 

piesków, że ludzie z Piotrkowa Trybunalskiego przejdą sobie po schronisku i wybiorą sobie 

pieska, jakiego będą chcieli. Więc my podobno bierzemy 1 tys. zł od tej gminy Ręczno, bierze 

go TOZ. Czy ten pies trafił do schroniska? Pani twierdzi, że te psy trafiły jednak  

do schroniska. A jeżeli tak, to nie mogły tu trafić bez żadnego pokwitowania. Jeśli TOZ 

bierze 1 tys. zł to nie ma prawa trzymać tego psa w schronisku nawet jeśli ma on zaraz pójść 

do adopcji. Nasuwa się pytanie, kto faktycznie wystawia tej gminie Ręczno tę fakturę  

w wysokości 1 tys. zł za dostarczenie tego psa na teren gminy Piotrków Trybunalski? 

 

Pan Rafał Czajka: „Obawiam się panie radny, że pana pytanie pozostanie bez odpowiedzi.” 

 

Pan Dariusz Cłapa: „W momencie, kiedy trafiło do nas pismo pani a potem skarga myśmy 

wystąpili rzeczywiście do tych gmin. Mamy pisma, odpowiedzi podpisane przez wójtów, 

burmistrzów negujące fakt dostarczania do naszego schroniska jakichkolwiek psów. Nie 

wiem, czy będziemy podważać w tym momencie podpisy tych osób.” 

 

Pani Wiesława Olejnik: „W uzasadnieniu napisano, że przypadku Oleśnicy odpowiedzi były 

negatywne. Natomiast w piśmie z gminy Ręczno napisano, że były dwa incydentalne 

przypadki. Czyli były czy nie były?” 

 

Pan Dariusz Cłapa: „Mówiłem, że jest taka możliwość dopuszczalna, tylko że te psy nie 

trafiają do adopcji poprzez nasze schronisko. My mamy zawartą umowę z TOZ na 

sprawowanie opieki nad zwierzętami w naszym schronisku. Natomiast co się dzieje ze 

zwierzętami, które trafiają do Piotrkowa, ale nie przez nasze schronisko to już nie jest naszą 

sprawą. Chcę powiedzieć, że równie dobrze na taki zarzut można byłoby powiedzieć, że jest 

prowadzona adopcja. Jeżeli chodzi o funkcjonowanie naszego schroniska ilość zgonów jest 

minimalna, ilość adopcji jest znaczna. Między innymi – to, co kiedyś było podważane przez 

niektóre osoby, że jest to adopcja zagraniczna – my wysyłamy nasze zwierzęta poprzez 

fundację, stowarzyszenie do Niemiec. Ja uważam, że jest to rzecz raczej chwalebna a nie do 

negowania” 

 

Pan Krzysztof Kozłowski: „Ja tutaj dostałem od pani kopię książeczki – numer kolejny 81, to 

chyba ewidencja psów przyjmowanych w naszym schronisku. Jest to Międzynarodowa 

Książeczka Zdrowia Psa i Kota. Przyjęte zostało to zwierzątko, trafiło do nas 26 lutego 2009 

roku. Potem, 4 grudnia 2010 r. lekarz weterynarii Piotrkowa Trybunalskiego, Paweł Wojtania 

szczepi tego pieska a jeszcze są kolejne szczepienia do roku 2014. Czyli ten piesek jak widać 

u nas przebywa i jest z tego, co wynika, z gminy Oleśnica.” 
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Pan Jan Dziemdziora: „Pani (...) w swoim wystąpieniu m.in. podniosła, że została 

nieskutecznie zawiadomiona o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej. Wydaje mi się, że 

pozbawiono ją w ten sposób możliwości złożenia szerszych wyjaśnień – nie ograniczonych 

tylko do 4 minut. Poza tym uniemożliwiono też radnym zapoznanie się głębsze z materią. 

Pani (...), jak wynika z uzasadnienia, przywołuje gminę Oleśnica. Przywołuje też i podała w 

swoim wystąpieniu link, z treści  którego można się dowiedzieć, że 29 sierpnia 2009 roku na 

XXXVIII Sesji Rady Gminy Oleśnica ówczesny wójt, Marcin Kasin wrócił do poruszanego 

wcześniej tematu bezdomnych psów i budowy gminnego schroniska dla nich. Koszty związane 

z utrzymaniem psów w innych schroniskach są duże. Najbliższe schronisko, gdzie trafiają psy 

jest w Piotrkowie Trybunalskim. Powinno to być w protokole z tejże sesji. A za przyjęcie tego 

psa płaci się 1,5 tys. zł. W związku z tym ja rozumiem, że była prowadzona korespondencja z 

Gminą Ręczno, Gminą Oleśnica, ale o pewne istotne fakty, o których mówię, nie zapytano. 

Nie ma też w uzasadnieniu do uchwały odniesienia się do płyty, którą pani (...) przekazuje, 

gdzie jest udokumentowana rozmowa z pracownikiem Urzędu Gminy Ręczno. W związku z 

tym – nie chcę godzić w pozycję Komisji Rewizyjnej i jej członków, ale uważam, że nie jest 

to miejsce (sesja), żeby te sprawy wyjaśniać i doprecyzowywać stąd składam wniosek 

formalny o odesłanie projektu uchwały do Komisji, celem przeprowadzenia spraw, które 

budzą pewne wątpliwości a tym samym umożliwienie stronom złożenia bardziej 

precyzyjnych wyjaśnień.” 

 

Pan Rafał Czajka – poddał wniosek o zdjęcie punktu z porządku obrad dzisiejszej sesji i 

odesłanie go powtórnie pod obrady Komisji Rewizyjnej.   

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (13-4-3) wniosek uzyskał akceptację Rady 

Miasta 

   

 

Punkt 5 

Interpelacje i zapytania radnych 

 

Pan Piotr Gajda:  

 Co dzieje się z rondem przy ul. Dmowskiego i Al. Armii Krajowej? 

 Proszę o interwencję straży miejskiej w sprawie nadmiernej prędkości pojazdów na 

skrzyżowaniu ul. Żelaznej z Al. Armii Krajowej – w związku ze zbliżającym się 

początkiem roku szkolnego. 

 Proszę Radę Miasta o zainteresowanie się problemem szlaki, która unijnych założeń 

jest elementem szkodliwym. Proszę o jednoznaczne wypowiedzenie się jakie miasto 

podejmie działania w tej kwestii. 

 

 

Pan Przemysław Winiarski: 

 Proszę o rozważenie możliwości pozostawienia na odcinku ulicy Spacerowej (w 

części, na krótkim odcinku) oryginalnej nawierzchni z kostki bazaltowej. Mogłoby to 

stanowić pewnego rodzaju pamiątkę historyczną. Droga została w tej formie 

zbudowana w XIX wieku  i była świadkiem wielu wydarzeń historycznych. 
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 Na pamiątkę czego mamy jako nazwę ulicy w Piotrkowie nazwę 18-go Stycznia? 

Jeżeli odpowiedź będzie zgodna z moimi domysłami to mam jeszcze inną propozycję 

– taką, która jak sądzę może być salomonowym rozwiązaniem i nawiązywać do 

historii naszego miasta. 

 Czy prace przy Rondzie Sulejowskim w tym roku – zgodnie z wcześniejszymi 

deklaracjami – się rozpoczną. Jego stan jest tragiczny. 

 Konsultowałem z Dyrektorem PPP możliwość techniczną wydzielenia ścieżek 

rowerowych w obrębie wyremontowanego odcinka ul. Wojska Polskiego i okazało 

się, że z punktu widzenia architektonicznego i prawnego jest to możliwe rozwiązanie. 

Proszę o rozważenie takiej możliwości, która bez ponoszenia dodatkowych, istotnych 

nakładów mogłoby rozszerzyć sieć ścieżek rowerowych w naszym mieście a także na 

wytyczenie pewnej nowej filozofii w tworzeniu tych ścieżek rowerowych. Taka 

praktyka w wielu miastach Polski ma już miejsce, również za granicą. 

 Są główne ulice w naszym mieście (ul. Słowackiego, ul. Wojska Polskiego), które 

posiadają takie odcinki, które prowadząc do miejsca zamieszkania bardzo wielu osób, 

do nowych osiedli – gdzie nie ma po prostu chodnika. A miejsce na jego ułożenie 

ewidentnie jest. Poddaję pod rozwagę: ul. Słowackiego (w końcowym odcinku w 

stronę autostrady), ul. Wojska Polskiego (w kierunku wiaduktu nad autostradą). Inne 

ulice, które proszą się o chodniki to ul. Pawłowska, ul. Michałowska (ulice 

prowadzące do miejsca zamieszkania bardzo wielu mieszkańców). 

 Kilku mieszkańców skarży się na gołębie hodowlane. Czy Regulamin utrzymania 

porządku i czystości w mieście dopuszcza hodowlę gołębi? Pod jakimi warunkami? Co 

z uciążliwościami zgłaszanymi przez mieszkańców? 

 

Pan Grzegorz Lorek: 

 Czy jest możliwe, aby pan prezydent wraz z Burmistrzem Sulejowa sporządzili 

odnośnie drogi do Sulejowa odpowiednie pismo intencyjne, które przekazać można 

byłoby pani premier, szefom klubów parlamentarnych i posłom piotrkowskim? 

Sprawa jest bardzo ważna. Ma miejsce bardzo dużo wypadków. /odp. na piśmie/ 

 GDDKiA w sferze projektowania ma odcinek A1 z Piotrkowa do Częstochowy. 

Zwracam się o ponowne poruszenie kwestii budowy wiaduktu nad autostradą w ciągu 

ulicy Słowackiego. /odp. na piśmie/ 

 Na Al. Kopernika po opadach tworzą się duże zastoje wody. Proszę o rozważenie 

możliwości remontu tego odcinka. /odp. na piśmie/ 

 Wyjazd z ulicy Świeżej w tamtejszą główną ulicę przelotową – ul. Jeziorną – przez 

cały Bugaj skręt w lewo jest wybitnie kłopotliwy. Mamy bezpośrednie wyjazdy z 

domów na ulice. Jeżeli mieszkańcy postawią samochody to praktycznie nie widać nic i 

skręt w lewo staje  się bardzo trudny, karkołomny. Apeluje o ustawienie lustra, które 

pozwoliłoby widzieć nadjeżdżające pojazdy z lewej i prawej strony (głównie z lewej). 

/odp. na piśmie/ 

 Czy miasto podjęło zakupy, przetargi na zakup energii elektrycznej? – chodzi o 

grupowanie tych zakupów, co pozwoliłoby zaoszczędzić. 

 W związku z nowelą Ustawy o systemie oświaty i jej art. 67, który dodaje zapis 

mówiący o gabinetach profilaktycznych w każdej szkole. Jest to zadanie związane z 

adaptacją pomieszczeń i ich wyposażeniem. Proszę o odpowiedź na piśmie: Czy 

podjęliśmy takie działanie? Mamy na to rok. 

 

 

 

 



28 

 

Pan Jan Dziemdziora: 

 Co jest powodem występowania częstych awarii wodociągu na ul. Wojska Polskiego 

na odcinku od Al. Armii Krajowej do ul. Kostromskiej (w szczególności a wysokości 

posesji nr 133)? Jakie są w tej sytuacji podejmowane działania dla ich 

wyeliminowania? 

 Jakie działania podejmowano przed podjęciem decyzji o zmianach w organizacji 

miejskiej? Czy tymi zmianami zostały objęte te obszary miasta w jego północno-

wschodniej i południowo-zachodniej części? W tej sprawie mieszkańcy 

wspomnianych rejonów występują od wielu lat. 

 Czy rozpatrywany jest projekt objęcia monitoringiem terenu placu zabaw na terenie 

położonym pomiędzy blokami na ul. Łódzkiej i ul. Wysokiej? Niepokojące zjawiska 

w tym „trójkącie bermudzkim” wciąż mają miejsce. 

 

Marlena Wężyk-Głowacka: 

 Istnieje pilna potrzeba naprawy ścieżki rowerowej na ul. Łódzkiej ( od ul. Brzeźnickiej 

do ul. Kasztelańskiej). Ścieżka jest degradowana przez rozrastające się korzenie 

drzew. /odp. na piśmie/ 

 Wnoszę o obniżenie krawężnika przy przejściu dla pieszych na ul. Żeromskiego (na 

wysokości II LO). /odp. na piśmie/ 

 Proszę o udzielenie informacji na temat, co było kwestią sporną w sprawie budowy 

placu zabaw na ul. Akacjowej? /odp. na piśmie/ 

 

Pani Krystyna Czechowska: 

 Jaki był powód tego, że cały zakręt na ul. Dalekiej nie jest realizowany? Cały zakres 

jest realizowany dopiero za zakrętem tej ulicy. Czy jest planowana w ramach tej ulicy 

ścieżka rowerowa? Czy nie warto byłoby również zastanowić się nad wydzieleniem 

pasów dla rowerzystów na ulicy Jeziornej i ul. Wierzeje? 

 Pytanie dotyczące ul. Rakowskiej od ul. Miast Partnerskich do dwupasmówki: Czy 

planowana jest modernizacja tego odcinka? Występują tam duże koleiny. 

 W statutach rad osiedli jest zapis dotyczący opiniowania wszelkiego rodzaju 

projektów w sprawie zbywania działek, zmiany planu zagospodarowania terenu. Od 

jakiegoś czasu podejmujemy już uchwały dot. zmian na Osiedlu Wierzeje. Do chwili 

obecnej żaden projekt nie był przedstawiany do konsultacji radzie osiedla. Jakie to 

będą procedury? Jak to będzie wyglądać? Czy tylko dorywczo, kiedy to będzie 

potrzebne, czy też za każdym razem, sukcesywnie. 

 

Pan Krzysztof Kozłowski: 

 Mieszkaniec ul. Czynszowej zgłosił brak znaku informującej o drodze  

z pierwszeństwem przejazdu na wyjeździe w stronę Rozprzy po minięciu ronda na ul. 

Żeromskiego. Ulice Zachodnia i Czynszowa nie mają natomiast znaków ustąp 

pierwszeństwa przejazdu. Może to powodować zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu 

drogowym. 

 Występują wciąż zastoje wodne na ul. Jerozolimskiej. Po wykonaniu kanalizacji, która 

biegnie stroną północną tej ulicy (od strony miasta po lewej stronie). Po tamtej części 

drogi występuje dobra nawierzchnia. Natomiast kierowcy jadący od ul. Wschodniej 

wykorzystują ten fakt i powstaje wrażenie, jakby obowiązywał na tym odcinku ruch 

lewostronny. Wszystko po to, żeby ominąć te zastoje wody, po wjechaniu w które 

powstają fontanny wody. O wysokości 2-3 metrów. 



29 

 

 Ulica Geodezyjna od ulicy Asnyka jest teraz drogą jednokierunkową. W pobliży jest 

Biedronka i Aldi. Osoby wychodzące w z Biedronki wsiadają w samochód musza 

objechać sklep, ale nie mogą pojechać w prawo, bo jest zakaz wjazdu. Żeby więc 

jechać w kierunku ul. Jerozolimskiej trzeba jechać ul. Rzemieślniczą. W związku z 

tym ul. Asnyka jest mocno eksploatowana. Występuje tam trelinka i bardzo duże 

nierówności w nawierzchni. Przywożący dzieci do szkoły wnioskują o to, aby w 

ramach remontów cząstkowych ponownie ułożyć najbardziej newralgiczne miejsca, 

gdzie ta trelinka jest najbardziej nierówna. 

 Jedna z mieszkanek Piotrkowa, z ul. Jagiellońskiej zwróciła się z prośbą o pomoc w 

związku z bardzo trudną sytuacją mieszkaniową. Rodzina mieszka z czworgiem 

dzieci, dzieci są chore. Sprawa jest znana urzędnikom Urzędu Miasta. Dotychczasowy 

lokal rodzina ta musi opuścić do 31 sierpnia  i nie ma gdzie się podziać. Brakuje 

pieniędzy, żeby wynająć jakieś mieszkanie na wolnym rynku a rodzina zajmuje 

odległe miejsce w kolejce oczekujących na lokal socjalny. Bardzo proszę pana 

prezydenta o zainteresowanie się tą sprawą. 

 

Pani Wiesława Olejnik: 

 W imieniu mieszkańców z terenu Rady Osiedla Belzacka proszę o zabezpieczenie 

terenu budowy siłowni zewnętrznej pomiędzy kortami a pływalnią na ul. Belzackiej. 

Miejsce jest bardzo uczęszczane. Pismo mieszkańców w tej sprawie wpłynęło do UM 

w dniu 2 sierpnia i nadal pozostało bez odpowiedzi. Budowa wciąż trwa. 

 Mieszkańcy zgłaszają problem związany z zakłócaniem ciszy nocnej na Osiedlu 

Południe, przy ul. Dmowskiego. Wybudowano tam nowy sklep z częściami 

samochodowymi. Rozładunek towaru, który odbywa się ok. 3.15 w nocy powoduje 

hałas. Mieszkańcy proszą o interwencję. 

 Na jakim etapie przygotowań dokumentacji i pozyskiwania środków jesteśmy  

w kontekście planowanej rewitalizacji Parku Belzackiego? 

 Prośba o ponowne rozważenie  poprawy komunikacji miejskiej z rejonu ulicy 

Malinowej i ul. Sikorskiego – autobus  spod sklepu Real już nie jeździ, mieszkańcy 

tego rejonu miasta mają utrudniony dostęp do komunikacji miejskiej. 

 Chodnik przy ul. Narutowicza, krawężnik przy ul. Kobyłeckiego i Polomarkecie przy 

ul. Belzackiej – to poruszane na wcześniejszych sesjach kwestie. Na jakim etapie 

jesteśmy w tej chwili? Czy jest możliwość, aby poprawić bezpieczeństwo 

mieszkańców poprzez wykonanie tych prac? 

 Monitoring miejski: Czy kamery w Parku im. Jana Pawła II są czynne? Podobno nowe 

ławki, które zamontowano w tym miejscu znalazły się na drzewach. Czy da się ustalić, 

kto to uczynił? Czy mamy podgląd na to, co dzieje się w parku? 

 

Pan Piotr Gajda: 

 Poparł inicjatywę radnego Winiarskiego w sprawie odtworzenia odcinka ulicy 

Spacerowej w rejonie Cmentarza Żydowskiego. Podobne inicjatywy podejmowane są 

w całym kraju – np. droga łącząca Władysławowo z Jastrzębią Górą (ok. 4 km). 

 Sejm RP uchwalił, że Dniem Parlamentaryzmu będzie dzień uchwalenia Konstytucji 

Unii Lubelskiej. Zupełnie przy tym pominięto Piotrków. Nie promujemy naszego 

miasta. Nasze miasto nie istnieje w świadomości, że to tu się wszystko zaczęło. Nawet 

pracownicy Muzeum Parlamentaryzmu w Sejmie nie wiedzą, co się działo w 

Piotrkowie. Tymczasem to Piotrków jest miejscem, gdzie miała miejsce 150-letnia 

historia polskiego sejmu. Istnieje potrzeba, aby tym zagadnieniem zajęły się komisje 

Rady Miasta. Należy dopracować ten temat i przedstawić go na forum Rady Miasta, 

żebyśmy ustalili  jak zaktywizować sprawę historii naszego miasta. 
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 Istnieje potrzeba zamontowania lustra drogowego w miejscu wyjazdu z Placu 

Zamkowego w ulicę Wojska Polskiego. Wystąpiło tam w ostatnim czasie kilka kolizji. 

 

Pan Ludomir Pencina: 

 Na ulicy Bawełnianej zamontowano progi zwalniające. Na czyj wniosek 

zamontowano te progi. Z rozmów z mieszkańcami wynika, że nikt nie konsultował tej 

sprawy z mieszkańcami. Tymczasem rada osiedla opiniowała próg zwalniający na ul. 

Wodnej i wymagano wówczas uzyskanie w tej sprawie zgody mieszkańców i 

dodatkowo zgody mieszkańca, przy którego nieruchomości miałby być zamontowany 

próg zwalniający. /Odpowiedź na piśmie/ 

 

Pan Bronisław Brylski: 

 Zwrócił uwagę, że wniosek czy interpelację w sprawie promocji polskiego 

parlamentaryzmu i jego początków, które miały miejsce w Piotrkowie powinno się 

wystosować do Wicemarszałek Sejmu Elżbiety Radziszewskiej.  

 

Pani Ewa Ziółkowska:  

 Zwróciła uwagę na kwestię bezpieczeństwa zakrętu na ulicy Dalekiej. Występują tam 

bardzo wysokie krawężniki. Jest w tym miejscu bardzo wąsko i w przypadku, kiedy 

była trudność wyminięcia się dwóch pojazdów była dotąd możliwość zjechania na 

pobocze. W tej chwili kierowcy artykułują obawy, że wymijanie się na tym zakręcie 

będzie teraz bardzo utrudnione – zwłaszcza jesienią i zimą. Czy na pewno wszystkie 

służby odpowiedzialne za konstrukcję tej drogi dobrze oceniły jej szerokość i 

możliwość poruszania się tam pojazdów. 

 

Pani Krystyna Czechowska: 

 Wniosek o ustawienie lustra drogowego pomiędzy ulica Spacerową a ul. Krętą. Ten 

zakręt przy Cmentarzu Żydowskim jest miejscem, gdzie występuje duży brak 

widoczności. 

 

Pan Rafał Czajka: 

 Półtora roku temu złożony został wniosek o dodatkowy lewoskręt z Al. Armii 

Krajowej w Al. Piłsudskiego. Na jakim etapie jest ta sprawa? 

 Brak fragmentu ścieżki rowerowej na ul. Polnej. Jaki jest koszt koniecznego w tym 

miejscu muru oporowego za garażami mieszkańców ze SM im. Słowackiego? Czy ta 

ścieżka tam kiedyś powstanie, czy też nie. Proszę o podjęcie działań zmierzających do 

wyceny i przeprowadzenie badań technicznych mających na celu ustalenie możliwości 

realizacji ścieżki rowerowej na brakującym odcinku. 

 

 

Punkt 6 

 

 

Informacja z działalności Prezydenta Miasta miedzy sesjami 

 

Wiceprzewodniczący 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. 
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Pani Wiesława Olejnik - poprosiła o doprecyzowanie wydarzeń umieszczonych w Informacji: 

Piotrkowskie obchody 71 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego oraz Piotrkowskie 

obchody Święta Wojska Polskiego (15 sierpnia).  

Pan Andrzej Kacperek: „Jeśli chodzi o Święto Wojska Polskiego – w dni u14 sierpnia 

spotkaliśmy się na uroczystości zorganizowanej przez kombatantów w DDPS. Kontynuacją 

tego było składanie kwiatów w dniu 15 sierpnia. Jeśli zaś chodzi o dzień 1 sierpnia –  

w uroczysty sposób składaliśmy kwiaty przez Grobem Nieznanego Żołnierza. Uroczystość 

jak zwykle zaczynała się włączeniem syren alarmowych na terenie całego miasta. 

 

Pan Przemysław Winiarski – zaapelował, aby na przyszłość uniknąć sytuacji, gdzie 

biesiadnicy piwni w Rynku piją publicznie piwo podczas, kiedy syreny przypominają kolejną, 

tragiczną rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Jest to bardzo niezręczna kolizja. 

Rocznicy się przenieść nie da – może dałoby się w związku z tym przenieść termin biesiady 

piwnej. 

 

Punkt 7 

Informacja Przewodniczącego Rady Miasta dotycząca interpelacji, które wpłynęły 

między X a XIII Sesją Rady Miasta.  

 

 

Wiceprzewodniczący 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 8 

Odpowiedzi na zapytania radnych.  

 

Odpowiedź na pytanie pana Piotra Gajdy: 

 Pan Bogdan Munik: „Kilka dni temu zakończyliśmy prace w zakresie opracowania 

wytycznych dla projektanta, gdzie określiliśmy wymogi techniczne dotyczące ronda. 

Będzie to rondo turbinowe z określonymi fragmentami dojazdów i wyjazdów, 

oświetlenie itd. 

 

Odpowiedzi na pytanie pana Przemysława Winiarskiego: 

 Pan Bogdan Munik: „Tego typu wniosek powinien być formułowany  do komisji,  

w której gestii leżą kwestie związane z nazewnictwem ulic. Tylko ta komisja wnosi  

o zmianę lub o nadanie nowego imienia czy nowej nazwy ulicy. Natomiast organ 
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wykonawczy jest tym organem, który będzie realizował to, co komisja zaproponuje na 

sesję Rady Miasta i rada podejmie, co do tego uchwałę. Jeśli mnie pamięć nie myli i 

fakty historyczne to sądzę, że wiem do czego pan radny zmierza, ale wyzwolenie 

Piotrkowa nastąpiło 17 stycznia.” 

 

Pan Przemysław Winiarski: „Temat nie jest śmieszny. Ja mam propozycję, którą oczywiście 

rozważymy na innych komisjach. Natomiast 18 stycznia jest akurat taką datą, która  

w dziejach Piotrkowa zapisała się nie tylko wątpliwej jakości wyzwoleniem – bo chciałbym 

powiedzieć panom – że jedni mogli wyjść bezpiecznie na ulicę i bezpiecznie po niej chodzić  

a inni, jak wyszli na ulicę 18 stycznia to trafili w ruskie kazamaty. I pan doskonale o tym wie. 

Ale 18 stycznia A.D. 1493 rozpoczęła się przygoda Piotrkowa z prawdziwym 

parlamentaryzmem, ponieważ wtedy właśnie – 18 stycznia 1493 roku -  odbył się  

w Piotrkowie pierwszy dwuizbowy sejm walny. I uważam, że nie zmieniając nazwy ulicy  

a wprowadzając do publicznej świadomości czego ta data 18 stycznia tak naprawdę powinna 

dotyczyć upiekli byśmy dwie pieczenie na jednym ogniu: pozbylibyśmy się kłopotliwej daty, 

którą nie wszyscy chcemy świętować a ta sama data mogłaby być świętowana, jako zupełnie 

inne święto, fantastycznie związane z Piotrkowem.” 

 

 Pani Małgorzata Majczyna – odpowiadając na pytanie dot. Ronda Sulejowskiego 

powiedziała: „My zajmujemy się projektem budowlanym i on jest w tej chwili  

na etapie ostatnich podziałów nieruchomości, które musimy pod przyszłą rozbudowę 

ronda zająć. Pod koniec roku złożymy wniosek o uzyskanie decyzji ZRID i myślę, że 

ta decyzja będzie ok. lutego 2016 r. w naszym posiadaniu. Całe to postępowanie 

oczywiście będzie się toczyło w Urzędzie Wojewódzkim. Ja natomiast sądzę, że panu 

radnemu chodziło o prace remontowe, które deklarował ZDiUM kilka miesięcy 

wcześniej – że do czasu przeprowadzenia tej inwestycji, którą planowaliśmy na rok 

przyszły lub na rok 2017 – jakieś prace naprawcze będą musiały być zrealizowane.” 

 

Pan Przemysław Winiarski: „Zdecydowanie nie chodziło mi o remont, gdyż ZDiUM twierdzi, 

że dostępna mu technologia uniemożliwia remont Ronda Sulejowskiego. Chodziło  

mi o rozpoczęcie budowy ronda z prawdziwego zdarzenia, co jak wiem ze wstępnych 

deklaracji miało się rozpocząć jeszcze w roku 2015 (pod koniec) i trwać w roku 2016. Ten 

początek dla bardzo wielu kierowców i mieszkańców miasta jest bardzo ważny  

i oczekiwany.” 

 

Pani Małgorzata Majczyna: „W naszym WPF nie ma środków finansowych, które pozwolą na 

rozpoczęcie i zakończenie budowy tylko w oparciu o własny budżet. Natomiast planowaliśmy 

wypłatę odszkodowań, która w kontekście decyzji ZRID musi nastąpić jako pierwszy element 

a następnie czekamy na ogłoszenie konkursu ze środków unijnych, które pozwolą nam to 

skrzyżowanie przebudować jako fragment drogi krajowej w naszym mieście. I te konkursy 

jeszcze się nie ukazały. Czekamy na nie dopiero.” 

 

Pan Przemysław Winiarski: „Jeśli to jest perspektywa ciut odleglejsza to proszę o rozważenie, 

czy prawy pas na rondzie między zjazdem w ul. Sulejowską a zjazdem w ul. Skłodowskiej-

Curie nie nadaje się po prostu do zamknięcia. Tam bowiem dochodzi do dziwnych sytuacji. 

Część kierowców chcąc stosować się do przepisów ruchu drogowego porusza się prawym 

pasem i zjeżdżając w Skłodowskiej-Curie a część jedzie pasem lewym, który jest przyzwoity 

– i z tego lewego pasa usiłuje w ul. Skłodowskiej-Curie skręcać. Powoduje to bardzo wiele 

scysji, trąbień i stłuczek. Czy nie należałoby tego fatalnego pasa po prostu zamknąć?” 
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 Pan Krzysztof Byczyński – odpowiadając na pytanie dotyczące ścieżek rowerowych 

powiedział: „Ja nie w pełni podzielam te poglądy dot. dorysowaniu pasów dla 

rowerzystów w istniejących szerokościach pasa jezdnego. To trzeba bardzo 

skrupulatnie się nad tym pochylić. Proszę pamiętać, że na fragmentach tej ulicy 

(Wojska Polskiego) są wyznaczone miejsca postojowe. Poruszanie się więc rowerem 

po wyznaczonej ścieżce w ramach pasa jezdnego zawęża możliwość pasa jezdnego dla 

pojazdów pozostałych. I tego się nie da zrobić na zasadzie pytanie-odpowiedź i ja tutaj 

złożę panu jakąś deklarację. To trzeba po prostu obejrzeć na mapach i sprawdzić 

parametry poszczególnych ulic. Na najbliższym posiedzeniu komisji mogę ten temat 

również poruszyć i poprosić o opinię dot. bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Natomiast jeśli chodzi o chodniki – to są kwestie inwestycyjne. W pierwszej 

kolejności wymagałoby to uregulowania istniejących stanów prawnych i środków na 

ten cel.” 

 Pan Dariusz Cłapa – odpowiadając na pytanie dotyczące gołębi hodowlanych 

powiedział: „Regulamin określa obszary miasta, w których można hodować zwierzęta 

gospodarskie a za takie uznawane są gołębie. W związku z tym propozycja jest taka: 

jeżeli są takie sytuacje ja myślę, że taki sygnał do komendanta straży miejskiej o 

hodowli w niewłaściwym miejscu trzeba zgłosić. Spowoduje to kontrole i ewentualne 

zaprzestanie uciążliwej hodowli.” 

 

Odpowiedź na pytanie pana Grzegorza Lorka: 

 Pan Bogdan Munik odpowiadając na pytanie dot. postępowań mających na celu 

obniżenie kosztów energii elektrycznych płaconych przez gminę powiedział: 

„Zbiorowy zakup energii elektrycznej dokonywany jest od roku 2010. W pierwszym 

etapie kupowaliśmy energię dla wszystkich naszych jednostek. W drugim etapie – 

jesteśmy już po drugiej umowie, gdzie realizujemy zakupy energii elektrycznej 

wspólnie z Powiatem Piotrkowskim (w grupie przetargowej jest Miasto Piotrków 

Trybunalski, Starostwo Piotrkowskie jak i wszystkie gminy z terenu starostwa i 

jednostki podległe pod starostwo. Jeśli chodzi o układ zbiorowy ze starostwem to raz 

oni organizują przetarg jako jednostka wiodąca dla wszystkich a kolejny przetarg 

organizuje Urząd Miasta. Aktualna umowa na zakup energii elektrycznej jest 

realizowana po przetargu, który organizowało starostwo. Dopowiem tylko, że na 

przestrzenie od roku 2010 do chwili obecnej – w wyniku zakupów zbiorowych energii 

elektrycznej  - zanotowano oszczędności w zakresie ceny w wysokości 55% od ceny, 

która obowiązywała w roku 2010 do chwili obecnej. Te zakupy będziemy dalej 

kontynuowali. Nie włączyliśmy w to spółek miejskich z tej  racji, że spółki mają inny 

tryb zakupu energii i innego rodzaju ulic, które mogą zyskiwać.”     

 

 

Odpowiedzi na pytanie pana Jana Dziemdziory:  

 Pan Michał Rżanek: „Mamy ponad 230 km sieci wodociągowej w mieście (łącznie z 

długością przyłączy). Wykonane są one z różnych materiałów: stali, żeliwa, azbestu, 

cementu. Najczęściej awarie zdarzają się na odcinkach, które wykonane są ze stali. W 

ciągu ostatnich 7 miesięcy było 50 awarii sieci i 40 na przyłączach. Skala awarii jest 

różna. W zależności od tego, jaką mają średnicę i jaką rolę pełnią te rury rozróżniamy 

albo magistrale, które dostarczają znaczącą ilość wody do rozprowadzenia potem 

przez sieci wodociągowe. Na odcinku od Al. Armii Krajowej do Kostromskiej  mamy 

umiejscowioną magistralę wodociągową o znacznej średnicy – jest to niestety 

magistrala stalowa, która ma określoną żywotność. W związku z tym od czasu do 

czasu mamy tam awarię magistrali, która od razu jest bardzo widoczna – znaczna ilość 
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wody wypływa. Szczególnie upodobała sobie ta magistrala, aby pękać w okolicy 

przedszkola na ul. Wojska Polskiego. W tym roku mieliśmy w tym miejscu już 6 

awarii. Problem polega na tym, że naprawa doraźna nie załatwia sprawy bo rura jest 

bardzo skorodowana. Wymiana tej rury to jest kwestia nie tyle kosztowna co 

kłopotliwa logistycznie. Trzeba jednocześnie zapewnić transport wody w tym 

kierunku jakimś bajpasem. Czekamy, aby połączyć to z remontem ul. Wojska 

Polskiego, który już dotarł do wiaduktu PKP.” 

 Pan Zbigniew Stankowski: „Chciałem państwa zapewnić, że oczywiście myślę i 

pamiętam o wszystkich zmianach, które obiecywałem. Obiecuję, że wprowadzę. Na 

pewno leży mi na sercu dobro mieszkańców i pasażerów. Te zmiany, które 

wprowadzamy teraz to jest aktualizacja bieżącego rozkładu. Jeśli mamy możliwość 

poprawy warunków przewozu, mamy możliwość uzupełnienia jednym autobusem czy 

też przedłużenia linii – to to wprowadzamy. Te zmiany nie są wcale takie małe, są 

zmianami, którymi chcemy wysondować sytuację w mieście przed wprowadzeniem 

nowego rozkładu w przyszłym roku. M.in. jest to zmiana kursowania linii 8 ul. 

Świerczowską  i Zalesicką – stworzyliśmy taki ruch okrężny jak na ul. Rolniczej i ul. 

Partyzantów.  Liczymy, że rozwiązanie na linii nr 8 sprawdzi się tak samo jak 

wcześniejsze na linii 0. Jest to rozwiązanie ekonomiczne a zwiększa znacznie obszar 

objęty usługą. Jeśli chodzi o linię 4 i 9: od wielu lat mamy opóźnienia spowodowane z 

uwagi na to, że ulica Topolowa i Wysoka są bardzo wąskie przy występowaniu w tym 

miejscu dużego natężenia ruchu. Próbujemy jechać od strony miasta ulicą Łódzką a 

wracać ul. Wysoką. Jest wiele wariantów, które będziemy analizować i ewentualnie 

wnioskować np. o zmianą organizacji miejsc postojowych na ul. Wysokiej, co 

pozwoliłoby obsługiwać bezpieczniej dzieci ze szkoły – nie byłyby one zmuszone do 

przechodzenia na drugą stronę ulicy Łódzkiej i ul. Wysokiej. Zwiększyliśmy też ilość 

kursów na ulicy Michałowskiej, na Morycę, na Meszcze. Są pewne braki w 

infrastrukturze, które utrudniają uruchomienie linii obsługujących obrzeża miasta na 

północy, wschodzie, południu i zachodzie miasta. W przypadku ul. Energetyków np. 

brakuje miejsca potrzebnego, aby autobus mógł zawrócić. Podobna sytuacja ma 

miejsce na ul. Twardosławickiej. Poprawienie dojazdu do południowo-wschodniej 

części miasta wymaga wprowadzenie nowej linii autobusowej – być może wraz z 

nowym rozkładem jazdy w okresie ferii zimowych.” 

 Pan Jacek Hofman: „Obawiam się, że nie ma możliwości wprowadzenia monitoringu 

na placu zabaw między Łódzką a Wysoką. Tzn. techniczne możliwości na pewno są – 

niemniej jednak sama filozofia budowania systemów monitoringu raczej nie 

przewiduje kamer obsługiwanych przez służby porządku publicznego w takich 

odosobnionych rejonach, punktach – na zasadzie wysp. Takich placów zabaw mamy 

w Piotrkowie kilkadziesiąt. Są i inne miejsca na terenie spółdzielni mieszkaniowych, 

gdzie takie kamery na pewno by się przydały. Wkrótce zaczną działać kolejne kamery 

monitoringu miejskiego (8 kamer zlokalizowanych wzdłuż ul. Wojska Polskiego oraz 

na Starym Mieście (ul. Starowarszawska i ul. Jerozolimska). Będzie to takie 

rozszerzenie obecnego systemu monitoringu. Mieliśmy też prośby z terenu osiedla 

Wierzeje (pętla autobusowa). Niestety ze względów nawet organizacyjnych póki co 

niemożliwe. Jeśli chodzi o kamery w parku im Jana Pawła II – we wrześniu minie 13 

lat, kiedy w Piotrkowie pojawiły się (jako jedne z pierwszych w kraju) kamery 

systemu monitoringu miejskiego. Wśród nich były również kamery w parku. one są w 

bardzo dobrym stanie technicznym – niektóre są po modernizacji, inne po wymianie. 

One działają i są sprawne – natomiast przez 13 lat zmieniła się zupełnie szata roślinna 

w tym miejscu. Powstały obszary zacienione, drzewa i krzewy urosły i mimo ich 
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przycinania obszar widoczności pomniejsza się. Miejsce, o którym wspominała pani 

radna Olejnik, rzeczywiście nie jest widoczne. 

Pan Jan Dziemdziora – zauważył, że są technologie, które pozwalają rozwijać monitoring na 

w parku im. ks. Poniatowskiego czy na terenie SM im. Słowackiego. Trudno więc zgodzić się 

z wypowiedzią pana Hofmana zwłaszcza, że wspólnoty mieszkaniowe z terenu osiedla 

Łódzka-Wysoka deklarują bezpłatne użyczenie miejsca, gdzie można byłoby urządzenia 

rejestrujące bezpłatnie zainstalować. Należy założyć, że ta sprawa pozostaje w kategorii 

spraw otwartych. 

 

 

Odpowiedzi na pytanie pani Krystyny Czechowskiej: 

 Pani Małgorzata Majczyna – odpowiadając na pytania dot. ul. Dalekiej powiedziała: 

„My przerabiamy ul. Daleką tylko na pewnym fragmencie. Ta przebudowa ma tam 

charakter gruntowny czyli w zasadzie rozbudowy drogi. Natomiast ten pierwszy 

zakręt od ul. Sulejowskiej  - on podlegał jedynie remontowi. Ten fragment pobocza, 

po którym jeździliście dzisiaj był utwardzony szlaką lub była to nawierzchnia 

gruntowa – należy do Gminy Sulejów. My formalnie możemy swój projekt tylko 

realizować tylko w granicach naszego miasta. Być może kiedyś ta kwestia będzie 

uregulowana w formie zamiany gruntów na przykład. Taki jest stan faktyczny: 

jeździmy po terenie Sulejowa a granica jest zupełnie w innym miejscu. Ja, realizując 

projekt w oparciu o pozwolenie na budowę nie mogę zająć terenów od tej gminy i 

ponosić tam nakładów. Dlatego na razie jest tak, jak jest, ale być może docelowo ta 

sytuacja się zmieni – po uregulowaniu stanu prawnego gruntów.” 

 Pan Bogdan Munik – odpowiadając na pytanie dot. statutów rad osiedli powiedział: 

„Podzielam pani pogląd, który jest zaprezentowany w regulaminach, statutach rad 

osiedli. Sprawdzimy to i jeszcze raz poprosimy komórki i jednostki organizacyjne, 

aby te elementy, które są zapisane w statutach a obciążające jednostki były 

realizowane, aczkolwiek jest tutaj i ten element polegający na tym, że na komisje jak i 

na sesje są zapraszani przewodniczący rad osiedli, wysyłane są tam zaproszenia z 

prośbą o udział. Również i radni, którzy są członkami rad osiedli materiały otrzymują 

przed sesjami i komisjami – nic nie stoi na przeszkodzie, aby radny poprosił również o 

opinię co do prezentowanych materiałów przez radę osiedla, której jest członkiem lub 

też, której jest przewodniczącym. Sprawdzimy to i jeżeli jest taka pilna potrzeba to 

będziemy w tym zakresie prosić nasze komórki i jednostki. Nie zwalnia to radnych z 

obowiązku konsultowania w swoich radach osiedli materiałów, które są przedmiotem 

obrad komisji. 

Pan Rafał Czajka: „Nie mogę się z panem zgodzić – radny może być członkiem rady osiedla 

– nie musi, może być przewodniczącym rady osiedla – nie musi. A statut jest. I statut ma 

konkretny zapis, który mówi, że Urząd Miasta, Prezydent Miasta prowadzi konsultacje. 

Pytanie dotyczyło właśnie tego zapisu. Nie ma tam nic o radnych i ich udziału w 

konsultacjach.” 

 

Pan Bogdan Munik: „Moja wypowiedź składała się z dwóch elementów. Pierwszym 

elementem było to, że przypomnimy naszym komórkom i jednostkom o zapisach. Drugim 

elementem był mój osobisty pogląd na sprawę.” 

 

Pani Krystyna Czechowska: „Te zaproszenia są kierowane do przewodniczącego rady, 

przewodniczącego zarządu? Na każdą komisję - nie? Na każdą sesję, ale sprawy są omawiane 

na komisjach. Na sesji to już jest właściwie pozamiatane.” 
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Pani Małgorzata Majczyna: „Ja oczywiście nie mogę odpowiadać za wszystkie komórki, ale 

w imieniu Biura Inwestycji  i Remontów chcę powiedzieć, że udostępniamy nasze materiały 

na etapie koncepcji prawie wszystkim radom osiedli. I tych spotkań było co najmniej 

kilkanaście w ostatnich paru latach. Jeśli nie internetowo umożliwiamy dostęp do jakiś 

koncepcji to osobiście – czy to w przedszkolach czy też szkołach – spotykamy się z 

mieszkańcami. Przykład cyklodromu świadczy o tym, że wybraliśmy w efekcie burzliwej 

dyskusji takie rozwiązanie, które radzie osiedla odpowiada. To się więc odbywa.” 

 

Pani Krystyna Czechowska: „W statucie, który został nam narzucony w marcu jest dużo 

zobowiązań – m.in. dotyczących np. opiniowania zbycia działek, nieruchomości, planów 

zagospodarowania. I ja dopytuję po prostu: jak to będzie fizycznie wyglądało? Czy w ogóle 

będą do nas wpływać te opinie czy faktycznie będą to po prostu tylko zaproszenia na komisje, 

sesje?” 

 

Pan Rafał Czajka – poprosił służby pana prezydenta o przeanalizowanie zapisów statutów rad 

osiedli pod kątem ich realizacji w kontekście prac komisji statutowo-regulaminowej. 

 

Odpowiedzi na pytanie pana Krzysztofa Kozłowskiego: 

 Pan Krzysztof Byczyński: „Ja zanotowałem wszystkie postulaty pana radnego i to, co 

dotyczy oznakowania przez Komisję Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – tu z treści 

tego postulatu odnoszę wrażenie, że pan, który tam jeździ ma chyba kłopoty ze 

znajomością przepisów prawa o ruchu drogowym (nie będę na ten temat się 

wypowiadał). Przedstawię te sprawy na jutrzejszym posiedzeniu komisji. Wszystkie 

zgłoszenia, które państwo radni wyartykułowali, a które dotycząc spraw remontowych 

znajdą się na liście prac remontowych do wykonania – w ramach otrzymanych dziś 

środków na realizację prac remontowych w ramach umowy remontowej. W przyszłym 

tygodniu spotkam się z prezydentem Chojniakiem i szczegółowo ustalimy zakres, 

który będę realizował.”  

 

Odpowiedzi na pytanie pani Wiesławy Olejnik: 

 Pan Adam Karzewnik – udzielając odpowiedzi na pytanie dotyczące parku 

belzackiego powiedział: „My o tym parku myślimy już dużo wcześniej tylko nie był 

jak gdyby ten asumpt… konferencja prasowa.” 

 Pani Małgorzata Majczyna: „Od dwóch miesięcy trwają prace remontowe. Wykonuje 

je firma, której przekazaliśmy bardzo dużo materiałów historycznych, które udało się 

pozyskać z różnych źródeł – również zdjęcie dworu, który tam stał przed laty. Prace 

projektowe zakończą się w grudniu 2015. Później pozwolenie na budowę, decyzje 

konserwatorskie. Wiosną będziemy gotowi do złożenia wniosku o dofinansowanie 

projektu.  

 Pan Krzysztof Byczyński: „Chciałem wrócić do kwestii chodnika przy ulicy 

Narutowicza. Jak pani radna pamięta nie miałem zgody na wycinkę drzew, których 

korzenie zniszczyły ten chodnik. Ponawiam ten ruch dla uzyskania szerszych 

możliwości. Ja nawet wchodząc tam na jakieś roboty niewiele tam zrobię.” 
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Punkt 9 

 

Sprawy różne.  

 

Pan Rafał Czajka: „Chciałem państwu przekazać, że otrzymaliśmy kartkę pocztową 

Pozdrowienia z wakacji dla Przewodniczącego i Radnych Rady Miasta  od pani Anny 

Tłustwy z okolic Zamku Czocha. Pozdrowienia pani Anna kieruje do nas wraz z rodziną.” 

 

 

 

 

Punkt 10 

 

Zamknięcie obrad XIII Sesji.   

 

 

Wobec wyczerpania porządku Wiceprzewodniczący Rady Miasta, pan Rafał Czajka zamknął 

posiedzenie XIII Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta 

 

   Marian Błaszczyński 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokół na podstawie dźwiękowego  
zapisu przebiegu obrad sporządził: 

 

Jan Winiarski  


