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PROTOKÓŁ NR XVI/15 

 

z XVI Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, 

która odbyła się w siedzibie Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim, 

ul. Pasaż Karola Rudowskiego 10  

w dniu 25 listopada 2015 roku 

w godz. 900-1200 
 

 

 

Punkt 1 

 

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad 

 

Pan Marian Błaszczyński – otworzył XVI Sesję Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

Stwierdził, że w Sesji uczestniczy 20 radnych, co wobec ustawowej liczby  

23 radnych stanowi quorum, przy którym Rada Miasta może obradować i podejmować 

prawomocne uchwały. 

 

Radni obecni na XVI 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. Marlena Wężyk-Głowacka 

9. Piotr Gajda 

10. Lech Kaźmierczak 

11. Marek Konieczko 

12. Krzysztof Kozłowski 

13. Grzegorz Lorek 

14. Piotr Masiarek 

15. Szymon Miazek 

16. Wiesława Olejnik 

17. Ludomir Pencina 

18. Tomasz Sokalski 

19. Mariusz Staszek 

20. Monika Tera 

21. Przemysław Winiarski 

22. Ewa Ziółkowska 

 

Pan Marian Błaszczyński powitał Radnych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego jak 

również Prezydenta Miasta – pana Krzysztofa Chojniaka, wiceprezydentów Adama 

Karzewnika i Andrzeja Kacperka, Sekretarza Miasta, Skarbnika Miasta i wszystkich gości 

obecnych na posiedzeniu Rady Miasta.  
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Pan Marian Błaszczyński – poinformował, że usprawiedliwienie nieobecności zgłosił pan 

radny Łukasz Janik. 

 

 

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 protokołu z XV 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. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości; 

4.4. wprowadzenia oraz określenia wysokości opłaty prolongacyjnej; 

4.5. określenia stawek podatku od środków transportowych; 

4.6. opłaty targowej;  

4.7. zwolnień w podatku od nieruchomości; 

4.8. określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych; 

4.9. sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, lokalu mieszkalnego nr 18 w budynku 

położonym w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Łódzkiej 35A łącznie z udziałem w 

prawie użytkowania wieczystego gruntu; 

4.10. sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, nieruchomości 

zabudowanej położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wojska Polskiego 60a; 

4.11. udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu prawa trwałego zarządu 

nieruchomości położonej w Piotrkowie Tryb. w obr. 30 o powierzchni 0,7550 ha, 

oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 127/1, objętej księgą wieczystą 

PT1P/00105676/1, dla Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Piotrkowie 

Trybunalskim; 

4.12. wystąpienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z Polskiego Stowarzyszenia 

Beneficjentów Funduszy Pomocowych; 

4.13. przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Piotrków Trybunalski”  

4.14. uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem 

Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2015-2020; 
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4.15. uchwalenia Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa  

 obywateli i porządku publicznego na rok 2016 pn. „ Bezpieczne Miasto 2016”.  

4.16. 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;  

4.17. Programu Współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 

2016. 

5. Interpelacje i zapytania radnych. 

6. Protokół Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej z kontroli Domu Dziecka  

w Piotrkowie Trybunalskim. 

7. Informacja z działalności Prezydenta Miasta między sesjami. 

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

sesjami. 

9. Odpowiedzi na zapytania radnych. 

10. Sprawy różne. 

11. Zamknięcie obrad XVI 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 23.11.2015 r.; Punkt 4.2. 

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

Prezydenta Miasta z dnia 19.11.2015 r.; Punkt 4.11. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany  

niezabudowanych nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim w rejonie ulic 

Wierzejskiej, Broniewskiego pomiędzy gminą Miasto Piotrków Trybunalski a osobami 

fizycznymi. 

 

Wobec braku uwag do przedstawionego porządku Przewodniczący Rady Miasta poddał 

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

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

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie zmian do porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XV Sesji Rady Miasta. 

4. Podjęcie uchwał w sprawie:  

1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego; 

2. zmiany budżetu Miasta na 2015 rok; 

3. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości; 
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4. wprowadzenia oraz określenia wysokości opłaty prolongacyjnej; 

5. określenia stawek podatku od środków transportowych; 

6. opłaty targowej; 

7. zwolnień w podatku od nieruchomości; 

8. określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych; 

9. sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, lokalu mieszkalnego nr 18 w budynku 

położonym w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Łódzkiej 35A łącznie z 

udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu; 

10. sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, nieruchomości 

zabudowanej położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wojska Polskiego 

60a; 

11. zamiany  niezabudowanych nieruchomości położonych w Piotrkowie 

Trybunalskim w rejonie ulic Wierzejskiej, Broniewskiego pomiędzy gminą 

Miasto Piotrków Trybunalski a osobami fizycznymi  

12. udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu prawa trwałego zarządu 

nieruchomości położonej w Piotrkowie Tryb. w obr. 30 o powierzchni 0,7550 

ha, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 127/1, objętej księgą 

wieczystą PT1P/00105676/1, dla Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w 

Piotrkowie Trybunalskim; 

13. wystąpienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z Polskiego Stowarzyszenia 

Beneficjentów  Funduszy Pomocowych; 

14. przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Piotrków 

Trybunalski” (materiał w wersji elektronicznej); 

15. uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem 

Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2015-2020; 

16. uchwalenia Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony 

bezpieczeństwa  obywateli i porządku publicznego na rok 2016 pn. „ 

Bezpieczne Miasto 2016”. 

17. 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; 

18. Programu Współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 

dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie, na rok 2016. 

5. Interpelacje i zapytania radnych. 

6. Protokół Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej z kontroli Domu Dziecka 

7. w Piotrkowie Trybunalskim. 

8. Informacja z działalności Prezydenta Miasta między sesjami. 

9. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta dotycząca interpelacji, które wpłynęły 

między sesjami. 

10. Odpowiedzi na zapytania radnych. 

11. Sprawy różne. 

12. Zamknięcie obrad XVI Sesji. 
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Punkt 3 

 

Przyjęcie protokołu z XV Sesji Rady Miasta  

 

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

z XV 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 23.11.2015 r 

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

Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna (bez autopoprawki) 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (13-0-8) Rada Miasta podjęła Uchwałę  

Nr XVI/203/15 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 19.11.2015 r. 

 
Opinie Komisji: 

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

Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna (bez autopoprawki) 

 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (12-0-8) Rada Miasta podjęła Uchwałę  

Nr XVI/204/15 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z autopoprawką 

Prezydenta Miasta 

 

Punkt 4.3 

 

Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

 
Opinie Komisji: 

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna  

Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna 

 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (13-8-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę  

Nr XVI/205/14 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 
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Punkt 4.4 

 

Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia oraz określenia wysokości opłaty 

prolongacyjnej 

 

 

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

XVI/206/2015 w sprawie wprowadzenia oraz określenia wysokości opłaty 

prolongacyjnej 

 

 

 

Punkt 4.5 

 

Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych 

 

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna 

Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna 

 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (14-7-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę  

Nr XVI/207/15 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych 

 

Punkt 4.6 

 

 

Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej 

 

Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna 

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (13-0-8) Rada Miasta podjęła Uchwałę  

Nr XVI/208/15 w sprawie opłaty targowej 

 

Punkt 4.7 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 

 

Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna 

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (13-0-8) Rada Miasta podjęła Uchwałę  

Nr XVI/209/15 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 

 

Punkt 4.8 
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Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji 

podatkowych 

 

Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna 

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna 

 

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

Nr XVI/210/15 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji 

podatkowych 

 

 

Punkt 4.9 

 

Podjęcie uchwały w sprawie  sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, lokalu 

mieszkalnego nr 18 w budynku położonym w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. 

Łódzkiej 35A łącznie z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu 

 

Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna 

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna 

 

 

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

Nr XVI/211/15 w sprawie sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, lokalu mieszkalnego nr 

18 w budynku położonym w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Łódzkiej 35A łącznie z 

udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu 

 

Punkt 4.10 

 

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

nieruchomości zabudowanej położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wojska 

Polskiego 60a 

 

Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna 

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna 

 

Pan Grzegorz Lorek – zapytał, dlaczego jest sprzedawana ta nieruchomość i skąd się wzięła 

kwota sprzedaży.  

 

Pani Agnieszka Kosela: „Jest to nieruchomość zabudowana budynkami mieszkalnymi i 

komórkami, które są w złym stanie technicznym – ich remont jest ekonomicznie 

nieuzasadniony. Potwierdza to projekt rozbiórki budynku i kosztorys wykonany w 2013 r. na 

zlecenie TBS. Koszt rozbiórki wynosi ponad 450 tys. zł” 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (13-4-4) Rada Miasta podjęła Uchwałę  

Nr XVI/212/15 w sprawie sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, 
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nieruchomości zabudowanej położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wojska 

Polskiego 60a 

 

 

Punkt 4.11 

 

Podjęcie uchwały w sprawie  w sprawie zamiany niezabudowanych nieruchomości 

położonych w Piotrkowie Trybunalskim w rejonie ulic Wierzejskiej, Broniewskiego, 

pomiędzy gminą Miasto Piotrków Trybunalski i osobami fizycznymi 

  

Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna 

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (13-6-2) Rada Miasta podjęła Uchwałę  

Nr XVI/213/16 w sprawie  w sprawie zamiany niezabudowanych nieruchomości 

położonych w Piotrkowie Trybunalskim w rejonie ulic Wierzejskiej, Broniewskiego, 

pomiędzy gminą Miasto Piotrków Trybunalski i osobami fizycznymi 

 

Punkt 4.12 

 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu prawa 

trwałego zarządu nieruchomości położonej w Piotrkowie Tryb. w obr. 30 o powierzchni 

0,7550 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 127/1, objętej księgą 

wieczystą PT1P/00105676/1, dla Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Piotrkowie 

Trybunalskim 

 

Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna 

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (19-0-2) Rada Miasta podjęła Uchwałę  

Nr XVI/214/15 w sprawie udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu prawa 

trwałego zarządu nieruchomości położonej w Piotrkowie Tryb. w obr. 30 o powierzchni 

0,7550 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 127/1, objętej księgą 

wieczystą PT1P/00105676/1, dla Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Piotrkowie 

Trybunalskim 

 

Punkt 4.13 

 

Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z Polskiego 

Stowarzyszenia Beneficjentów  Funduszy Pomocowych 

 

Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna 

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna 
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W wyniku przeprowadzonego głosowania (21-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę  

Nr XVI/215/15 w sprawie wystąpienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z Polskiego 

Stowarzyszenia Beneficjentów  Funduszy Pomocowych  

 

Punkt 4.14 

 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta 

Piotrków Trybunalski” 

 

Pan Marian Błaszczyński – poprosił pana Wojciecha Płachetkę z Centrum Doradztwa 

Energetycznego o przedstawienie prezentacji multimedialnej pt. „Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej dla Miasta Piotrków Trybunalski” 

 

Pan Wojciech Płachetka – przedstawił główne założenia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 

dla Miasta Piotrków Trybunalski”. 

 

Pan Jan Dziemdziora – zapytał, czy ta prezentacja będzie dostępna a jeśli tak, to w jakiej 

formie? 

 

Pan Bogdan Munik – odpowiedział, że prezentacja będzie dostępna po dzisiejszej Sesji Rady 

Miasta na stronach www.piotrkow.pl . 

 

Pan Tomasz Sokalski: „Jak informacja, którą przekazał nam pan w sprawie nazwijmy to 

zielonej wyspy ma się do ostatnich doniesień prasowych i nie tylko odnośnie innej opinii na 

temat Piotrkowa? Chodzi o opinię Europejskiej Agencji Środowiskowej.” 

 

Pan Wojciech Płachetka: „Zwracam szczególną uwagę, że w tym dokumencie badane jest 

niestety lub na szczęście tylko i wyłącznie emisja dwutlenku węgla. Natomiast w 

opracowaniu, na które pan się powołuje mamy do czynienia również z pyłami zawieszonymi 

PM10, PM2,5 a także tlenkami azotu czy tlenkami siarki. Te elementy tak naprawdę stanowią 

ten problem, który pojawia się w dużych skupiskach miejskich, to z tym pyłem nisko 

zawieszonym tak naprawdę należy walczyć, to jest ten problem, który wywołuje smog. 

Natomiast dwutlenek węgla jest kwestią – nazwijmy to tak – polityczno-klimatyczną i pod 

względem dwutlenku węgla w przeliczeniu na jednego mieszkańca to państwo tego 

dwutlenku węgla nie emitują w takich dużych ilościach.” 

 

Pan Tomasz Sokalski: „Dlaczego w prezentacji takim znaczącym rokiem był rok 2013 (w 

niektórych slajdach nawet pewne dane kończyły się w roku 2013). Mamy rok 2015. Nie 

wzięliście państwo pod uwagę roku 2014 i 2015? Rozumiem, że rok 2015 jeszcze się nie 

skończył więc te dane mogą nie być dostępne natomiast rok 2014…” 

 

Pan Wojciech Płachetka: „Ponieważ dane dotyczące energii elektrycznej, gazu, ciepła w 

spółkach energetycznych na rok poprzedni są z reguły publikowane w III lub IV kwartale 

roku następnego. Czyli na rok 2014 tak naprawdę dopiero w tym momencie mamy 

http://www.piotrkow.pl/
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publikowane dane z roku 2014. I takie dane dopiero teraz PGE opublikuje. Natomiast 

dokument ten wymagał oczywiście strategii, przeprowadzenia postępowania przed 

Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska – stąd też prace nad samym dokumentem 

zakończyły się już kilka miesięcy temu. I kiedy zakończyliśmy prace (w lipcu, sierpniu tego 

roku) jedyne dane jakie można uzyskać ze spółek energetycznych to dane na rok 2013. Jest to 

jednak tendencja standardowa i przy jakiejkolwiek ocenie tego dokumentu przez WFOŚiGW 

nie jest to wykazywane jako jakiekolwiek niedociągnięcie. Jest to wykazane jako rok bazowy 

do obliczeń.” 

 

Pan Grzegorz Lorek: „Po co my ten plan przyjmujemy. Do czego jest potrzebny ten plan?” 

 

Pan Adam Karzewnik: „Jest to dokument niezbędny do aplikowania o środki europejskie. 

Wiemy skądinąd, że na koniec listopada mają być ogłoszone konkursy. Żeby mieć ten 

dokument musieliśmy w ten sposób… Chodzi m.in. o termomodernizacje obiektów, które 

mamy w planie wykonać w przyszłym roku jak i zakupy samochodów, o których była mowa 

również w tej prezentacji. To są te podstawowe czynniki, które jakby spowodowały to, że 

przyjmujemy dzisiaj ten dokument. Musze powiedzieć, że – tak myślę – będzie on w 

przyszłości zmieniany również pod inne potrzeby, bo te potrzeby są spore, a chcemy 

utrzymać ten status miasta jeśli chodzi o dwutlenek węgla i o niską emisję. Będziemy na 

pewno to rozszerzać.”   

 

 

Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna; 

Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego – opinia 

pozytywna.  

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna 

 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (21-0-1) Rada Miasta podjęła Uchwałę  

Nr XVI/216/15 w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta 

Piotrków Trybunalski” 

 

Punkt 4.15 

 

Podjęcie uchwały uchwalenia w sprawie wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2015-2020 

 

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna 

Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna; 

 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (19-0-3) Rada Miasta podjęła Uchwałę  

Nr XVI/217/15 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2015-2020 
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Punkt 4.16 

 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu zapobiegania przestępczości oraz 

ochrony bezpieczeństwa  obywateli i porządku publicznego na rok 2016  

pn. „ Bezpieczne Miasto 2016” 

 

Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego – opinia 

pozytywna.  

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna 

 

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

Nr XVI/218/15 w sprawie uchwalenia Programu zapobiegania przestępczości oraz 

ochrony bezpieczeństwa  obywateli i porządku publicznego na rok 2016 pn. „ 

Bezpieczne Miasto 2016” 

 

Punkt 4.17 

 

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

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna 

 

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

Nr XVI/219/15 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 4.18 

 

Podjęcie uchwały w sprawie Programu Współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 

rok 2016 

 

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

Komisja Kultury i Kultury Fizycznej – opinia pozytywna 

 

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

Nr XVI/220/15 w sprawie Programu Współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 

rok 2016 
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Punkt 5 

Interpelacje i zapytania radnych 

 

Pan Jan Dziemdziora: 

 Mieszkańcy południowo-wschodniej części miasta zgłaszają liczne zastrzeżenia 

odnośnie procedury odbierania odpadów a w szczególności popiołu, który firma  - po 

wdrożeniu nowej procedury – nakazała umieszczać w workach a nie – jak było do tej 

pory – w kontenerach. 

 

Pan Grzegorz Lorek: 

 Jak przedstawia się aktualnie sytuacja remontu ul. Świerczów? Czy jest prawdą, że 

wykonawca pomylił wysokości? Proszę o wyjaśnienia w tej sprawie. 

 Wniosek dot. autobusów nr 8 na ulicy Zalesickiej i Świerczowskiej: Mam masę 

interwencji w tej sprawie – w godzinach porannych autobus nie odbiera dzieci, tak jak 

to powinno być. Czy pan prezes MZK mógłby się spotkać z Radą Osiedla w tej 

sprawie. 

 Czy jest możliwość, aby ogłoszenia o działalności rad osiedli były wywieszane 

bezpłatnie na słupach ogłoszeniowych? Wydaje mi się, że wiązałoby się to albo z 

uchwałą zwalniającą albo ze zmianą regulaminu (pewnie też uchwała). 

 Propozycja, aby w nowych autobusach MZK, które będą w przyszłości kupowane 

rozważyć zamontowanie GPS, aby można było śledzić położenie autobusów przy 

pomocy urządzeń mobilnych. 

 Zgłoszono sprawę sklepiku szkolnego w I LO, gdzie podobno spod lady można dostać 

produkty nie przewidziane w Ustawie. Proszę o sprawdzenie tego sygnału. 

 

Pani Krystyna Czechowska: 

 Wniosek w sprawie budowy żłobka na Osiedlu Wierzeje. (wniosek złożony na piśmie) 

 Prośba o interwencję w sprawie przewróconego znaku drogowego (droga z 

pierwszeństwem) na skrzyżowaniu ulicy Dalekiej i Wierzeje. 

 

Pan Piotr Gajda: 

 Jak przebiegają prace związane z budową ronda przy ul. Dmowskiego? 

 Prośba o rozważenie umożliwienia pełnienia dyżurów przez radnych w wyznaczonych 

lokalach na terenie okręgów wyborczych na terenie miasta. 

 Mieszkańcy zgłaszają zastrzeżenia związane z funkcjonowaniem Oddziału Chorób 

Wewnętrznych szpitala na ul. Rakowskiej. Szczególne zastrzeżenia dotyczą 

szczelności stolarki okiennej. 

 Zgłaszany był problem źle wykonanego remontu CO w muzeum. Muzeum Narodowe 

z Warszawy i Muzeum Narodowe z Krakowa pozabierały w związku z tym swoje 

eksponaty gdyż stwierdzono, że eksponaty gniją. Występuje pleśń i gnicie mebli.  

Wprowadzone zostały wysokowydajne nagrzewnice, które doprowadzają do tego, że 

w ciągu 2 godzin temperatura wzrasta o 5 stopni. Powoduje to, że istnieją w tym 

momencie tak duże naprężenia na meblach intarsjowanych i na obrazach, że 

spowodować może to ich destrukcję. Jest to wzrost przekraczający normę o ok. 200%. 

Dopuszczalna norma przewiduje wzrost temperatury o 0,1 % na godzinę. Tu jest już 

skrajnie przekroczenie wszelkich warunków. Został złożony audyt w sprawie wystawy 
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stałej, gdzie jest 8 stron z wymienionymi błędami. Mimo, że upłynęło już dużo czasu 

– żadne działania w tej sprawie nie zostały dotąd podjęte. W Polichnie zrobiono 

kolejną ciekawą wystawę „Meandry historii - Z prądem czy pod prąd” – ścieżka 

kolaboracji z gapą hitlerowską. Chciałem zapytać – co my w końcu chcemy 

promować? Chcemy promować postawy kolaboracji wśród mieszkańców Piotrkowa? 

Jest jeszcze sprawa zagubionych eksponatów. Zaginął zbiór monet 

wczesnośredniowiecznych. Jakie jest tego wytłumaczenie? Dlaczego pracownik 

odpowiedzialny miał dopiero po 8 latach wykonaną inwentaryzację? Przepisy regulują 

to zupełnie inaczej. Proszę o informacje na ten temat.” 

 Czy miasto związane jest jakąś umową, z której wynika, że w przypadku nie 

wywiązania się z wykonania odpowiedniej ilości przyłączy kanalizacyjnych zapłacić 

będzie trzeba kary finansowe? 

 Podczas zadania rewitalizacji Pałacu Zygmunta Starego nastąpiły 2 poważne błędy 

konserwatorskie. Pan Zygmunt Błaszczyk (kierownik delegatury urzędu ochrony 

zabytków) wydał decyzję konserwatorską na poprowadzenie odwodnienia wokół 

pałacu niszcząc przy okazji w pełni zachowany XVI-wieczny kopiec, który istniał w 

czasach królewskich i został zasypany ziemią. Decyzja konserwatorska powinna 

wyglądać tak, że poprowadzone zostaje odwonienie w ciągu fosy – a nie przez kopiec, 

który de facto przestał istnieć. Drugi błąd konserwatorski to wykonanie okien 

(podokienników i nadokienników) w samym pałacu. Nadookienniki nijak się mają do 

realiów – jest to klasyczny błąd konserwatorski. Jakie działania władz miasta zostaną 

podjęte w sprawie właściwej rekonstrukcji tego detalu architektonicznego? 

 

Pani Marlena Wężyk Głowacka:  

 Wniosek dot. przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Młynarskiej i ul. 

Słowackiego oraz w sprawie przejścia dla pieszych na ul. Młynarskiej.(złożony na 

piśmie) 

 Wniosek o wymianę płyt chodnikowych w rejonie skrzyżowania ulic: Młynarskiej, 

Zjazdowej, Belzackiej. (wniosek złożony na piśmie) 

 

Pan Ludomir Pencina:  

 Na jakim etapie jest obecnie sprawa Parku Belzackiego? 

 Zabezpieczenia wymagają okna na piętrze budynku przy ul. Garncarskiej 1 (budynek 

wyłączony z użytkowania). Stłuczone szkło może zagrażać zdrowiu i życiu 

przechodniów. 

 

Pan Przemysław Winiarski: 

 Czy sokolnik w parku już działa? 

 Ile patroli i ile interwencji w sprawie kierowców parkujących na ścieżce rowerowej ul. 

Rolniczej przeprowadziła w minionym miesiącu straż miejska? Jaka jest efektywność 

tych działań w ocenie komendanta straży? Z obserwacji wynika, ze pojazdy 

nieustannie parkują na ścieżce rowerowej zajmując jej całą szerokość. Może należy 

rozważyć konieczność ustawienia odpowiedniego znaku zakazu? 

 Jakie są czasowe perspektywy długo oczekiwanej przebudowy ulicy Roosevelta? 

Kiedy zamierzana jest realizacja łącznicy Sulejowska-Wierzejska? 

 Sprawdzenia wymaga status porzuconych pojazdów na terenie miasta (m.in. w rejonie 

ulicy Nałkowskiej) 

 

Pan Mariusz Staszek:  
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 Czy termin ukończenia prac na cyklodromie zostanie dotrzymany, czy tez występują 

jakieś problemy z realizacją tej inwestycji? 

 Proszę o rozważenie wpisania do budżetu wybudowania parkingu przy ul. 

Rakowskiej. 

 

Pan Krzysztof Kozłowski:  

 Jak daleko posunęły się sprawy związane z wyborem ewentualnego operatora na 

majątku ciepłowniczym gminy na rok 2016? 

 Czy planowane jest zlikwidowanie targowiska na ul. Wyzwolenia? 

 Kierowcy jadący ulicą Jerozolimską chcąc omijać wystające studzienki często 

poruszają się lewą stroną drogi. Jadącemu niedawno dużym vanem a poruszającemu 

się dodatkowo z nadmierną prędkością kierowcy zwrócono uwagę na fakt, że w Polsce 

obowiązuje ruch prawostronny. Kierowca odjechał a za parę minut przyjechał patrol 

policji, który otrzymał zgłoszenie od wspomnianego kierowcy, który twierdził, że 

uwaga została mu przedstawiona w sposób nieuprzejmy. „Co za wielka figura mieszka 

przy ul. Jerozolimskiej, że na jego interwencję przyjeżdża policja w takiej sprawie?” 

 

Pani Wiesława Olejnik: 

 Co dalej z nierównym chodnikiem na ul. Narutowicza i z krawężnikami ul. Belzackiej 

od ul. Kobyłeckiego do Polomarketu? Mimo deklarowanych terminów nadal te rzeczy 

zrobione nie są. 

 Na jakim etapie jest sprawa zamontowania tablic informacyjnych rad osiedli na 

osiedlach na terenie miasta? 

 W bloku TBS przy ul. Iwaszkiewicza znajduje się winda, która zamontowana była dla 

osoby niepełnosprawnej, która już w tym miejscu nie mieszka obecnie i winda tam 

jest zupełnie niepotrzebna. Być może ta winda mogłaby służyć komuś innemu? Proszę 

o zainteresowanie się tą sprawą. 

 

Pan Rafał Czajka:  

 Na jakim etapie jest obecnie wycena murku oporowego wzdłuż ulicy Polnej na 

odcinku Kostromska-Daniłowskiego? 

 

 

 

Punkt 6 

 

Protokół zespołu kontrolnego Komisji Rewizyjnej z kontroli Domu Dziecka  

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 z działalności Prezydenta Miasta miedzy sesjami 
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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 8 

Informacja Przewodniczącego Rady Miasta dotycząca interpelacji, które wpłynęły 

między XV a XVI 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. 

 

Przewodniczący Rady Miasta  - ogłosił 15 min. przerwy w obradach. 

 

Punkt 9 

Odpowiedzi na zapytania radnych.  

 

Odpowiedzi na pytania pana Grzegorza Lorka: 

 Pan Adam Karzewnik: „O godzinie 10 było umówione spotkanie z projektantem, 

wykonawcą i pracownikiem ZDiUM i te kwestie mają być wyjaśniane. Informacji na 

ten temat jeszcze nie mamy.” 

Pan Krzysztof Byczyński: „Tam dochodzi do pewnego nieporozumienia z 

mieszkańcami. Te korekty wysokościowe  - dosłownie korekty – mają miejsce na 

prośbę poszczególnych właścicieli nieruchomości a nie dlatego, że wykonawca się 

pomylił. To dzisiejsze spotkanie dotyczy również regulacji wysokości włazów do 

studzienek kanalizacji sanitarnej dla zapewnienia  tej regulacji musi być zgoda 

wykonawcy, bo wykonawca udzielił pierwotnie na tę pracę gwarancji. Chodzi o to, 

żeby prowadzone obecnie prace nie spowodowały utraty gwarancji. Szczegóły będą 

dzisiaj ustalone i jeśli będzie taka potrzeba to również te informacje możemy 

przekazać panu radnemu.” 

 Pan Andrzej Kacperek: „Przepisy, które weszły w życie 25 sierpnia dotyczące 

funkcjonowania sklepików szkolnych oraz stołówek szkolnych – w mojej ocenie było 

to wielkie chyba nieporozumienie. Wprowadziło ogromny zamęt. Biorąc pod uwagę 

brak vacatio legis nikt w zasadzie nie był przygotowany do wprowadzenia tych 

przepisów w życie. Ta uwaga pana radnego jest słuszna, bo gdybyście państwo 

zechcieli porozmawiać z przedsiębiorcami, którzy prowadzą sklepiki, którzy 

prowadzą bary w szkołach ponadgimnazjalnych i to jeszcze w takich sytuacjach, gdzie 

w szkołach mamy bazę sportową i jest ona wynajmowana zarówno w soboty jak i w 

niedzielę gdzie przyjeżdża wiele osób z zewnątrz i mimo funkcjonowania baru 

państwo nie mogą napić się chociażby kawy to chyba jest to wielkim 

nieporozumieniem. Rozmawiałem po rozpoczęciu roku szkolnego z obecną p.o. 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, panią Dobrzańską. Okazuje się, 
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że służby sanitarne w ogóle nie były przygotowane i chyba w dalszym ciągu nie są 

przygotowane do tego, aby przeprowadzać kontrole, żeby przeprowadzać kontrole 

skuteczne. Na terenie właściwości PPIS odbyło się szkolenie z pracownikami obsługi 

stołówek i osobami, które prowadzą właśnie te sklepiki czy bary w szkołach, gdzie 

ustalono pewne zasady. Jeżeli chodzi o szkoły ponadgimnazjalne to one są wyłączone 

z właściwości PPIS i do kontroli w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie naszego 

miasta właściwy jest Wojewódzki Inspektor Sanitarny. Biorąc pod uwagę to, że 

rzeczywiście mogą być do obrotu zakazane artykuły spożywcze to jedynym 

właściwym do dokonania kontroli jest WIS w Łodzi. Być może takie kontrole będą 

przeprowadzane.” 

Odpowiedzi na pytania pana Krzysztofa Kozłowskiego:  

 Pan Adam Karzewnik: „Sprawa się w dalszy ciągu toczy. Ja mam już przygotowaną 

po konsultacjach umowę. Myślę, że w przyszłym tygodniu spotkamy się panem 

prezydentem, żeby omówić treść tej umowy i będziemy procedować. MZGK ma 

umowę do końca marca czyli jest jeszcze trochę czasu, żeby podejmować decyzję.” 

 Pan Andrzej Kacperek: „Targowisko na ul. Wyzwolenia w naszej ocenie funkcjonuje 

dobrze, cieszy się uznaniem wśród mieszkańców osiedla i nie tylko. Nie mamy 

jakichkolwiek planów, które zmierzałyby do zmiany istniejącego stanu jeśli chodzi o 

funkcjonowanie tego targowiska.” 

 Pan Adam Karzewnik – odnosząc się do stanu ul. Jerozolimskiej: „Będziemy mieli tę 

sprawę na uwadze i rozważymy możliwość położenia tam nowej nawierzchni.” 

 

Odpowiedź na pytanie pana Przemysława Winiarskiego:  

 Pan Jacek Hofman; „Odnośnie ulicy Rolniczej – ta sprawa będzie przedmiotem 

jutrzejszych obrad Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ponieważ ta część 

drogi publicznej jest ciągiem pieszo-rowerowym. Jest tutaj pewna niejasność co do 

obowiązywania z jednej strony zakazu postoju na ścieżce rowerowej ale z kolei jeżeli 

to jest chodnik (a jest to też w części chodnik to obowiązuje przepis, który mówi, że 

jest dopuszczalny postój, zatrzymywanie pod warunkiem zachodnia tej szerokości 1,5 

m. Dlatego też nie można jednoznacznie stwierdzić jakie zasady tam obowiązują 

odnośnie zatrzymywania i postoju. Potwierdzam, że były takie kontrole i faktycznie 

pojazdy tam znajdowały się. Wobec tych niejasności musi to być do końca 

wyjaśnione, aby działania straży miejskiej i policji były w tym zakresie jednakowe. 

Pan Przemysław Winiarski: „Ustawieni znaku zakazu zatrzymywania i postoju utnie 

w tej sprawie wszelkie wątpliwości.” 

Pan Krzysztof Chojniak: „Jest to oczywiście kwestia do dyskusji na Komisji 

Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i tu z panem komendantem wstępnie 

rozmawialiśmy. Ja wiem, jaka intencja przyświeca panu radnemu natomiast myślę, że 

warto rozważyć też i takie rozwiązanie: w sytuacji, kiedy jest ciąg pieszo rowerowy i 

tak jak pan komendant powiedział, że tutaj przepisy niejednoznacznie na ten temat się 

wypowiadają i nałożenie kary dziś mogłoby być zakwestionowane dlatego, że jest ten 

drugi przepis dotyczący chodnika, że jeśli jest ta szerokości 1,5 metra to wtedy jest ok. 

Warto rozważyć taka sytuację, zanim takie znaki by się ewentualnie pojawiły czy 

lepiej – w sytuacji kiedy ta szerokość jest dostateczna tzn. jeśli kierowca zaparkuje 

auto i pozostanie 1,5 metra nie dopuszczać jednak tego, bo w sytuacji kiedy to 

parkowanie odbywałoby się wzdłuż jezdni zaburza się tutaj płynność ruchu na  samej 

jezdni. Trzeba byłoby to wyważyć, dlatego że z myślą tylko o rowerzystach z kolei 

utrudniamy kierowcom, którzy gdzieś ta auta muszą zatrzymywać odwiedzając tych 

ludzi czy podjeżdżając na chwilę. Dlatego warto to przedyskutować. Ja się 

jednoznacznie tu nie wypowiadam w jedną czy w drugą stronę.” 
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Pan Przemysław Winiarski: „Jeżeli jest taki ciąg pieszo-rowerowy to rowery  

są zobowiązane z niego korzystać. Wykroczeniem jest korzystanie wówczas z jezdni. 

W praktyce zostawienie przesmyku 1,5 m będzie prowadziło do sytuacji 

niebezpiecznych dlatego, że rowery będą miały obowiązek poruszania się  po tym 

ciągu pieszo-rowerowym w dwóch kierunkach a tam poruszają się również piesi. 

Uważam, że jeżeli  ktoś ma potrzebę zatrzymania się czy postoju może to zrobić 

bezpiecznie po drugiej stronie ulicy a dopuszczanie postoju (bo można byłoby np. 

dopuścić zatrzymanie się) na ścieżce rowerowej nie powinno mieć miejsca.” 

 Pan Jacek Hofman: „Oczywiście musimy sprawdzić sygnał o porzuconych pojazdach 

na ul. Nałkowskiej. Jeżeli jest to w pasie drogowym to będzie to w drodze szybkiej 

interwencji załatwione. Problem jest wtedy, kiedy te samochody pozostawione są na 

terenach innych niż droga publiczna.” 

 Pan Krzysztof Byczyński: „Sokolnika jeszcze nie ma. Są pewne procedury i to nie 

ZDiUM tutaj ponosi z tego tytułu winę. Mam przed sobą pismo informujące, że w 

piątek ma się odbyć wizja lokalna dla potwierdzenia w terenie prawdziwości 

informacji złożonych przez nas we wniosku.” 

Pan Przemysław Winiarski: „Kruki mają taki zwyczaj, że o 12 tam mało są aktywne. 

Obawiam się, że o godz. 12 problem może zostać niezauważony.” 

 Pani Małgorzata Majczyna: „Jeśli chodzi o ulice Roosevelta  - mamy ukończoną 

dokumentację projektową i przed nami wyzwanie tj. zdobycie decyzji, która pozwoli 

na realizację tej drogi. Ta decyzja ma swoje konsekwencje. Ona w części zawiera 

uprawnienie do przejęcia terenów prywatnych, które służyłyby realizacji celu 

podstawowego czyli przebudowy ulicy. Póki co nie ma możliwości aplikowania do 

RPO i zdobycia pieniędzy ponieważ tam głównym argumentem jest współpraca czyli 

partnerstwo z powiatem sąsiednim. Powiat sąsiedni czyli nasz powiat ziemski wycofał 

się ze wspólnego złożenia wniosku w związku z czym zostaliśmy sami. W tej chwili 

przed nami taka trudna analiza: co zrobić z tym dokumentem, który otrzymaliśmy od 

projektanta? Czy wdrażać go w życie na całej długości, zabierać ludziom ziemię pod 

zatoki autobusowe, pod poszerzenie pasa drogowego a potem nie robić nic? To chyba 

nie jest słuszna droga. Myślę, że z całej tej dokumentacji trzeba będzie wyjąć etap 

niezbędny i sądzę, że takim etapem będzie przede wszystkim przebudowa 

skrzyżowania z ul. Żelazną (rondo) i być może przebudowa odcinka ul. Roosevelta do 

ul. Wroniej. Nad tym musimy się pochylić na radzie technicznej lub w jakimś innym 

trybie bo sądzę, że trzeba będzie tu podjęć jakąś szybką decyzję.” 

Pan Przemysław Winiarski: „Warto, żeby społeczeństwo wiedziało dlaczego powiat 

ziemski wycofał się ze wcześniejszych ustaleń i deklaracji.” 

Pani Małgorzata Majczyna: „Po ogłoszeniu warunków konkursu okazało się, że 

punkty zdobędziemy tylko wtedy, kiedy nasze drogi (powiatowa ziemska i grodzka) 

będą łączyły się z siecią TNT. I tak naprawdę lokalizacja węzła autostradowego 

zmieniła się na Kamieńsk a nasze drogi absolutnie się z Kamieńskiem nie łączą. To 

spowodowało bezpośrednio, że nie uzyskamy punktów w tym konkursie. Natomiast 

cała inwestycja szacowana jest na 12,5 mln zł. My sami tego nie udźwigniemy 

zwłaszcza, że w przyszłym roku realizujemy prace przy obwodnicy, rondo 

sulejowskie – dużo inwestycji kapitałochłonnych przed nami. Najlepszym 

rozwiązaniem wydaje się być wybieranie tych etapów pośrednich. Należy ustalić 

priorytet – i być może właśnie skrzyżowanie, o którym pan radny mówi (Roosevelta-

Żelazna)  a dalej w konsekwencji będziemy wdrażać kolejne odcinki tak, aby 

dokumentacja się nie zmarnowała.” 

 Pani Małgorzata Majczyna: „Jeśli chodzi o łącznicę – w projekcie budżetu, który 

państwo będziecie głosować w grudniu są zabezpieczone pieniądze (3mln zł) na rok 
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2017 na realizację tego zadania. Dokumentacja jest złożona. Przed nami przyszły rok 

czyli możliwość pozyskana decyzji ZRID-owskiej  i wypłaty należnych odszkodowań. 

Kwota za te odszkodowania będzie znana po opracowaniu decyzji o ustaleniu 

odszkodowania. Te decyzje będzie wydawał organ zastępczy. Będziemy ok. marca – 

kwietnia wnioskować do państwa o zabezpieczenie środków na wypłatę odszkodowań 

w roku 2016. 

Odpowiedzi na pytania pani Wiesławy Olejnik: 

 Pan Krzysztof Byczyński: „Nie mam zgody na wycinkę drzew, które umożliwiłyby mi 

zaproponowanie wymiany chodnika na znacznej długości. Prowadzone są tam w 

dodatku prace budowlane (róg ul. Dzielnej i Narutowicza), gdzie dojeżdża z 

materiałami budowlanymi sprzęt. Te prace na tym etapie nie są nawet wskazane. 

Oczywiście mam to zapisane i będziemy to chcieli planowo zrealizować w 

późniejszym terminie. Teraz się tego nie da zrobić. Wymiana krawężników na 

wspomnianym odcinku ul. Belzackiej po stronie północnej jest w trakcie realizacji. 

Podpisałem na to zlecenie.” 

 Pani Beata Szulc: „Jesteśmy na etapie  formułowania zapytania cenowego. Wzór 

umowy przekazaliśmy do biura prawnego i oczekujemy na zaparafowanie przez radcę 

prawnego. Po zaparafowaniu oczywiście skierujemy zapytanie cenowe do 

przynajmniej trzech oferentów i wybierzemy najkorzystniejszą cenowo ofertę. W tym 

roku zakupimy 2 tablice bo jest koniec roku i nie mamy środków finansowych na ten 

cel. Wpłynęły wnioski z dwóch rad osiedli czyli jakby zapotrzebowanie na dwie 

tablice. W tym roku możemy to zrealizować. A jeżeli wpłyną od innych rad osiedli – 

będziemy rozważać, ale realizacja dopiero w przyszłym roku.” 

Pani Wiesława Olejnik: „Zastanawia mnie tempo. Skoro tempo naszych rozmów, 

obietnic, obiegu dokumentów prawnych czy innych… to skoro miesiąc temu mówił o 

tym radny a dziś dowiadujemy się, że tylko właściwie skierowaliśmy zapytanie i nadal 

nie robimy nic to budzi to niepokój. Prośba o szybsze działanie w tej kwestii bo dla 

mieszkańców to ważne.” 

 Pani Elżbieta Sapińska: „Rzeczywiście jest winda, której nikt nie użytkuje. Póki co nie 

demontujemy tej windy bo mieliśmy wniosek z ulicy Przemysłowej a w tej chwili 

jesteśmy w trakcie realizacji tam podwórza. W przyszłym roku będziemy się przenieść 

tę windę.” 

 

Odpowiedzi na pytania pana Jana Dziemdziory: 

 Pan Krzysztof Byczyński: „W kwestii odbioru popiołu – właściciel firmy, z którą 

mamy zawartą umowę został pouczony pisemnie, zdyscyplinowany w tej kwestii. 

Tłumaczy się, że worki są odporne na wyższe temperatury. Nie mieści się to jednak w 

zapisie Regulaminu Utrzymania Porządku i Czystości w Mieście, który państwo 

zatwierdziliście. Na 2 grudnia zorganizowałem za przyzwoleniem pana prezydenta 

Karzewnika takie spotkanie z przedsiębiorcami, żeby omówić pewne kwestie, które 

mogłyby spowodować pewne zmiany w regulaminie – ale to dopiero przyszłościowo, 

bo umowę mamy zawartą z firmami do końca przyszłego roku. Na początku 

przyszłego roku chciałbym ewentualnie rozstrzygnąć przetarg na lata następne. 

Natomiast ta kwestia odbioru popiołu trochę nas wszystkich zaskoczyła i firma została 

w tej materii zdyscyplinowana. Część mieszkańców przyjęła rozwiązanie 

zaproponowane przez firmę ze zrozumieniem i traktuje to jako pewną frakcję 

segregowanych odpadów.” 

 

Odpowiedzi na pytania pana Rafał Czajki: 

 Pan Adam Karzewnik: „Temat murku oporowego nie został jeszcze podjęty.” 
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Pan Rafał Czajka: „Kiedy zostanie podjęty? Czemu nie ma zainteresowania tą 

sprawą?’ 

Pan Adam Karzewnik: „Potrzebne są pieniądze, żeby zlecić komuś jakąś wycenę. To 

nie jest prosta sprawa – chodzi o ewentualne zagrożenie budowli w postaci garaży. 

Pieniądze potrzebne są nie tylko na wycenę, ale również na realizacje tej ścieżki w 

przyszłości, jeśli udałoby się ją zrealizować jakimś niewielkim kosztem.” 

Pan Rafał Czajka – zapytał, czy w projekcie budżetu miasta pan prezydent przewidzi 

środki na wycenę tego murku? 

Pan Adam Karzewnik: „Tych środków budżet nie przewiduje, ale w trakcie roku 

będzie możliwe uzyskanie wolnych środków, która będziemy mogli ewentualnie na 

ten cel zadysponować.” 

Pan Rafał Czajka: „Czy wycena jest możliwa do realizacji w I półroczu 2016 r.?” 

Pan Adam Karzewnik: „Wycena jest możliwa – kwestią pozostaje czy w tym czasie 

pojawią się odpowiednie wolne środki.” 

 Pan Bogdan Munik: „W projekcie budżetu na rok 2016 znajduje się zadanie pt. 

Budowa ronda  i kwotę, która jest zapisana na rozpoczęcie prac projektowych. Tylko 

teraz od pana będzie zależało czy będzie pan za budżetem czy przeciwny.” 

 Pan Marek Konieczko – odpowiadając na pytanie dot. oddziału chorób wewnętrznych: 

„Pan radny się myli, to nie jest wczesny Gierek – wówczas wyglądało to 

zdecydowanie inaczej. Niestety nie dysponuję zdjęciami. Jeżeli chodzi o 

termomodernizację budynku to nie jest to tylko oddział wewnętrzny – te okna są z lat 

60, są one nietypowe i należy wymienić je całkowicie po tej stronie budynku. Są one 

sukcesywnie wymieniane i wnioski stosowne są składane w wieloletnich planach 

renowacji szpitala. O ile dobrze pamiętam – jeżeli chodzi o tę część modernizacji (bo 

to nie są tylko okna, to jest wymiana sieci grzewczych, ocieplenie budynku, wymiana 

rur, wymiana kaloryferów) – rząd wielkości tylko tego pionu wynosi ponad 2 mln zł. 

Jest on zaplanowany na lata 2016-2018 i jest złożony u Marszałka Województwa. Z 

wielką przyjemnością usłyszałem opinię, żeby Rada wystąpiła do Prezydenta Miasta 

w sprawie udzielenia pomocy szpitalowi w tym zakresie – na następnej sesji stosowny 

wniosek złożę i na pewno znajdzie on swoje wielkie wystąpienie w budżecie miasta, 

za którym wszyscy państwo podniosą rękę.”   

Pan Piotr Gajda: „Moje poparcie ma pan na pewno.” 

 Odnosząc się do kwestii dotyczących muzeum pan Adam Karzewnik powiedział: 

„Wyjaśnimy sprawę i postaramy się panu odpowiedzieć.” 

 Pan Adam Karzewnik; „Oczywiście ubiegając się o środki z Funduszu Spójności i 

realizację tego przedsięwzięcia rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków 

musimy osiągnąć odpowiedni efekt Jednym z tych efektów jest uzyskanie dobrych 

parametrów ścieków odprowadzanych z oczyszczalni (ten parametr osiągnęliśmy już 

dawno). Drugim efektem, który musimy osiągnąć to mamy wykazać się efektem 68,5 

tys. osób podłączonych do kanalizacji sanitarnej w aglomeracji i 98% podłączonych 

osób w aglomeracji(decyzja Komisji Europejskiej). W innym dokumencie mamy 

podłączenie 1500 osób do nowowybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej. Dzięki 

wprowadzeniu takiego programu, który WFOŚiGW wprowadził i z którego 

skorzystaliśmy mamy podpisaną już umowę z dwoma firmami, które poprzez nas 

wykonują podłączenia kanalizacji sanitarnej nieruchomości, tam gdzie była  ta 

kanalizacja budowana przy pomocy tych funduszy z FS. Oprócz tych środków 

pochodzących z WFOŚiGW również nasze miasto wyasygnowało środki na te koszty 

niekwalifikowane w tym programie funduszowym (projektowanie, nadzór inwestorski 

i inwentaryzacja geodezyjna). Do końca roku ma być tych przyłączy wybudowanych 

ponad 200 co w sumie z tych wcześniejszych podłączeń, które realizowali właściciele 
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nieruchomości będzie około 1000. Zgodnie z tą umową podpisaną z NFOŚiGW 

będzie brakowało około 500 osób. My pozyskaliśmy teraz dostęp do takiego programu 

ewidencji ludności, którym sprawdzamy ale faktycznie tam jest tych osób w danej 

nieruchomości. Bo wskaźnik, który był przyjmowany – 2,6 osoby na daną 

nieruchomość jest troszkę zaniżony, u nas jest więcej tych osób. Jeśli z tych wyliczeń 

wyjdzie, że nie osiągniemy tego wskaźnika to oczywiście zwrócimy się do NFOŚiGW 

o przedłużenie terminu jego osiągnięcia. Myśleliśmy, że mieszkańcy będą się szybko 

chcieli przyłączać do tej sieci, bo to powoduje niższe koszty – przy założeniu, że 

ścieki rzeczywiście są gromadzone w szczelnych szambach. W tej chwili wyliczamy 

ten wskaźnik jaki on faktycznie jest – gdyby brakło to zwrócimy się o przedłużenie 

tego terminu, który jest póki co ustalony na  dzień 31 stycznia 2016 roku. Gdybyśmy 

się nie wywiązali to nie jest to kara – po prostu nastąpiłoby zmniejszenie 

dofinansowania na budowę sieci kanalizacji sanitarnej. 

 

Odpowiedzi na pytania pana Ludomira Penciny: 

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

Termin  umowny to 15 grudnia. W przyszłym roku mamy w projekcie planu 

zabezpieczony 1 mln zł na wkład własny i będziemy czekać na ogłoszenie konkursu 

przez WFOŚiGW – takiego samego, w jakim uzyskał dofinansowanie Park im. 

Poniatowskiego. Oczywiście to jest loteria, to konkurs – będziemy robić wszystko, 

żeby wygrać te pieniądze.” 

 Pan Jacek Hofman: „Ja oczywiście zleciłem przeprowadzenia kontroli na ul. 

Garncarskiej. Jakiś czas temu po naszych interwencjach te dolne kondygnacje zostały 

zamurowane natomiast faktycznie może jeszcze te górne okna zostały i wiatry 

spowodowały, że one otwierają się i stwarzać mogą zagrożenie. Zleciłem to do 

kontroli i myślę, że to szybko zostanie naprawione. 

 

Odpowiedzi na pytania pana Mariusza Staszka: 

 Pani Małgorzata Majczyna: „Cyklodrom zostanie ukończony w terminie – zgodnie z 

umową do końca listopada. Trwa już montaż zabawek. Już naprawdę niewiele 

brakuje.” 

 Pan Adam Karzewnik; „Nie mamy w planie inwestycyjnym budowy parkingu na ul. 

Rakowskiej. Oczywiście w trakcie roku będziemy mieli to na uwadze. 

Przeanalizujemy czy jakieś środki będą, czy inne potrzeby nie będą pilniejsze – 

zobaczymy.” 

 

 

 

 

Punkt 9 

 

Sprawy różne.  

 

Pani Krystyna Czechowska poruszyła kwestię bezpieczeństwa na obiekcie OSiR przy ul. 

Belzackiej – linarium. Dziecko jednej z mieszkanek miasta uległo tam wypadkowi rozcinając 

podczas upadku głowę o śrubę – śruby nie są zabezpieczone. Kto odpowiada za to? Czy to do 

OSiR powinna zgłosić się mieszkanka ewentualnie z dokumentami dot. zgłoszenia tego 

wypadku? 
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Pan Leszek Heinzel: „Zarządcą tego obiektu jest OSiR. Informacja jest zawarta w 

regulaminie. OSiR jest właściwym podmiotem do którego należy się zgłosić.” 

 

 

Pan Przemysław Winiarski – wyraził zaniepokojenie odpowiedzią na pytanie dotyczące 

wycinki drzew na ul. Kostromskiej. Decyzję o wycince podpisał Wójt Gminy Grabica. Czy 

miasto nie traci kontroli nad zielenią miejską nie występując do organy wydającego decyzję 

zastępczą z odpowiednią opinią? 

 

Pan Andrzej Kacperek – powiedział, że organ wydający decyzję w tym zakresie działa w 

oparciu o przepisy Ustawy o ochronie przyrody a te przepisy określają przypadki, w których 

możliwe jest wydanie zgody a więc pozytywnej decyzji na usunięcie drzew. Organ zawsze 

musi zważyć, że naczelną zasadą określonej tą ustawą jest kwestia ochroni elementów 

środowiska naturalnego i elementów przyrody. 

 

Pan Przemysław Winiarski – zapytał, czy miasto jest stroną takiego postępowania. Czy jest 

informowane o takiej decyzji i czy przysługuje mu prawo odwołania od takiej decyzji? 

 

Pan Andrzej Kacperek – stwierdził że gmina nie jest stroną i nie przysługują jej żadne środki 

prawne w tej sprawie. Ten, kto wnioskuje jest stroną. 

 

Pani Wiesława Olejnik – poinformowała, że powołany został w dniu dzisiejszym Klub 

Radnych Prawa i Sprawiedliwości, w skład którego wchodzą następujący radni: G. Lorek, W. 

Olejnik, Ł. Janik, K. Kozłowski, S. Dajcz, P. Gajda. Przewodniczącym Klubu został pan 

Grzegorz Lorek. 

 

Pan Marian Błaszczyński – poinformował, że termin następnej sesji planowany jest na dzień 

18 grudnia 2015 r. (g. 16.00) 

 

 

Punkt 12 

 

Zamknięcie obrad XVI Sesji.   

 

 

Wobec wyczerpania porządku Przewodniczący Rady Miasta, pan Marian Błaszczyński 

zamknął posiedzenie XVI Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta 

 

   Marian Błaszczyński 
 

 

 

 

 

Protokół na podstawie dźwiękowego  
zapisu przebiegu obrad sporządził: 

 

Jan Winiarski  


