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PROTOKÓŁ NR XV/15 

 

z XV Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, 

która odbyła się w siedzibie Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim, 

ul. Pasaż Karola Rudowskiego 10  

w dniu 28 października 2015 roku 

w godz. 900-1400 

oraz w dniu 29 października 2015 r.  

w godz. 1700-1900 
 

 

 

Punkt 1 

 

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad 

 

Pan Marian Błaszczyński – otworzył XV 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 XV Sesji Rady Miasta: 

 

1. Marian Błaszczyński 

2. Rafał Czajka 

3. Krystyna Czechowska 

4. Urszula Czubała 

5. Sławomir Dajcz 

6. Jan Dziemdziora 

7. Marlena Wężyk-Głowacka 

8. Łukasz Janik 

9. Lech Kaźmierczak 

10. Marek Konieczko 

11. Krzysztof Kozłowski 

12. Grzegorz Lorek 

13. Piotr Masiarek 

14. Szymon Miazek 

15. Wiesława Olejnik 

16. Ludomir Pencina 

17. Tomasz Sokalski 

18. Mariusz Staszek 

19. Monika Tera 

20. Przemysław Winiarski 

21. 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.  
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Pan Marian Błaszczyński – poinformował, że swoją nieobecność usprawiedliwił pan  radny 

Bronisław Brylski oraz pan radny Piotr Gajda. 

 

 

Punkt 2 

 

Przyjęcie zmian do porządku obrad. 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie zmian do porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XIV Sesji Rady Miasta.  

4. Podjęcie uchwał w sprawie: 

4.1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego;  

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. wyboru ławników do sądów powszechnych w Piotrkowie Trybunalskim: 

a) podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia 

głosowania w wyborach na ławników do Sądu Rejonowego i Sądu Okręgowego  

w Piotrkowie Trybunalskim; 

b) sprawozdanie Przewodniczącego Zespołu do zaopiniowania kandydatów na 

ławników; 

c) przedstawienie przez Komisję Skrutacyjną projektu regulaminu głosowania  

i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach na 

ławników do Sądu Rejonowego i Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim; 

d) przeprowadzenie tajnego głosowania; 

e) przedstawienie wyników wyboru przez przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej; 

f) podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego  

w Piotrkowie Trybunalskim; 

g) podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego do Wydziału 

Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Piotrkowie Trybunalskim; 

h) podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Piotrkowie 

Trybunalskim; 

i) podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Piotrkowie 

Trybunalskim do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy. 

 

4.5. wniesienia przez Miasto Piotrków Trybunalski wkładu niepieniężnego w postaci 

prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Piotrkowie 

Trybunalskim przy ul. Krakowskie Przedmieście 71-73 jako aportu do Miejskiego 

Zakładu Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim;  

4.6. wniesienia przez Miasto Piotrków Trybunalski aportu w formie wkładu 

niepieniężnego do Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Piotrkowie 

Trybunalskim; 

4.7. zmiany Uchwały nr III/23/14 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia  

22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego na 2015 rok; 
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4.8. stwierdzenia, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

w rejonie ulicy Leśników w Piotrkowie Trybunalskim nie narusza ustaleń 

„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego”; 

4.9. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Leśników  

w Piotrkowie Trybunalskim;  

4.10.  zajęcia stanowiska w przedmiocie wezwania do usunięcia naruszenia prawa – 

dot. Uchwały Nr XXIII/421/12 z dnia 27 czerwca 2012 r. ;   

4.11. zajęcia stanowiska w przedmiocie wezwania do usunięcia naruszenia prawa – dot.   

  Uchwały Nr XXVIII/524/12 z dnia 19 grudnia 2012 r.;  

4.12. wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego;  

4.13. podziału Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na sektory;   

4.14. określenia terminu, częstotliwości oraz trybu uiszczenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

5. Interpelacje i zapytania radnych. 

6. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych Prezydenta Miasta i Przewodniczącego 

Rady Miasta złożonych Wojewodzie Łódzkiemu. 

7. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych Przewodniczącemu Rady 

Miasta. 

8. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych Prezydentowi Miasta. 

9. Informacja z działalności Prezydenta Miasta między sesjami. 

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

sesjami. 

11. Odpowiedzi na zapytania radnych. 

12. Sprawy różne. 

Zamknięcie obrad XV Sesji. 

 

Pan Marian Błaszczyński – wprowadził następujące autopoprawki: „Punkt 4.1. Podjęcie 

uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta z dnia 23.10.2015 r.; Punkt 4.2. 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2015 r. wraz z autopoprawką 

Prezydenta Miasta z dnia 23.10.2015 r.; Punkt 4.8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany 

uchwały nr XXXVIII/706/13 z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków 

umorzenia w całości lub w części łącznie z odsetkami odroczenia terminu płatności, 

rozłożenia na raty  lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.; 

Punkt 4.16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X/131/15 Rady Miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie powołania Doraźnej 

Komisji Statutowo-Regulaminowej Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, ustalenia jej 

składu osobowego  oraz zakresu i przedmiotu działania.; Punkt 6 Protokół zespołu 

kontrolnego Komisji Rewizyjnej z kontroli Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Piotrkowie Trybunalskim.” 

 

Wobec braku uwag do przedstawionego porządku Przewodniczący Rady Miasta poddał 

porządek XV Sesji Rady Miasta pod głosowanie. W wyniku przeprowadzonego głosowania 

(21-0-0) Rada Miasta przyjęła porządek posiedzenie XV Sesji w następującym brzmieniu: 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie zmian do porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XIV Sesji Rady Miasta.  

4. Podjęcie uchwał w sprawie: 
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4.1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wraz z 

autopoprawką Prezydenta Miasta z dnia 23.10.2015 r;  

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

23.10.2015 r;  

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. wyboru ławników do sądów powszechnych w Piotrkowie Trybunalskim: 

a) podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia 

głosowania w wyborach na ławników do Sądu Rejonowego i Sądu Okręgowego  

w Piotrkowie Trybunalskim; 

b) sprawozdanie Przewodniczącego Zespołu do zaopiniowania kandydatów na 

ławników; 

c) przedstawienie przez Komisję Skrutacyjną projektu regulaminu głosowania  

i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach na 

ławników do Sądu Rejonowego i Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim; 

d) przeprowadzenie tajnego głosowania; 

e) przedstawienie wyników wyboru przez przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej; 

f) podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego  

w Piotrkowie Trybunalskim; 

g) podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego do Wydziału 

Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Piotrkowie Trybunalskim; 

h) podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Piotrkowie 

Trybunalskim; 

i) podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Piotrkowie 

Trybunalskim do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy. 

 

4.5. wniesienia przez Miasto Piotrków Trybunalski wkładu niepieniężnego w postaci 

prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Piotrkowie 

Trybunalskim przy ul. Krakowskie Przedmieście 71-73 jako aportu do Miejskiego 

Zakładu Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim;  

4.6. zmiany uchwały nr XXXVIII/706/13 z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie 

szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części łącznie z odsetkami 

odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty  lub odstąpienia od ustalenia 

opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej; 

4.7. wniesienia przez Miasto Piotrków Trybunalski aportu w formie wkładu 

niepieniężnego do Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Piotrkowie 

Trybunalskim; 

4.8. zmiany Uchwały nr III/23/14 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia  

22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego na 2015 rok; 

4.9. stwierdzenia, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

w rejonie ulicy Leśników w Piotrkowie Trybunalskim nie narusza ustaleń 

„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego”; 

4.10. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Leśników  

w Piotrkowie Trybunalskim;  

4.11.  zajęcia stanowiska w przedmiocie wezwania do usunięcia naruszenia prawa – 

dot. Uchwały Nr XXIII/421/12 z dnia 27 czerwca 2012 r. ;   
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4.12. zajęcia stanowiska w przedmiocie wezwania do usunięcia naruszenia prawa – dot.   

  Uchwały Nr XXVIII/524/12 z dnia 19 grudnia 2012 r.;  

4.13. wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego;  

4.14. podziału Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na sektory;   

4.15. określenia terminu, częstotliwości oraz trybu uiszczenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

4.16. zmiany uchwały Nr X/131/15 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 24 

czerwca 2015 roku w sprawie powołania Doraźnej Komisji Statutowo-

Regulaminowej Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, ustalenia jej składu 

osobowego  oraz zakresu i przedmiotu działania 

5. Interpelacje i zapytania radnych. 

6. Protokół zespołu kontrolnego Komisji Rewizyjnej z kontroli Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego w Piotrkowie Trybunalskim 

7. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych Prezydenta Miasta i Przewodniczącego 

Rady Miasta złożonych Wojewodzie Łódzkiemu. 

8. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych Przewodniczącemu Rady 

Miasta. 

9. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych Prezydentowi Miasta. 

10. Informacja z działalności Prezydenta Miasta między sesjami. 

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

sesjami. 

12. Odpowiedzi na zapytania radnych. 

13. Sprawy różne. 

Zamknięcie obrad XV Sesji. 

 

 

 

 

 

Punkt 3 

 

Przyjęcie protokołu z XIV Sesji Rady Miasta  

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (21-0-0) Rada Miasta przyjęła Protokół 

z XIV Sesji Rady Miasta.  

 

 

Punkt 4 

 

Podjęcie uchwał 

 

 

Punkt 4.1 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz  

z autopoprawką Prezydenta Miasta z dnia 23.10.2015 r 

 
Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna 

Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna 
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W wyniku przeprowadzonego głosowania (12-0-9) Rada Miasta podjęła Uchwałę  

Nr XV/182/15 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 z dnia 23.10.2015 r. 

 
Opinie Komisji: 

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna (bez autopoprawki) 

Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna 

 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (12-0-9) Rada Miasta podjęła Uchwałę  

Nr XV/183/15 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z autopoprawką 

Prezydenta Miasta 

 

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 

 
Opinie Komisji: 

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna  

Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna 

 

 

 

 

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

Nr XV/184/14 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 

 

 

Punkt 4.4 

 

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych w Piotrkowie 

Trybunalskim 

 

Pan Marian Błaszczyński: „W związku z upływem w bieżącym roku kadencji ławników 

na wniosek Sądu Okręgowego Rada Miasta na dzisiejszej sesji dokona wyboru nowych 

ławników na kadencję 2016-2019. Liczba ławników została ustalona przez Kolegium 

Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim na posiedzeniu w dniu 5 maja 2015 r. Do 

Sądu Rejonowego wybieramy 24 ławników (2 tym 9 do Sądu Pracy) zaś do Sądu 
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Okręgowego wybieramy 16 ławników (w tym 1 do Wydziału Pracy i Ubezpieczeń 

Społecznych).” 

 

Pan Marian Błaszczyński: „Przed rozpoczęciem procedury wyboru ławników do sądów 

powszechnych chciałbym państwa zapoznać z pismem Krajowej Rady Sędziów 

Społecznych, które zostało przekazane Przewodniczącemu Rady Miasta przez 

Wojewodę Łódzkiego. Należy zauważyć, że przedmiotowe pismo ma na celu 

uświadomienie samorządom gmin ważności roli ławnika -  konstytucyjnego 

przedstawiciela obywateli w sądach powszechnych.” (pismo  - odczytane przez pana 

Rafała Czajkę - stanowi załącznik do protokołu) 

 

Punkt 4.a 

podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia 

głosowania w wyborach na ławników do Sądu Rejonowego i Sądu Okręgowego  

w Piotrkowie Trybunalskim; 

 

Pan Marian Błaszczyński – zaproponował, aby Komisja Skrutacyjna składała się z 

trzech osób. Wobec braku innych wniosków w tej sprawie Przewodniczący Rady Miasta 

poddał tę propozycję pod głosowanie. W wyniku przeprowadzonego głosowania (19-0-0) 

Rada Miasta zdecydowała o liczebności składu Komisji Skrutacyjnej. 

 

Pan Marian Błaszczyński – poprosił o zgłaszanie kandydatów do Komisji Skrutacyjnej. 

 

Pan Ludomir Pencina – zgłosił kandydaturę pani Krystyny Czechowskiej. 

 

Pani Krystyna Czechowska – wyraziła zgodę na kandydowanie. 

 

Pani Monika Tera – zgłosiła kandydaturę pani Urszuli Czubały. 

 

Pani Urszula Czubała – wyraziła zgodę na kandydowanie. 

 

Pan Mariusz Staszek – zgłosił kandydaturę pana Lecha Kaźmierczaka. 

 

Pan Lech Kaźmierczak – wyraził zgodę na kandydowanie. 

 

Pan Tomasz Sokalski – zgłosił wniosek o zamknięcie listy kandydatów. 

 

Przewodniczący Rady Miasta – poddał wniosek pod głosowanie. W wyniku głosowania 

(21-0-0) Rada Miasta zdecydowała o zamknięciu listy. 

 

Pan Marian Błaszczyński – zapytał radcę prawnego, czy zgłoszone kandydatury można 

głosować en bloc czy też wymagane jest głosowanie kandydatur osobno. 

 

Pani Anna Karlińska – zasugerowała głosowanie nad każdą kandydaturą osobno. 
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Pan Marian Błaszczyński poddał pod głosowanie kandydaturę pani radnej Krystyny 

Czechowskiej. W wyniku głosowania (20-0-1) Rada Miasta zaakceptowała kandydaturę 

pani Krystyny Czechowskiej.  

 

Pan Marian Błaszczyński poddał pod głosowanie kandydaturę pani radnej Urszuli 

Czubały. W wyniku głosowania (21-0-0) Rada Miasta zaakceptowała kandydaturę pani 

Urszuli Czubały.  

 

Pan Marian Błaszczyński poddał pod głosowanie kandydaturę pana radnego Lecha 

Kaźmierczaka. W wyniku głosowania (20-0-1) Rada Miasta zaakceptowała kandydaturę 

pana Lecha Kaźmierczaka.  

 

Pan Marian Błaszczyński – poinformował, że do Komisji Skrutacyjnej Rada Miasta wybrała 

panią Krystynę Czechowską, panią Urszulę Czubałę oraz pana Lecha Kaźmierczaka.  

 

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

XIV/185/2015 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia 

głosowania w wyborach na ławników do Sądu Rejonowego i Sądu Okręgowego  

w Piotrkowie Trybunalskim 

 

Przewodniczący Rady Miasta – poprosił Komisję Skrutacyjną o ukonstytuowanie się.  

 

Punkt 4.b. 

Sprawozdanie Przewodniczącego Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników 

 

Pan Ludomir Pencina – odczytał Informację Przewodniczącego Zespołu do zaopiniowania 

kandydatów na ławników do sądów powszechnych. (Przedmiotowa informacja stanowi 

załącznik do protokołu z XV Sesji Rady Miasta) 

 

 

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

Nr XV/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 4.3 

przedstawienie przez Komisję Skrutacyjną projektu regulaminu głosowania  

i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach na 

ławników do Sądu Rejonowego i Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim; 

przeprowadzenie tajnego głosowania 

 

Pani Urszula Czubała poinformowała, że Komisja Skrutacyjna ukonstytuowała się w 

składzie: Przewodnicząca – Urszula Czubała, Krystyna Czechowska – członek, Lech 
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Kaźmierczak – członek. Następnie przedstawiła projekt regulaminu głosowania w wyborach 

na ławników do Sądu Rejonowego i Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim 

(przedmiotowy regulamin stanowi załącznik do projektu uchwały w sprawie ustalenia 

regulaminu głosowania w wyborach na ławników do Sądu Rejonowego i Sądu Okręgowego 

w Piotrkowie Trybunalskim, który z kolei stanowi załącznik do protokołu z XV Sesji Rady 

Miasta). 

 

Pan Marian Błaszczyński – poddał pod głosowanie projekt regulaminu głosowania  

i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach  

na ławników do Sądu Rejonowego i Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim 

 

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

Nr XV/186/15 w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach na ławników  

do Sądu Rejonowego i Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim 

 

Pan Marian Błaszczyński – ogłosił 10 minut przerwy w obradach a Komisję Skrutacyjną  

o przygotowanie kart do głosowania. 

 

Po wznowieniu obrad Przewodniczący Rady Miasta poprosił Komisję Skrutacyjną  

o przeprowadzenie wyborów na ławników do Sądu Rejonowego i Sądu Okręgowego  

w Piotrkowie Trybunalskim 

 

Komisja Skrutacyjna przeprowadziła wybory na ławników do Sądu Rejonowego i Sądu 

Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim. Radni obecni na posiedzeniu XV Sesji Rady 

Miasta wyczytywani z listy obecności kolejno podchodzili do Przewodniczącej Komisji 

Skrutacyjnej, odbierali karty do głosowania i dokonywani aktu wyboru w dwóch 

oddzielnych stanowiskach po czym umieszczali karty w urnie przygotowanej przez 

Komisję Skrutacyjnej 

 

Po zakończeniu głosowania Przewodniczący Rady Miasta ogłosił przerwę w obradach do 

godziny 11.20. 

 

Po wznowieniu obrad Przewodniczący Rady Miasta poprosił Przewodniczącą Komisji 

Skrutacyjnej o zabranie głosu. 

 

Pani Urszula Czubała – odczytała Protokół z ustalenia wyników głosowania w wyborach 

ławników do Sądu Okręgowego do Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych  

w Piotrkowie Trybunalskim, sporządzony na Sesji w dniu 28 października 2015 r. na 

kadencję od 2016-2019. (przedmioty Protokół stanowi załącznik do Protokołu z XV Sesji 

Rady Miasta) 

 

Pani Urszula Czubała – odczytała Protokół z ustalenia wyników głosowania w wyborach 

ławników do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim, sporządzony na Sesji w 
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dniu 28 października 2015 r. na kadencję od 2016-2019. (przedmioty Protokół stanowi 

załącznik do Protokołu z XV Sesji Rady Miasta) 

 

Pani Krystyna Czechowska – odczytała Protokół z ustalenia wyników głosowania w 

wyborach ławników do Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim, sporządzony na 

Sesji w dniu 28 października 2015 r. na kadencję od 2016-2019. (przedmioty Protokół 

stanowi załącznik do Protokołu z XV Sesji Rady Miasta) 

 

W związku z uzyskaniem identycznej liczby głosów dla trzech kandydatów Komisja 

uznała, iż należy przeprowadzić II turę głosowania, aby wyłonić dwie kandydatury 

spośród następujących osób: Kalinowska Bożena, Olejniczak Paweł oraz Stępnicki 

Mirosław. 

 

Pani Krystyna Czechowska – odczytała Protokół z ustalenia wyników głosowania  

w wyborach ławników do Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim do orzekania  

w sprawach z zakresu prawa pracy, sporządzony na Sesji w dniu 28 października 2015 

r. na kadencję od 2016-2019. (przedmioty Protokół stanowi załącznik do Protokołu z XV 

Sesji Rady Miasta) 

 

W związku z uzyskaniem identycznej liczby głosów przez dwóch kandydatów Komisja 

uznała, iż należy przeprowadzić II turę głosowania, aby wyłonić ławnika spośród dwóch  

kandydatur: Włodarczyk Zbigniew, Wojnarowska Stanisława. 

 

Pani Urszula Czubała  - poinformowała, że konieczne jest przeprowadzenie wyborów 

dodatkowych w wyborach ławników do Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim 

oraz do Sądu Rejowego do orzekania w zakresie prawa pracy. 

 

W związku z głosami z sali wnioskującymi o przerwę w obradach (T. Sokalski,  

L. Pencina) Przewodniczący Rady Miasta ogłosił przerwę w posiedzeniu do godziny 

12.55. 

 

Po wznowieniu obrad Przewodniczący Rady Miasta poprosił Przewodniczącą Komisji 

Skrutacyjnej o przeprowadzenie dodatkowych wyborów. 

 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej poinformowała zebranych o trybie 

przeprowadzonych wyborów tj. o ilości wybieranych kandydatów na ławników do Sądu 

Rejonowego oraz do Sądu Rejonowego do orzekania w zakresie prawa pracy. 

 

Radni obecni na posiedzeniu XV Sesji Rady Miasta wyczytywani z listy obecności 

kolejno (licząc od końca listy) podchodzili do Przewodniczącej Komisji Skrutacyjnej, 

odbierali karty do głosowania i dokonywani aktu wyboru w dwóch oddzielnych 

stanowiskach po czym umieszczali karty w urnie przygotowanej przez Komisję 

Skrutacyjnej. W głosowaniu nie wziął udziału pan radny, Marek Konieczko – nieobecny 

w chwili głosowania na sali posiedzeń. 
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Pan Marian Błaszczyński – ogłosił 15 minut przerwy – potrzebnych na prace Komisji 

Skrutacyjnej. 

 

Po wznowieniu obrad Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej,  pani Urszula Czuba 

odczytała Protokół z II tury wyborów w sprawie ustalenia wyników głosowania w 

wyborach ławników do Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim sporządzony na 

Sesji w dniu 28 października 2015 roku na kadencję od 2016-2019 (protokół stanowi 

załącznik do Protokołu z XV Sesji Rady Miasta). 

 

Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że po przeprowadzeniu wyborów w I i II turze 

dokonano wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim w 

osobach: 

1. Biegała Gabriela 

2. Buliński Tadeusz 

3. Cirkut Bronisław 

4. Hubert Halina 

5. Kalinowska Bożena 

6. Kardas Alfreda 

7. Miazek Danuta 

8. Migdał Sylwia 

9. Młoczkowski Izydor 

10. Olejniczak Paweł  

11. Olejnik Karolina 

12. Skrzypczyk Teresa 

13. Staniszewski Janusz 

14. Tłustwa Anna 

15. Zawada Justyna. 

 

Pani Urszula Czuba odczytała Protokół z II tury wyborów w sprawie ustalenia wyników 

głosowania w wyborach ławników do Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim do 

orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy sporządzony na Sesji w dniu 28 

października 2015 roku na kadencję od 2016-2019 (protokół stanowi załącznik do 

Protokołu z XV Sesji Rady Miasta).  

 

Pani Urszula Czubała: „Ponieważ kandydaci (Włodarczyk Zbigniew oraz Wojnarowska 

Stanisława) uzyskali jednakową liczbę głosów (10) Komisja Skrutacyjna stwierdza, że 

należy przeprowadzić III turę w celu wyłonienia jednego kandydata na ławnika do Sądu 

Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim do orzekania w sprawach z zakresu prawa 

pracy. 

 

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej zarządziła przeprowadzenie III tury głosowania, 

mającej na celu wyłonienie 1 z 2 kandydatów.  Przygotowano urnę i przystąpiono do 

realizacji procedury głosowania. Jako pierwszy głos oddał pan radny Jan Dziemdziora a 

następnie pan Marian Błaszczyński. Po zakończeniu głosowania Komisja Skrutacyjna 
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oddaliła się w celu przeliczenia głosów a pozostali radni pozostali na Sali obrad 

oczekując na przedstawienie wyników głosowania. 

 

Po wznowieniu obrad Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała Protokół  

z III tury wyborów na ławników do Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim  

do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy, sporządzony na Sesji w dniu  

28 października 2015 r. na kadencję od 2016-2019 (protokół ten stanowi załącznik  

do Protokołu z XV Sesji Rady Miasta). Komisja stwierdziła, że po przeprowadzeniu 

wyborów w I, II i III turze dokonano wyboru ławników do Sądu Rejonowego  

w Piotrkowie Trybunalskim do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy  

w osobach: 

1. Albrych Wojciech 

2. Furman Wiesława 

3. Kalisz Wanda 

4. Owczarek Teresa 

5. Sabasiński Janusz 

6. Sokalska Marzena 

7. Sitkowska Zofia 

8. Stera Eleonora 

9. Włodarczyk Zbigniew. 

 

Pan Marian Błaszczyński – podziękował Komisji Skrutacyjnej za ciężką i wytężoną pracę. 

Poinformował, że Rada Miasta ma jeszcze obowiązek przegłosowania w sformalizowany 

sposób czterech uchwał, które sankcjonują wybór do poszczególnych sądów. 

 

Punkt 4.f. 

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego  

w Piotrkowie Trybunalskim 

 

Przewodniczący Rady Miasta poprosił Przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej o odczytanie 

listy osób wybranych w głosowaniu tajnym. 

 

W wyniku głosowania (16-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę Nr XV/187/15 w sprawie 

wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim 

 

Punkt 4.g. 

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego do Wydziału Pracy 

i Ubezpieczeń Społecznych w Piotrkowie Trybunalskim 

 

Przewodniczący Rady Miasta poprosił Przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej o odczytanie 

listy osób wybranych w głosowaniu tajnym. 
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W wyniku głosowania (16-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę Nr XV/188/15 w sprawie 

wyboru ławników do Sądu Okręgowego do Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 

w Piotrkowie Trybunalskim 

Punkt 4.h. 

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Piotrkowie 

Trybunalskim 

 

Przewodniczący Rady Miasta poprosił Przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej o odczytanie 

listy osób wybranych w głosowaniu tajnym. 

 

W wyniku głosowania (16-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę Nr XV/189/15 w sprawie 

wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim 

 

Punkt 4.i. 

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Piotrkowie 

Trybunalskim do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy 

 

Przewodniczący Rady Miasta poprosił Przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej o odczytanie 

listy osób wybranych w głosowaniu tajnym. 

 

W wyniku głosowania (16-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę Nr XV/190/15 w sprawie 

wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim do orzekania  

w sprawach z zakresu prawa pracy 

 

Pan Marian Błaszczyński – zawiesił sesję i ogłosił wznowienie obrad w dniu  

29 października 2015 r. o godz. 17.00. 

 

II część XV Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w dniu 29 października 2015 

r. (godz. 17.00-18.30) 

 

Pan Marian Błaszczyński – wznowił obrady XV Sesji. Stwierdził, że w posiedzeniu 

uczestniczy 19 radnych, co pozwala prawomocnie podejmować uchwały. Przypomniał, 

że usprawiedliwili swoją nieobecność: pan Piotr Gajda oraz pan Bronisław Brylski. 

Usprawiedliwiała również swoją nieobecność pani radna Monika Tera (na podstawie §6 

Uchwały Nr VI/66/07). 

 

Radni obecni na  II części XV Sesji Rady Miasta w dniu 29 października 2015 r.: 

 

1. Marian Błaszczyński 

2. Rafał Czajka 

3. Krystyna Czechowska 

4. Urszula Czubała 

5. Sławomir Dajcz 

6. Jan Dziemdziora 

7. Marlena Wężyk-Głowacka 
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8. Łukasz Janik 

9. Lech Kaźmierczak 

10. Marek Konieczko 

11. Krzysztof Kozłowski 

12. Grzegorz Lorek 

13. Piotr Masiarek 

14. Szymon Miazek 

15. Wiesława Olejnik 

16. Ludomir Pencina 

17. Tomasz Sokalski 

18. Mariusz Staszek 

19. Przemysław Winiarski 

20. Ewa Ziółkowska 

 

Punkt 4.5 

 

Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia przez Miasto Piotrków Trybunalski wkładu 

niepieniężnego w postaci prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej 

położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Krakowskie Przedmieście 71-73 jako 

aportu do Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Piotrkowie 

Trybunalskim 

 

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna 

Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna 

 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (19-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę  

Nr XV/191/15 w sprawie wniesienia przez Miasto Piotrków Trybunalski wkładu 

niepieniężnego w postaci prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej 

położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Krakowskie Przedmieście 71-73 jako 

aportu do Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Piotrkowie 

Trybunalskim 

 

Punkt 4.6 

 

 

Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia przez Miasto Piotrków Trybunalski aportu w 

formie wkładu niepieniężnego do Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o. w 

Piotrkowie Trybunalskim 

 

Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna 

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (19-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę  

Nr XV/193/15 w sprawie wniesienia przez Miasto Piotrków Trybunalski aportu w 

formie wkładu niepieniężnego do Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o. w 

Piotrkowie Trybunalskim 
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Punkt 4.7 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr III/23/14 Rady Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego na 2015 rok 

 

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

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (18-0-1) Rada Miasta podjęła Uchwałę  

Nr XV/193/15 w sprawie zmiany Uchwały nr III/23/14 Rady Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego na 2015 rok 

 

Punkt 4.8 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/706/13 z dnia 27 listopada 

2013 r. w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części łącznie z 

odsetkami odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty  lub odstąpienia od ustalenia 

opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 

 

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

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (19-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę  

Nr XV/194/15 w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/706/13 z dnia 27 listopada 2013 r. 

w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części łącznie z 

odsetkami odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty  lub odstąpienia od ustalenia 

opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 

 

 

Punkt 4.9 

 

Podjęcie uchwały w sprawie  stwierdzenia, że projekt miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Leśników w Piotrkowie 

Trybunalskim nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego” 

 

Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna 

Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego – opinia 

pozytywna 
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Pani Wiesława Olejnik: „Nie jestem w żadnej z wymienionych komisji. Chciałabym 

zobaczyć, o jaki teren tutaj chodzi.” 

 

Pan Paweł Czajka: „Teren położony jest od strony południowej przy ulicy Miast Partnerskich, 

ul. Rakowska od strony zachodniej, od strony wschodniej ulica Wolborska. Plan jest 

sporządzany przede wszystkim dla możliwości pozyskiwania czy zamiany gruntów z Lasami 

Państwowymi – bo tylko w oparciu o plan miejscowy takowe zapisy można zrobić. W tym 

obszarze planu mamy tereny na których istnieje dzisiaj zatoka autobusowa i jednym z 

elementów tego porządkowania jest ten plan, aby pozyskać ten teren. Drugim jest 

uregulowanie spraw cmentarza wraz z dojazdem, który leży również na obszarze terenów 

Lasów Państwowych. To pozwoli nam działać. Jednostka 4U w większości jest to teren 

gminny, który w oparciu o ten plan może pozyskać zjazd z ulicy Miast Partnerskich i wyjazd 

do ulicy Rakowskiej. W jednostce tej jest niewielki obszar pod zabudowę na stały pobyt  

ludzi (czyli na budynki usługowe, gdzie można pracować). Te tereny mogą być przeznaczone 

pod place parkingowe dla samochodów ciężarowych ponieważ mamy tam gazociąg i linie 

wysokiego napięcia. Pozostałe tereny to tereny zabudowy mieszkaniowej i teren Lasów 

przeznaczony również pod usługi. Przez ten plan ma również docelowo przechodzić sieć 

kanalizacji sanitarnej, która będzie doprowadzana od ulicy Piaskowej, ulicą Leszczynową do 

ulicy Wolborskiej.” 

  

W wyniku przeprowadzonego głosowania (20-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę  

Nr XV/195/15 w sprawie stwierdzenia, że projekt miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w rejonie ulicy Leśników w Piotrkowie Trybunalskim nie narusza 

ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego” 

 

Punkt 4.10 

 

Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 

rejonie ulicy Leśników w Piotrkowie Trybunalskim 

 

Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna 

Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego – opinia 

pozytywna 

 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (20-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę  

Nr XV/196/15 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 

rejonie ulicy Leśników w Piotrkowie Trybunalskim 
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Punkt 4.11 

 

Podjęcie uchwały w sprawie  zajęcia stanowiska w przedmiocie wezwania do usunięcia 

naruszenia prawa – dot. Uchwały Nr XXIII/421/12 z dnia 27 czerwca 2012 r. 

  

Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna; 

Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego – opinia 

pozytywna.  

 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (15-0-5) Rada Miasta podjęła Uchwałę  

Nr XV/197/16 w sprawie  zajęcia stanowiska w przedmiocie wezwania do usunięcia 

naruszenia prawa – dot. Uchwały Nr XXIII/421/12 z dnia 27 czerwca 2012 r. 

 

Punkt 4.12 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zajęcia stanowiska w przedmiocie wezwania do usunięcia 

naruszenia prawa – dot.  Uchwały Nr XXVIII/524/12 z dnia 19 grudnia 2012 r. 

 

Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna; 

Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego – opinia 

pozytywna.  

 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (13-0-7) Rada Miasta podjęła Uchwałę  

Nr XV/198/15 w sprawie zajęcia stanowiska w przedmiocie wezwania do usunięcia 

naruszenia prawa – dot.   Uchwały Nr XXVIII/524/12 z dnia 19 grudnia 2012 r. 

 

Punkt 4.13 

 

Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody 

Łódzkiego 

 

Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna; 

Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego – opinia 

pozytywna.  

 

Pan Grzegorz Lorek – poprosił o omówienie tej sprawy. 

 

Pani Agata Wypych: „Na jednej z poprzednich sesji Rada Miasta podjęła uchwałę dot. 

ustalenia regulaminów placów, parków, skwerów i placów zabaw dla dzieci. Wojewoda 

wydał rozstrzygnięcie nadzorcze, w którym stwierdził (nieważność ?) niektórych zapisów 

tych regulaminów stanowiących załącznik do uchwały. Wykreślił punkty dotyczące zakazu 

spożywania napojów alkoholowych, dotyczące zaśmiecania, niszczenia roślinności i 

wnoszenia materiałów pirotechnicznych, wybuchowych, palenia ognisk. W swoim 

rozstrzygnięciu powołał się na inne wyroki, które stwierdzają, że powielanie zapisów, które 

wynikają z ustaw nie powinno mieć miejsca w uchwałach rady. Jednakże z opinią prawną w 
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tej sprawie postanowiliśmy zaskarżyć to rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody tłumacząc to 

tym, że w przedmiotowej uchwale nie wprowadzamy żadnych zapisów ani nakazów – zapisy 

dotyczące zakazu spożywania napojów alkoholowych, zaśmiecania czy też zanieczyszczania 

terenu mają charakter jedynie informacyjny i są umieszczone w regulaminach jedynie po to, 

żeby ten regulamin był spójny, czytelny dla osoby zapoznającej się z tym regulaminem, żeby 

miała też możliwość powzięcia wiedzy, jak należy zachować się w parku czy na placu zabaw. 

O tym, że nie mają one jakby takiego charakteru nakazowego i zakazowego świadczy 

również to, że w naszej uchwale nie umieściliśmy żadnej sankcji z tytułu nie stosowania się 

do tych przepisów. W związku z tym, że  na terenie nawet naszego województwa łódzkiego, 

w Bełchatowie obowiązujące uchwały określające regulaminy korzystania z parków, placów 

zabaw, skwerów zawierają takie zapisy i są to akty prawne obecnie obowiązujące i 

opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego – zdecydowaliśmy się 

zaskarżyć to rozstrzygnięcie wojewody do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego – żeby 

mieć jasną wyrocznię w tej sprawie. Oczywiście wyrok sądu może być również na naszą 

niekorzyść, ale będziemy mieć jasną sytuację, będziemy mieć wyrok sądu, do którego 

będziemy musieli się stosować.” 

 

Pan Grzegorz Lorek – zwracając się do mec. Anny Karlińskiej: „Jak biegnie linia orzecznicza 

w tej sprawie? Czy to jest tak, że poszczególne sądy administracyjne mają odrębne zdanie czy 

też mamy do czynienia z jakimś rozstrzygnięciem NSA? Jak to wygląda?” 

 

Pani Anna Karlińska: „Ja w tej chwili na bieżąco nie dokonywałam analizy ostatniego 

orzecznictwa. Mogę tyle powiedzieć, że z rodzaju spraw z jakimi się stykam w tej chwili, z 

pism, które przychodzą z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi – jest wzmożenie nacisku na tą 

część techniki legislacyjnej, która zakazuje w aktach niższego rzędu cytowania aktów 

wyższego rzędu. Przy czym na razie nie mamy rozstrzygniętego problemu co do sposobu 

artykulacji i cytowania powiedzmy a nie powtarzania zapisów ustawy czy innego aktu 

wyższego rzędu w aktach niższego rzędu i wydaje mi się, że przyjęta tego typu droga 

postępowania, która tutaj jest proponowana przed chwilą przez panią Wypych jest bardzo 

właściwa ponieważ jakby praktyka życia codziennego wskazuje na to, że w takich aktach jak 

regulaminy przede wszystkim obywatel powinien znać swoje prawa i obowiązki. I obywatel 

nie będzie studiował 15 ustaw, które są zacytowane i w których rozstrzygane są te problemy 

bo inny przepis dotyczy zwierząt, inny przepis dotyczy alkoholu. Obywatel powinien mieć 

zbiorczo podane w określonym dokumencie, który tutaj nazywamy regulaminem co mu 

wolno w świetle prawa a co nie. I będziemy bronić tego stanowiska aczkolwiek ja też nie 

mogę przewidzieć wskazówek sądu administracyjnego. Być może sąd administracyjny nam 

podpowie sposoby techniki tworzenia takich dokumentów. Sądy są dla ludzi i też są po to, 

żebyśmy się od nich uczyli. Tak więc wzmożony jest ten aspekt tworzenia aspekt tworzenia 

prawa miejscowego i zdajemy sobie z tego sprawę, zawsze pod tym kątem przeglądamy – i o 

ile jest to możliwe usuwamy tego typu problemy. Akurat w tych regulaminach jest to rzecz, 

którą chcielibyśmy się dowiedzieć, czy mamy w taki sposób postępować czy po prostu 

zmienić sposób naszego postępowania.” 
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Pani Krystyna Czechowska: „Ja już wspominałam na Komisji Administracji, że orzecznictwo 

jest przytoczone w rozstrzygnięciu nadzorczym. W tym momencie ponowne występowanie 

do sądu mija się z celem. Ponoszenie dodatkowych kosztów jest dla mnie bezzasadne.” 

 

Pan Tomasz Sokalski: „Regulamin jest pewnego rodzaju prawem miejscowym, który uchwala 

rada miasta. Natomiast oprócz tego – i tek jak wojewoda wskazał – w regulaminie nie mogą 

się znajdować przytoczenia, cytowania ustawy, czyli aktu wyższego rzędu. Jeżeli jest 

potrzeba, aby informować mieszkańców o tym, że zakaz spożywania alkoholu jest zgodny z 

ustawą (aktem wyższego rzędu)  - można taką tablicę informacyjną postawić obok. Byłoby to 

prostsze rozwiązanie aniżeli występowanie do WSA ponosząc koszty i tak naprawdę sąd 

najprawdopodobniej przytoczy rozstrzygnięcia z sądów administracyjnych (np. w Poznaniu), 

które są jakby jednoznaczne. A tylko po to występować, żeby mieć wyrok sądu dotyczący 

danej sprawy – no to chyba nie trzeba.” 

 

Pani Anna Karlińska: „To nie jest tak, że orzecznictwo sądu administracyjnego jest 

niezmienne i też zależy to czasami od sposobu argumentowania i my występując z taką 

sprawą spodziewamy się, że możemy sąd administracyjny przekonać. Poza tym następna 

sprawa jest taka, że chciałabym tutaj podnieść taką sprawę, że wyrok sądu administracyjnego 

dotyczy konkretnej sprawy i konkretnego stanu faktycznego. I one są wskazówką a nie 

bezwzględnym nakazem dla postępowania w podobnych wydawałoby się sprawach, ale 

zawierających niuanse, które mogą mieć znaczenie prawne. Jedynie uchwała pełnego składu 

izby jest obowiązującym aktem dla rozstrzygnięć innych sądów. To rozwiązanie jest dobre 

jak każde inne – powiesić tablice. Natomiast regulamin jako załącznik do uchwały jest 

publikowany nie tylko w parku, na tablicy ale jest publikowany w BIP – jest po prostu 

dokumentem, który jest jakby dostępny w wielu miejscach i daje to większą możliwość 

obywatelom zapoznania się. Wydaje mi się, że jeżeli nawet jakby jakieś koszty wystąpiły to 

one nie są na tyle wysokie, żeby stanowiły wielki uszczerbek. A ponieważ jest taka sytuacja, 

że istnieje szereg podobnych dokumentów i regulaminów, które funkcjonują w obrocie 

prawnym i one nie były kwestionowane przez organy nadzoru być może – to państwo macie 

głos decydujący w tej sprawie, ale ja bym jednak optowała za tym, żeby państwo przychylili 

się i pozytywnie spojrzeli na tę uchwałę ponieważ każda wiedza jest cenna i możliwość 

uzyskania jej przed takim mającym autorytet organem jest rzeczą, która nam da wiedzę nie 

tylko w tej sprawie, ale także w szeregu innych.” 

 

Pan Marian Błaszczyński: „Koszty drugiej tablicy też są znaczne.” 

 

Pan Przemysław Winiarski: „Po tych wszystkich wyjaśnieniach uważam, że prawo jest 

absurdalne. Podziwiam troskę pana radnego Sokalskiego o wydatki miasta. Ja mam 

propozycję taką – skoro  mamy absurdalne prawo to nie stawiajmy przy piaskownicy dwóch 

tablic, z których 1 będzie regulaminem a 2 będzie powoływaniem się na ustawy tylko nie 

stawiajmy nic. Ewentualnie postawmy małą tabliczkę z napisem, które do większości 

polskiego społeczeństwa przemawia: Róbta, co chceta.” 
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W wyniku przeprowadzonego głosowania (16-3-1) Rada Miasta podjęła Uchwałę  

Nr XV/199/15 w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody 

Łódzkiego 

 

Punkt 4.14 

 

Podjęcie uchwały w sprawie podziału Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na sektory 

 

Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna; 

Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego – opinia 

pozytywna.  

 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (20-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę  

Nr XV/200/15 w sprawie podziału Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na sektory  

 

Punkt 4.15 

 

Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości oraz trybu uiszczenia 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna 

Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna; 

Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego – opinia 

pozytywna  

 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (20-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę  

Nr XV/201/15 w sprawie określenia terminu, częstotliwości oraz trybu uiszczenia opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 

Punkt 4.16 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X/131/15 Rady Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie powołania Doraźnej Komisji 

Statutowo-Regulaminowej Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, ustalenia jej składu 

osobowego  oraz zakresu i przedmiotu działania. 

 

Pan Marian Błaszczyński: „Na wniosek Komisji Statutowo-Regulaminowej zostaje państwo 

przedstawiony projekt uchwały. Komisja po wstępnej analizie granic jednostek pomocniczych 

uznała za konieczne dokonanie ponownej analizy statutów Rad Osiedli.” 

 

Pan Marek Konieczko: „Komisja pracowała natomiast w międzyczasie działy się rzeczy. Jak 

żeśmy zaczynali prace nie były wybrane wszystkie rady osiedlowe, w międzyczasie zgodnie z 

przepisami odbyły się ponowne wybory i wybrały się kolejne 4 rady. W chwili obecnej mamy 

wszystkie rady, które były w danym momencie poprzednio. Następnym tematem, który budził 

nasze wątpliwości to  był statut. Też chcemy się temu jeszcze przyjrzeć. Najważniejszym 

punktem jest to, że chcemy doprecyzować co to jest dołączenie, zmiana granic, poszerzenie, 
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rozszerzenie. Stąd prosimy o 6 miesięcy pracy. Pracowało nam się dobrze, komisja (zespół) w 

pełni rozumiał tę sytuację. Jeżeli Rada Miasta uzna to za słuszne to prosimy o przedłużenie i 

ewentualnie pozostawienie składu komisji w składzie, jaki jest.” 

 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (20-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę  

Nr XV/202/15 w sprawie zmiany uchwały Nr X/131/15 Rady Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie powołania Doraźnej Komisji 

Statutowo-Regulaminowej Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, ustalenia jej składu 

osobowego  oraz zakresu i przedmiotu działania 

 

Punkt 5 

Interpelacje i zapytania radnych 

 

Pan Grzegorz Lorek:  

 Pytanie dot. tablicy informacyjnej w Świerczowie. Dotychczasowa tablica nie 

spełniała swoich funkcji. Tymczasem RO Wierzeje nie ma możliwości umieszczenia 

tam w odpowiednim miejscu informacji o swoich działaniach. Proszę osobę 

odpowiedzialną za działalność rad osiedli o zapewnienie w jednostkach, które 

funkcjonują na rozległym terenie w mieście takich właśnie tablic informacyjnych (1-2 

szt.). 

 Ostatnio ul. Anny staje się śmieciowiskiem, przejeżdżający tamtędy pozostawiają tam 

nieczystości. Proszę o częstsze patrole straży miejskiej w tej okolicy. 

 Na ul. Żeromskiego konieczne jest obniżenie krawężnika na wysokości II LO (mówiło 

już o tym wiele osób). Krawężnik utrudnia przemieszczanie się po pasach (przejście 

dla pieszych). 

 Czy prace w parku na ul. Żeromskiego zostały zakończone? Czy park został już 

ponownie otwarty? Jaki jest zakres utrzymania  czystości w parku? Czy wszystko 

funkcjonuje prawidłowo (sprzątanie po psach, kłopoty z ptakami)? 

 

Pan Krzysztof Kozłowski:  

 Dlaczego chodniki na ul. Rolniczej po wykonanym remoncie tej ulicy kończą się 40m 

przed przejazdem kolejowym? Przedstawiciele kolei (prezes Jaros) twierdzą, że kolej 

chciała nieodpłatnie przekazać grunty po chodnik. Dlaczego miasto z tego nie 

skorzystało i nie wybudowało w tym miejscu chodnika? 

 We wrześniu stwierdzono nieprawidłowości w modernizacji skrzyżowania  

ul. Rolniczej z ul. Michałowska. Skrzyżowanie to nie spełniało parametrów – sprawę 

sygnalizowali mieszkańcy. Skrzyżowanie zostało poprawione przez inną firmę niż 

pierwotny wykonawca. Kto pierwotnie projektował to skrzyżowanie i dlaczego tak  

je zaprojektował, że nie spełniało ono określonych przepisami parametrów? 

 

Pani Urszula Czubała: 

 Czy są jakieś plany remontu ul. Wojska Polskiego od Al. Armii Krajowej  

do ul. Kostromskiej? 

 Czy jest planowana sygnalizacja dźwiękowa na skrzyżowaniu Al. Armii Krajowej  

z ul. Wojska Polskiego? 
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Pan Tomasz Sokalski: 

 Złożył interpelację w sprawie przywrócenia dawnej trasy autobusu MZK linii 4 oraz 

linii 9 z wykorzystaniem przystanku przy ul. Wysokiej (skrzyżowanie  

z ul. Topolową). Osoby dojeżdżające do Centrum „Szansa”, osoby niepełnosprawne 

zmuszone są do pokonywania znacznej odległości od przystanku przy ul. Łódzkiej. 

(interpelacja złożona na piśmie) 

 Na jakim etapie jest obecnie realizacja zamierzeń dot. Parku Belzackiego? Czy miasto 

otrzymało pieniądze zewnętrzne – dofinansowanie na projektowanie? Czy  

to projektowanie już trwa, żeby można było spokojnie w kolejnym roku wystąpić  

dofinansowanie na realizację do WFOŚiGW? 

 

Pani Marlena Wężyk-Głowacka: 

 Interpelacja dot. zakupu maszyny czyszcząco-myjącej (złożono na piśmie).  

 Jaka jest wysokość wpływów ze sprzedaży biletów i innych usług MZK? Jaka jest 

wysokość dotacji dla MZK z budżetu miasta? (prośba o udzielenie odpowiedzi 

pisemnej) 

 Wniosek o odtworzenie części chodnika na skrzyżowaniu ul. Szkolnej i Owocowej. 

(złożono na piśmie) 

 Podziękowanie za remontowanie chodnika na ul. Łódzkiej – prace trwają. 

 

Pani Krystyna Czechowska:  

 Uwaga dotycząca formułowania informacji na stronie internetowej miasta dot. 

dofinansowania z WFOŚiGW. „Myślę, że jest to mało ładne sformułowanie, że 

rozdajemy środki na kotłownie. Myślę, że pozyskanie dotacji z WFOŚiGW byłoby 

wskazane jako tytuł a rozdawanie środków niekoniecznie. 

 

Pan Przemysław Winiarski:  

 Kto i w jakim trybie odebrał poprawione studzienki kanalizacyjne na ul. Zalesickiej? 

Niestety nie jest równo. (prośba o odpowiedź pisemną). 

 

Pani Wiesława Olejnik: 

 Od jakiegoś czasu mówię o sprawie chodnika na ul. Narutowicza, na ul. Zjazdowej. 

24września zdarzył się na tym odcinku wypadek (mieszkanka miasta złamała tam 

rękę). Jestem na bieżąco informowana o pracach podejmowanych w związku 

przygotowaniem remontu chodnika na ul. Narutowicza. Jednak chodnik wciąż jest 

zniszczony tak jak był. Mieszkanka złożyła skargę i otrzymała odpowiedź, że stan 

chodnika wymaga remontu, który może być przeprowadzony po uzyskaniu zgody na 

wycinkę drzew, której ZDiUM do tej pory nie otrzymał. Co jeszcze musi się wydarzyć 

na tej ulicy, aby zareagowano i naprawiono ten chodnik wcześniej? Chodniki w 

podobnym stanie są również na ul. Słowackiego (w okolicach kościoła NSJ) jak 

również na Al. Armii Krajowej (na wysokości Korony). 

 Wnioskowałam o naprawę studzienki na Al. Armii Krajowej i została ona naprawiona 

– dziękuję. Obiecano także remont, odnowę krawężników na ul. Belzackiej (przy ul. 

Kobyłeckiego) – prac do tej pory nie wykonano. 

 Proszę o pochylenie się nad skomunikowaniem północno-zachodniej części miasta z 

centrum miasta. 
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Pan Przemysław Winiarski: 

 Dlaczego wycięto kilka drzew na ul. Kostromskiej? 

 

Pan Jan Dziemdziora: 

 Jakie decyzje zostały podjęte i jakie działania zaplanowano na najbliższy czas w 

sprawie tzw. Ustawy krajobrazowej. 

 Czy zostały podjęte jakieś działania w celu realizacji ustawy antysmogowej?  

 Jeden z mieszkańców oprócz zadowolenia z urządzenia tzw. górki na ul. Belzackiej 

zwrócił uwagę na występujące zagrożenia. Dzieci wracając ze szkoły odstawiają w 

tym miejscu plecaki – podobno już jedna komórka zginęła. Jak wykorzystywany jest 

w tym miejscu monitoring? Czy jest możliwość zgłoszenia takiej kradzieży do służb 

mundurowych i szybkiej interwencji? 

 

Pan Rafał Czajka:  

 Mieszkańcy ul. Baczyńskiego zwracają się z prośbą o pomoc w doprowadzeniu do 

odpowiedniego stanu terenu pomiędzy ul. Baczyńskiego a stacją benzynową Lukoil.  

Jest tam brudno, dochodzi do zażywania narkotyków, spożywania alkoholu. Jest to 

miejsce niebezpieczne a znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie SP nr 12, orlika. 

Proszę o interwencję w tej sprawie. 

 Ulica Baczyńskiego i prywatne działki przed nieruchomościami są rozjeżdżane przez 

korzystających z orlika przy SP nr 12 podczas, kiedy z drugiej strony obiektu znajduje 

się dużo pustych miejsc parkingowych (przy ul. Niemena). Proszę o odpowiednie 

oznaczenie ul. Baczyńskiego tablicami informacyjnymi. 

 Wnoszę o wybudowanie ok. 80m chodnika od ul. Belzackiej wzdłuż ul. 

Kotarbińskiego. 

 Na wysokości ul. Daniłowskiego znajduje się przejście dla pieszych przez ul. 

Słowackiego. Po południowej stronie tego przejścia chodnik jest zupełnie rozjechany, 

zniszczony, wymaga naprawy. 

 Czy przez ostatni miesiąc czy też dwa miesiące zadziało się coś w sprawie muru 

oporowego garaży przy ul. Polnej? Czy zostały podjęte jakieś działania celem 

przygotowania do wykonania ścieżki rowerowej na ul. Polnej? Czy dokonano wyceny 

wykonania tej ścieżki rowerowej? Jeśli nie – proszę o wykonanie takiej wyceny (mur 

oporowy i ścieżka rowerowa). 

 Uwaga dot. barwy światła na terenie obiektu zwanego Projektem Górka – wszędzie w 

okolicy stosowana jest barwa ciepła a tam jedynie występuje barwa zimna. „Uważam, 

że jest to niedopatrzenie.” 

 Wniosek o zagospodarowanie terenu znajdującego się po północnej stronie 

Przedszkola Samorządowego nr 20 i wybudowanie w tym miejscu parkingu 

utwardzonego na ok 20-25 samochodów. 

 

Pan Marek Konieczko: 

 Czy istnieje możliwość poprowadzenia linii MZK w stronę WORD-u na ul. Glinianej? 

Bardzo proszę o pochylenie się nad tym tematem. 

 

Pan Przemysław Winiarski: 

 Proszę o rozważenia możliwości zabezpieczenia w budżecie miasta środków na zakup 

jednej (nawet używanej) armatki śnieżnej, tak aby móc tę górkę dobrze 

wykorzystywać. 
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Punkt 6 

 

Protokół zespołu kontrolnego Komisji Rewizyjnej z kontroli Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego w Piotrkowie Trybunalskim 

 

Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że radni otrzymali informację w materiałach 

sesyjnych. Zapytał, czy ktoś ma uwagi do przedstawionej informacji. Nie stwierdził żadnych 

zgłoszeń w tym punkcie. 

 

Punkt 7 

 

Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych Prezydenta Miasta i Przewodniczącego 

Rady Miasta złożonych Wojewodzie Łódzkiemu 

 

Pan Marian Błaszczyński – poprosił Wiceprzewodniczącego Rady Miasta o odczytanie 

Informacji. 

 

Pan Rafał Czajka – odczytał pismo Wojewody Łódzkiego z dnia 2.09.2015 r. (w załączeniu 

do Protokołu) 

 

Punkt 8 

 

Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych Przewodniczącemu Rady 

Miasta 

Pan Marian Błaszczyński: „Wszystkie oświadczenia majątkowe radnych za rok 2014 zostały 

złożone z zachowaniem obowiązującego terminu. Oświadczenia zostały poddane analizie w 

wyniku której stwierdzono drobne nieprawidłowości w czterech przypadkach. Dotyczyły one 

m.in. niedołączenia kserokopii zeznań podatkowych i ich załączników, niewypełnienia lub 

niepełnego wypełnienia wszystkich pozycji oświadczenia, nieprawidłowego określenia 

dochodów uzyskanych w 2014 r. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami 

wystosowano do każdej z osób indywidualne pismo, w którym opisano popełnione 

uchybienia i zwrócono uwagę na konieczność złożenia wyjaśnień i dostarczenia brakujących 

załączników. Stosowne wyjaśnienia zostały złożone w stosownym terminie. Pismem z dnia 

14 października 2015 r, Naczelnik Urzędu Skarbowego poinformował, że po dokonaniu 

analizy otrzymanych oświadczeń, korekt i wyjaśnień nieprawidłowości w oświadczeniach 

majątkowych radnych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego nieprawidłowości nie 

stwierdzono. 

 

Punkt 9 

 

Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych Prezydentowi Miasta 

 

Pan Marian Błaszczyński – poprosił Wiceprzewodniczącego Rady Miasta o odczytanie 

Informacji. 

 

Pan Rafał Czajka – odczytał pismo Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego dot. 

oświadczeń majątkowych złożonych Prezydentowi Miasta  (w załączeniu do Protokołu) 
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Punkt 10 

 

 

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. 

Punkt 11 

Informacja Przewodniczącego Rady Miasta dotycząca interpelacji, które wpłynęły 

między XIV a XV 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 12 

Odpowiedzi na zapytania radnych.  

 

Odpowiedzi na pytania pana Grzegorza Lorka: 

 Pan Bogdan Munik stwierdził, że wniosek w sprawie tablic informacyjnych jest 

słuszny. Zostanie to zrealizowane w porozumieniu z poszczególnymi radami osiedli. 

 Pan Adam Karzewnik: „Jeśli śmieci znajdują się na nieruchomościach prywatnych – 

wystąpimy o uprzątnięcie terenu. Jeśli śmieci znajdują się na terenie gminy – 

posprzątamy je oczywiście.” 

 Pan Krzysztof Byczyński: „Obniżenie chodnika na wysokości II LO jest na liście do 

zrealizowania w tym roku. Pamiętam o tym, zapisałem – będziemy się starać to 

wykonać możliwie szybko.” 

 Pani Małgorzata Majczyna: „Park jest po odbiorze końcowym. Wytypowaliśmy listę 

usterek, które wykonawca w części zrealizował w ciągu pierwszych kilku dni. Prace 

związane z ogrodzeniem zewnętrznym trwały jeszcze dzisiaj. Park jest dostępny, 

ponieważ stwierdzone usterki nie zagrażały spacerującym.” 

 

Odpowiedzi na pytania pana Krzysztofa Kozłowskiego:  

 Pani Małgorzata Majczyna: „Nie jest mi znane pismo ze strony kolei w którym padła 

oferta bezpłatnego przekazania terenów. Inwestycja odbywała się na terenach, które 

należą do Miasta Piotrków Trybunalski. Teren, o którym mówi pan radny stanowi 

własność PKP. Odbyliśmy co prawda jedno spotkanie z przedstawicielami kolei,  

w którym zobowiązaliśmy się do kontunuowania rozmów bo być może pewne prace 

na tym przejściu (przesunięcie zapór bądź usunięcie kabli, których tam jest cała masa 

w skarpach, które przylegają do budki dróżnika) weźmie na siebie kolej. My byśmy 

wówczas zrealizowali chodnik na ich terenie i za ich zgodą. Ale w tym celu musimy 

podpisać porozumienie i rozdzielić obowiązki stron.’ 

Pan Adam Karzewnik: „W trakcie odbioru komisja, która odbierała wykonane prace 

na ulicy Rolniczej spotkała się również z przedstawicielem PKP, który też 
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uczestniczył w tym odbiorze i który zasygnalizował, że ten teren udostępniliby  

do wykonania tego chodnika. Jesteśmy umówieni po 1 listopada na spotkanie i wtedy 

omówimy te kwestie. Być może kolej na siebie weźmie sprawy związane  

z przełożeniem ich kabli telefonicznych czy też energetycznych. Chcemy  

też porozmawiać o innych nieruchomościach PKP, żeby w ramach współpracy PKP 

nam udostępniło – również nieodpłatnie (np. odwodnienie na ul. Budki). 

Pan Krzysztof Chojniak: „Ja byłbym mile zaskoczony gdyby rzeczywiście była taka 

wola przekazania nieodpłatnego na etapie rozpoczynania bo mamy też takie 

doświadczenie jak chociażby z terenem, na który jest wykorzystywany pod pętlę. 

Chcieliśmy to usankcjonować i nie było takiej woli, żeby nieodpłatnie przekazać tę nie 

ruchomość.” 

 Pani Małgorzata Majczyna: „Nie było dwóch wykonawców robót. Skrzyżowanie 

Michałowska/Rolnicza w pierwotnym projekcie miało zostać wykonane przez firmę 

PEUK i zostało w efekcie wykonane według projektu zastępczego, zamiennego. Skąd 

się wzięła taka różnica? Można powiedzieć, że przypadek, że pech. W roku 2013 

nasza dokumentacja została kompleksowo uzgodniona w zarządzie dróg (VIII 2013) a 

w październiku czy w listopadzie   pan prezydent podjął inicjatywę mieszkańców, 

którzy poprosili o linię, która kursowałaby ulicą Michałowską. I ten projekt nie został 

później skorygowany o tę informację. Wyszło to na etapie przed odbiorowym, gdzie 

MZK stwierdziło, że nie skręcą w ulicę Rolniczą przy takim łuku, jak to jest 

pierwotnie zaplanowane. Nasz projektant tej informacji podczas projektowania nie 

miał, rzecz zadziała się później  i trochę późno zostało to zgłoszone przez MZK. Dziś 

już to skrzyżowanie udało się poprawić. Jeśli chodzi o płot – to on od początku miał 

być tak ścięty jak to dzisiaj wygląda. 

 

Odpowiedzi na pytania pani Urszuli Czubały: 

 Pan Adam Karzewnik: „Żeby przystąpić do remontu ulicy Wojska Polskiego 

niezbędne jest wykonanie remontu magistrali wodociągowej. Jest to magistrala, która 

zaopatruje zachodnią część wody z ujęcia wody Szczekaniną, ma ona potężną średnicę 

(600mm). Naprawa rej magistrali będzie kosztowała kilka milionów złotych. Te 

środki spróbujemy pozyskać wspólne z PWiK ewentualnie spróbujemy pozyskać 

środki na remonty magistrali. Nie ma bowiem sensu wykonywać remontu ulicy bez 

naprawy magistrali.” 

 Pan Krzysztof Byczyński: „Nie rozważaliśmy dotąd rozszerzenia funkcjonalności 

skrzyżowania Armii Krajowej/ Wojska Polskiego o sygnalizację dźwiękową. 

Pochylimy się nad tym problemem. 

 

Odpowiedź na pytanie pana Tomasz Sokalskiego: 

 Pani Małgorzata Majczyna: „Park Belzacki jest na etapie projektowania. 

Zakończyliśmy prace nad koncepcją programowo-przestrzenną, która jest poddawana 

w tej chwili uzgodnieniom. Do 15 grudnia wykonawca ma termin na zakończenie 

etapu projektowania. Złożyliśmy wniosek o  dofinansowanie tego projektu w 

WFOŚiGW – nie ma jeszcze podpisanej umowy, negocjujemy jeszcze poszczególne 

kategorie projektowania. Nie wszystkie prace WFOŚiGW chce uznać jako koszty 

kwalifikowalne. Myślę, że będzie to dotacja na poziomie nie całych 30 tys. zł podczas, 

gdy koszt całego projektu to 76 tys. zł. 
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Odpowiedź na pytanie pana Przemysława Winiarskiego:  

 Pani Małgorzata Majczyna: „Tego odbioru jeszcze nie było. Z tego co pamiętam jest 

on rozpisany na 4 listopada. Do tego czasu przyjrzymy się, jak studzienki wyglądają i 

czy zostały poprawione we właściwy sposób.” 

 Pan Krzysztof Byczyński: „Nie pamiętam, kiedy była wycinka drzew  

na ul. Kostromskiej. Sprawdzimy kto ją realizował i na czyj wniosek było to 

robione?” 

 

Odpowiedzi na pytania pani Wiesławy Olejnik: 

 Pan Krzysztof Byczyński: „Odpowiadając na pytanie, że nie mogę w pełnym zakresie 

zrobić naprawy chodnika – bo nie mam naprawdę zgody na wycinkę drzew i 

ponownie występuję z wnioskiem – państwo chyba wiecie na czym polega procedura 

uzyskania zgody na wycinkę drzew i jakie są z tego tytułu konsekwencje finansowe, z 

nasadzeniami itd. W tym momencie trwają tam przy okazji prace budowlane, które 

powodują ruch ciężkiego sprzętu. A jeśli chodzi o wypadek to zgodnie z decyzją dla 

tej budowy zlokalizowane są dwa zjazdy (od strony ul. Narutowicza i od ul. Dzielnej). 

Nie ma zjazdu, który na dziko funkcjonuje a gdzie miało miejsce zdarzenie.  

Ja wezwałem pisemnie owego inwestora do naprawy tego stanu. Natomiast 

jakiekolwiek prace remontowe dotyczące chodnika od ul. Zjazdowej do Al. Armii 

Krajowej będą miały sens jak pokończą się te budowy i jak będę miał pełną zgodę na 

wycinkę drzew.” 

 

Odpowiedzi na pytania pana Jana Dziemdziory: 

 Pan Adam Karzewnik: „Jeśli chodzi o ustawę krajobrazową to sprawa nie jest tak 

oczywista. Ustawa ta trafiła do Trybunału Konstytucyjnego z tego powodu, że 

przedsiębiorcy branży reklamy zewnętrznej podkreślają, że ustawa ogranicza im 

prowadzenie działalności. Skutki tego ograniczenia odbijają się negatywnie nie tylko 

na nich, ale również na firmach z nimi współpracujących a także wspólnot 

mieszkaniowych oraz  właścicieli nieruchomości. Jednocześnie ustawa ta przewiduje, 

że wcześniej zamontowane nośniki reklamowe mogą wisieć na dotychczasowych 

zasadach jedynie jeden rok. Ustawa ta narusza więc prawa nabyte firm reklamowych 

oraz zasady nie działania prawa wstecz. Ponadto narusza interesy wspólnot 

mieszkaniowych, właścicieli nieruchomości. Nie wiadomo, co dalej z tą ustawą będzie 

się działo. Oczywiście my mamy już skompletowaną komisję, która ma się zająć tym 

problemem. Trwało to jakiś czas, ponieważ chcieliśmy, aby w tej komisji brał udział 

przedstawiciel konserwatora zabytków. Konserwator zabytków żeby złożyć akces 

przydzielenia jakiegoś pracownika do tej komisji musiał się dokładnie zapoznać  

z tą ustawą, czy w trakcie funkcjonowania tej ustawy nie będzie wydawał jakiejś 

decyzji i to nie będzie kolidowało. Trzy dni temu dostałem informację i nazwisko 

pracownika, który będzie mógł brać udział w tej komisji. Przygotowane jest 

zarządzenie do podpisu dla pana prezydenta. Będzie ono gotowe jutro bądź też zaraz 

po niedzieli. 4 listopada jadę natomiast na konferencję poświęconą wprowadzeniu  

w życie tej ustawy krajobrazowej. Konferencja organizowana jest w Ministerstwie 

Infrastruktury i Rozwoju.” 

Pan Adam Karzewnik: „Jeśli chodzi o ustawę antysmogową – kompetencja tej ustawy 

należy do Sejmiku Województwa, który może w drodze uchwały – w celu 

zapobieżenia negatywnego oddziaływania na zdrowie ludzi bądź na środowisko – 

wprowadzić ograniczenia lub zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których 

następuje spalanie paliw. Prezydent, burmistrz, starosta – są zobligowani do wydania 

opinii dotyczącej tej uchwały. Jeśli chodzi o gminę to ta sprawa  dotknie takiej 
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kompensacji: ktoś kto wybuduje nową instalację i ta emisja będzie zbyt duża to musi 

znaleźć kogoś komu jakby poprawi warunki tej emisji, zmniejszy emisję z tamtych 

instalacji, żaby on mógł uruchomić swoją. My podejmujemy działania, żeby 

zmniejszyć ilość substancji emitowanej z tej niskiej emisji.” 

Pan Dariusz Cłapa: „Podjęliśmy już jakieś działania nim ta ustawa weszła w życie – 

realizujemy w tej chwili przez firmę zewnętrzną program gospodarki niskoemisyjnej. 

Jest to program, który będzie pokazywał nam te elementy czy działania, które musimy 

poprawić. Między innymi chodzi o termomodernizację budynków, o zwiększenie sieci 

ciepłowniczej w mieście, o modernizacje ciepłowni itd. Oprócz tego przystąpiliśmy do 

Programu KAFKA, który jest realizowany przez WFOŚiGW i NFOŚiGW – w tej 

chwili zbieramy wnioski od osób fizycznych (mogą to być również spółdzielnie 

mieszkaniowe), mogą to być również osoby prawne. Jest to program skierowany do 

tych, którzy chcą zmienić system grzewczy na bardziej ekologiczne i ekonomiczne. 

Wnioski zbieramy do 10.11.” 

 Pan Jacek Hofman: „Każde jakieś nowe miejsce czy już funkcjonujące a przeznaczone 

do użytku publicznego takie jak jakiś skwer, plac zabaw i inne tego typu obiekty są 

monitorowane poprzez patrole straży miejskiej (w miarę możliwości) i policji. Z tym 

pilnowanie tornistrów może być pewien problem natomiast chcemy, żeby tam nie 

dochodziło do poważniejszych (być może te też są poważne) zdarzeń, dewastacji 

mienia – bo niestety z tym mamy często do czynienia – z wybrykami chuligańskimi, 

ze spożywaniem alkoholu ze wszystkimi tego skutkami, z zanieczyszczaniem tych 

miejsc. Moja deklaracja jest taka, że oczywiście to miejsce już zostało włączone do 

takiego w miarę systematycznego kontrolowania ze strony miejskiej a w późniejszych 

godzinach ze strony policji. Zawsze liczymy również na czujność samych 

mieszkańców no bo możliwości tych kontroli, o których mówiłem są jednak siłą 

rzeczy ograniczone, ale liczymy tutaj na zgłaszanie takich przypadków szczególnie 

dewastacji, naruszania tam porządku publicznego, może również i sytuacji 

niebezpiecznych czy też nietypowych właśnie do służb dyżurnych straży i policji.” 

Pan Andrzej Kacperek: „Zbliża się zima. Będzie to czas, kiedy będzie można 

porozmawiać z dyrekcją szkoły jak również w ramach spotkań, które z uczniami 

odbywają zarówno funkcjonariusze policji jak i straży miejskiej będzie można zwrócić 

uwagę na kwestie związane z wyeliminowaniem tego typu zachować, które mogą 

skutkować zagubieniem bądź też kradzieżą wyposażenia uczniów.” 

 

 

Punkt 9 

 

Sprawy różne.  

 

Pan Marian Błaszczyński – poinformował, że radni otrzymali informację o składach 

osobowych rad osiedli. 

 

Pan Marian Błaszczyński – poinformował, że do Rady miasta wpłynęła oferta XVI 

Ogólnopolskiego Festiwalu Szachowego. Z tą ofertą można się zapoznać w Biurze Rady 

Miasta. Jeśli będą chętni zastanowimy się, czy da się stworzyć reprezentację naszej rady. 
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Punkt 12 

 

Zamknięcie obrad XV Sesji.   

 

 

Wobec wyczerpania porządku Przewodniczący Rady Miasta, pan Marian Błaszczyński 

zamknął posiedzenie XV Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta 

 

   Marian Błaszczyński 
 

 

 

 

 

 

 

 

Protokół na podstawie dźwiękowego  
zapisu przebiegu obrad sporządził: 

 

Jan Winiarski  


