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PROTOKÓŁ NR XVIII/16 

 

z XVIII Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, 

która odbyła się w siedzibie Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim, 

ul. Pasaż Karola Rudowskiego 10  

w dniu 20 stycznia 2016 roku 

w godz. 900-1300 
 

 

 

Punkt 1 

 

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad 

 

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

Stwierdził, że w Sesji uczestniczy 22 radnych, co wobec ustawowej liczby  

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

prawomocne uchwały. 

 

Radni obecni na XVIII Sesji Rady Miasta: 

 

1. Marian Błaszczyński 

2. Bronisław Brylski 

3. Rafał Czajka 

4. Krystyna Czechowska 

5. Urszula Czubała 

6. Sławomir Dajcz 

7. Jan Dziemdziora 

8. Marlena Wężyk-Głowacka 

9. Piotr Gajda 

10. Łukasz Janik 

11. Lech Kaźmierczak 

12. Marek Konieczko 

13. Krzysztof Kozłowski 

14. Grzegorz Lorek 

15. Piotr Masiarek 

16. Szymon Miazek 

17. Wiesława Olejnik 

18. Ludomir Pencina 

19. Tomasz Sokalski 

20. Mariusz Staszek 

21. Monika Tera 

22. Przemysław Winiarski 

23. Ewa Ziółkowska 

 

Pan Marian Błaszczyński powitał Radnych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego jak 

również Prezydenta Miasta – pana Krzysztofa Chojniaka, wiceprezydentów Adama 

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

obecnych na posiedzeniu Rady Miasta.  
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W momencie rozpoczęcia Sesji na sali obrad nie było pana Piotra Gajdy (spóźnienie) 

 

 

Punkt 2 

 

Przyjęcie zmian do porządku obrad. 

 

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z XVI  Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

3. Przyjęcie zmian do porządku obrad. 

4. Podjęcie uchwał w sprawie: 

4.1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej; 

4.2. zmiany budżetu Miasta na 2016 rok;   

4.3. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenów w rejonie ulic: Sulejowskiej, Dalekiej i Wierzeje w 

Piotrkowie Trybunalskim; 

4.4. zmiany nazwy Parku Śródmiejskiego im. Jana Pawła II;   

4.5. rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa; 

4.6. zmiany uchwały Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie określenia 

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego; 

4.7. zmiany uchwały Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 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;   

 

5. Interpelacje i zapytania radnych. 

6. Sprawozdanie Prezydenta Miasta na prawach powiatu Piotrkowa Trybunalskiego  

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Piotrkowie Trybunalskim za 2015 

rok. 

7. Informacja z działalności Prezydenta Miasta między sesjami. 

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

sesjami. 

9. Odpowiedzi na zapytania radnych. 

10. Sprawy różne. 

11. Zamknięcie obrad XVIII Sesji. 

 

 

Pan Marian Błaszczyński – wprowadził następujące autopoprawki:  „Punkcie 4.8 – Podjęcie 

uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej  na dofinansowanie kosztów inwestycji z 

zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie budowy przyłączy 

kanalizacyjnych. Punkt 4.9. – Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składów osobowych 

komisji stałych Rady Miasta. Punkt 5 otrzyma brzmienie: Podjęcie apelu w sprawie poparcia 
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apelu Rady Miejskiej w Sosnowcu do Rządu Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie uzupełninia 

ewentualnych ubytków  w budżetach samorządów w związku z podniesieniem kwoty wolnej 

od podatku. 

 

Wobec braku uwag do przedstawionego porządku Przewodniczący Rady Miasta poddał 

porządek XVIII Sesji Rady Miasta pod głosowanie. W wyniku przeprowadzonego 

głosowania (23-0-0) Rada Miasta przyjęła porządek posiedzenie XVIII Sesji w następującym 

brzmieniu: 

 

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z XVI  Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

3. Przyjęcie zmian do porządku obrad. 

4. Podjęcie uchwał w sprawie: 

4.1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej; 

4.2. zmiany budżetu Miasta na 2016 rok;   

4.3. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenów w rejonie ulic: Sulejowskiej, Dalekiej i Wierzeje w 

Piotrkowie Trybunalskim; 

4.4. zmiany nazwy Parku Śródmiejskiego im. Jana Pawła II;   

4.5. rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa; 

4.6. zmiany uchwały Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie określenia 

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego; 

4.7. zmiany uchwały Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 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;   

4.8. zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu 

ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie budowy przyłączy 

kanalizacyjnych; 

4.9. zmiany składów osobowych komisji stałych Rady Miasta. 

 

5. Podjęcie apelu w sprawie poparcia apelu Rady Miejskiej w Sosnowcu do Rządu 

Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie uzupełnienia ewentualnych ubytków w budżetach 

samorządów w związku z podniesieniem kwoty wolnej od podatku. 

6. Interpelacje i zapytania radnych. 

7. Sprawozdanie Prezydenta Miasta na prawach powiatu Piotrkowa Trybunalskiego  

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Piotrkowie Trybunalskim za 2015 

rok. 

8. Informacja z działalności Prezydenta Miasta między sesjami. 

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

sesjami. 

10. Odpowiedzi na zapytania radnych. 

11. Sprawy różne. 
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12. Zamknięcie obrad XVIII Sesji. 

Punkt 4 

Przyjęcie protokołu z XVI Sesji Rady Miasta 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (22-1-0) Rada Miasta przyjęła protokół z XVI 

Sesji Rady Miasta. 

 

 

Punkt 4 

 

Podjęcie uchwał 

 

Pan Marian Błaszczyński – przekazał prowadzenie obrad panu Bronisławowi 

Brylskiemu. 

 

Punkt 4.1 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

 
Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna 

Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna 

 

Pani Krystyna Czechowska: „Od roku jako nowo wybrana radna obserwuję sposób 

administrowania miastem przez Prezydenta Miasta  i działalność Rady Miasta. Ze smutkiem 

musze stwierdzić, że pan jako prezydent nie bierze pod uwagę naszych apeli, interpelacji czy 

wystąpień w sprawach, które tak naprawdę są interpelacjami mieszkańców Piotrkowa. Budżet 

na rok 2016 został przygotowany przez pana jednak nie uwzględnia on naszych postulatów i 

tak naprawdę nie było debaty  na temat, jakie inwestycje są kluczowe dla miasta i dla jego 

rozwoju. Teraz w tej WPF jak i budżecie, który przedstawiacie zwiększacie wydatki o kwotę 

90 tys.  na docieplenie ścian i stropów oraz modernizację systemu grzewczego obiektów 

Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie. Potrzeby związane z PSP w 

Piotrkowie są niezmiernie ważne jednak bardzo bym prosiła o wyjaśnienie, z jakiego powodu 

zwiększacie wydatki dla PSP w Piotrkowie? Dlaczego nie uzyskaliście żadnego 

dofinansowania z WFOŚiGW?” 

 

Pani Wiesława Łuczak: „Właśnie zwiększamy w tym budżecie, w tej zmianie – 

wprowadzamy zwiększoną dotację z NFOŚiGW. 90 tys. jest to kwota, która jest 

wprowadzana i po stronie dochodów i po stronie wydatków dla KM PSP. Zadanie miało być 

jednoroczne, ale ze względu na termin rozliczeń, który wypada już w tym roku (zobowiązanie 

wobec wykonawcy) kwota 90 tys. zł jest wprowadzana teraz do budżetu po oby stronach. 

Zadanie w 100% było finansowane  z dotacji z NFOŚiGW.” 

 

Pan Marek Konieczko – poprosił o przerwę w obradach. 

 

Pan Bronisław Brylski – ogłosił 5 minut przerwy w obradach. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (12-6-5) Rada Miasta podjęła Uchwałę  

NR XVIII/250/15 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego 
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Punkt 4.2 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2016 rok 

 
Opinie Komisji: 

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna  

Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna 

 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (12-6-5) Rada Miasta podjęła Uchwałę  

NR XVIII/251/15 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

 

Punkt 4.3 

 

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Sulejowskiej, Dalekiej i 

Wierzeje w Piotrkowie Trybunalskim 

 
Opinie Komisji: 

Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego – opinia 

pozytywna; 

Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna. 
 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (20-0-3) Rada Miasta podjęła Uchwałę  

NR XVIII/252/14 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Sulejowskiej, Dalekiej i 

Wierzeje w Piotrkowie Trybunalskim 

 

Punkt 4.4 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Parku Śródmiejskiego im. Jana Pawła II 

 

Opinie Komisji: 

Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego – opinia 

pozytywna; 

Komisja Oświaty i Nauki – opinia pozytywna. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (23-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę NR 

XVIII/253/2015 w sprawie zmiany nazwy Parku Śródmiejskiego im. Jana Pawła II 

 

Pan Tomasz Sokalski: „Proceduralnie chciałbym tyko przypomnieć panu prezydentowi, że na 

komisji administracji był wniosek przegłosowany przez wszystkich radnych i pan prezydent 

Karzewnik zobowiązał się wyjaśnić dzisiaj to na sesji. Już jest po głosowaniu co prawda, 

czekałem na aktywność pana prezydenta, ale nie zauważyłem.” 

 

 

 

 



6 

 

Punkt 4.5 

 

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa 

 

Opinie Komisji: 
Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna  

 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (23-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę  

NR XVIII/254/15 w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa 

 

Punkt 4.6 

 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 

sprawie określenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego 

 

Opinie Komisji: 
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. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (23-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę  

NR XVIII/255/15 w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 

sprawie określenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego 

 

 

Punkt 4.7 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 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 

 

Opinie Komisji: 
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. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (23-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę  

NR XVIII/256/15 w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 

sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania  
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i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy, w zamian za uiszczoną opłatę 

 

Punkt 4.8 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów 

inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie budowy 

przyłączy kanalizacyjnych 

 

Opinie Komisji: 
Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego – opinia 

pozytywna; 

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (23-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę  

NR XVIII/257/15 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów 

inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie budowy 

przyłączy kanalizacyjnych 

 

Punkt 4.9 

 

Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany składów osobowych komisji stałych Rady Miasta 

 

Pan Bronisław Brylski poinformował, że projekt uchwały został przygotowany na wniosek 

radnego Sławomira Dajcza. Przewodniczący obradom zapytał panią radną Marlenę Wężyk-

Głowacką, czy zgadza się z wnioskiem pan radnego Dajcza? 

 

Pani Marlena Wężyk-Głowacka: „Zgadzam się.” 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (23-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę  

NR XVIII/258/15 w sprawie zmiany składów osobowych komisji stałych Rady Miasta 

 

Punkt 5 

Podjęcie apelu w sprawie poparcia apelu Rady Miejskiej w Sosnowcu do Rządu 

Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie uzupełnienia ewentualnych ubytków w budżetach 

samorządów w związku z podniesieniem kwoty wolnej od podatku 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (23-0-0) Rada Miasta podjęła apel w sprawie 

poparcia apelu Rady Miejskiej w Sosnowcu do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej  

w sprawie uzupełnienia ewentualnych ubytków w budżetach samorządów w związku  

z podniesieniem kwoty wolnej od podatku 
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Punkt 6 

Interpelacje i zapytania radnych 

 

Pan Grzegorz Lorek:  

 Podczas mrozów  skrapla się woda na wiadukcie w Al. Piłsudskiego i na asfalcie 

powstają zlodowacenia (tworzące nawet dość duże pryzmy). Stwarza to duże 

zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Potrzebne jest przeanalizowanie 

możliwości uszczelnienia tego wiaduktu. Zjawisko jest  szczególnie intensywne na 

lewym pasie jezdni w kierunku Bełchatowa. 

 Na ulicy Śląskiej prowadzone są prace drogowe. Przez pewien czas nie był w ogóle 

oznaczony pras, na którym trwają roboty. Spadł śniegi stworzyło to bardzo 

niebezpieczną sytuację. W dalszym ciągu jest tam bardzo niebezpiecznie. 

 Proszę o dalsze przemyślenie przejazdu autobusu MZK ulicą Zalesicką  

i Świerczowską. Jest wiele sygnałów, że nadal jest to niedopasowane.  

 

Pan Sławomir Dajcz: 

 Co słychać na ciepłowni? W jakim kierunku zmierzamy? W jakim punkcie jesteśmy? 

Proszę o informacje na ten temat. 

 

Pan Lech Kaźmierczak: 

 Na ostatniej sesji zgłosiłem interpelację w sprawie ulicy Litewskiej (do ul. 

Jerozolimskiej do ul. Wiejskiej). Proszę o przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie 

przez TBS w związku z tym, że tzw. komisje społeczne, które były w 1979 roku 

demontowały niektóre ogrodzenia. Taki stan rzeczy utrzymuje się przez tyle lat (36 

lat).  Ogrodzenia są w fatalnym stanie, trzeba też zobaczyć podwórka (również w 

fatalnym stanie). 

 Jest prowadzona renowacja oficynek od ul. Rycerskiej 11 do Pl. Kościuszki. Proszę 

zajrzeć na podwórka. Cóż z tego, że fasada będzie elegancka podczas, kiedy ludziom 

na podwórkach będzie stała woda, że nie da się przejść. 

 Sprawa mieszkanki ul. Piotra Ściegiennego. „Proszę o zawarcie przez TBS ugody z tą 

panią i umożliwić umową spłatę długów w dalszych ratach. Osoba ta opiekuje się 

chorą, starszą osobą. Od lutego pani ta podejmie prawdopodobnie pracę i będzie 

spłacała zobowiązania. Proszę o zajęcie w tej sprawie stanowiska. 

 Sprawa małżeństwa Z. zamieszkałych przy ulicy Wojska Polskiego. Proszę o ponowne 

rozpoznanie tej trudnej sprawy mieszkaniowej. 

 

Pani Krystyna Czechowska:  

 Proszę o udrożnienie i integrację układu komunikacyjnego na osiedlu Wierzeje 

(skrzyżowanie ul. Tymiankowej, ul. Kajakowej, ul. Sasanek) – wniosek złożony na 

piśmie. 

 

Pani Marlena Wężyk-Głowacka: 

 Interpelacja w sprawie konsekwencji wynikających z wprowadzenia wyższej wolnej 

kwoty od podatku (interpelacja złożona na piśmie w załączeniu do protokołu). 

 Interpelacja (ponowna) w sprawie zakupu maszyny czyszcząco-myjącej (w załączeniu 

do protokołu). 
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Pan Przemysław Winiarski: 

 Budynek dawnej poczty konnej naprzeciwko Pl. Czarnickiego. Czy jest to założenie 

architektoniczne o dużej wartości historycznej? Jeśli tak to czy myślimy o 

rewitalizacji tego miejsca? Jeśli tak, to dlaczego dopuszczamy do tego, aby w dawnej 

bramie poczty konnej rosła brzoza?  

 Czy zmniejszenie się populacji krukowatych w parku to efekt sokolnika czy też efekt 

procesów naturalnych? Jak wygląda obecnie sprawa sokolnika? 

 Ranking liceów na stronie internetowej miasta. Czy 158 miejsce w kraju i 17 miejsce 

w województwie łódzkim tak renomowanej szkoły o tak wielkiej tradycji jak I LO im. 

Bolesława Chrobrego to powód do radości, czy też powinniśmy ten fakt po prostu 

przemilczeć? 

 

Pan Tomasz Sokalski:  

 Jak to możliwe, że w monitorowanym Parku im. Poniatowskiego ginie ogrodzenie? 

 

 

 

Pan Jan Dziemdziora: 

 

 

Pan Piotr Gajda: 

 W którym miejscu znajdujemy się z umowa w sprawie ronda? Jak wyglądają prace 

remontowe? 

 Wielokrotnie zwracałem się do Przewodniczącego Rady Miasta o wyznaczenie lokalu 

do odbywania dyżurów dla mieszkańców w swoim okręgu wyborczym.  Zobowiązany 

przez Przewodniczącego Rady Miasta do podjęcia działań był pan sekretarz.  

Proszę o poważne potraktowanie mojej prośby. 

 Zwrócił uwagę na fakt, że podczas ostatniej sesji – w jej ostatniej części wielu radnych 

było nieobecnych. Stwierdził, że na sali nie było większości klubu radnych Razem dla 

Piotrkowa, w tym również Przewodniczącego Rady Miasta. Podobna sytuacja miała 

również miejsce podczas ostatniego posiedzenia Komisji Kultury i Kultury Fizycznej 

(radny odczytał fragment protokołu, w którym odnotowano informację o obecności 

podczas posiedzenia). Wyraził oczekiwanie, że radni chcą być traktowani z godnością, 

i powagą. 

 Proszę o odpowiedź: Kto  i kiedy podjął decyzję na temat montażu nadokienników w 

piotrkowskim pałacu Zygmunta Starego? Te nadokienniki mają zupełnie inny kształt 

niż te z dokumentacji pochodzącej z XIX wieku. 

 

Pani Wiesława Olejnik: 

 Północna strona Al. Piłsudskiego – czemu odśnieżona jest ścieżka rowerowa a nie 

chodnik dla pieszych? 

 Przy Polomarkecie na ul. Słowackiego samochody parkują poza miejscami 

wyznaczonymi do parkowania. Parkingi w tym rejonie są po prostu nie odśnieżone.  

 Ul. 18 Stycznia – Czy jest już tam oznakowanie poziome na jezdni? Prośba o 

sprawdzenie i ewentualne uzupełnienie oznakowania pionowego. 

 W jednej z kamienic w Piotrkowie od pół roku nie ma wody. Czy miasto może w jakiś 

sposób pomóc mieszkańcom tej kamienicy? (obszernych wyjaśnień w tej sprawie 

udzielił pan radny Przemysław Winiarski oraz pan radny Ludomir Pencina) 
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Pan Ludomir Pencina: 

 Ul. Zalesicka i Świerczowska – prośba, aby na odcinkach, gdzie nie ma chodnika 

odśnieżać również pobocza. 

 Wyraził swoje zbulwersowanie sytuacją I LO i informacją na stronie internetowej 

miasta. 

 

Pani Urszula Czubała: 

 Podziękowanie dla prezesa Stankowskiego za połączenie Osiedla Łódzka-Sadowa z 

Halą Targową. 

 

Pani Monika Tera: 

 Zapytała o stan wody w piotrkowskich kranach. Mieszkańcy obserwują występowanie 

bardzo dużej ilości kamienia. 

 

 

Punkt 7 

Sprawozdanie Prezydenta Miasta na prawach powiatu Piotrkowa Trybunalskiego  

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Piotrkowie Trybunalskim za 2015 

rok 

 
Opinie Komisji: 

Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego – opinia 

pozytywna; 

 

Rada Miasta przyjęła sprawozdanie do wiadomości.  

 

Punkt 8 

Informacja z działalności Prezydenta Miasta między sesjami 

 

Rada Miasta przyjęła Informację do wiadomości.  

 

 

 

Punkt 9 

Informacja Przewodniczącego Rady Miasta dotycząca interpelacji, które wpłynęły 

między XVII a XVIII Sesją Rady Miasta.  

 

 

Przewodniczący 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. 

 

Rada Miasta przyjęła Informację do wiadomości.  

 

Pan Bronisław Brylski – ogłosił przerwę w obradach do godziny 10.10. 
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Punkt 10 

Odpowiedzi na zapytania radnych.  

 

Odpowiedzi na pytania pana Grzegorza Lorka: 

 Pan Krzysztof Byczyński: ZDiUM zlecił opracowanie stosownej dokumentacji dot. 

wiaduktu na ul. Piłsudskiego. Dokumentacja została wykonana. Kosztorys na 

uszczelnienie tego wiaduktu składającego się z 2 części będących przejazdem dla 

samochodów i 1 tunelu dla pieszych w sumie opiewa na niecałe 700 tys. zł. Będę 

aplikował o takie dodatkowe pieniądze. Przygotowywany jest w tej chwili 

kwestionariusz i będzie podjęta decyzja, czy będziemy to robić kompleksowo czy też 

będzie to etapowane. Obecnie reagujemy na bieżąco – usuwamy sople, zwrócę też 

uwagę służbom, aby usuwały dokładnie to, co znajduje się w pasie jezdnym. 

 Pani Małgorzata Majczyna: Projekt organizacji tymczasowej ruchu zakładał całkowite 

zamknięcie ulicy Śląskiej. Wykonawca opracował swój autorski projekt, który 

pozwala na ten nominalny ruch w obie strony w związku z czym ponosi całkowitą 

odpowiedzialność za to niekompletne rzeczywiście oznakowanie. Została już w tej 

sprawie zwrócona uwaga i 12 stycznia pojawiły się pachołki, które ten pas wyłączony 

z ruchu jednoznacznie  oznakowują. Miało też miejsce zdarzenie drogowe w związku 

z czym wykonawca poniesie karę z tytułu ubezpieczenia budowy (OC). 

 

Odpowiedzi na pytania pana Sławomira Dajcza: 

 Pan Marek Krawczyński: Ciepłownia jest w bardzo dobrej kondycji finansowej. 

Wynik za ubiegły rok jest wręcz rewelacyjny (w historii takiego nie było). Pięć kotłów 

jest gotowych do pracy – 4 w tej chwili pracują. Pogoda sprzyja sprzedaży. Nie ma 

żadnych awarii.  

 Pan Adam Karzewnik: O sprzedaży ciepłowni nie było i nie ma mowy. Prezydent jest 

upoważniony do przeprowadzenia konkursu na wydzierżawienie ciepłowni. Jesteśmy 

już po uzgodnieniu treści umowy. Wysłaliśmy ją do kontrahentów, którzy brali udział 

w pierwszym etapie konkursu, Oni przysłali swoje uwagi. W tej chwili te uwagi są 

poddane analizie, czy je można uwzględnić czy też nie. Po tym etapie odbędzie się 

ostateczny konkurs ofert. Myślę, że wszystko zakończy się na przełomie stycznia  

i lutego. Czy zostanie ten majątek wydzierżawiony czy też nie – to zależy od 

złożonych ofert. 

Pan Piotr Gajda – zauważył, że skoro sytuacja finansowa spółki jest tak dobre to 

zasadne byłoby, aby na Komisji Polityki Gospodarczej przeanalizować czy wysokość 

opłat za energię cieplną jest właściwie skalkulowana i czy nie jest za wysoka dla 

mieszkańców Piotrkowa. 

Pan Adam Karzewnik: „Wyłączną kompetencję do zatwierdzania taryf na ciepło ma 

Urząd Regulacji Energetyki, który dokonuje kontroli prawidłowości przeprowadzenia 

kalkulacji tych taryf. Ani Rada Miasta ani Prezydent Miasta nie mają takich 

kompetencji. 

Pan Krzysztof Kozłowski: „URE zatwierdza propozycje przedstawione na URE przez 

spółkę i przez miasto.” 

Pan Adam Karzewnik: „Miasto nie występuje wraz ze spółką do URE.” 
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Odpowiedzi na pytania pan Piotra Gajdy: 

 Pan Bogdan Munik: „Odpowiadając na pana pytanie dotyczące ronda pragnę 

poinformować, że obecnie trwają prace związane z przygotowaniem specyfikacji, 

która da podstawę do rozpisania przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej. 

Orientacyjny termin to miesiąc luty. 

Pan Bronisław Brylski: „Cieszę się że pan pilnuje tego tematu. Chcę zwrócić uwagę, 

żeby pan sobie nie uzurpował prawa do tego, że jest pan jedynym sprawiedliwym w 

tej kwestii.  W poprzedniej kadencji pani radna Ziółkowska, pani radna Tera, pan 

radny Czajka jako radni z tego okręgu przynajmniej pięciokrotnie zgłaszali ten temat 

na sesjach (ja sobie tyle razy przypominam), rada osiedla,  której pan był członkiem – 

w osobie przewodniczącej pani Ewy Mazur zgłaszała przynajmniej 2-3 krotnie tę 

sprawę na piśmie. Ja przynajmniej trzykrotnie ten temat w poprzedniej kadencji 

poruszałem. Więc ustalmy, że ten problem jest rozwiązywany – to najważniejsza 

rzecz. Natomiast, jeżeli pan zechce dalej pytać o to, to bardzo proszę pamiętać tę 

uwagę – nie jest pan jedynym sprawiedliwym.” 

Pan Piotr Gajda: „Jeśli się licytujemy to już jedenastokrotnie zgłosiłem uwagę w tej 

kwestii. Panu sekretarzowi bardzo dziękuję za odpowiedź – pozwoli pan, że jednak 

będę pilnował tematu i to samo pytanie zadam na następnej sesji.” 

Pan Bogdan Munik: „Szkoda tylko, że pan nie głosował za budżetem, w którym była 

ta inwestycja.” 

 Pan Bronisław Brylski – odpowiadając na pytanie dotyczące lokali na dyżur radnego: 

„Osobiście rozmawiałem z panią dyrektor SP nr 12 i panią dyrektor SP nr 13 i chcę 

pana poinformować, że nie ma możliwości znalezienia, wygospodarowania w tych 

szkołach takiego lokalu, w którym pan – jako osoba, jako radny rady miasta mógłby 

pełnić dyżury. Udzielają panie dyrektorki od czasu do czasu lokali na zebrania rad 

osiedla bądź innych podmioty natomiast nie ma możliwości, aby szkoła taki lokal 

wydzieliła, znalazła i aby można było tak dyżurować, jak pan sobie tego życzył.” 

Pan Bogdan Munik: „Chciałem poinformować, że wychodząc naprzeciw pańskim 

potrzebom możemy panu taką możliwość stworzyć na ulicy Szkolnej, w Biurze 

Obsługi Mieszkańców, określimy technicznie w jakich godzinach – może pan tam 

przyjmować, będzie biurko, komputer. Jest tutaj pełna nasza dobra wola.” 

Pan Piotr Gajda: „W urzędzie przy Pasażu Rudowskiego też jest lokal. Ludzie proszą, 

że chcą mieć blisko do radnego. W całym mieście powinny być takie lokale i dyżury 

radnych. Dojdzie do tego, że ja przez 20 lat pełniłem takie dyżury w SP nr 13  

(w holu). Ja chcę tylko krzesło i pół godziny raz w miesiącu możliwość przyjęcia 

mieszkańców. Jeśli nie chcecie będę przyjmował w moim fiacie. Jest bardzo znany  

i wszyscy będą widzieć, że utrudniacie działalność radnym.”  

Pan Andrzej Kacperek: „Staramy się, aby szkoły były wolne od polityki. Ustawa o 

systemie oświaty mówi, iż szkoły mogą udostępniać lokale jedynie organizacjom 

harcerskim. Dotychczas udawało nam się, aby na terenie piotrkowskich szkół 

publicznych nie pojawiali się politycy, aby szkoła realizowała swoje ustawowe cele. 

Chciałbym, aby szkoły pozostały wolne od polityki.” 

Pan Piotr Gajda: „Jestem samorządowcem a nie politykiem.” 

 Pan Bronisław Brylski – powiedział, że poruszoną sprawę absencji na komisjach 

traktuje jako uwagę, której nie trzeba komentować. 

 

Odpowiedzi na pytania pana Lecha Kaźmierczaka:  

 Pani Elżbieta Sapińska: „Odnośnie zadłużenia lokalu – nie będę tutaj państwu udzielać 

informacji publicznie. Nie mam takiego upoważnienia. Dane, które posiada TBS 

podlegają ochronie. W związku z tym udzielę zainteresowanym informacji na piśmie. 
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Ta historia nie zaczęła się dziś ani wczoraj. To jest historia kilku lat i w związku z tym 

trudno mi nawet całość zebrać. Nie mogę też pewnych rzeczy upublicznić.  

Pan Bronisław Brylski – zaproponował, aby pan radny Lech Kaźmierczak umówił się 

za panią prezes Sapińska i omówił wszystkie te niezwykle delikatne sprawy w cztery 

oczy. Pani Elżbieta Sapińska zaproponowała spotkanie w TBS – pan radny przyjął 

takie rozwiązanie sprawy. 

 

Odpowiedzi na pytania pana Przemysława Winiarskiego: 

 Pan Bronisław Brylski – uzgodnił z pytającym, że odpowiedź w tej sprawie zostanie 

udzielona ustnie na kolejnej sesji Rady Miasta w dniu 2 marca 2016 r. 

 Pan Krzysztof Byczyński: „Nie mam przy sobie przygotowanej wcześniej odmownej 

decyzji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, którą przekazałem panu 

prezydentowi. Ta decyzja składa się z 4-5 kartek i tam są precyzyjnie umotywowane 

powody, dla których nastąpiła decyzja odmowna. RDOŚ powołuje się na spadek 

liczebności tego ptactwa. To by się potwierdzało, ale mam podejrzenie, że to ma jakiś 

związek z klimatem czy też porą roku. Jak się to odtworzy na wiosnę – nie bardzo 

wiem. Natomiast sokolnik nie wchodzi tu w grę. 

Pan Przemysław Winiarski: „Rozumiem, że jak nasze alejki pokryją się znowu białym 

guanem w marcu, kwietniu czy maju to RDOŚ zaprosimy ponownie?” 

Pan Krzysztof Byczyński: „Tak. Oni byli tu na wizji lokalnej w terenie przed 

wydaniem decyzji.” 

Pan Przemysław Winiarski: „Będę wnioskował o ponowne zaproszenie DROŚ kiedy 

zaczną się naloty dywanowe na park.” 

Pan Krzysztof Byczyński – stwierdził, że pewnie trzeba będzie w tej sprawie złożyć 

ponownie wniosek. 

 Pan Radosław Kaczmarek – odpowiadając na pytanie dotyczące I LO powiedział: „Co 

do rankingu i całej procedury stosowanej przez ranking Perspektyw to jestem 

umówiony z dyrektorem Michalskim, z panem radnym Winiarskim – celem 

omówienia zasad utworzenia tego rankingu. Jeśli istnieje zainteresowanie tą sprawą to 

możemy taki punkt również wprowadzić pod obrady Komisji Oświaty i Nauki. 

Chwalimy się bo te miejsca – choć może nie odpowiadają one naszym aspiracjom – 

nie są znowu takie złe. Rozmawiałem wczoraj z dyrektorem Michalskim – ma szereg 

osiągnięć jeżeli chodzi o wyniki w olimpiadach. Nie mam ich tutaj wszystkich 

wypisanych, nie mniej chwalimy się nawet drobnymi rzeczami.  

Pan Bronisław Brylski: „Temat jest tak ważny, że powinniśmy się nad nim pochylić 

szczegółowo na posiedzeniu Komisji Oświaty i Nauki. 

 

Odpowiedź na pytanie pana Tomasza Sokalskiego:  

 Pani Małgorzata Majczyna: „Przęsła znikają na skutek wandalizmu. Monitoring to 

tylko 11-12 kamer, które skierowane są na nasadzenia, na staw i na to, co 

najcenniejsze w parku. Zależało nam, żeby nadal nie dochodziło do kradzieży roślin – 

bo z tym mieliśmy do czynienia podczas ostatniego etapu budowy. Natomiast na 

ogrodzenie nie patrzy rzeczywiście żadna z tych kamer i myślę, że ci którzy dokonują 

tych aktów doskonale o tym wiedzą. Ja poprosiłam instytucje, które są zlokalizowane 

przy ulicy Żwirki, żeby nam sygnalizowały w momencie, kiedy ktoś będzie się siłował 

z kolejnym przęsłem. Takie telefony były – wysyłamy tam natychmiast straż miejską. 

Mnie osobiście to ogrodzenie się nie podoba i pewnie byłaby zwolennikiem, żeby go 

nigdy tam nie było, ale niestety nie uzyskaliśmy takiej decyzji konserwatorskiej i 

musieliśmy odtworzyć to, co było wcześniej. Gdyby nie to, że fundusz dofinansował 
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nam w wysokości 60% renowację tego ogrodzenia to pewnie byłoby to dla nas lepiej 

zlikwidować je w całości.” 

Pan Rafał Czajka: „Odnoszę wrażenie, że nie tylko pani to ogrodzenie się nie podoba 

– być może właśnie dlatego ono ginie.” 

Pan Tomasz Sokalski: „Zgadzam się z panem Czajką. Dziwię się, że pani dyrektor do 

odtworzenia ogrodzenia w takim kształcie się w ogóle zgodziła. Trudno, żeby 

konserwator decydował o ogrodzeniu, które nic z historią nie ma niestety wspólnego. 

Wystarczyło zaprojektować  jakie ostre nasadzenia, które spowodowałyby, że będzie 

to naturalne ogrodzenia, będzie więcej miejsc dostępnych. I nie byłoby takich sytuacji. 

Czy państwo analizowaliście monitoring? Czy rzeczywiście na tym monitoringu nie 

było nic, co by wskazywało na złodziei? Czy nie można zmienić tego monitoringu tak, 

by choć jedna kamera obejmowała miejsce to najbardziej newralgiczne?” 

Pani Małgorzata Majczyna: „Monitoring można oczywiście rozbudować. Jest jeszcze 

problem osoby, która odpowiada za to, co się dzieje w parku. Tak się dziwnie złożyło, 

ale może było to jedyne rozwiązanie słuszne, że zarządcą parku jest ZDiUM natomiast 

centrala monitoringu znajduje się na terenie obiektu, którym administruje OSiR. Być 

może  te służby, które w nocy pilnują obiektu OSiR – nie wiem, czy już w umowie 

mają zmianę na ten temat – obserwowały również to, co się dzieje w parku i w tym 

samym czasie powiadamiały organy odpowiednie (straż miejską, policję). Wiem, że 

miało dojść do zmiany osoby, która dozoruje i w tej nowej umowie te zapisy miały się 

już pojawić.” 

Pan Andrzej Kacperek: „Oczywiście niszczenie ogrodzenia należy kwalifikować jako 

niszczenie mienie, a więc takowe czyny są zarówno w zainteresowaniu straży 

miejskiej jak i policji dlatego też poproszę pana komendanta o uzupełnienie tej 

odpowiedzi dla państwa.” 

Pan Jacek Hofman: „To ogrodzenie ma zasadniczą wadę. Mocowanie, jakie zostało 

tam zastosowane (nity aluminiowe) spowodowało to, że po silnych wiatrach w 

listopadzie kilka tych przęseł po prostu się przewróciło. Każde uszkodzone przęsło 

zostaje zabrane przez ZIOM do bazy i tam czeka na ponowne założenie. Wykonawca 

poprawia te mocowania, bo nie może być tak, że one się tak łatwo obrywają. Na 

bieżąco monitorujemy ten teren i jesteśmy w bezpośrednim kontakcie z ZDiUM 

przesyłając codzienne raporty w tej sprawie.” 

Pan Krzysztof Byczyński: Te prace naprawcze wykonywane są przez wykonawcę w 

ramach umowy gwarancyjnej.” 

 

Odpowiedzi na pytania pani Wiesławy Olejnik: 

 Pan Krzysztof Byczyński: „Kiedy mamy do czynienia z odcinkiem, gdzie chodnik 

przylega do ścieżki rowerowej to rzeczywiście przejeżdżająca maszyna nie patrzy, czy 

pod śniegiem jest akurat obszar ścieżki, czy chodnika. Tam zawsze są wysyłane 

służby dodatkowo dla uzupełnienia tych prac. I takie sygnały – zawarte również w 

codziennych raportach straży miejskiej – powodują również naszą reakcję. Natomiast 

niejednokrotnie te informacje są nieprawdziwe bądź nieaktualne, bo miały miejsce np. 

przed 2-3 dniami. Jeżeli przy dzisiejszym natężeniu ruchu rowerowego jest 

odśnieżona ścieżka, po której porusza się również pieszy to nie sądzę, żeby to 

stanowiło jakieś zagrożenie ruchu drogowego czy pieszego. Tam, gdzie jest dla kogoś 

za ciasno na chodniku to będziemy poszerzać ten obszar odśnieżania.” 

 Pan Krzysztof Byczyński: „Drugie pytanie dotyczyło nie odśnieżonej strefy płatnego 

parkowania. Też nie do końca jest to prawda bo proces odśnieżania strefy płatnego 

parkowania jest nieco dłuższy niż normalne odśnieżanie pustej drogi.  Proszę to też 

wziąć pod uwagę. I to są też nieaktualne informacje.” 
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 Pani Małgorzata Majczyna: „Na ul. 18 Stycznia zakończono roboty 15 grudnia 2015 r. 

Odbiór był kilka dni później. W związku z tym zrobiliśmy oznakowanie poziome 

tylko  przejścia dla pieszych wzdłuż ulicy Wroniej, co wydawało nam się ze 

względów bezpieczeństwa najbardziej istotne.  Z uwagi na warunki atmosferyczne 

reszta oznakowania poziomego wykonana zostanie na wiosnę. Jeśli chodzi o 

oznakowanie pionowe i to, że jest to droga wewnętrzna – dopóki ta droga nie zostanie 

wpisana do ewidencji dróg gminnych, nie zostanie jej nadana nazwa to będzie drogą 

wewnętrzną.” 

 

Odpowiedzi na pytania pana Ludomira Penciny: 

 Pan Ludomir Pencina powiedział, że w przerwie w obradach rozmawiał w tej sprawie 

z dyrektorem Byczyńskim i uzyskał odpowiedzi na postawione pytania. 

 

Odpowiedź na pytanie pani Moniki Tery: 

 Pan Adam Karzewnik; „Jest rozporządzenie ministra Zdrowia, które określa parametry 

wody, które są dopuszczone do spożycia przez ludzi. Prócz laboratorium PWiK czuwa 

nad tym sanepid, który regularnie dokonuje badań w różnych punktach miasta – badań 

jakości wody. Wyniki przesyłane są do Urzędu Miasta. Jeśli zdarza się informacja, że 

woda jest niezdatna do picia to zwykle jest dopisany warunek o usunięcia usterki w 

określonym okresie. Takich przypadków jednak nie ma. Zasadniczo jest klauzula 

woda nadaje się do spożycia. Woda w Piotrkowie należy do wód średnio twardych – 

chodzi o zawartość soli wapnia i magnezu.” 

 Pan Michał Rżanek: „To wszystko, co pan prezydent powiedział jest jakby 

zabezpieczeniem tego, czy woda dostarczana do odbiorców jest na odpowiednim 

poziomie, czy nie. Nasza woda należy do wód o średniej twardości. Jak pytanie 

państwo lekarzy, którzy w tej materii interesują się to powiedzą, że jest to bardzo 

zdrowa woda. Woda, która zawiera minerały potrzebne organizmowi a szczególnie do 

prawidłowej pracy serca i całego układu krwionośnego. Pojawiają się również takie 

opinie, które starałem się sprawdzić, że woda w której znajdują się m.in. węglany 

powoduje kamienie w pęcherzu żółciowym czy też nerkach. Powtórzę to, co 

odpowiada medycyna: to nie ma absolutnie z tym związku. Natomiast jest problem z 

urządzeniami różnego rodzaju: piecykami, zmywarkami i innymi, w których woda 

osiąga wyższą temperaturę i gdzie te węglany się rzeczywiście odkładają. Tak nasze 

położenie, miasta, na takich pokładach wodonośnych póki co funkcjonuje. Mówię 

póki co bo PWiK ma w zamyśle pewne rozwiązanie przyszłościowe, które jeśli się uda 

to być może spowoduje to, że będziemy  mieć wodę o horyzoncie czasowym 

nieskończonym. W tej chwili funkcjonujemy na studniach, których żywotność szacuje 

się na 15-18 lat i jest to poziom 40-70 m.  Natomiast jest to zamierzenie na kilka lat. 

Kiedyś było planowane ujęcie Uszczyn – tam były prowadzone inwestycje w I poł. lat  

dziewięćdziesiątych i wcześniej w latach 80. W rezultacie zaniechano tej inwestycji, 

ale zostały studnie, które są majątkiem miasta i które mają głębokość w granicach 

400-600 m i które posiadają wodę doskonałą. Mamy jeszcze położoną magistralę 

pomiędzy tym obszarem do rejonu ulicy Kopernika. W tę magistralę można byłoby 

włożyć pewien wodociąg, który doprowadziłby wodę. Kończąc – jeżeli nie mówimy  

o jakości wody pod względem twardości i stąd i popularnym kamieniu to jeżeli są 

sytuacje (a są), że ktoś odkręca kran i leci woda brudna, albo z piaskiem to takie 

sygnały proszę do nas zgłaszać bo wtedy musimy płukać sieć. My płuczemy sieć 

regularnie na końcówkach szczególnie w obszarze osiedla Wierzeje. Na końcówkach 

często zbiera się osad. A jeżeli w ogóle są jakieś wątpliwości proszę powiadamiać 

PWiK – nasze laboratorium jest w stanie pojechać i sprawdzić ten stan. Natomiast 
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jeśli chodzi o ten temat, o którym mówiła pani radna Olejnik i pan radny Winiarski to 

chcę powiedzieć, że w tej chwili mam sygnały ,że jadą do Piotrkowa różne stacje 

telewizyjne i radiowe (3 przynajmniej) i boję się, że będzie to za chwilę temat nr 1 

jeżeli chodzi o Piotrków. Padło szereg wyjaśnień, wypowiadał się też pan Pencina – 

nie zgadzam się z tym, o czym pan radny w całości mówił (tylko w części) – jest wiele 

przekłamań. W tej chwili mając na uwadze to, że odpowiadam za jakość wody 

dostarczanej do mieszkańców przy udziale sanepidu będę sprawdzał, czy to, że 

przyłącze do tej kamienicy ma wciąż nie usuniętą awarię to nie nastąpi tzw. wtórne 

zanieczyszczenie wody czyli cofnięcie się gruntu i bakterii, które się z nim dostają do 

tego, że w pobliżu kamienicy (akurat również budynki Karusi) będzie potrzeba 

ograniczyć wodę do tych budynków, albo przynajmniej żeby stosowali wodę po 

przegotowaniu. Jak nie wiadomo o co chodzi to chodzi… wiadomo o co. Na różnych 

fazach piłeczka przerzucana jest właściwie od właściciela do spółdzielni i odwrotnie. 

Te dwie instytucje mogą dochodzić swoich praw w sądzie, u notariusza. Jest z resztą 

pewna ugoda, która przy naszej stronie jako tej nie zaangażowanej w sensie 

formalnym może doprowadzić… Tę awarię trzeba usunąć. Potrzebny czas – 2-3 

godziny. Jest również w to zaangażowany urząd. Był zaangażowany również pan 

prezydent Karzewnik ponieważ w takich sytuacjach, kiedy właściciel terenu nie 

wpuszcza na teren, żeby usunąć można wydać decyzję (w oparciu – chyba – o 124 art. 

Ustawy o nieruchomościach), że jest nakaz wejścia. I tu już było bardzo blisko. I znów 

tej decyzji do końca nie można było zrealizować. Ten temat zaczyna żyć i to nie tylko 

w granicach miasta. Uważam, że ze strony miasta również jakieś zaangażowanie 

powinno być. Wiem, że spółdzielnia nie podlega, ale w jakiś sposób trzeba mediować, 

żeby można było wejść i naprawić tę awarię. Awaria jest poza licznikiem a więc na 

instalacji wewnętrznej. Licznik znajduje się w budynku Karusi. My nie mamy prawa 

wejść. Mamy  zlecenie od spółki, właściciela  tej kamienicy. Wiemy też jaką kwotę 

ustalono za tę służebność. Nie ma finału, nie ma podpisanego ostatecznego 

porozumienia. Karusia nas po prostu nie wpuści.” 

Pan Przemysław Winiarski – stwierdził, że podejrzewa, że i spółdzielni Karusia i 

właścicielowi kamienic chyba zależy, żeby mieszkańcy się wyprowadzili. Mieszkańcy 

nie są stroną konfliktu tylko cierpią na tym konflikcie. 

 Pani Małgorzata Majczyna – odpowiadając na pytanie dotyczące nadokienników w 

pałacu Zygmunta Starego powiedziała: „Decyzja nie była moja. Wszystkie roboty na 

zabytku nie mogą się odbywać bez zgody w postaci decyzji Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków. W tym przypadku mieliśmy tę decyzję pozytywną. I decyzję 

o pozwoleniu na budowę również. Na czym oparli się autorzy – oczywiście projektant 

był zobowiązany do uzgodnienia swoich rozwiązań z tymi służbami. Oparł się na 

opracowaniu z 1974 roku, które wykonywało na zlecenie ówczesnego Urzędu 

Wojewódzkiego (Wydziału Kultury i Sztuki) PKZ w Łodzi. Opracowanie wykonano 

w oparciu o inwentaryzację zachowanych wówczas elementów – dokonano wówczas 

na rysunku dokładnie odtworzenie, jak powinny wyglądać te nadokienniki. To zostało 

powtórzone w opracowaniu pan prof. Niemcewicza na zlecenie muzeum i 

wykorzystane w naszym projekcie.” 

Pan Piotr Gajda: „Czy otrzymała pani pismo ode mnie informujące o tym, że 

rozwiązanie jest niewłaściwe i że jest ono wykonywane niezgodnie ze sztuka 

konserwatorską?” 

Pani Małgorzata Majczyna: „Decyzji w tej sprawie nie podejmuję ja tylko służby 

konserwatorskie. One uznały, ze tamto opracowanie jest właściwe. Pańskie uwagi 

służby również znały.” 
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Pan Piotr Gajda: „Czy pani udzieliła informacji podpisując się osobiście, że wszystko 

jest wykonywane zgodnie ze sztuką konserwatorską?” 

Pani Małgorzata Majczyna: „Sprawdzę to i udzielę odpowiedzi na piśmie.” 

Pan Piotr Gajda: „To jest właśnie ten problem główny, o co toczymy bój. 

Dokumentacja fotograficzna oryginalna XIX wieczna nie kłamie. Natomiast ktoś ma 

braki w wiedzy. Przyjeżdżają ludzie z zewnątrz krzycząc, że mają tytuł doktora, biorą 

duże pieniądze i robią kit – niszczą zabytek. Proszę więcej nie mówić, ze byli to 

dobrzy specjaliści. Proszę zadzwonić do pana Szygendowskiego i powiedzieć, co 

zostało źle zrobione.” 

Pan Mariusz Staszek: „Rozumiem, że podważa pan kompetencje tych osób, tak?” 

Pan Piotr Gajda: „No oczywiście. Mówię przecież, że jest dokumentacja 

fotograficzna, która nie kłamie jak to wyglądało.  Ci ludzie nie znali podstawowych 

źródeł a podjęli decyzję, wykonali projekt. Delegatura powinna znać tę dokumentację  

na bieżąco – nie zna tego. Ja Przewodniczącemu Komisji Kultury i Kultury Fizycznej 

pokazuję niekompetencję a on mówi, że są to moje osobiste uwagi. Przewodniczący 

Rady Miasta twierdzi, że jeśli jeszcze raz taki temat podejmę to przewodniczący 

komisji ma to wszystko odrzucić. Nie odrzuci pan. Będziemy wracać tak jak z 

rondem. I systematycznie. Tak samo z płacami. Bo w tej chwili otrzymałem rozpiskę 

– chodziło mi o coś innego – z płacami w mieście. Jeszcze wrócimy do tego 

zagadnienia. Niech pan nie wmawia nam, że my radni nie mamy prawa drążyć tych 

tematów. Nie dajecie nam odpowiedzi i dlatego drążymy tak długo. Uciekacie jak 

diabeł przed święconą wodą. Bo coś z diabła macie w sobie.” 

Pan Mariusz Staszek; „Ja nie uciekam od tematu tylko nie jestem do tego uprawniony, 

żeby podważać czyjeś kompetencje jeżeli ktoś komuś je nadał do wydawania 

określonych decyzji. Uważam, że po to jest prawo i tego prawa powinniśmy 

przestrzegać.” 

Pan Piotr Gajda: „No pokazuję panu paluchem, że jest źle coś zrobione. A pan mówi: 

Nie, to jest cały czas białe. A to jest czarne. Niech pan nie uwłacza naszej 

inteligencji.” 

 

 

 

 

Punkt 11 

 

Sprawy różne.  

 

Pan Łukasz Janik zwrócił się do prezesa Marka Krawczyńskigo z prośbą o przygotowanie 

zestawienia o wynikach finansowych ciepłowni za ostatnie 10 lat (2005-2015). Jeżeli  

w danym roku jest strata – prosiłbym o napisania czym była ona spowodowana (np. 

inwestycją). 

 

Pan Bronisław Brylski: „Do przewodniczącego Błaszczyńskiego wpłynęło pismo 

informujące, że na podstawie §64 Regulaminu Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

powstał Klub Radnych Razem dla Ziemi Piotrkowskiej. W skład klubu wchodzą: Krystyna 

Czechowska (Przewodnicząca klubu), Marlena Wężyk-Głowacka (członek), Tomasz Sokalski 

(członek), Marek Konieczko (członek).” 

 

Pan Przemysław Winiarski: „Chciałem zwrócić uwagę, że od lat różne delegacje 18 stycznia 

składają kwiaty pod pomnikiem, którego nazwę wprawdzie  zmieniono, ale który w odczuciu 
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wielu mieszkańców (nie tylko moim) nadal jest symbolem sowieckim. Taka trochę 

schizofrenia polityczna. Czy symboli sowieckich z naszego życia nie powinniśmy usunąć? 

Nie proszę o odpowiedź na to – proszę tylko o refleksję.” 

 

Punkt 12 

 

Zamknięcie obrad XVIII Sesji.   

 

 

Wobec wyczerpania porządku Wiceprzewodniczący Rady Miasta, pan Bronisław Brylski 

zamknął posiedzenie XVIII Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta 

 

   Marian Błaszczyński 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokół na podstawie dźwiękowego  
zapisu przebiegu obrad sporządził: 

 

Jan Winiarski  


