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PROTOKÓŁ NR XVII/15 

 

z XVII Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, 

która odbyła się w siedzibie Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim, 

ul. Pasaż Karola Rudowskiego 10  

w dniu 18 grudnia 2015 roku 

w godz. 1100-1400 
 

 

 

Punkt 1 

 

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad 

 

Pan Marian Błaszczyński – otworzył XVII 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 XVII Sesji Rady Miasta: 

 

1. Marian Błaszczyński 

2. Bronisław Brylski 

3. Rafał Czajka 

4. Urszula Czubała 

5. Sławomir Dajcz 

6. Jan Dziemdziora 

7. Marlena Wężyk-Głowacka 

8. Piotr Gajda 

9. Łukasz Janik 

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.  

Nieobecna podczas XVII Sesji była pani radna Krystyna Czechowska. 
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Punkt 2 

 

Przyjęcie zmian do porządku obrad. 

 

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie zmian do porządku obrad. 

3. Podjęcie uchwał w sprawie: 

3.1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej; 

3.2. zmiany budżetu Miasta na 2015 rok;   

3.3. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta (na lata 2016-2034) wraz z I 

autopoprawką Prezydenta Miasta z dnia 04.12.2015 r. 

a) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej; 

b) odczytanie opinii Komisji Rady Miasta; 

c) przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

wraz ze zmianami wprowadzonymi przez Prezydenta Miasta; 

d) dyskusja; 

e) głosowanie. 

3.4. uchwalenie budżetu Miasta na 2016 rok wraz z I autopoprawką Prezydenta Miasta  

z dnia 04.12.2015 r. 

a) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej; 

b) odczytanie opinii Komisji Rady Miasta; 

c) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz ze zmianami wprowadzonymi 

przez Prezydenta Miasta do projektu uchwały budżetowej; 

d) dyskusja; 

e) głosowanie; 

3.5. przekazania Policji środków finansowych z przeznaczeniem na rekompensatę 

pieniężną dla policjantów za ponadnormatywny czas służby oraz nagrody za 

osiągnięcia w służbie; 

3.6. 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 

3.7. zmiany uchwały w sprawie pomocy dla rodzin wielodzietnych w ramach Programu 

„Rodzina +4” ; 

3.8. zamiany prawa własności nieruchomości położonej przy Al. Armii Krajowej, 

oznaczonej nr działek 296/120 o pow.0,0027 ha i 296/122 o pow. 0,0003 ha w obr. 

23 stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, na prawo 

użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy Al. Armii Krajowej, 

oznaczonej nr działki 296/119 o pow. 0,0039 ha w obr.23 stanowiącej własność 

gminy Miasto Piotrków Trybunalski, w użytkowaniu wieczystym „Społem” 

Powszechnej Spółdzielni Spożywców; 
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3.9. sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, niezabudowanej nieruchomości gruntowej 

położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dzielnej, w celu poprawienia 

warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej; 

3.10. sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste, w drodze przetargu 

nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność 

gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy  

ul. Wierzejskiej; 

3.11. sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego zabudowanej 

nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim oznaczonej numerem działki 

19/24 w obrębie 32; 

3.12. zmiany Uchwały Nr XXX/563/13 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego  

z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w 

skład mieszkaniowego zasobu gminy zmienioną Uchwałą Nr XXXII/630/13 Rady 

Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 24 kwietnia 2013 r. oraz Uchwałą Nr 

V/62/15 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 lutego 2015 r.; 

3.13. zmiany Uchwały Nr IV/43/15 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 

stycznia 2015 r. w sprawie utworzenia Piotrkowskiej Strefy Aktywności 

Gospodarczej; 

3.14. aktualizacji „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i 

paliwa gazowe dla miasta Piotrków Trybunalski na lata 2015-2030” przyjętych 

uchwałą nr XVIII/258/04 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 24 marca 

2004 r. w sprawie przyjęcia „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, 

energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Piotrków Trybunalski” – załącznik 

przesłany w wersji elektronicznej; 

3.15. stwierdzenia, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Parku Śródmiejskiego im. Jana Pawła II w Piotrkowie Trybunalskim nie narusza 

ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

miasta Piotrkowa Trybunalskiego”; 

3.16. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Parku Śródmiejskiego im. 

Jana Pawła II w Piotrkowie Trybunalskim; 

3.17. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w rejonie ulic: Al. Gen. Wł. Sikorskiego, Al. Concordii, drogi 

projektowanej, Agrestowej i Dworskiej w Piotrkowie Trybunalskim; 

3.18. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego; 

3.19. ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zamian za uiszczoną opłatę; 

3.20. zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych  

w granicach administracyjnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, których 

właścicielem lub zarządzającym jest miasto Piotrków Trybunalski oraz warunków  

i zasad korzystania z tych przystanków; 

3.21. przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2016 rok; 
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3.22. uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego na 2016 rok; 

3.23. określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do 

pierwszych klas szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest 

Miasto Piotrków Trybunalski; 

3.24. określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do 

pierwszych klas gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Miasto 

Piotrków Trybunalski. 

3.25. powołania komisji do dokonania zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników; 

3.26. skargi Wojewody Łódzkiego na uchwałę Nr XXV/458/12 w sprawie uchwalenia 

Statutu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego; 

4. Interpelacje i zapytania radnych. 

5. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych przez Radę Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

za I półrocze 2015 roku (stan na dzień 30 września 2015 roku) – materiał w wersji 

elektronicznej; 

6. Informacja z działalności Prezydenta Miasta miedzy sesjami. 

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

sesjami. 

8. Odpowiedzi na zapytania radnych. 

9. Sprawy różne. 

10. Zamknięcie obrad XVII Sesji. 

 

 

Pan Marian Błaszczyński – wprowadził następujące autopoprawki:  „Punkcie 3.5 oraz 3.14 

ulegają zamianie z uwagi na fakt, że w punkcie 3.5 zostanie przedstawiona Projektu założeń 

do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego na lata 2015-2030”;  w punkcie 3.25 – podjęcie uchwały w sprawie 

określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek 

niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego, a także osób prawnych i fizycznych prowadzących na ternie Miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, o których 

mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r.  

o systemie oświaty oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. w punkcie 

3.28 Podjęcie uchwały w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, w 

punkcie 3.29 podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów komisji stałych Rady Miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego.” 

 

Wobec braku uwag do przedstawionego porządku Przewodniczący Rady Miasta poddał 

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

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

 

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie zmian do porządku obrad. 

3. Podjęcie uchwał w sprawie: 
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3.1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej; 

3.2. zmiany budżetu Miasta na 2015 rok;   

3.3. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta (na lata 2016-2034) wraz z I 

autopoprawką Prezydenta Miasta z dnia 04.12.2015 r. 

a) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej; 

b) odczytanie opinii Komisji Rady Miasta; 

c) przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

wraz ze zmianami wprowadzonymi przez Prezydenta Miasta; 

d) dyskusja; 

e) głosowanie. 

3.4. uchwalenie budżetu Miasta na 2016 rok wraz z I autopoprawką Prezydenta Miasta  

z dnia 04.12.2015 r. 

a) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej; 

b) odczytanie opinii Komisji Rady Miasta; 

c) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz ze zmianami 

wprowadzonymi przez Prezydenta Miasta do projektu uchwały budżetowej; 

d) dyskusja; 

e) głosowanie; 

3.5. aktualizacji „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i 

paliwa gazowe dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2015-2030” przyjętych 

Uchwałą Nr XVIII/258/08 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 24 marca 

2014 r. w sprawie przyjęcia „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, 

energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Piotrków Trybunalski” – załącznik 

w wersji elektronicznej – prezentacja multimedialna; 

3.6. 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 

3.7. zmiany uchwały w sprawie pomocy dla rodzin wielodzietnych w ramach Programu 

„Rodzina +4” ; 

3.8. zamiany prawa własności nieruchomości położonej przy Al. Armii Krajowej, 

oznaczonej nr działek 296/120 o pow.0,0027 ha i 296/122 o pow. 0,0003 ha w obr. 

23 stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, na prawo 

użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy Al. Armii Krajowej, 

oznaczonej nr działki 296/119 o pow. 0,0039 ha w obr.23 stanowiącej własność 

gminy Miasto Piotrków Trybunalski, w użytkowaniu wieczystym „Społem” 

Powszechnej Spółdzielni Spożywców; 

3.9. sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, niezabudowanej nieruchomości gruntowej 

położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dzielnej, w celu poprawienia 

warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej; 

3.10. sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste, w drodze przetargu 

nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność 

gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy  

ul. Wierzejskiej; 
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3.11. sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego zabudowanej 

nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim oznaczonej numerem działki 

19/24 w obrębie 32; 

3.12. zmiany Uchwały Nr XXX/563/13 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego  

z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w 

skład mieszkaniowego zasobu gminy zmienioną Uchwałą Nr XXXII/630/13 Rady 

Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 24 kwietnia 2013 r. oraz Uchwałą Nr 

V/62/15 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 lutego 2015 r.; 

3.13. zmiany Uchwały Nr IV/43/15 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 

stycznia 2015 r. w sprawie utworzenia Piotrkowskiej Strefy Aktywności 

Gospodarczej; 

3.14. przekazania Policji środków finansowych z przeznaczeniem na rekompensatę 

pieniężną dla policjantów za ponadnormatywny czas służby oraz nagrody za 

osiągnięcia w służbie: 

3.15. stwierdzenia, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Parku Śródmiejskiego im. Jana Pawła II w Piotrkowie Trybunalskim nie narusza 

ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

miasta Piotrkowa Trybunalskiego”; 

3.16. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Parku Śródmiejskiego im. 

Jana Pawła II w Piotrkowie Trybunalskim; 

3.17. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w rejonie ulic: Al. Gen. Wł. Sikorskiego, Al. Concordii, drogi 

projektowanej, Agrestowej i Dworskiej w Piotrkowie Trybunalskim; 

3.18. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego; 

3.19. ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zamian za uiszczoną opłatę; 

3.20. zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych  

w granicach administracyjnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, których 

właścicielem lub zarządzającym jest miasto Piotrków Trybunalski oraz warunków  

i zasad korzystania z tych przystanków; 

3.21. przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2016 rok; 

3.22. uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego na 2016 rok; 

3.23. określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do 

pierwszych klas szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest 

Miasto Piotrków Trybunalski; 

3.24. określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do 

pierwszych klas gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Miasto 

Piotrków Trybunalski. 

3.25. określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek 

niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta 
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Piotrkowa Trybunalskiego, a także osób prawnych i fizycznych prowadzących na 

ternie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego niepubliczne inne formy wychowania 

przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 

7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości ich wykorzystania; 

3.26. powołania komisji do dokonania zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników; 

3.27. skargi Wojewody Łódzkiego na uchwałę Nr XXV/458/12 w sprawie uchwalenia 

Statutu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego; 

3.28. skargi na Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego; 

3.29. zatwierdzenia planów komisji stałych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

4. Interpelacje i zapytania radnych. 

5. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych przez Radę Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

za I półrocze 2015 roku (stan na dzień 30 września 2015 roku) – materiał w wersji 

elektronicznej; 

6. Informacja z działalności Prezydenta Miasta miedzy sesjami. 

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

sesjami. 

8. Odpowiedzi na zapytania radnych. 

9. Sprawy różne. 

10. Zamknięcie obrad XVII Sesji. 

 

 

 

Punkt 3 

 

Podjęcie uchwał 

 

 

Punkt 3.1 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

 
Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna 

Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna 

 

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

Nr XVII/221/15 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego 

 

Punkt 3.2 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2015 rok 

 
Opinie Komisji: 

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna  

Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna 
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W wyniku przeprowadzonego głosowania (13-0-9) Rada Miasta podjęła Uchwałę  

Nr XVII/222/15 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

 

Punkt 3.3 

 

Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta (na lata 2016-

2034) wraz z I autopoprawką Prezydenta Miasta z dnia 04.12.2015 r. 

 
Punkt 3.a 

Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej 

 

Pan Marian Błaszczyński – poprosił o odczytanie opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 

pana Rafała Czajkę (opinia w załączeniu do protokołu) 

 
Punkt 3.b 

Odczytanie opinii Komisji Rady Miasta 

 

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna 

Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego – 

opinia pozytywna; 

Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna. 

Komisja Oświaty i Nauki – opinia pozytywna. 

Komisja Kultury i Kultury Fizycznej – opinia pozytywna. 

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

pozytywna. 

Komisja Rewizyjna – przyjęła informację bez uwag – do wiadomości. 
 

Punkt 3c 

Przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz ze 

zmianami wprowadzonymi przez Prezydenta Miasta 

 

Pani Wiesława Łuczak:  „Wieloletnia Prognoza Finansowa jest wynikową zarówno 

przewidywanego wykonania tego roku jak i  projektu budżetu na przyszły rok oraz naszych 

przedsięwzięć, które są ujęte w wykazie przedsięwzięć do tej wieloletniej prognozy. Ta 

prognoza zapewnia realizację zadań na poziomie niezbędnym w ramach posiadanych 

środków przez wszystkie lata prognozy, obsługa długu mieści się w założonych limitach. 

Również wymóg z art. 242, aby wydatki bieżące nie przekraczały dochodów bieżących 

również jest spełniony.” 

 

Pan Grzegorz Lorek: „Wartość zadłużenia planowana na ten rok wynosi 108 mln zł, na koniec 

przyszłego – 129 mln zł, na koniec zaś 2017 r – 137 mln zł. Oznacza to, że zadłużenie 

wzrośnie o 28 mln zł co też oznacza, że w 2017 roku będzie to 40% planowanych dochodów 

– pod warunkiem, że te dochody będą takie, jakie są w dniu dzisiejszym, pod warunkiem, że 

liczba podmiotów gospodarczych nie będzie spadać i pod warunkiem, że ogólnie coś złego w 

finansach się nie wydarzy. Jeśli więc mielibyśmy sytuację z dnia dzisiejszego to w roku 2017 

zadłużenie naszego miasta w stosunku do planowanych dochodów wyniesie 40%. Jakie to 

będą odsetki w 2017 roku (31.12.2017)?  
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Pani Wiesława Łuczak: „Kwota odsetek – ja mogę oczywiście powiedzieć, jaką kwotę w tej 

chwili zabezpieczyliśmy w prognozie długu na sfinansowanie obsługi długu natomiast 

państwo sobie też doskonale zdajecie sprawę, że będzie ta kwota wynikową nie tylko 

zaciągniętej kwoty kredytu (czyli w ogóle długu, bo ten kredyt staramy się w trakcie roku 

pozyskiwać pożyczki preferencyjne i wtedy oprocentowanie jest również preferencyjne), ale 

również tego, jaka będzie stopa WIBOR. W tej chwili przyszło nam żyć w czasach chyba 

najniższej stopy referencyjnej i również WIBOR jest bardzo niski. W związku z tym nasze 

kredyty są bardzo tanie ponieważ oparte są na WIBORZE trzymiesięcznym powiększonym o 

marżę. Marże w czasach, kiedy zaciągaliśmy kredyty i WIBORY były dosyć wysokie w 

porównaniu do obecnego – były niskie. Dzięki temu korzystamy teraz na tym podwójnie. Na 

koniec 2017 r. planowana jest kwota 4,8 mln zł tytułem odsetek. My zakładamy oczywiście 

WIBOR wyższy, niż jest aktualnie ponieważ jest ryzyko, że on się nie utrzyma i dla 

bezpieczeństwa również na przyszły rok – kwota 3.2 mln zł. Jeśli chodzi o wysoki poziom 

zakładanego zadłużenia – ja mam świadomość tego, że 40% poziom zadłużenia w stosunku 

do dochodów jest może trochę niebezpieczny, niepokojący – wolałabym, żeby w ogóle to 

miasto nie korzystało z kredytów i mogło się rozwijać – niemniej jednak, jak państwo też 

słyszeliście na komisjach i mieliście możliwość zapoznać się z projektem budżetu na przyszły 

rok i z WPF – jesteśmy na tzw. przednówku unijnym czyli kończymy finansowanie projektów 

i osiąganie dochodów z projektów, które są nam już przyznane w umowach o dofinansowanie 

natomiast nie mamy jeszcze umów do przyszłych projektów, środki na inwestycje, które w tej 

chwili są to są środki zabezpieczające udział własny w zadaniach, które chcemy 

współfinansować środkami unijnymi – w związku z tym nie ma ich w dochodach. Czyli 

generalnie wartość dochodów – ten mianownik, do którego się pan odnosi, że zadłużenie 40% 

- nie zawiera środków z projektów unijnych. W momencie, kiedy zaczniemy pozyskiwać te 

środki dochody będą wyższe.  Poza tym generalnie dochody każdego roku przy normalnym 

rozwoju państwa, nie zakładając kryzysu i jakiegoś krachu – rosną w trakcie roku i dochody 

miasta również będą wyższe ponieważ staramy się prognozować i zakładać dochody również 

na planowany rok na poziomie bezpiecznym, w miarę pewnym. Natomiast jak wiadomo w 

trakcie roku, kiedy pozyskujemy różne środki zewnętrzne jak również własne dochody 

analizujemy i  zwiększamy te plany. Tak więc ja mam nadzieję, że tak jak kiedy 

wchodziliśmy w projekt dotyczący oczyszczalni kiedy tylko środki własne  były zakładane 

wychodziło wtedy, ze będziemy mieli zadłużenie 200 mln zł (na rok 2014) – nie ma tej kwoty 

długu a projekt jest na ukończeniu. Mam nadzieję, ze te kwoty w tej chwili tak zakładane się 

nie wypełnią i że to zadłużenie będzie niższe i ten procent zadłużenia będzie niższy.” 

 

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

Nr XVII/223/14 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta (na lata 2016-2034) 

wraz z I autopoprawką Prezydenta Miasta z dnia 04.12.2015 r 
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Punkt 3.4 

 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2016 rok wraz z I 

autopoprawką Prezydenta Miasta z dnia 04.12.2015 r. 

 

Pan Marian Błaszczyński – poprosił pana Bronisława Brylskiego o przedstawienie opinii 

Regionalnej Izby Obrachunkowej do projektu budżetu miasta na rok 2016 wraz z 

autopoprawką Prezydenta Miasta. (tekst opinii w załączeniu do protokołu).  

 

Pan Marian Błaszczyński – przedstawił opinie komisji Rady Miasta do przedmiotowego 

projektu uchwały: 

 

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna 

Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego – 

opinia pozytywna; 

Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna. 

Komisja Oświaty i Nauki – opinia pozytywna. 

Komisja Kultury i Kultury Fizycznej – opinia pozytywna. 

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

pozytywna. 

Komisja Rewizyjna – przyjęła informację bez uwag – do wiadomości. 

 

Pan Krzysztof Chojniak: „Projekt budżetu przewiduje dochody na rok 2016 w wysokości 

347,6 mln zł, wydatki na poziomie 367,9 mln zł. Warto podkreślić, że deficyt na poziomie 

20,3 mln zł będzie sfinansowany z kredytu, ale trzeba również powiedzieć, że w trakcie roku 

jak państwo wiecie pojawiają się pieniądze, które nazywamy wolnymi środkami z lat 

ubiegłych, które będzie można zadysponować również wprowadzając do budżetu. Poziom 

zadłużenia planowany na rok 2016  - 129 mln zł stanowi 37,1% w stosunku do dochodów, ale 

bardzo istotny wskaźnik, który obecnie jest brany pod uwagę zgodnie z nowymi zasadami 

oceny budżetu i stopnia zadłużenia miasta jest na poziomie 5,1% przy dopuszczalnym limicie 

wyliczonym dla naszego miasta – 11%. Nadwyżka operacyjna wynosi blisko 30 mln zł (29,6 

mln zł). Nadwyżka operacyjna bieżąca – 12,4 mln zł. Pani skarbnik w swojej wypowiedzi 

dotyczącej WPF mówiła o tym, że ten rok 2016 jest rokiem specyficznym jako że zamyka 

finansowo bieżącą i rozpoczyna nową unijną perspektywę finansową. Stąd też nie wszystkie 

pieniądze, które niewątpliwie pojawią się i którymi będziemy mogli dysponować mogą być 

ujęte w projekcie budżetu. To jest szczególny, specyficzny czas, kiedy już w niewielkim 

stopniu korzystamy jeszcze z pieniędzy z poprzedniej perspektywy a jeszcze nie możemy ani 

w pełny sposób korzystać, ani również precyzyjnie zaplanować tych środków, o które 

najpierw będziemy zabiegać (właściwie już to robimy)  i którymi będziemy mogli 

dysponować w przyszłości. Jest to kolejny rok obowiązywania nowych limitów zadłużenia. 

Warto podkreślić, że ten algorytm, który wskazuje na to, w jaki sposób powinniśmy 

dokonywać oceny (i w jaki sposób oceny dokonuje m.in.  RIO) kondycji finansowej miasta 

pod kątem możliwości inwestowania a więc zaciągania zobowiązań finansowych to bardzo 

istotnymi elementami są dochody i wydatki bieżące. W tym algorytmie różnica między 

dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi powiększona o dochody ze sprzedaży mienia 

liczona w stosunku do dochodów ogółem dla trzech lat poprzedzających dany rok, w którym 

rozpatrujemy sytuację finansową, kiedy to liczymy wydatki które musimy ponieść na spłatę 

rat i odsetek w stosunku do dochodów ogółem, a więc inaczej na obciążenie dochodów spłatą 

rat i odsetek – jeszcze raz podkreślam – najistotniejszymi elementami są właśnie dochody 
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bieżące i wydatki bieżące. Stąd też konieczna jest dyscyplina finansowa, dbałość o to, żeby 

tych wydatków bieżących nie rozwijać w sposób nadmierny a jednocześnie dbać o poziom 

dochodów bieżących. Konsekwentna dbałość o poziom dochodów bieżących jest niezwykle 

istotna bo ten algorytm, który starałem się zarysować jest nieubłagany i tutaj tych kwestii 

arytmetycznych  się nie da i dopóki dopóty będziemy konsekwentnie przestrzegać tego 

reżimu, takiej dyscypliny będziemy mogli spokojnie myśleć o inwestowaniu, o tym, aby 

nasze miasto rozwijać – ale trzeba zachować tę równowagę pomiędzy dochodami bieżącymi a 

wydatkami bieżącymi. Miasto nie ma problemów z utrzymaniem płynności finansowej i 

zdolności kredytowej. Warto podkreślić, że rok 2015 był rokiem bez zaciągania kredytu 

dzięki czemu miasto ma korzystne wskaźniki wyjściowe, korzystne wskaźniki bazowe. 

Dochody, które zostały zaplanowane oszacowano zgodnie z zasadą ostrożnego budżetowania 

czyli na poziomie najbardziej prawdopodobnym a wydatki w kwotach takich, które możemy 

uznać jako niezbędne przy bardzo oszczędnym i efektywnym gospodarowaniu. Zadania i cele, 

które są zaplanowane na rok 2016, które znajdują się projekcie budżetu na rok 2016 również 

wpisują się w cele średnio i długoterminowe a więc nie dotyczą tylko i wyłącznie  roku 

bieżącego i nie są one wpisywane tylko i wyłącznie czy głównie z myślą o roku bieżącym, ale 

cały czas te cele średnio i długoterminowe są brane pod uwagę. Budżet jest zgodny ze złotą 

regułą budżetu niezbędną dla zrównoważonego rozwoju. Dochody w pełni finansują wydatki 

bieżące i pozostaje nadwyżka operacyjne, którą już podawałem (29,6 mln zł). Nadwyżka 

operacyjna bieżąca a więc różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 

zaplanowana jest na kwotę 12,4 mln zł. Biorąc pod uwagę fakt, że nakłady majątkowe 

zaplanowane wynoszą blisko 50 mln zł należy stwierdzić, że ten projekt budżetu jest 

projektem budżetu prorozwojowego. Ta kwota 50 mln zł – pani skarbnik już o tym 

wspominała – jest w znacznej mierze takim zaczynem potrzebnym do pozyskania 

zewnętrznego finansowania. Mam  tutaj na myśli przede wszystkim  finansowanie unijne, bo 

to o czym już mówiliśmy i pani skarbnik i ja – na dzień dzisiejszy nie możemy w pełni podać 

liczb, którymi będziemy dysponować ani również bardzo precyzyjnie zaplanować również 

tych pieniędzy, które pozyskamy jako pieniądze zewnętrzne –głównie myślę tu o pieniądzach 

z programów unijnych. Te pieniądze, które są umieszczone w projekcie budżetu to jest w 

dużej mierze nasz wkład własny, konieczny do tego, aby ubiegać się o pieniądze zewnętrzne. 

W ramach tych 50 mln zł., które – powtarzam jeszcze raz – stanowią nasz wkład własny – 

najwięcej wydamy na drogi (ponad 20 mln zł), ponad 15 mln zł na gospodarkę mieszkaniową, 

komunalną i ochronę środowiska natomiast na szeroko rozumiane obiekty sportu i kultury 6,7 

mln zł. Biorąc pod uwagę fakt, że przyrost długu o 1 zł zapewni przyrost majątku o 2,5 zł ten 

projekt budżetu należy uznać jako efektywny. Ponieważ projekt, który państwu 

przedstawiliśmy racjonalnie łączy potrzeby mieszkańców z jednak ograniczonymi zasobami 

finansowymi miasta –jest projektem optymalnym. I wreszcie – powtórzę kwestie dotyczące 

wskaźników, poziomy zadłużenia wskazujących na to, że jest to projekt budżetu… Możemy 

go nazwać jako budżet bezpieczny a to ze względu na fakt, że poziom obciążenia dochodów 

obsługą długu wynosi 5,1% przy limicie wyliczonym dla naszego miasta w oparciu o 

algorytm, o którym mówiłem wcześniej, gdzie najistotniejszymi elementami jest różnica 

pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi. Ten limit wynosi 11%. Jest on 

spójny – przynajmniej na dzień dzisiejszy z założeniami do budżetu państwa, Wieloletnią 

Prognozą Finansową miasta zarówno w zakresie wykazu wieloletnich przedsięwzięć jak i 

wieloletnią prognozą długu, która spełnia do 2034 roku wszystkie ograniczenia wynikającego 

z art. 242 i 243 Ustawy o Finansach Publicznych. Przedstawione cechy budżetu a wcześniej 

podane liczby wskazują, świadczą o tym, że ten projekt budżetu spełnia wymogi prawne oraz 

w sposób optymalny zapewnia zaspokojenie potrzeb mieszkańców Piotrkowa 

Trybunalskiego. 
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Pan Grzegorz Lorek: „Chciałem podziękować pani skarbnik za dzielne odpowiadanie na moje 

pytania na komisjach. Przyznaję – bez dwóch zdań – bardzo fachowo przygotowany 

dokument, spełniający wszystkie kryteria. Inaczej RIO nie dałoby tak szybko tak dobrej 

opinii. Klub radnych PiS złożyło propozycje. Pierwszy raz zdarzyło się mojej karierze 

zawodowej żeby nowy organ odpowiadał na tę propozycję a nie prezydent. Ale widać w 

Piotrkowie prezydent nie chce podpisywać się pod czymś. Uważam, że można było się w 2-3 

zdaniach się do tego odnieść. Spodziewaliśmy się odpowiedzi negatywnej więc po co pisać 

jakieś rozwlekłe rzeczy dotyczące wskaźników jak wiadomo o co chodzi. Nie będę tutaj 

przytaczał naszych propozycji bo obradujemy przecież nad budżetem, ale odniosę się do 

jednej tylko rzeczy mianowicie do naszej propozycji dotyczącej zniesienia opłat za handel. 

Taka rzecz dzieje się w wielu miastach – ja przytoczę Warszawę. Uchwała o rezygnacji z 

poboru opłat targowych została podjęta jednogłośnie. „To gest w kierunku kupców i 

przedsiębiorców” – H. Gronkiewicz-Waltz. Ja tę sprawę o tyle wnikliwie zbadałem, że 

inicjatorem tej propozycji był klub SLD, który współrządzi wraz z PO w Warszawie. Jak 

państwo słyszeliście (ja tutaj cytuję Wspólnotę) uchwała została podjęta jednogłośnie. W 

wielu miastach Polski takie uchwały przechodzą. Mówię o tym, bo słyszałem, że ktoś nazwał 

to bolszewią – widocznie bolszewicy są w Warszawie a tutaj ich nie ma. To już do sumienia 

tych, którzy to mówią i którzy podzielają jakiś światopogląd albo im się bardzo zmieniło. 

Przedłożyliśmy też kartę rodziny dotyczącą opłaty śmieciowej. Wczoraj zapytałem na komisji 

ile my tym mamy rodzin objętych. Usłyszałem, że karta obejmuje 92 rodziny. Wiecie – 

jakbyście  troszeczkę byli  inteligentni, to byście dopisali nowelę ustawy dającą możliwość 

dopłaty śmieciowej i byście nas zatkali i zaskoczyli dlatego, że w tym wypadku nie byłyby to 

w ogóle żadne pieniądze. Ale cóż – nie ma się czego dobrego spodziewać. Wiele się mówi o 

tym, czego PiS żąda.  Jestem upoważniony do tego, co mam powiedzieć. PiS nie żąda 

wiceprezydentów, nie żąda sekretarza, nie żąda pełnomocników, członków rad nadzorczych i 

jakichkolwiek stanowisk w organie wykonawczym. Takich postulatów nie mamy i proszę nie 

opowiadać dyrdymałów czego my tam nie żądamy. Mianowicie my mówimy o koalicji a nie 

śmiesznym dokumencie wykupujących radnych tak bym to określił przez lata, lat ostatnich 

dziesięć. Mówimy o koalicji dla miasta, o koalicji, w której będziemy rozmawiać wspólnie i 

ze wszystkimi o tych stanowiskach, gdzie będą ogłoszone konkursy. Ja bardzo dobrze 

rozumiem, że prezydent chce współpracować z ludźmi, którym ufa i dlatego nie mam 

zamiaru, nie mamy zamiaru tego podważać i dyskutować szczególnie, że przez rok – mogę 

powiedzieć – spotkałem w urzędzie wielu fachowców i nie dziwię się, że ktoś chce z nimi 

współpracować i im ufa. Też bym tak robił. Dlatego po długim namyśle ja bym tego dalej nie 

kontynuował w sensie narzucania  tylko bym rozpoczął dyskusję ze wszystkimi. Przestałbym 

kupować radnych potajemnie i nie wiadomo za co a potem i tak tego nie realizował. Nie 

jestem zadowolony z tego, że jest 12 do 10 – może będzie za chwilę 11 do 10 i doprowadzimy 

do kryzysu  w mieście. Ja tylko zacząłbym rozmawiać bez kupowania, bez handlu, bez 

potajemnych… wyciągania telefonów itd. Tylko zacząłbym rozmawiać z klubami  - czego tu 

w ogóle nie było i czego kompletnie nie rozumiem. My mówimy jasno i klarownie: chcemy 

poprzeć to miasto, chcemy wspierać budżet, chcemy wspierać prezydenta – tylko chcemy to 

robić w majestacie mediów, prawa i jasności sytuacji. Reasumując tę część mojego 

wystąpienia: mówimy o koalicji bez jakiegokolwiek wpływu na organy wykonawcze jednak 

optujemy za tym, żeby w radach nadzorczych i w innych organach była pełna przejrzystość i 

żeby były to ludzie dobierani w drodze konkursu. Natomiast jeżeli mówimy o 

pełnomocnikach to dajmy sobie spokój ze śmiesznością, bo to szkoda na to pieniędzy i się 

zaoszczędzi w urzędzie. Natomiast w przypadku organu ustawodawczego – jest to kwestia do 

dyskusji. Odnosząc się do państwa budżetu nie widzę tutaj rzeczy dotyczących różnych kar. 

Nie wiemy co się dzieje z ciepłownią (czy są kary?), nie wiemy, czy będziemy zwracać VAT. 

Wiemy natomiast, że miasto przegrało 450 tys. z TEB Edukacją, gdzie za chwilę trzeba 
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będzie oddać nie 450 zł tylko prawie milion złotych. Wiemy, że nie ma na to pieniędzy w 

budżecie i być może trzeba będzie zapłacić w styczniu lub w lutym. Wiemy, że nie widać w 

budżecie biblioteki miejskiej – i długo chyba jej nie zobaczymy. Wiemy, że TBS – jak to 

powiedziała jedna pani dyrektor – złote lata już minęły. Wiemy też, że dojdzie nam problem 

likwidacji gimnazjów a nie wiemy, jak miasto będzie sobie radziło w finansach i z tą sytuacją. 

W związku z tym wszystkim i tymi pytaniami, jakie się rodzą, jakie widzimy – a nie jesteśmy 

ludźmi, których raduje pana klęska panie prezydencie, albo to, ze przyjmiemy jako cała 

opozycja władzę w radzie bo to nie o to nam chodzi a również  wiemy, że na komisjach 

budżetu były dyskusje – z czego się bardzo cieszę i ukłon w kierunku przewodniczącego 

komisji, że należałoby dłużej pochylić się nad tym budżetem i przedyskutować i być może 

zaprosić innych. Ja składam wniosek o przerwę w tym miejscu i w tym punkcie po to, żeby 

nad tym się zastanowić. Nie musimy tego dzisiaj uchwalać. Nie musimy uchwalać w takim 

stanie, przy takim stosunku głosów. I to jest mój wniosek formalny”. 

 

Pan Marian Błaszczyński – ogłosił przerwę w obradach do godziny 12.05. 

 

Po wznowieniu obrad głos zabrał Prezydent Miasta i poprosił o zabranie głosu przez 

Skarbnika Miasta, Prezes TBS, pana Marka Krawczyńskiego bo „ponad tymi – przynajmniej 

niektórymi -  wypowiedziami nie można tak po prostu przejść do porządku dziennego. Trzeba 

sprawę wyjaśnić.” 

 

Pani Wiesława Łuczak: „Ja rozumiem, że może się tutaj intelektem nie popisałam przy tym 

piśmie – na tyle starczyło po prostu. Jest ono rzeczywiście ogólne. Natomiast były wyliczenia 

wcześniej dokonane. Czyli to pismo nie jest takim odepchnięciem państwa wniosku bo był on 

rzeczywiście późno złożony, nie w tym momencie. Państwo powinniście działać przede 

wszystkim poprzez komisje Rady Miasta składając wnioski. Wtedy na komisji moglibyśmy to 

omówić i zastanowić się wspólnie. Komisja  zajęłaby w tej sprawie jakieś stanowisko. Nie 

mniej jednak wyceniliśmy państwa wnioski i tak jak bezpłatna komunikacja miejska -7 mln 

zł, opłata targowiskowa – 1,2 mln zł, objęcie kartą dużej rodziny wszystkich rodzin w 

Piotrkowie Trybunalskim w tym także wprowadzenie ulgi dotyczącej opłaty od dzieci za 

wywóz nieczystości – my to rozumieliśmy dosłownie, tak jak państwo napisaliście czyli, że 

objąć kartą dużej rodziny wszystkie rodziny i wszystkie dzieci w związku z tym zwolnić z 

opłaty. Chyba, że ulga miałaby być na jakimś innym poziomie – nie wyraziliście państwo 

tego w tym piśmie. Gdyby wprowadzić ulgę dla wszystkich dzieci to kosztowałoby to ok. 1,4 

mln tys. zł. Tak, jak powiedziałam na komisji budżetowej, zadania które były wniesione jako 

propozycje ujęcia w budżecie nie były po pierwsze przeanalizowane pod kątem możliwości 

realizacyjnych; stan posiadania, czy mamy prawo do gruntu, niema dokumentacji, nie ma 

wyceny, nie wiemy ile to kosztuje. To praca, którą trzeba wykonać. Bo ujęcie w budżecie 

zadania wymaga kwoty. Możemy różne cele sobie wstawiać ogólne, ale bez kwoty nie ma 

budżetu. W związku z tym bez wartości byłyby to jakieś absurdalne zapisy na tzw. odczep się 

natomiast nie o to chodzi. Budżet to są zadania wartościowane, wycenione. Jest to bardzo 

ważny dokument ponieważ każdy, kto później wykonuje budżet wie, ile ma środków i w jaki 

sposób musi to zadanie zrealizować, aby w ramach posiadanych środków w optymalny 

sposób wypełnić cele i zdania, które przed nim stoją. Jeśli chodzi o bibliotekę dodam, że na 

nową bibliotekę w tej chwili w projekcie budżetu jest 26,7 mln zł z czego 700 tys. zł na rok 

2016 i po 13 mln na lata następne. Pismo było bardzo ogólne – stawiało wymagania nie do 

spełnienia przez nas w danym momencie nawet co do wyceny deficytu dodatkowego, który 

musiałby się pojawić. Na takie bardzo ogólne szacunki jest to łącznie ze skutkami 

zmniejszenia dochodów kilkadziesiąt milionów dodatkowego deficytu, który spowodowałby, 

że poziom zadłużenia na pewno nie wynosiłby 40% w roku 2017 a może więcej niż 60%.” 
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Pani Elżbieta Sapińska: „Chciałam się odnieść tylko do jednego zdania pana radnego, które 

zabrzmiało dość dobitnie, że złota era TBS-ów minęła. Tego nie wiem natomiast tylko mogę 

opierać się na tym, co jest w aktualnych przepisach i w dotychczasowych. Jeśli patrzymy na 

złota erę to minęła w 2009 roku, kiedy został zlikwidowany Krajowy Fundusz Mieszkaniowy. 

Od tego okresu na terenie Piotrkowa powstało ponad 300 mieszkań TBS-u, więc nie jest tak 

źle. Poza tym jako gość zostałam zaproszona w ubiegłym tygodniu do Warszawy na 

konferencję, gdzie właśnie pokazywałam nasze osiągnięcia i to był dobry przykład – przykład 

dobrych praktyk na to jak wykorzystywać środki TBS. Byliśmy poproszeni przez bank do 

takiej prezentacji. Więc dla nas jeszcze taka złota era nie minęła natomiast zmienia się trochę 

charakter TBS-u. Będzie współpracował ściśle z gminą a wynika to z przepisów, które w tej 

chwili są zmienione.” 

 

Pan Marek Krawczyński: „Ja bym bardzo prosił pana radnego Lorka o sprecyzowanie, o 

jakich karach płaconych przez ciepłownie mówi – bo takie słowo z jego ust padło. Ja nie 

znam takiego faktu. Nie ma to pokrycia w żadnych faktach. W związku z tym proszę o 

doprecyzowanie, żebym mógł odpowiedzieć na wątpliwości pana radnego.” 

 

Pan Grzegorz Lorek: „Ja bym powiedział tak: wyciągnęliśmy rękę do pana prezydenta, nie 

będziemy już tego robić ileś razy bo ile można. Mam prośbę – przestańcie już opowiadać w 

Piotrkowie dyrdymały o nas i mówcie prawdę. Będziemy reagować w sposób stanowczy 

jeżeli będzie jakakolwiek wypowiedź radnego koalicyjnego o tym, jakie warunki stawiamy. 

Co się tyczy części merytorycznych: jak państwo sobie zdajecie sprawę każdy dokument – 

szczególnie ogólny – jest po to, żeby nad nim podyskutować. Ja to powiedziałem wyraźnie – 

podyskutować. Powiedziałem, jak można to zrobić i takiej woli nie widzę – nie ma się do 

czego odnosić. Natomiast ja przypomnę jego zdanie. Prezydent przyznaje, że kwota 

przeznaczona na inwestycje będzie mniejsza niż w roku ubiegłym (epiotrkow.pl). To przecież 

to padło. Na komisjach padło wyraźnie, że kwoty będą mniejsze. Nie ma co się tu spierać. 

Państwo urzędnicy oczywiście powiedzieli ładnie bo muszą odpowiedzieć ładnie. Pani 

skarbnik – jak najbardziej pani rzeczowo odpowiedziała – proszę tego nie brać w jakikolwiek 

sposób do siebie. Uważam, że jest pani bardzo wysokiej klasy fachowcem, bardzo ładne 

pismo – tylko zupełnie niepotrzebne. To pismo miało charakter polityczno-społeczny, było 

adresowane do prezydenta i on bardzo dobrze wiedział, co robi przekazując je pani. Pani była 

zobligowana do tego, żeby nam udzielić odpowiedzi i udzieliła jej pani tak, jak pani mogła za 

co my oczywiście bardzo pani dziękujemy. Dziękujemy też za to, że każdy radny tę 

odpowiedź otrzymał. I tyle w tej sprawie. Ja rozumiem, że to jest pana odpowiedź panie 

prezydencie w tej sprawie.” 

 

Pan Krzysztof Chojniak: „Panie przewodniczący – z ust pana radnego padło bardzo konkretne 

zdanie, które sugerowałoby coś niepokojącego jeśli chodzi o ciepłownictwo. Pan prezes 

Krawczyński zadał pytanie, żeby pan radny był uprzejmy doprecyzować. Bo nie można tak 

nieodpowiedzialnie opowiadać rozmaitych rzeczy i później bez konsekwencji nad tym 

przechodzić. Niech pan będzie uprzejmy powiedzieć o co chodziło bo słowo rzucone… My 

chętnie wyjaśnimy każde wątpliwości, jakie się rodzą w pańskiej głowie.” 

 

Pan Grzegorz Lorek: „Panie prezydencie – ja mimo wszystko nie lubię palić wszystkich 

mostów, ale proszę bardzo. Proszę powiedzieć, czy na dzień dzisiejszy zarówno ciepłownia 

jak i oczyszczalnia ma jakieś naliczone kary? Czy są jakiekolwiek oznaki, że takie kary mogą 

być?” 
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Pan Marek Krawczyński: „Na dzień dzisiejszy ciepłownie nie ma żadnych kar naliczonych. I 

proszę się tego trzymać. Jeśli chodzi o wymogi unijne na rok 2023 nie spełniamy kryterium. 

Natomiast jeśli chodzi o  dzień dzisiejszy spełniamy wszystkie kryteria.” 

 

Pan Adam Karzewnik: „Już kiedyś to pytanie odnośnie oczyszczalni padało, ale jak 

odpowiadałem na to pytanie. Kar nie płaciliśmy. Te kary, które były naliczone i to 

wielomilionowe kary przez marszałka zostały zawieszone z powodu złych parametrów 

odprowadzanych ścieków. Zostały zawieszone do czasu zmodernizowania oczyszczalni 

ścieków bo to było w trakcie modernizacji oczyszczalni ścieków. Po modernizacji te kary już 

nie mają racji bytu. Czyli kar nie płaciliśmy – jeśli chodzi o oczyszczalnię.” 

 

Pani Ewa Ziółkowska: „Ja mam pełną świadomość, że znajdujemy się w tej chwili w punkcie 

dotyczącym uchwalenia budżetu na rok 2016, ale nie sposób nie odnieść się do pierwszej 

części wypowiedzi pana radnego Lorka, który wygłosił przed chwilą swoisty manifest PiS 

skierowany do pana prezydenta a mocno uderzający w radnych. Ja może zacznę od siebie. Ja 

poczułam się dotknięta wypowiedzią pana radnego. Już pomijam fakt, że mocno 

powątpiewam w potencjał intelektualny mój i moich kolegów, ale chciałabym usłyszeć bo nie 

przypominam sobie, a chyba najlepiej wiem, czy aby podpisać porozumienie, które zostało 

podpisane z prezydentem zostałam budzona w nocy, wyrywana za jakieś fanty czy granty, 

którymi zostałam raczona przez prezydenta i dlatego też po tej strony sceny się w tej chwili 

znajduję. Chciałabym, aby pan radny Lorek zweryfikował te swoje wystąpienia albo 

powiedział jakiego to granta ja osobiście – radna V kadencji Rady Miasta – otrzymałam od 

prezydenta za to, że w tej chwili podjęłam ja i moi koledzy decyzję o współpracy na rzecz 

miasta Piotrkowa Trybunalskiego? Czuję się dotknięta i oburzona taką retoryką. To jest nie 

do przyjęcia. Nie życzę sobie, aby ktoś w ten sposób traktował moją osobę.” 

 

Pan Przemysław Winiarski: „Ja się bardzo cieszę z propozycji radnych PiS, bo gdybyście 

państwo dołączyli do nas to moglibyśmy w mieście bardzo wiele fajnych rzeczy, ideowych 

wspólnie przeprowadzić. Mi tej krwi waszej w tej naszej koalicji brakuje. Sęk w tym, że nie 

jest to propozycja poważna, dlatego że nie wyobrażam sobie, że gdybyście powiedzmy to w 

ten sposób – do koalicji weszli to zechcielibyście budżet z takimi propozycjami, jakie 

złożyliście, realizować. Ja w to nie wierzę i widzę, że ta propozycja jest po prostu 

niepoważna. Szkoda, dlatego że tak jak mówię – ideowo jest nam bardzo blisko i dziwię się, 

że PiS jako ugrupowanie prawicowe nie popiera prawicowego prezydenta. Ale jednocześnie 

widzę brak powagi w tej propozycji. Dlaczego stawiacie radnych wobec takiej schizofrenii?” 

 

Pani Marlena Wężyk-Głowacka: „Chciałam zadać pytania, które mam przygotowane jeśli 

chodzi o budżet. W objaśnieniach do projektu budżetu brak blisko 19 kartek na stronie 

internetowej bip.piotrkow.pl. Czy prawidłowo jest przedstawiony budżet szczególnie dla 

zwykłego obywatela? Czy ten błąd nie ogranicza prawa do informacji publicznej 

mieszkańcom Piotrkowa Trybunalskiego? Czy ten błąd nie jest powodem dalszego 

procedowania nad budżetem?” 

 

Pani Wiesława Łuczak: „Przykro mi bardzo, ale nikt do tej pory nie zgłaszał takiego 

problemu. Nie wiem, których kartek akurat brakuje bo co do zasady mają państwo prawo 

otrzymać pełny dokument. Nikt do tej pory takiego sygnału nie przesłał. Nie ja zawieszam to 

na stronach BIP i nie wiem, co się stało. Jeśli chodzi o społeczeństwo – nie ma obowiązku 

zawieszania projektu budżetu na stronach BIP. Dopiero budżet. Budżet będzie ogłaszany i jest 

obowiązek i będzie zarówno w BIP jak i na tzw. legislatorze jako prawo miejscowe.” 
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Pani Marlena Wężyk-Głowacka: „Co mieliście państwo na myśli ustalając przychody 

budżetowe w kwocie 35588844,73 zł?” 

 

Pani Wiesława Łuczak: „Kwota ta obejmuje źródła finansowania zarówno deficytu jak i 

rozchodów.” 

 

Pan Tomasz Sokalski – wyraził wątpliwość, czy aby na pewno Przewodniczący Rady Miasta 

prowadzi obrady zgodnie z prawem. Stwierdził, że przed przerwą radny Grzegorz Lorek 

zgłosił wniosek formalny o przerwę w obradach. Wniosek ten przewodniczący obradom 

powinien poddać pod głosowanie. 

 

Pan Marian Błaszczyński – poprosił pana Grzegorza Lorka o ponowne przedstawienie 

wniosku formalnego. 

 

Pan Grzegorz Lorek – powiedział, że wniosek formalny dotyczył przerwy w obradach, ale nie 

w tym momencie i chwili, ale przerwę w obradach przynajmniej na kilka dni, na tyle, na ile 

byłaby potrzeba, by „usiąść, przeanalizować, zastanowić się. Ale ja też zrozumiałem z pana 

wypowiedzi – dlatego nie będę się domagał głosowania – że nie widzicie takiej potrzeby i że 

te 5 minut całkowicie wystarczyło. 

 

Pan Tomasz Sokalski – odnosząc się do sprawy biblioteki powiedział: „Przed chwilą 

usłyszałem słowa pani skarbnik, że mamy w 2016 roku zaplanowane 700 tys. zł a na lata 

2017 i 2018 po 13 mln zł na realizację projektu. Jak widać cena projektu zmienia się w 

zależności od potrzeb. Kosztuje miasto to już sporo. Wydaliśmy już na projektowanie ze 

zmianami wydaliśmy już ok 1,5 mln zł. Przypomnę państwu radnym, którzy być może nie 

uczestniczyli w poprzednich sesjach, czy też w poprzedniej kadencji, że pierwszy projekt na 

budowę biblioteki to był projekt, który miał kosztować około 40 mln zł. Później wydaliśmy 

kolejne pieniążki, żeby zmniejszyć finansowanie – teraz widać, że projekt będzie kosztował w 

granicach 30 mln zł. Szukamy sposobu sfinansowania tego kamienia, który chce po sobie 

wybudować pan prezydent Chojniak. Ja rozumiem, że perspektywa programowania do 2020 

roku zdecydowanie  się zmieniła i możemy pieniędzy na tę formułę nie znaleźć, ale obawiam 

się, że taka gra publicznymi pieniędzmi wygląda podobnie jak w przydrożnym barze albo w 

porządnym kasynie gdzie wydajemy 1,5  mln złotych na coś, co tak naprawdę istnieje, ale do 

niczego nam się nie przyda -  a ponieważ 1,5 mln zł już przegraliśmy no to może jeszcze 

zagrajmy, bo może wygramy. Tak przynajmniej wynikało z wypowiedzi pewnego radnego 

grupy koalicyjnej. Ja uważam trochę inaczej. Pewnie, że 700 tys. zł może w budżecie to nie 

dużo, ale jaką mamy gwarancję, że po pierwsze w ramach nowego programowania jesteśmy 

w stanie otrzymać pieniądze na budowę biblioteki miejskiej – po drugie (trzeba byłoby się 

zastanowić bardzo konkretnie), czy budowa takiej biblioteki jest nam potrzebna i czy 

będziemy w stanie ją później utrzymać. Te 700 tys. zł będzie w mojej ocenie wyrzucone w 

błoto, tym bardziej że mieliśmy okazję pozyskania sporego dofinansowania z – jak dobrze 

pamiętam – Ministerstwa Kultury. Wtedy pan prezydent nie zdecydował się na to, żeby 

złożyć jakikolwiek wniosek bo uważał, że za mała to będzie kwota i jak będzie coś lepszego 

to wtedy złoży. To było kilka lat temu – pan prezydent zapewne to doskonale pamięta. A te 

1,3 mln to jak powiedział mój kolega to jest taka abstrakcja, która może będzie a może nie. 

Oby wyszło, natomiast jeśli chodzi o zakres tej inwestycji to zdecydowanie bym ją zmniejszył 

bo miasta nie stać. Jeśli mogę kilka słów jeszcze na temat tego, co powiedział pan prezydent, 

że budżet Piotrkowa Trybunalskiego spełnia oczekiwania mieszkańców. Jestem znów innego 

zdania panie prezydencie, bo pismo – podobne do pisma radnych PiS – złożyli radni 

Komitetu Wyborczego Platformy Ziemi Piotrkowskiej. To pismo zawierało wnioski i 
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interpelacje z roku budżetowego 2015 złożone w jedno pismo, większość tych zadań, które 

tam ujęliśmy. Miał pan możliwość przeanalizowania tego, ponieważ to nie były wnioski 

Kowalskiego, ale  mieszkańców poparte prośbą mieszkańców – wnioski, które pan powinien 

przeanalizować i przynajmniej w dużej części umieścić w budżecie na rok 2016. Nie zdarzyło 

się tak. Niestety nie ujął pan żadnej z tych propozycji. Jest mi z tego powodu bardzo przykro, 

ale nie może pan powiedzieć, że radny Sokalski tylko się czepia, nie ma żadnego dokumentu 

na to, żadnego potwierdzenia na to, że  pan nie chce realizować wniosków radnych jednak 

wybranych w demokratycznych  wyborach mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego. Jeżeli 

chodzi o wolne środki, które będą rozdysponowane w roku 2016 – jak widać z projektu 

budżetu w autopoprawce pojawiła się kwota  tylko 211 tys. zł. Jakie wolne środki mogą 

pojawić się w marcu roku 2016 które by zdecydowanie zmniejszyły potrzebę kredytowania?” 

 

Pani Wiesława Łuczak: „To 211 tys. zł, które ujęliśmy jako źródło finasowania deficytu na 

przyszły rok – właściwie jako kwotę przeznaczoną na spłatę kredytu i pożyczek – wynika z 

rozliczenia lat do końca 2014 roku. Za rok 2015 jesteśmy jeszcze na etapie księgowania, 

jeszcze się dużo dzieje. Nie chciałaby rzucać liczby, która później w jakiś sposób będzie 

egzekwowania przez państwa radnych ponieważ już nie raz byłam rozliczana za pierwotne 

plany również. Co do zasady około 2% sumy wydatków i dochodów jest, ale to jest różnie, 

może ten rok był akurat inny. Nie chciałabym żadnej kwoty absolutnie obiecywać. Jeśli 

chodzi o te propozycje, które państwo zaproponowaliście – ja w tym ogólnym piśmie państwu 

zakreśliłam jak gdyby przesłanki, które przede wszystkim powodowały, że nie moglibyśmy 

ująć tych zadań aczkolwiek gros z tych zadań, które są wymienione jest już przedmiotem 

planów i przedmiotem prac natomiast różny jest poziom zaawansowania. To znów nie był ten 

moment, bo pismo bardzo późno wpłynęło w stosunku do momentu procedowania budżetu. 

W zasadzie Komisja Budżetu w tym samym dniu już pochylała się i wydawała opinię, więc 

praktycznie wrócilibyśmy do punktu wyjścia z jakąś istotną zmianą nawet wychodząc. Mamy 

okres świąteczny i wszyscy doskonale wiedzą jak ważnym jest mieć budżet jeszcze przed 

końcem roku. Proszę nie traktować tego jako jakąś niechęć z naszej strony. Po prostu myślę, 

że na przyszłość warto by było złożyć propozycje przed rozpoczęciem prac nad projektem 

budżetu, żeby był czas na wycenę tych zadań, na pochylenie się nad nimi a po drugie z jednej 

strony są rozliczne propozycje zmniejszania dochodów a zwiększania wydatków. Jest to jak 

gdyby sprzeczne z opinią również RIO, która w swojej opinii zaznaczyła jak ważne jest, aby 

pracować nad utrzymaniem tej nadwyżki operacyjnej. Rok 2016 jest pierwszym rokiem, który 

będzie decydował również o przyszłości tego miasta. Z rokiem 2015 zamykały przeszłość i 

rok 2016 będzie bardzo istotny. Jeśli pozwolimy sobie na zbyt lekkie poluzowanie a bardzo 

łatwo się rezygnuje z dochodów (ja jestem bardzo za, żeby te wszystkie postulaty można było 

wprowadzić) tylko jeszcze trzeba patrzeć na tę drugą stronę, na stronę możliwości. Zarzut, że 

wydaliśmy pieniądze na bibliotekę, na dokumentację trochę jak hazardziści to ja powiem tak 

ogólnie: przy każdym jednym projekcie zanim pozyskamy pieniądze, zanim zawrzemy 

umową o dofinansowanie – każde nasze wydatki przeznaczone na dokumentację, studia 

wykonalności, ekspertyzy to jest forma hazardu w tym sensie, że dostaniemy lub nie. Taka 

jest rzeczywistość. W momencie, kiedy jest ogłaszany termin na zlecanie opracowania jest już 

za późno. Musimy mieć to wcześniej. I tu ryzyko – jak każdy przedsiębiorca – pan prezydent 

ponosi.” 

 

Pani Agnieszka Kosela: „Ja rozumiem niepokój wokół tych pieniędzy wydanych na bibliotekę 

do tej pory. Ale chciałem wzmocnić słowa pani skarbnik. Od momentu pojawienia się 

pieniędzy unijnych na rynku polskim wszystkie urzędy w kraju działają trochę jak urząd a 

trochę jak przedsiębiorstwo, spółka prawa handlowego. I my musimy przyzwyczaić się do 

tego ryzyka – bez tego ryzyka nie pozyskamy środków unijnych. Jak działamy planując nasze 
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strategiczne inwestycje? Mamy część inwestycji zaplanowanych od początku do końca (w 

tym sensie, że jesteśmy zdeterminowani, żeby je robić) i mamy część inwestycji, które ma w 

planie chyba każdy przedsiębiorca, który mówi, że jeśli pojawi się szansa rynkowa (czy to w 

postaci pieniędzy, korzystnego kredytu, jakiejś nadzwyczajnej oferty, innego zjawiska 

rynkowego) to wtedy wystartujemy. I my zawsze z tyłu głowy  - właśnie z powodu naszej 

racjonalności w wydawaniu pieniędzy publicznych – mamy takie projekty, które były i są  

przedmiotem obśmiewania przez niektórych radnych, które są w takim inkubatorze i wiemy, 

że wystartujemy jak będą na nie pieniądze. Traktujemy jako projekty fakultatywne – takie, 

które przy dostępnym finansowaniu będą robione. Jeżeli chodzi o bibliotekę to oczywiście 

jest to historia z brodą, ale  wiele projektów wykluwa się w ten sposób. My już dzisiaj wiemy, 

że to nie będzie tradycyjna biblioteka – jak myśleliśmy kilka lat temu – bo za nami jest już 

perspektywa kilku lat. To, co było ważne technologicznie, informatycznie czy 

komunikacyjnie 5 lat temu w tej chwili jest już przestarzałe i my wiemy, że my takiej 

tradycyjnej wypożyczalni książek, czy też składnicy książek nie zrealizujemy. Zmieniły się 

funkcje i role bibliotek, zmieniły się formy nauki. Dlatego przeformułowaliśmy również 

nasze myślenie o tym obiekcie. Praktyka dwóch perspektyw unijnych pokazuje, że nie zawsze 

warto brać pieniądze unijne. Czasami obwarowania dotyczące niemożliwości chociażby 

poddzierżawienia jakiegoś obszaru z danej inwestycji czy też osiągnięcie jakiś bardzo 

wysokich, nierealnych wskaźników sprawiają, że stawia to pod dużym znakiem zapytania 

opłacalność finansowania inwestycji z dofinansowaniem unijnym. Czasem jest również 

dofinansowanie WFOŚiGW czy innych źródeł krajowych będących na rynku. My każdą 

inwestycję filtrujemy poprzez pryzmat różnych dostępnych źródeł finansowania – nie tylko 

tego, kto ma najwyższe procenty teoretycznie. Czasem po przeanalizowaniu okazuje się, że te 

najwyższe wcale nie są najwyższe, że coś było dopisane drobnym druczkiem. W tej chwili 

myślimy o tym obiekcie, który ma być dla nas mediateką, jakimś nowoczesnym centrum 

edukacji jako o obiekcie, który albo sfinansujemy z udziałem środków zewnętrznych kładąc 

duży nacisk na dotację (wszystkie dokumenty i wytyczne nie są jeszcze gotowe). Bierzemy 

też pod uwagę wariant bez finansowania unijnego, bo być może w fazie eksploatacji – jeśli 

odpowiednio zagospodarujemy dochody z użyczenia czy wydzierżawienia tej inwestycji to 

może się okazać, że w perspektywie 10 lat bardziej nam się opłaca nie wziąć pieniędzy 

unijnych, niż je wziąć. Nie ma w tej chwili więcej konkretów. Ja wiem, że najlepszą 

informację byłaby taka, że mamy 30 mln na bibliotekę gdzieś tam zarezerwowane. 

Przypomnę, że oprócz tego przypadku, a którym mówił pan radny dwukrotnie składaliśmy 

wnioski o dofinansowanie – raz do łódzkiego RPO (wniosek uzyskał akceptację zarządu, ale 

przez brak środków wygrał ktoś inny) i drugi raz  - do Ministerstwa Kultury (tam wniosek 

przegrał z innymi programami z Polski). Z tego wyciągnęliśmy lekcje i nie uważamy, żeby to 

była nasza porażka. Wiemy, że to, o czym my myślimy nie ma charakteru krajowego w opinii 

Ministerstwa Kultury (choć nam się wydawało inaczej) i że musimy tutaj działać na naszym 

poziomie lokalnym, najwyżej wojewódzkim.” 

 

Pan Tomasz Sokalski: „Bardzo się cieszę, że pani kierownik myśli tak samo jak ja. Bo to 

właśnie z mojej wypowiedzi wynikało, że nie chodzi o to, żeby pieniądze wziąć, wybudować, 

ale o to, żeby później utrzymać i ewentualnie spełnić te wymagania, które będą przed nami 

stały. Tak jak powiedziałem wcześniej jakiś kamień ma być wbudowany – niekoniecznie 

potrzeby i niekoniecznie miasto na to stać. Reasumując czy też podsumowując budżet 

chciałem powiedzieć, że rzeczywiście zarówno dochody jak i wydatki zdecydowanie się 

zmniejszyły w roku 2016 bo to – jak wcześniej mówiłem – inwestycja pt. modernizacja 

oczyszczalni ścieków powodowała, że te wskaźniki były zdecydowanie większe. 

Przypomnijmy sobie też wywiad, artykuł gdzie wydatki miały przekroczyć pół miliarda 

złotych – nie przekroczyły nigdy, teraz zdecydowanie spadają, planujemy deficyt budżetowy 
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w wysokości 20 mln zł. Gdyby te pieniądze były rzeczywiście przeznaczone na inwestycje z 

udziałem funduszy zewnętrznych można byłoby rzeczywiście przymknąć oko, że musimy się 

troszkę zapożyczyć. Natomiast tak nie będzie z tego, co zrozumiałem – jeśli jest inaczej 

proszę mnie poprawić. Z kwoty prawie 50 mln zł przeznaczonych na inwestycje, o których 

mówił pan prezydent to wcale nie ta kwota jest udziałem własnym na projekty z 

dofinansowaniem unijnym bo tylko projekty, które są umieszczone w budżecie (łącznie ok 8 

mln zł) to są projekty, gdzie możemy liczyć, że możemy dostać dofinansowanie. Reszta to 

wydawanie pieniędzy nie naszych, nie budżetowych a kredytowych – 35 mln kredytu. W 

mojej ocenie to jest po pierwsze uchwalanie budżetu z deficytem (to już jest 

nieodpowiadzialne) bo oczywiście pan prezydent powiedzieć, że przecież wskaźniki nam się 

zgadzają i nic się nie dzieje natomiast, gdyby pan, panie prezydencie swój budżet domowy 

tak planował to ja nie wiem, czy mieszkałby pan tam gdzie mieszka. Jeszcze raz powiem: 

kredyty (35 mln), uchwalanie deficytu budżetowego (20 mln) – tak być nie powinno. Jeszcze 

rok temu mówiliście państwo że przecież bierzemy pożyczki niskooprocentowane, no 

przecież to prawie nic nie kosztuje, to się nam opłaca. Proszę zauważyć, że w tym budżecie 

nie ma już pożyczek – jest czysty pieniądz komercyjny, który będziemy musieli kiedyś 

spłacić. Oby nie zabrakło tych pieniędzy bo łatwo jest napisać, że bierzemy 35 mln zł 

kredytów, które będą spłacone w latach 2018-2022 albo 2020-2028. Bardzo się cieszę, że pani 

kierownik przed chwilą powiedziała, że należy miasto w części traktować jako spółkę, gdzie 

trzeba bardzo mądrze zarządzać finansami nie publicznymi. Niestety przedsiębiorca bierze 

zdecydowanie więcej na swoją głowę, bo jak źle zainwestuje to może zbankrutować. Pan 

prezydent dysponuje publicznymi finansami i powinien jeszcze bardziej je przeglądać – 

wydaje mi się, że tego nie robi. A podsumuję swoją wypowiedź wypowiedzą największego 

przedsiębiorcy w Piotrkowie, który kiedyś powiedział, że jeżeli pan prezydent Chojniak 

prowadziłby firmę tak, jak prowadzi miasto to dawno by zbankrutował.” 

 

Pan Przemysław Winiarski: „Panie radny Sokalski – niech pan nie idzie tą drogą. Ja mam 

przed oczyma pismo skierowane do pana prezydenta Krzysztofa Chojniaka z dnia 7 grudnia 

2015 roku podpisane (oczy mnie nie mylą) przez pana, gdzie jednym z pana wniosków do 

pana prezydenta dotyczącym budżetu i warunkującym poparcie budżetu jest budowa kortu do 

gry w squash. To o co tu chodzi? Czy to jest najpilniejsza potrzeba mieszkańców? Czy to jest 

działanie w imię nie zadłużania się miasta? Nie rozumiem.” 

 

Pan Adam Karzewnik: „Tak szybko patrzę na te plany inwestycyjne, które mamy na przyszły 

rok i zdecydowanie więcej tu jest pieniędzy, więcej inwestycji dla których tych zewnętrznych 

środków pozyskamy zdecydowanie większą ilość. Ja nie wiem, co to jest za przedsiębiorca i 

czy faktycznie dobrze funkcjonuje na rynku piotrkowskim, ale ja bym tak nie postępował, jak 

ten przedsiębiorca. Chyba, że chce dojść do czegoś za 100 lat. Jeśli pan mógłby upublicznić 

nazwisko tego przedsiębiorcy to chętnie z nim podyskutujemy.” 

 

Pan Krzysztof Chojniak: „Jeżeli chodzi o pieniądze, które przeznaczamy na inwestycje – tak 

się dzieje każdego roku, że staramy się realizować te najpilniejsze potrzeby w naszym mieście 

z położeniem nacisku przede wszystkim na te inwestycje, które maja szanse, mają możliwość 

pozyskania dofinansowania zewnętrznego. Oczywiście są takie zadania o czym wiemy, że 

nigdy nie dostaniemy dofinansowania – niejednokrotnie jest tak, że z żadnych źródeł. Z ze 

względów społecznych są one ważne, potrzebne. Wtedy je realizujemy. Są też takie zadania, 

gdzie otrzymanie dofinansowania jest możliwe tylko i wyłącznie przed rozpoczęciem 

inwestycji. Nie można iść vabank, realizować inwestycji i później aplikować o refundację tak, 

jak w przypadku programów operacyjnych – myślę tutaj o funduszach unijnych. Tam można. 

Ale są tzw. schetynówki i pamiętacie państwo, że np. obwodnica N-S, którą wykonaliśmy 
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kilka lat temu (odcinek od ul. Słowackiego do ul. Modrzewskiego). Były pytania, dlaczego 

tego nie kontynuujemy? Ano dlatego, że wiedzieliśmy, że jeśli będzie dofinansowanie, 

możliwość pozyskania dofinansowania z tzw. schetynówek to trzeba najpierw złożyć wniosek 

i po uzyskaniu informacji, że są pieniądze można przystąpić do wszelkich działań związanych 

z ogłoszeniem przetargu a później z wykonaniem. I tak też zrobiliśmy – z myślą właśnie o 

tym, aby w sposób racjonalny wykorzystywać pieniądze publiczne. I w przypadku trasy N-S 

będziemy ją  realizować w roku 2016 – już do ulicy Wojska Polskiego przez ulicę 

Twardosławicką na pełnym odcinku właśnie dlatego, że środki finansowe uzyskaliśmy, bo 

nasi urzędnicy, inteligentni urzędnicy złożyli bardzo dobry wniosek, który uzyskał 

akceptację.” 

 

Pani Wiesława Łuczak: „Chciałam się odnieść do tej nieodpowiedzialności ponieważ jest to 

w sumie dosyć mocny zarzut. Jeśli budżet jest nieodpowiedzialny czyli w ogóle można 

powiedzieć, że miasto jest w ruinie, tak? Natomiast tak nie jest. Od kilku lat nie 

zaciągnęliśmy ani złotówki kredytu. Państwo wiecie, że w projekcie budżetu na 2015 rok było 

zaplanowane 20 mln kredytu – nie zaciągnęliśmy ani złotówki. Ponadto wcale nie jest tak, że 

jedynie środki unijne będą naszą dźwignią – będą fundusze z Krajowego Funduszu Sportu, z 

WFOŚiGW, z Funduszu Budowy Dróg. Także są również środki – mam nadzieję, że również  

w roku 2016 i w latach następnych będą takie pieniądze, którymi będziemy mogli się 

wesprzeć. Uważam, że dobry biznesmen, który chce się rozwijać nie rozwija się na ogół za 

własne środki. Rozwija się na ogół za środki pożyczone, ale pod warunkiem że ma dobry 

biznesplan i ten biznesplan potem ma szanse realizacji i jest dobrze realizowany. Właśnie 

pieniądze pożyczone stanowią dźwignię gospodarczą dla biznesu.” 

 

Pan Marian Błaszczyński: „W nawiązaniu do wypowiedzi pani radnej Ewy Ziółkowskiej 

chciałbym powiedzieć, że ja też parę lat jestem radnym i to jest właśnie demagogia przy 

budżecie. W ogóle to, co się tutaj dzieje dzisiaj od wielu minut. Bo gdyby tak rzeczywiście 

było, jak tu państwo opozycyjni ciągle opowiadają to proszę sobie przypomnieć co było rok 

temu, dwa lata temu, pięć lat temu, dziesięć lat temu – to już tego miasta nie powinno być. 

Jakie tu wizje były roztaczane, jakie zadłużenie nie wiadomo gdzie… a okazuje się, że 

zarówno miasto, jak i prezydent zbiera laury. I ciągle we wszystkich rankingach jest w 

pierwszej dziesiątce. Opanujcie się trochę państwo. Wiem, że to można mówić i mówić…” 

 

Pan Piotr Gajda: „Postanowiłem, że wyleję na tę salę beczkę miodu. Panie prezydencie – a ja 

panu chcę podziękować za tę koalicję z panem odnośnie budowy ronda przy ul. Dmowskiego. 

Tutaj nam koalicja wypaliła – to będzie nasze wspólne dzieło, którym będziemy mogli się 

pochwalić. Po raz pierwszy po moich dzikich kopaniach, wierzganiach, dobijaniach się o 

zauważenie muzeum wzrósł budżet muzeum ponad przeciętność w stosunku do innych 

jednostek. Po wielu dziesiątkach lat zakopywania tego muzeum. Dziękuję panie prezydencie. 

Mam tylko nadzieję, że te pieniądze nie zostaną zmarnowane, że zostaną właściwie 

wykorzystane ponieważ – i tu mała łyżka dziegciu – cieszyłbym się, gdyby pan prezydent 

podjął jednak dyskusję z załogą muzeum i nie robił tego wszystkiego trochę tak za naszymi 

plecami i że trzeba się zawsze do pana prezydenta ciężko dobijać. Prosiłbym, aby pan 

prezydent, kiedy ustala z nami jakieś terminy to żeby tych terminów dotrzymywał. 

Wdzięczny jestem bardzo panie prezydencie. Koalicja rzeczywiście tutaj wypaliła. Natomiast 

– i tu druga łyżka dziegciu – jest problem. W tym dziale kultury taka łyżeczka to jest OSiR. 

Trawestując wypowiedź prezesa Rżanka mówię: Nie chcemy odbierać pieniędzy innym. 

Chcemy, żeby wszystkie podmioty były jednakowo traktowane. A w tym dziale kultury 

zrobiło się stowarzyszenie wzajemnej adoracji i popierania w jednej części – druga była przez 

bardzo długi czas zupełnie zapomniana. I wyjaśnienie odnośnie płac jakie otrzymałem od 
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Dyrektora OSiR absolutnie nie uzasadnia tak wysokich pensji dla tych pracowników albo tak 

niskich pensji dla pracowników pozostałych działów kultury. Nie wiem, który wybór 

powinien być zastosowany. Jako pracownik kultury jestem oczywiście za tą drugą opcją. Nie 

ma żadnego uzasadnienia, żeby rozbieżności były 150%. Sprawdziłem zakres obowiązków 

jaki jest realizowany przez poszczególnych pracowników i ich przygotowanie merytoryczne i  

ten temat nie może być odpuszczony. To musi być wyjaśnione do końca, co tu się stało, 

dlaczego są tak duże dysproporcje i  jak to wszystko wygląda. Prosiłem także, aby ujawniono 

nam średnie pensje w pozostałych spółkach miasta. Nie nastąpiło to do tej pory. Natomiast ta 

dyskusja nad budżetem stała się troszeczkę polityczna. I niestety do pani Ziółkowskiej musze 

się tu zwrócić. Ja pamiętam jakie dyskusje były odnośnie zawiązania koalicji. Wiem, co nam 

proponowano i co my odrzuciliśmy. My powiedzieliśmy krótko: nie chcemy spółek. A te 

spółki tylko były kartą przetargową i ktoś to wziął. Polityka jest jedyną instytucją, gdzie cnotę 

można stracić i odzyskać. Ale wy tą cnotę straciliście i nie mówcie nam, że to było za darmo. 

Naprawdę trzeba mieć odrobinę jednak odwagi i powiedzieć: wzięliśmy coś. I wiemy 

dokładnie, co. I mój ulubiony jednak radny Winiarski, którego doceniam, bo uważam, że jest 

to osoba trzeźwo myśląca – aczkolwiek od czasu do czasu, gdy patrzę na swojego 

przewodniczącego to chyba zapomina o pewnych kwestiach. Radni, również radni Prawicy 

Razem, członkowie Prawicy Razem nieraz mówią, że te wartości prawicowe gdzieś u was 

znikają, zastąpione zostały real polityką na małym gruncie, wielką polityką na małym gruncie 

jak i zastąpione interesami. Prawica w Piotrkowie jest jedna – siedzi tutaj akurat po lewej 

stronie tej sali. Jest to Prawo i Sprawiedliwość. Reszta to jest grupa interesów, gdzie 

rzeczywiście tam są ludzie, którzy też mają poglądy prawicowe. Nie jest prawdą, że jesteście 

cudowną prawicą – jest tak, jak macie na plakatach: prawica razem z lewicą, uściśnięta, w 

zgodzie, ale nie jest to prawica ideologiczna tylko prawica interesów. Chciałbym głosować za 

tym budżetem, ale będę przeciwny ze względu na to, że nie może być sytuacji, gdzie raz dacie 

wisienkę a później kopiecie pod stołem.” 

 

Pan Jan Dziemdziora – zasugerował, aby przygotować dla radnych poradnik dotyczący 

budżetu miasta wzorem podobnego, który udostępniany był radnym w poprzednich 

kadencjach. Pozwoliłoby to uczynić dyskusje nad projektem budżetu krótszymi i bardziej 

merytorycznymi. Odnosząc się do projektu budżetu powiedział: „Cieszę się z pewnych 

ustaleń zawartych w projekcie. Mógłbym złorzeczyć, że niektóre zadania zostały pominięte, 

ale cieszę się np. z tego, że kontynuowana będzie ulica Concordii w kierunku ul. Wojska 

Polskiego i skończy się tym samym problem z wąskim gardłem na ulicy Źródlanej w rejonie 

rzeki Strawy. Z większych inwestycji planowany jest również remont ulicy Sikorskiego od ul. 

Kostromskiej do (prawie) węzła bełchatowskiego, rozbudowa i przebudowa ul. Śląskiej, 

rozbudowa Ronda Sulejowskiego, rozbudowa ul. Spacerowej w ciągu ul. Rolniczej, 

przebudowa sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach Al. Armii Krajowej i Al. 

Piłsudskiego oraz Al. Piłsudskiego i Al. 3 Maja, wymiana nawierzchni na ul. Żwirki, 

Kołłątaja, wymiana chodnika u zbiegu ul. Próchnika i Piastowskiej, wymiana nawierzchni na 

ul. Kościelnej, brana jest pod uwagę ul. Wysoka, ul. Hutnicza, ul. Dzielna, ul. Narutowicza 

(budowa zatok postojowych), ul. Świerczów.  Wyrażam nadzieję, że w dalszej perspektywie 

realizacji naszego budżetu, który mimo krytycznych uwag przyjmiemy zrealizujemy w 

nieodległej przyszłości ul. Kajakową, ul. Zagonową, wymienimy chodnik na ul. Górnej (od 

ul. Dzielnej do Al. Piłsudskiego) i inne. Będę głosował za przyjęciem tego budżetu.” 

 

Pani Wiesława Olejnik: „Skoro jest tak dobrze i skoro będzie jeszcze lepiej to czy poza 

zadłużeniami, które robimy mamy jakieś oszczędności, lokaty bankowe – tak aby na 

przednówku inwestycji próbować coś robić? Bardzo się cieszę, że w toku naszych rocznych 

już spotkań często padała kwestia ronda na ul. Dmowskiego i że ta sprawa znalazła się w 
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budżecie. Cieszę się, że zajmiemy się jednak Parkiem Belzackim oraz Al. Piłsudskiego. 

Żałuję, że nadal nie będzie chodnika na ul. Dmowskiego. W rozdziale 85203 zapisano 220 

tys. zł na noclegownię na kolejny rok – w opisie budżetu brak jest odniesienia do roku 2015. 

Czy to będzie mniej czy więcej niż w roku mijającym? Mniej jest za to przewidzianych 

środków na OHP (39,68 kwoty z 2015 roku). Czyżbyśmy już tak prorokowali, że środków  na 

kontynuację programu dot. przeciwdziałania marginalizacji, wykluczenia społecznego 

młodzieży nie będzie potrzeba tak dużo (Rozdział 85336)? Czego dotyczą działania 

zaplanowane w Rozdziale 85195 (pozostała działalność w ochronie zdrowia)? W punkcie 

wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykazano wzrost o 800%. Dlaczego? Rozdział 

90095 to pozostała działalność w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska. Tam 

wymieniono poza budzącą pytania kwestią dokumentacją na zadania przyszłościowe (co to 

będą za zadania? 100 tys. zł) zaproponowano również 22920 na zakup flag i dekorację miasta. 

Co się dzieje z flagami? Czy już ich nie mamy, że musimy kupić nowe? Proszę o wyjaśnienie 

tej sprawy. Ostatni temat to dział 92114 (pozostałe instytucje kultury) – przewidziana jest 

dotacja na funkcjonowanie Instytutu Badań nad Parlamentaryzmem.” 

 

Pani Wiesława Olejnik: „Chyba powinnam teraz poprosić o przerwę, bo to są bardzo 

dokładne pytania – szkoda, że nie padły na komisji. Jeśli chodzi o rozdział 85195 – kwota 

60257 zł jest przeznaczona na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ochrony i promocji 

zdrowia (16 tys.), wydatki związane z wystawianiem kart zgonu przez lekarzy (15 tys.), 

dofinansowanie programu profilaktycznych (10 tys.), wspieranie inicjatyw na rzecz promocji 

zdrowego stylu życia (17,8 tys. zł), wydatki jednostek pomocniczych tj. rad osiedli 

działających na terenie miasta w zakresie zdrowia (1457 zł).” 

 

Pan Marek Krawczyński: „Ten wzrost o 800% na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  

jest związany z organizację Światowego Dnia Serca – powstała nowa sytuacja: musimy w 

przyszłym roku płacić i lekarzom i pielęgniarkom.” 

 

Pani Małgorzata Majczyna: „Jeżeli chodzi o dokumentację przyszłościową to był worek na 

zadania, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Podam przykład tegoroczny, kiedy 

dowiedzieliśmy się, że prawdopodobnie w IV kwartale zostanie ogłoszony przez Urząd 

Marszałkowski konkurs na dofinansowanie tzw. głębokiej termomodernizacji musieliśmy w 

trybie pilnym zlecić przygotowanie programów funkcjonalno-użytkowych i kosztorysów na 

zadania, które moglibyśmy do tego programu zgłosić. I to jest takie awaryjne zadanie, z 

którego realizujemy zadania, które trzeba w trybie pilnym przygotować dokumentacyjnie.” 

 

Pan Ludomir Pencina: „Czy stanowisko na temat prawdziwej prawicy wyrażone przez pana 

Piotra Gajdę wypowiedział w swoim imieniu czy tez w imieniu Klubu Radnych PiS? Mam 

apel, abyśmy polityki, która jest na górze, w Warszawie nie przenosili na grunt lokalny i nie 

dyskutowali na temat, kto jest lepszą prawicą a kto lepszą lewicą – ale dyskutowali 

merytorycznie na temat budżetu, na temat spraw miasta.” 

 

Pan Andrzej Kacperek: „Jeśli chodzi o wydatki na noclegownię (Rozdział 85202) jest to 

kwota o 15 tys. wyższa od tej w roku bieżącym. Jest to pokłosiem konkursu ofert. Umowa 

jest umową trzyletnią i w umowie jest zapisana kwota 220 tys. zł na rok 2016. Taka też kwota 

znalazła się w projekcie budżetu.” 

 

Pani Wiesława Łuczak: „W tej chwili nie mamy żadnych lokat bankowych. Mamy 

zapewnioną płynność finansową i w przyszłym roku już od początku będzie ona zapewniona. 

W przypadku, kiedy pojawił się jakiś kryzys i wydatki przewyższałyby dochody mamy 
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możliwość skorzystania z kredytu. Jeśli chodzi o OHP – autopoprawka przewiduje 7 tys. zł co 

stanowi 55,6 kwoty z roku 2015.” 

 

Pan Marek Krawczyński: „Pewne kwoty w budżecie są wynikiem wniosków beneficjentów. 

W tym przypadku OHP wnioskowało w taki sposób, ze chce tylko tyle pieniędzy.” 

 

Pani Ilona Patyk: „Jeśli chodzi o Instytut Badań nad Parlamentaryzmem to ja wyjaśniałam na 

Komisji Kultury i Kultury Fizycznej, że prowadzimy rozmowy z Uniwersytetem Jana 

Kochanowskiego. Te rozmowy zakończa się na pewno do końca roku i wtedy państwo 

zostaną poinformowani, jaką w tej sprawie podjęliśmy decyzję.” 

 

Pan Rafał Czajka: „Chciałem przypomnieć, że my radni uczestniczyliśmy wszyscy w 

posiedzeniach komisji. Zdaję sobie również sprawę, że od czasu komisji do dnia dzisiejszego 

narastają w nas jakieś pytania czy też wątpliwości. Myślę jednak, że obecna dyskusja 

wymyka nam się z jakiś ram, które do tej pory były naznaczone. Chciałbym prosić w związku 

z tym o poparcie mojego wniosku formalnego o zamknięcie dyskusji  i przejście do 

głosowania nad projektem budżetu miasta.” 

 

Pan Marian Błaszczyński – poddał wniosek formalny pod głosowanie Rady Miasta. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (11-5-1) wniosek formalny o zamknięcie dyskusji 

uzyskał aprobatę Rady Miasta.  

 

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

XVII/224/2015 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2016 rok wraz z I 

autopoprawką Prezydenta Miasta z dnia 04.12.2015 r. 

 

Przewodniczący Rady Miasta – ogłosił 3 minuty przerwy w obradach. 

 

Punkt 3.5 

 

Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w 

ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 

2015-2030” przyjętych Uchwałą Nr XVIII/258/08 Rady Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia „Projektu założeń do planu 

zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Piotrków 

Trybunalski” 

 

 

 

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

Nr XVII/225/15 w sprawie aktualizacji „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w 

ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 

2015-2030” przyjętych Uchwałą Nr XVIII/258/08 Rady Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia „Projektu założeń do planu 

zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Piotrków 

Trybunalski” 
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Punkt 3.6 

 

 

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 (15-0-2) Rada Miasta podjęła Uchwałę  

Nr XVII/226/15 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 3.7 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie pomocy dla rodzin 

wielodzietnych w ramach Programu „Rodzina +4” 

 

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

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna 

 

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

Nr XVII/227/15 w sprawie zmiany uchwały w sprawie pomocy dla rodzin wielodzietnych 

w ramach Programu „Rodzina +4” 

 

Punkt 3.8 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zamiany prawa własności nieruchomości położonej przy Al. 

Armii Krajowej, oznaczonej nr działek 296/120 o pow.0,0027 ha i 296/122 o pow. 0,0003 

ha w obr. 23 stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, na prawo 

użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy Al. Armii Krajowej, oznaczonej 

nr działki 296/119 o pow. 0,0039 ha w obr.23 stanowiącej własność gminy Miasto 

Piotrków Trybunalski, w użytkowaniu wieczystym „Społem” Powszechnej Spółdzielni 

Spożywców 

 

Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna 

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna 
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W wyniku przeprowadzonego głosowania (18-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę  

Nr XVII/228/15 w sprawie zamiany prawa własności nieruchomości położonej przy Al. 

Armii Krajowej, oznaczonej nr działek 296/120 o pow.0,0027 ha i 296/122 o pow. 0,0003 

ha w obr. 23 stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, na prawo 

użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy Al. Armii Krajowej, oznaczonej 

nr działki 296/119 o pow. 0,0039 ha w obr.23 stanowiącej własność gminy Miasto 

Piotrków Trybunalski, w użytkowaniu wieczystym „Społem” Powszechnej Spółdzielni 

Spożywców 

 

Punkt 3.9 

 

Podjęcie uchwały w sprawie  sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, niezabudowanej 

nieruchomości gruntowej położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dzielnej, w 

celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 

 

Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna 

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna 

 

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

Nr XVII/229/15 w sprawie sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, niezabudowanej 

nieruchomości gruntowej położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dzielnej, w 

celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 

 

Punkt 3.10 

 

Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste, w drodze 

przetargu nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej 

własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim 

przy ul. Wierzejskiej 

 

Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna 

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (13-0-5) Rada Miasta podjęła Uchwałę  

Nr XVII/230/15 w sprawie sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste, w drodze 

przetargu nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej 

własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim 

przy ul. Wierzejskiej 

 

Punkt 3.11 

 

Podjęcie uchwały w sprawie  sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego 

zabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim oznaczonej 

numerem działki 19/24 w obrębie 32 

  

Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna 



26 

 

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna 

 

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

Nr XVII/231/16 w sprawie  sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego 

zabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim oznaczonej 

numerem działki 19/24 w obrębie 32 

 

Punkt 3.12 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/563/13 Rady Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali 

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy zmienioną Uchwałą Nr 

XXXII/630/13 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 24 kwietnia 2013 r. oraz 

Uchwałą Nr V/62/15 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 lutego 2015 r. 

 

Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna 

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna 

 

Pan Adam Karzewnik: „Chciałbym wnieść autopoprawkę w tytule uchwały – zamiast 

„Uchwałą Nr V/62/15 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalski” powinno być „Uchwałą Nr 

V/62/15 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego”. W § 1 występuje ten sam błąd. 

 

Pan Grzegorz Lorek: „Co to znaczy, że preferowani będą młodzi ludzie? Co to znaczy młodzi 

ludzie? Preferujemy ludzi do trzydziestki a potem tych, co mają pieniądze? Co z długą listą 

osób oczekujących? 

 

Pan Dariusz Cłapa: „Ten program jest skierowany dla ludzi młodych. Tym projektem 

uchwały zmieniamy dwie kwestie. W jednej jest mowa o budynkach przebudowywanych 

(dot. budynków przy ulicy Garncarskiej 4, Zamurowej 4 i Starowarszawskiej 5). Kierujemy to 

do ludzi młodych – do lat 35. Mamy już opracowane kryteria, na podstawie których będziemy 

wybierać osoby, które będą chciały zamieszkiwać w tych naszych nowych zasobach. 

Preferujemy rodziny z dziećmi. Nie oznacza to, że to będzie jakaś komercyjna rzecz, to nie 

będzie sprzedaż – to będzie normalny najem na warunkach określonych w uchwale, będzie 

konkurs ofert. To nie jest deweloperka. Jeśli chodzi o listy oczekujących na lokale socjalne 

czy też lokale komunalne – co roku jest zawieranych ok. 120 umów z tychże właśnie list. Są 

to mieszkania z naturalnego odzysku. To nie jest tak, że na tych listach nic się nie dzieje.” 

 

Pan Piotr Gajda: „Proponuję, żeby głosować projekt uchwały dopiero wówczas, kiedy 

zostanie opracowany regulamin do konkursu ofert.”  

 

Pan Dariusz Cłapa: „W tej uchwale – na końcu – jest zapis mówiący o podtrzymaniu 

przyznawania lokali w sposób dotychczasowo praktykowany. Chodzi tutaj o możliwość 

zamiany lokalu. Oddając lokal komunalny otrzymujemy lokal w zasobie. Wtedy, kiedy 

państwo procedowaliście tę uchwałę nie istniał regulamin – teraz regulamin powstał. Ja 

naprawdę nie widzę powodu do obaw, ponieważ główne zasady, które są, są przedstawione w 
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uchwale: kryterium wiekowe, kryterium dochodowe. Pozostałe kryteria będą określone  

w dokumencie, który niekoniecznie musi być zatwierdzany przez Radę Miasta, wprowadza 

się je zarządzeniem Prezydenta Miasta. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (12-0-6) Rada Miasta podjęła Uchwałę  

Nr XVII/232/15 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/563/13 Rady Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali 

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy zmienioną Uchwałą Nr 

XXXII/630/13 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 24 kwietnia 2013 r. oraz 

Uchwałą Nr V/62/15 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 lutego 2015 r. 

 

Punkt 3.13 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/43/15 Rady Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie utworzenia Piotrkowskiej Strefy 

Aktywności Gospodarczej 

Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna 

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna 

 

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

Nr XVII/233/15 w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/43/15 Rady Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie utworzenia Piotrkowskiej Strefy 

Aktywności Gospodarczej 

 

Punkt 3.14 

 

Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Policji środków finansowych z przeznaczeniem 

na rekompensatę pieniężną dla policjantów za ponadnormatywny czas służby oraz 

nagrody za osiągnięcia w służbie 

 

Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego – opinia 

pozytywna.  

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna 

 

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

Nr XVII/234/15 w sprawie przekazania Policji środków finansowych z przeznaczeniem 

na rekompensatę pieniężną dla policjantów za ponadnormatywny czas służby oraz 

nagrody za osiągnięcia w służbie 

 

Punkt 3.15 

 

Podjęcie uchwały uchwalenia w sprawie stwierdzenia, że projekt miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Parku Śródmiejskiego im. Jana Pawła II w 

Piotrkowie Trybunalskim nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego” 
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Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego – opinia 

pozytywna.  

Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna; 

 

 

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

Nr XVII/235/15 w sprawie stwierdzenia, że projekt miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Parku Śródmiejskiego im. Jana Pawła II w 

Piotrkowie Trybunalskim nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego” 

 

Punkt 3.16 

 

Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Parku Śródmiejskiego im. Jana Pawła II w Piotrkowie Trybunalskim 

 

Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego – opinia 

pozytywna.  

Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna; 

 

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

Nr XVII/236/15 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Parku 

Śródmiejskiego im. Jana Pawła II w Piotrkowie Trybunalskim 

 

Punkt 3.17 

 

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Al. Gen. Wł. Sikorskiego, Al. 

Concordii, drogi projektowanej, Agrestowej i Dworskiej w Piotrkowie Trybunalskim 

 

Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego – opinia 

pozytywna.  

Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna; 

 

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

Nr XVII/237/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Al. Gen. Wł. Sikorskiego, Al. 

Concordii, drogi projektowanej, Agrestowej i Dworskiej w Piotrkowie Trybunalskim 

 

Punkt 3.18 

 

Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

 

Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego – opinia 

pozytywna.  

Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna; 

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna 
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W wyniku przeprowadzonego głosowania (22-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę  

Nr XVII/238/15 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

 

Punkt 3.19 

 

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zamian za uiszczoną opłatę 

 

Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego – opinia 

pozytywna.  

Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna; 

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna 

 

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

Nr XVII/239/15 w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 

w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zamian za uiszczoną opłatę 

 

Punkt 3.20 

 

Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych  

w granicach administracyjnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, których właścicielem 

lub zarządzającym jest miasto Piotrków Trybunalski oraz warunków  

i zasad korzystania z tych przystanków 

 

Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego – opinia 

pozytywna.  

Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna; 

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna 

 

Pani Wiesława Olejnik: „Chciałam podziękować za to, że widzę w tym projekcie możliwość 

dojechania autobusów MZK na Zawodzie, na Twardosławicką – w tamtym kierunku. W 

dalszym ciągu – proszę, wnioskuję – nie widzę w projekcie uchwały skomunikowania części 

północno-zachodniej części miasta  (ul. Malinowa, ul. Kasztanowa, ul. Energetyków). Jestem 

po rozmowie z Prezesem MZK i cały czas nadzieję mam, ale skoro planujemy coś na rok 

2016 i tego w tym nie zawieramy, to obawiam się, że wrócimy do tematu w roku 2017. 

Mieszkańcy będą mieć te problemy komunikacyjne jeszcze przez kolejny rok. Kiedy możemy 

spodziewać się skomunikowania tamtej części miasta?” 

 

Pan Paweł Czajka: „Przed chwilą została podjęta uchwała w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego w tamtym terenie, właśnie ku temu, 

żeby można było wygospodarować planistycznie teren (m.in. na prywatnych gruntach) dla 
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zorganizowania pętli autobusowej w tamtym terenie. W obecnym stanie prawnym nie można 

nigdzie tam zorganizować pętli autobusowej.” 

 

Pan Jan Dziemdziora: „Chciałem przypomnieć, że w tej chwili komunikując północno-

zachodnią część miasta wykorzystujemy pętlę przy ul. Słowackiego a w obrębie południowo-

zachodniej części miasta do wykorzystania mamy dwie pętle. I tymczasowo można byłoby je 

zagospodarować a później przejść na tę pętlę, która będzie wynikać z tego planu.” 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (17-0-1) Rada Miasta podjęła Uchwałę  

Nr XVII/240/15 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych  

w granicach administracyjnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, których właścicielem 

lub zarządzającym jest miasto Piotrków Trybunalski oraz warunków  

i zasad korzystania z tych przystanków 

 

Punkt 3.21 

 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 

2016 rok 

 

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

Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego – opinia 

pozytywna.  

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (15-0-3) Rada Miasta podjęła Uchwałę  

Nr XVII/241/15 w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 

2016 rok 

 

Punkt 3.22 

 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla 

Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2016 rok 

 

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

Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego – opinia 

pozytywna.  

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (16-0-2) Rada Miasta podjęła Uchwałę  

Nr XVII/242/15 w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla 

Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2016 rok 
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Punkt 3.23 

 

Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu 

rekrutacyjnym do pierwszych klas szkół podstawowych, dla których organem 

prowadzącym jest Miasto Piotrków Trybunalski 

 

Komisja Oświaty i Nauki – opinia pozytywna.  

 

Pan Andrzej Kacperek – zgłosił autopoprawkę polegającą na tym, iż w tytule uchwały na 

końcu dopiszemy dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły. Te same wyrazy 

proponuję dopisać w §1 uchwały po wyrazach Miasto Piotrków Trybunalski. Natomiast w §2 

dopisać należy: dla których organem prowadzącym jest Miasto Piotrków Trybunalski. 

 

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

Nr XVII/243/15 w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu 

rekrutacyjnym do pierwszych klas szkół podstawowych, dla których organem 

prowadzącym jest Miasto Piotrków Trybunalski 

 

Punkt 3.24 

 

Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu 

rekrutacyjnym do pierwszych klas gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest 

Miasto Piotrków Trybunalski 

 

Komisja Oświaty i Nauki – opinia pozytywna.  

 

Pan Andrzej Kacperek – zgłosił autopoprawkę polegającą na tym, iż w tytule uchwały na 

końcu dopiszemy dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły. Te same wyrazy 

proponuję dopisać w §1 uchwały po wyrazach Miasto Piotrków Trybunalski. Natomiast w §2 

także po nazwie Miasto Piotrków Trybunalski. 

 

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

Nr XVII/244/15 w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu 

rekrutacyjnym do pierwszych klas gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest 

Miasto Piotrków Trybunalski 

 

Punkt 3.25 

 

Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 

przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i 

fizyczne na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, a także osób prawnych i 

fizycznych prowadzących na ternie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego niepubliczne inne 

formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na 

podstawie art. 14a ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz trybu i 

zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania 
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Komisja Kultury i Kultury Fizycznej – opinia pozytywna 

Komisja Oświaty i Nauki – opinia pozytywna.  

 

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

Nr XVII/245/15 w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 

przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i 

fizyczne na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, a także osób prawnych i 

fizycznych prowadzących na ternie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego niepubliczne inne 

formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na 

podstawie art. 14a ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz trybu i 

zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania 

 

Punkt 3.26 

 

Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji do dokonania zniszczenia zgłoszeń 

kandydatów na ławników 

 

Pan Marian Błaszczyński – powiedział, że proponuje, aby komisja liczyła 3 członków. 

Zaproponował kandydaturę pana Ludomira Penciny. 

 

Pan Ludomir Pencina nie wyraził zgody na kandydowanie. Jednocześnie zaproponował 

kandydaturę pani Marleny Wężyk-Głowackiej. 

 

Pani Marlena Wężyk-Głowacka – nie wyraził zgody na kandydowanie. 

 

Pan Ludomir Pencina – zgłosił kandydaturę pani Urszuli Czubały. 

 

Pani Urszula Czubała – nie wyraziła zgody na kandydowanie. 

 

Pan Marian Błaszczyński – zgłosił kandydaturę pana Piotra Gajdy. P. Gajda nie wyraził 

zgody na kandydowanie. 

 

Pan Marian Błaszczyński – zaproponował kandydaturę pana Grzegorza Lorka. Pan G. Lorek 

wyraził zgodę na kandydowanie. 

 

Pan Bronisław Brylski – zgłosił kandydaturę pani Wiesławy Olejnik. 

 

Pani Wiesława Olejnik – wyraziła zgodę na kandydowanie. 

 

Pan Marian Błaszczyński – zaproponował kandydaturę pana L. Kaźmierczaka. 

 

Pan Lech Kaźmierczak – nie wyraził zgody na kandydowanie. 
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Pan Marian Błaszczyński – zgłosił kandydaturę pana Jana Dziemdziory. Pan J. Dziemdziora 

wyraził zgodę na kandydowanie. 

 

Pan Marian Błaszczyński – zapytał, czy są jakieś inne kandydatury? Wobec braku zgłoszeń i 

sugestii pana Tomasza Sokalskiego oraz radny prawnego zaproponował głosowanie an block 

nad zgłoszonymi kandydaturami; G. Lorek, W. Olejnik, J. Dziemdziora. 

 

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

Nr XVII/246/15 w sprawie powołania komisji do dokonania zniszczenia zgłoszeń 

kandydatów na ławników regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

 

Punkt 3.27 

 

Podjęcie uchwały w sprawie skargi Wojewody Łódzkiego na uchwałę Nr XXV/458/12 w 

sprawie uchwalenia Statutu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

 

Pan Tomasz Sokalski – poprosił Prezydenta Miasta o wyjaśnienia w tej sprawie. 

 

Pani Ewa Góral-Zielonka: „Jest skarga, którą pan prezydent jest zobowiązany przekazać do 

sądu administracyjnego wraz z odpowiedzią na skargę. Projekt odpowiedzi na skargę 

uwzględnia argumenty, które stanowią obronę statutu, który obowiązuje. Trzeba przyznać, że 

musimy liczyć się z tym, że przynajmniej w część skarga może zostać uwzględniona, a więc 

uchwała, która przyjęto statut w 2012 roku może zostać unieważniona przez sąd 

administracyjny.” 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (16-0-2) Rada Miasta podjęła Uchwałę  

Nr XVII/247/15 w sprawie skargi Wojewody Łódzkiego na uchwałę Nr XXV/458/12 w 

sprawie uchwalenia Statutu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

 

Punkt 3.28 

 

Podjęcie uchwały w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

 

Komisja Rewizyjna – rekomenduje uznanie skargi za bezzasadną. 

 

Pan Grzegorz Lorek – poprosił o omówienie sprawy. 

 

Pan Dariusz Cłapa: „Pismo do Wojewody napisała skarżąca – wojewoda przesłał to nam jako 

skargę. Jest to pani, która chciałaby otrzymać lokal mieszkalny i w tym wniosku stwierdza, że 

prosi o przyspieszenie. Skarga została potraktowana jako bezzasadna. Ta pani miała już dwa 

wskazania. W piśmie wskazała mieszkanie na konkretnej ulicy, że tam znajduje się wolne 

mieszkanie, w którym ona chciałaby zamieszkać. To nie jest takie proste ponieważ w tej 
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chwili próbujemy odzyskać to mieszkanie. Nie zostało one bowiem zdane przez poprzedniego 

najemcę. Szykowane jest dla tej pani mieszkanie – musi jednak poczekać.” 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (16-0-3) Rada Miasta podjęła Uchwałę  

Nr XVII/248/15 w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

 

Punkt 3.29 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów komisji stałych Rady Miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (16-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę  

Nr XVII/249/15 w sprawie zatwierdzenia planów komisji stałych Rady Miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego 

 

Pan Marian Błaszczyński – ogłosił 5 min. Przerwy w obradach. 

 

Punkt 4 

Interpelacje i zapytania radnych 

 

Pan Lech Kaźmierczak 

 /pierwsze pytanie nie zostało zarejestrowane w nagraniu/ 

 Wnioskował o rewitalizację podwórka i elewacji kamienicy przy Pl. Niepodległości. 

 

Pan Jan Dziemdziora: 

 Interpelacja w sprawie pogarszających się warunków zamieszkania przy ul. Próchnika 

36 i 36a (interpelacja zastała odczytana i złożona na piśmie – w załączeniu do 

protokołu); 

 Czy do czasu całkowitej przebudowy ul. Żelaznej nie dałoby się dokonać tam napraw 

cząstkowych? 

 Czy w kolejnych nowelizacjach uchwał dotyczących gospodarki odpadami nie można 

byłoby wprowadzić jakiegoś rozwiązania dot. olejów silnikowych? Czy w tych 

projektach uchwał, które w najbliższym czasie będą nowelizowane nie można byłoby 

wprowadzić rozwiązania w postaci wykonania zastępczego (odpady 

wielkogabarytowe)? 

 

 

Pan Piotr Gajda: 

 Poinformował, że dotychczas nie uzyskał odpowiedzi na cały blok pytań dotyczących 

muzeum. 

 Do tej pory nie uzyskał odpowiedzi w sprawie lokali, w których mógłby pełnić dyżury 

w terenie. 

 Zwracając się do wiceprzewodniczącego Brylskiego poprosił, aby lewicowych 

atrybutów nie przypisywać ugrupowaniu prawicowemu. 

 Jeżeli władze miasta poważnie podejdą do sprawy biblioteki to można byłoby 

pomyśleć o tym, żeby Trybunał Konstytucyjny znalazł swoje miejsce w Piotrkowie 
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Trybunalskim. Być może dałoby się połączyć projekt biblioteki z budową 

nowoczesnego budynku dla MOK. Budynek MOK przy Al. 3 Maja idealnie 

nadawałby się dla potrzeb Trybunału. 

 

 

Pani Wiesława Olejnik: 

 Mieszkańcy Al. Sikorskiego zauważyli stojącą wodę na jezdni odcinka nowo 

wyremontowanego. Istnieje konieczność sprawdzenia czy nie trzeba możliwość 

wykonania jakiejś poprawy odwodnienia. 

 Oznakowanie przed dworcem PKP. Pojawiają się informacje, że samochody się tam 

nieprawidłowo zatrzymują. Oznakowanie pionowe jest – poziomego zaś brak. Prośba 

o interwencję w tej sprawie. 

 Park im. Poniatowskiego - „Zgłosił się do mnie mieszkaniec, który zauważył, że 

światło w parku raz zapalało się, raz gasło, następnego dnia było zupełnie ciemno. 

Pojawiły się też sygnały o demolowaniu ogrodzenia parku. Jak to wygląda?” 

 Na jakim etapie jest sprawa ul. Narutowicza (drzewa, nawierzchnia chodnika)? 

 

Punkt 5 

 

 

Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych przez Radę Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego za I półrocze 2015 roku (stan na dzień 30 września 2015 roku) 

 

Rada Miasta przyjęła Sprawozdanie do wiadomości. 

 

Punkt 6 

 

 

Informacja z działalności Prezydenta Miasta miedzy sesjami 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miasta stwierdził, że radni otrzymali informację w materiałach 

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

zgłoszeń w tym punkcie. 

Punkt 7 

Informacja Przewodniczącego Rady Miasta dotycząca interpelacji, które wpłynęły 

między XVI a XVII 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. 
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Punkt 8 

Odpowiedzi na zapytania radnych.  

 

 

Odpowiedzi na pytania pan Piotra Gajdy: 

 Pani Ilona Patyk – stwierdziła, że odpowiedzi na pytania powinien w istocie udzielić 

dyrektor muzeum, który jednak nie jest obecny na posiedzeniu Sesji Rady Miasta.  

W związku z tym poprosiła o przedstawienie pytań na piśmie.  

Pan Piotr Gajda – stwierdził, że chciałby w tej sprawie na następną sesję otrzymać 

konkretną odpowiedź. 

 Odpowiadając na pytanie dot. lokali do dyżurów na terenie miasta pan Bronisław 

Brylski zobowiązał się do uzgodnienia sprawie z Sekretarzem Miasta oraz 

Przewodniczącym Rady Miasta i udzielenia odpowiedzi na to pytanie w formie 

pisemnej. 

 Pan Andrzej Kacperek: „Odpowiadając na pytanie pana radnego chcę powiedzieć, że 

pan prezydent tym problemem (biblioteka, Trybunał Konstytucyjny) bardzo się 

interesuje i bardzo szybko udzielił odpowiedzi w tej sprawie.” 

 Pan Bronisław Brylski: „Pana ulubionym słowem jest bolszewia a moim ulubionym 

słowem od wypowiedzi radiowej jest bolszewizm. I jak pan zauważył jeżeli radni 

odpowiedzialni za to miasto sugerują z jednej strony zwolnienia i pozbawienie tego 

miasta – myślę, że pan był czujny przy budżecie – i zauważył pan bilety, opłaty, 

zwolnienie rodzin i poszerzenie karty tj. lekko licząc 10 mln zł – to z jednej strony 

pozbawianie miasta przychodów w kwocie 10 mln zł a z drugiej prośby, żądania, 

naciski na zwiększenie wydatków to nie jest nic innego jak bolszewizm. Bo to jest 

niszczenie tego miasta. A ponieważ – tak, jak pan uprzejmie zauważył bolszewizm to 

jest kwestia związana z historią niszczenia się różnych ludzi przez różnych – to 

państwo proponujecie zwykłe rozwiązania bolszewickie. Nie dyskutujmy już na ten 

temat – bo tak to wygląda.”  

 

Odpowiedzi na pytania pani Wiesławy Olejnik: 

 Pan Krzysztof Byczyński: „Jeśli chodzi o Al. Sikorskiego – ja sprawdzę wiarygodność 

tego. Roboty są na gwarancji, więc może jakieś zapadlisko, może… Muszę to 

sprawdzić.  Dziękuję za zwrócenie uwagi.” 

 Pan Krzysztof Byczyński: „Jeżeli chodzi o pytanie dot. oznakowania poziomego na 

P.O.W. – również to sprawdzimy. W najbliższy wtorek o godz. 9.00 mam posiedzenie 

Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Również i ten temat tam sobie 

omówimy.” 

 Pani Małgorzata Majczyna: „Jeśli chodzi  o oświetlenie (w parku im. Poniatowskiego) 

to przyczyna leży po stronie Zakładu Energetycznego, który ma jakiś problem  na 

podaniu dwóch faz do obiektu, jakim jest właśnie park. Problem został zgłoszony i oni 

już analizują, gdzie ta usterka wystąpiła. Kwestia ogrodzenia: Trudno domyślać się, że 

wiatr kładł przęsło po przęśle, ja myślę, że trochę pomogli w tym ludzie. Robimy 

wszystko, żeby poprawić sposób mocowania i wykonawca sukcesywnie zamienia – 

najpierw śruby na nity, potem nity na elementy spawane.” 

 Pan Krzysztof Byczyński: „Jeśli chodzi o ulicę Narutowicza to ja powtórzę to, co 

powiedziałem na sesji poprzedniej. Nie mam zgody na wycinkę wszystkich drzew. 

Ponownie będę występował. Od 1 stycznia 2016 r. zmieniły się przepisy i procedura 

pozyskiwania zgody na usunięcie drzew będzie się odbywała via Urząd 

Marszałkowski w Łodzi więc to proceduralnie będzie się przedłużało. Na poprzedniej 
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sesji też zwracałem uwagę, że takie punktowe naprawy niewiele tam wniosą. Ten cały 

odcinek ulicy Narutowicza trzeba poddać szerszej przebudowie – łącznie z 

pozyskaniem dodatkowych miejsc na parkowanie. Te prace nie są do wykonania teraz 

– tam są prowadzone budowy, ciężkim sprzętem dostarczany jest materiał więc 

robienie czegokolwiek teraz nie widzę za celowe. Mamy tę inwestycję na liście prac 

rezerwowych i jeżeli będzie na to pozwalała kondycja finansowa miasta to na pewno 

brane pod uwagę.” 

 

 

Odpowiedzi na pytania pana Jana Dziemdziory: 

 Pan Krzysztof Byczyński: „Jeżeli chodzi o ulicę Żelazną, to my sukcesywnie – w 

miarę możliwości oczywiście – takie naprawy cząstkowe robimy. My tam kawałkami 

część południową naprawialiśmy od wjazdu od strony ulicy Roosevelta, ale 

rzeczywiście tam cała ta ulica jest zaplanowana do dalszej przebudowy, są do 

uregulowania pewne stany techniczne infrastruktury podziemnej. W miarę możliwości 

będziemy tam oczywiście prace wykonywać. Na tym odcinku ulicy Żelaznej 

większość kierowców nie respektuje przepisów ruchu drogowego. Myśmy nawet na 

jednej z komisji rozważali, czy nie postawić znaku ograniczającego prędkość. Tam 

ponad 70 km/h jest uzyskiwane bardzo często przez kierowców. Tego typu prędkości 

powodują, że są takie oczekiwania. Jak pamiętam my to rozpatrywali również w 

kontekście budowy tego ronda – że jeżeli rondo będzie budowane na skrzyżowaniu 

ulic Dmowskiego, Górnej, Armii Krajowej i Żelaznej to również wtedy te odcinki 

ulicy będą brane pod uwagę.” 

 Pan Krzysztof Byczyński – odnosząc się do pytania dotyczącego odbioru odpadów 

powiedział: „Temat wywołał pan radny opisując sytuację, jak niektórzy mieszkańcy 

pozbywają się oleju zużytego w jakimś sprzęcie typu kosiarka. To też musi być 

przełożone na pewną edukację. Są PSZOK-i, do których można ten zużyty olej 

dostarczyć. Często jest on jednak używany do impregnacji jakiś elementów 

drewnianych. Bierzemy ten sygnał pod uwagę i będziemy przy konstrukcji kolejnych 

przetargów odpowiedni wymóg bardziej precyzyjnie opisać. Muszą wtedy do takiego 

przetargu występować jednak firmy, które mają odpowiedni papier. W przypadku 

odpadów wielkogabarytowych natomiast – oczywiście jest taki instrument, że jeżeli 

administracja nie zareaguje to wtedy firma sprząta, usuwa to za odpowiednim 

wynagrodzeniem, którym po prostu obciążamy administratora, właściciela 

nieruchomości, na terenie którego tego typu zdarzenie miało miejsce.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

Punkt 9 

 

Sprawy różne.  

 

Pani Wiesława Olejnik – poprosiła o rozważne planowanie sesji Rady Miasta. Radni 

wychodzą w trakcie posiedzenia, również Przewodniczący Rady Miasta jest nieobecny po 

przerwie. Może trzeba zrobić czasem dwie sesje w ciągu miesiąca i wtedy czasu nam nie 

zabraknie. 

 

Pan Bronisław Brylski – w imieniu Przewodniczącego Rady Miasta, Prezydenta Miasta  

i wszystkich radnych zaprosił wszystkich obecnych na Wigilię Samorządową, która odbędzie 

się w najbliższy poniedziałek o godzinie 18 w obiekcie OSiR. 

 

Punkt 10 

 

Zamknięcie obrad XVII Sesji.   

 

 

Wobec wyczerpania porządku Przewodniczący Rady Miasta, pan Marian Błaszczyński 

zamknął posiedzenie XVII Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta 

 

   Marian Błaszczyński 
 

 

 

 

 

Protokół na podstawie dźwiękowego  
zapisu przebiegu obrad sporządził: 

 

Jan Winiarski  


