
PROTOKÓŁ NR XXI/16 
 
 

z XXI Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, 
która odbyła się w siedzibie Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim, 

ul. Pasaż Karola Rudowskiego 10 
w dniu 22 kwietnia 2016 roku 

w godz. 16.00-21.00 
 
 
 

Punkt 1 
 
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad 
 
Pan Marian Błaszczyński – otworzył XXI 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 XXI 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, pana Podinspektora Jacka 
Rzepkowskiego – I Zastępcę Komendanta Miejskiego Policji ds. Prewencji i wszystkich gości 
obecnych na posiedzeniu Rady Miasta.  
 

Punkt 2 
 
Przyjęcie protokołu z XIX i XX  Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 
 
Przyjęcie protokołu z XIX  Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania (21-0-0) Rada Miasta przyj ęła protokół z XIX 
Sesji Rady Miasta. 
 
Przyjęcie protokołu z XX  Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania (22-0-0) Rada Miasta przyj ęła protokół z XX 
Sesji Rady Miasta. 
 
 
 

Punkt 3 
 
Przyjęcie zmian do porządku obrad. 
 
Proponowany porządek obrad: 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Przyjęcie protokołu z XIX i XX  Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 
3. Przyjęcie zmian do porządku obrad. 
4. Podjęcie uchwał w sprawie: 

4.1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego; 
4.2. zmiany budżetu miasta na 2016 rok;   
4.3. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z Towarzystwem 

Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., na części nieruchomości zabudowanych 
pergolami śmietnikowymi, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy:  
ul. Działkowej, ul. Łódzkiej, ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Ks. P. Ściegiennego; 

4.4. rozwiązania umowy użytkowania wieczystego działki oznaczonej numerem 2/658 
położonej w obrębie 28 przy ul. Jedności Narodowej 7f;  

4.5. zamiany niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy  
ul. Zawiłej-Sasanek, stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski  
na niezabudowaną nieruchomość położoną w Piotrkowie Trybunalskim przy  
ul. Bosmańskiej-Zawiłej, stanowiącą własność osoby fizycznej; 

4.6. uchwalenia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018”; 
4.7. zmiany uchwały zmieniającej nazwę jednostki budżetowej pod nazwą Miejski Zarząd 

Dróg i Komunikacji oraz nadającej statut Zarządowi Dróg i Utrzymania Miasta; 



4.8. zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych; 
4.9. zmiany uchwały w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych w granicach 

administracyjnych miasta;   
4.10. zmiany uchwały w sprawie ustalenia przebiegu dróg powiatowych w granicach 

administracyjnych miasta;   
4.11. o nadaniu nazwy ulicy w Piotrkowie Trybunalskim. 

               
5. Interpelacje i zapytania radnych. 
6. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015 dla gminy Miasto Piotrków Trybunalski. 
7. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie 

Trybunalskim za 2015 rok. 
8.  Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych przez Radę Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 

okresie od 20 lipca 2015 roku do 18 grudnia 2015 roku (stan na dzień 20 stycznia 2016 roku).  
9. Informacja na temat propozycji zmian w zakresie funkcjonowania strefy płatnego parkowania 

w Piotrkowie Trybunalskim. 
10. Informacja z działalności Prezydenta Miasta miedzy sesjami. 
11. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta dotycząca interpelacji, które wpłynęły między 

sesjami. 
12. Odpowiedzi na zapytania radnych. 
13. Sprawy różne. 
14. Zamknięcie obrad XXI Sesji. 
 
Pan Marian Błaszczyński – wprowadził następujące autopoprawki:  Kierując się głosami państwa 
radnych w kwestii poprawy organizacji pracy w Radzie oraz oszczędnościami przeprowadzimy 
za zgodą większości Rady Miasta następujące zmiany: Punkt 4.1a – Podjęcie uchwały w sprawie 
odwołania składów komisji stałych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, Punkt 4.1b – 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/9/14 z dnia 8 grudnia 2014 roku w sprawie 
powołania komisji stałych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, Punkt 4.1c – Podjęcie 
uchwały w sprawie wyboru przewodniczących komisji stałych Rady Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego. Punkt 4.2 – Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta  Piotrkowa Trybunalskiego wraz z autopoprawką. Punkt 4.3 – Podjęcie 
uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2016 rok wraz z 
autopoprawką. Punkt 4.4 – Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały z dnia 23 czerwca 2010 
roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW. Punkt 4.9 – Podjęcie uchwały w sprawie 
zmiany Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego na lata 2014-2020. Wprowadzam również Punkt 10 – Protokół zespołu 
kontrolnego Komisji Rewizyjnej z kontroli Żłobka Miejskiego w Piotrkowie Trybunalskim. 
Pozostałe punkty pozostają bez zmian.” 
 
Pan Marek Konieczko: „Ze względu na tak istotne zmiany wynikające niewątpliwie z 
oszczędności – które pan przewodniczący podkreślił – bardzo serdecznie bym prosił o 
wydrukowanie nowego programu już z naniesionymi  poprawkami, żebyśmy nie musieli tak 
ćwiczyć ad hoc.” 
 



Pan Marian Błaszczyński – poprosił o rozdanie radnym kompletu dokumentów. 
 
Wobec braku innych uwag do przedstawionego porządku Przewodniczący Rady Miasta 
poddał porządek XXI Sesji Rady Miasta z zaproponowaną zmianą pod głosowanie. W 
wyniku przeprowadzonego głosowania (12-11-0) Rada Miasta przyjęła porządek 
posiedzenia XXI Sesji w następującym brzmieniu: 
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Przyjęcie protokołu z XIX i XX  Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 
3. Przyjęcie zmian do porządku obrad. 
4. Podjęcie uchwał w sprawie: 

4.1. zmiany organizacji pracy i składów komisji stałych Rady Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego 
4.1a – Podjęcie uchwały w sprawie odwołania składów komisji stałych Rady Miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego,  
4.1b – Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/9/14 z dnia 8 grudnia 2014 
roku w sprawie powołania  składów komisji stałych Rady Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego,  
4.1c – Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczących komisji stałych Rady 
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

4.2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wraz  
z autopoprawką Prezydenta Miasta; 

4.3. zmiany budżetu miasta na 2016 rok wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta;  
4.4. zmiany uchwały z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki  

w WFOŚiGW  
4.5. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z Towarzystwem 

Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., na części nieruchomości zabudowanych 
pergolami śmietnikowymi, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy:  
ul. Działkowej, ul. Łódzkiej, ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Ks. P. Ściegiennego; 

4.6. rozwiązania umowy użytkowania wieczystego działki oznaczonej numerem 2/658 
położonej w obrębie 28 przy ul. Jedności Narodowej 7f;  

4.7. zamiany niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. 
Zawiłej-Sasanek, stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski na 
niezabudowaną nieruchomość położoną w Piotrkowie Trybunalskim przy  
ul. Bosmańskiej-Zawiłej, stanowiącą własność osoby fizycznej; 

4.8. uchwalenia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018”; 
4.9. Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego na lata 2014-2020 
4.10. zmiany uchwały zmieniającej nazwę jednostki budżetowej pod nazwą Miejski Zarząd 

Dróg i Komunikacji oraz nadającej statut Zarządowi Dróg i Utrzymania Miasta; 
4.11. zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych; 
4.12. zmiany uchwały w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych w granicach 

administracyjnych miasta;   
4.13. zmiany uchwały w sprawie ustalenia przebiegu dróg powiatowych w granicach 

administracyjnych miasta;   
4.14. nadaniu nazwy ulicy w Piotrkowie Trybunalskim. 

 



5. Interpelacje i zapytania radnych. 
6. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015 dla gminy Miasto Piotrków Trybunalski. 
7. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie 

Trybunalskim za 2015 rok. 
8. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych przez Radę Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 

okresie od 20 lipca 2015 roku do 18 grudnia 2015 roku (stan na dzień 20 stycznia 2016 roku). 
9. Informacja na temat propozycji zmian w zakresie funkcjonowania strefy płatnego parkowania 

w Piotrkowie Trybunalskim. 
10. Protokół zespołu kontrolnego Komisji Rewizyjnej z kontroli Żłobka Miejskiego w Piotrkowie 

Trybunalskim. 
11. Informacja z działalności Prezydenta Miasta miedzy sesjami. 
12. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta dotycząca interpelacji, które wpłynęły między 

sesjami. 
13. Odpowiedzi na zapytania radnych. 
14. Sprawy różne. 
15. Zamknięcie obrad XXI Sesji. 
 

Punkt 4 
 
 
Podjęcie uchwał 
 
Punkt 4.1a 
 
Podjęcie uchwały w sprawie odwołania składów komisji stałych Rady Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego.  
 
Pani K. Czechowska – poprosiła o 15 minut przerwy. 
 
Pan M. Błaszczyński – ogłosił przerwę w obradach do godz. 16.30. 
 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania (12-11-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę  
NR XXI/297/16 w sprawie odwołania składów komisji stałych Rady Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego  
 
 
Punkt 4.1b 
 
Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr II/9/14 z dnia 8 grudnia 2014 roku w sprawie 
powołania  składów komisji stałych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 
 
Pan M. Konieczko: „Na czym polegają zmiany i czym są spowodowane?” 
 
Pan M. Błaszczyński: „Główna zmiana polega na połączeniu Komisji Oświaty i Nauki z Komisją 
Kultury i Kultury Fizycznej. Poczynione obserwacje świadczą o tym, że bardzo często powiela 
się tematyka poruszana na tych komisjach. W naszym odczuciu powinna to być jedna komisja, 



jeden przewodniczący, jeden zastępca przewodniczącego. Leży nam również na sercu 
usprawnienie działania Komisji Rewizyjnej.” 
 
Pan Marek Konieczko – zasugerował, aby połączyć również komisje polityki gospodarcze oraz 
budżetu. 
 
Pan T. Sokalski – stwierdził, że komisja polityki i komisja budżetu od pół roku działają wspólnie. 
4 ostatnie posiedzenia to były posiedzenia wspólne. Nie ma przeszkód, żeby je również połączyć. 
 
Pan M. Błaszczyński – stwierdził, że rozważy przedstawione sugestie. Póki co, zdecydowano o 
połączeniu dwóch komisji. 
 
Pan K. Kozłowski – ponowił postulat doprowadzenia do transmisji online z sesji Rady Miasta. 
 
 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania (12-11-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę  
NR XXI/298/16 zmieniającą Uchwałę Nr II/9/14 z dnia 8 grudnia 2014 roku w sprawie 
powołania składów komisji stałych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 
 
Punkt 4.1c 
 
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczących komisji stałych Rady Miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego 
 
Pan M. Błaszczyński – poprosił o zgłaszanie kandydatur na funkcję Przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej. 
 
Pani M. Tera – zgłosiła kandydaturę pani U. Czubały. 
 
Pani U. Czubała – wyraziła zgodę na kandydowanie.  
 
Wobec braku innych kandydatur Przewodniczący Rady Miasta poddał kandydaturę pani U. 
Czubały pod głosowanie. 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania (12-2-5) Rada Miasta wybrała panią U. Czubałę 
na Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej. 
 
Pan M. Błaszczyński – poprosił o zgłaszanie kandydatur na funkcję Przewodniczącego Komisji 
Budżetu, Finansów i Planowania. 
 
Pan P. Masiarek– zgłosił kandydaturę pana Mariusza Staszka. 
 
Pan M. Staszek – wyraził zgodę na kandydowanie.  
 
Wobec braku innych kandydatur Przewodniczący Rady Miasta poddał kandydaturę pana  
M. Staszka pod głosowanie. 



 
W wyniku przeprowadzonego głosowania (13-3-3) Rada Miasta wybrała pana M. Staszka 
na Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów i Planowania. 
 
Pan M. Błaszczyński – poprosił o zgłaszanie kandydatur na funkcję Przewodniczącego Komisji 
Oświaty, Nauki, Kultury i Kultury Fizycznej. 
 
Pan Sz. Miazek – zgłosił kandydaturę pani Ewy Ziółkowskiej. 
 
Pani E. Ziółkowska – wyraziła zgodę na kandydowanie.  
 
Wobec braku innych kandydatur Przewodniczący Rady Miasta poddał kandydaturę pani  
E. Ziółkowskiej pod głosowanie. 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania (14-1-6) Rada Miasta wybrała panią  
E. Ziółkowską  na Przewodniczącą Komisji Oświaty, Nauki, Kultury i Kultury Fizycznej. 
 
Pan M. Błaszczyński – poprosił o zgłaszanie kandydatur na funkcję Przewodniczącego Komisji 
ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Społecznych i Osób Niepełnosprawnych. 
 
Pan M. Staszek – zgłosił kandydaturę pana Piotra Masiarka. 
 
Pani P. Masiarek – wyraził zgodę na kandydowanie.  
 
Wobec braku innych kandydatur Przewodniczący Rady Miasta poddał kandydaturę pana  
P. Masiarka pod głosowanie. 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania (12-3-5) Rada Miasta wybrała pana P. Masiarka 
na Przewodniczącego Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Społecznych i Osób 
Niepełnosprawnych. 
 
Pan M. Błaszczyński – poprosił o zgłaszanie kandydatur na funkcję Przewodniczącego Komisji 
Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego. 
 
Pani U. Czubała – zgłosiła kandydaturę pani Moniki Tery. 
 
Pani M. Tera – wyraziła zgodę na kandydowanie.  
 
Wobec braku innych kandydatur Przewodniczący Rady Miasta poddał kandydaturę pani M. Tery 
pod głosowanie. 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania (12-1-7) Rada Miasta wybrała panią M. Terę na 
Przewodniczącą Komisji Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji 
Mienia Komunalnego. 
 
Pan M. Błaszczyński – poprosił o zgłaszanie kandydatur na funkcję Przewodniczącego Komisji 
Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych. 



 
Pani B. Brylski – zgłosił kandydaturę pana Jana Dziemdziory. 
 
Pan J. Dziemdziora – wyraził zgodę na kandydowanie.  
 
Wobec braku innych kandydatur Przewodniczący Rady Miasta poddał kandydaturę pana  
J. Dziemdziory pod głosowanie. 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania (17-1-3) Rada Miasta wybrała pana  
J. Dziemdziorę na Przewodniczącego Komisji Polityki Gospodarczej i Spraw 
Mieszkaniowych. 
 
Pan M. Błaszczyński – poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały z uwzględnieniem 
wybranych przewodniczących komisji stałych. 
 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania (12-1-7) Rada Miasta podjęła Uchwałę  
NR XXI/299/16 w sprawie wyboru przewodniczących komisji stałych Rady Miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego. 
 

Punkt 4.2 
 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta. 
 
 
Opinie Komisji: 
Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna  
Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna. 
 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania (12-11-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę  
NR XXI/300/16 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta. 
 

Punkt 4.3 
 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2016 rok wraz z autopoprawką 
Prezydenta Miasta. 
 
Opinie Komisji: 
Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna  
Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna. 
 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania (12-9-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę  
NR XXI/301/16 w sprawie zmiany budżetu miasta na 2016 rok wraz z autopoprawką 
Prezydenta Miasta. 



 
Punkt 4.4 

 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 840/10 z dnia 23 czerwca 2010 roku  
w sprawie zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW. 
 
Opinie Komisji: 
Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna  
Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna. 
 
Pani K. Czechowska: „Jak to się stało, że w naszym WFOŚiGW decyzja już w tej sprawie 
zapadła i z tego co wiem, aneks w tej sprawie już jest przygotowywany?” 
 
Pani W. Łuczak: „Aneks jest przygotowany i zostanie podpisany po podjęciu uchwały ponieważ 
z tej uchwały jak również z uchwały zmieniającej budżet i uchwały zmieniającej prognozę długu 
będzie wynikało upoważnienie dla prezydenta do podpisania takiego aneksu.” 
 
Pani K. Czechowska: „Czy to nie powinno być tak że wpierw powinna być zgoda Rady a potem 
dopiero występowanie do WFOŚiGW?” 
 
Pani W. Łuczak: „Żeby móc państwu zaproponować konkretne kwoty musieliśmy mieć 
propozycje WFOŚiGW co do harmonogramu zarówno tej kwoty jednorazowej jaką mamy oddać 
i harmonogramu spłat. Dlatego też po otrzymaniu takiej propozycji przedłożyliśmy wysokiej 
Radzie autopoprawką propozycje zmian co do przychodów, rozchodów i również dochodów (to 
już zależne jest od NFOŚiGW). Teraz będzie to podstawą do zawarcia aneksu z WFOŚiGW.” 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania (23-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę  
Nr XXI/302/16 w sprawie zmiany Uchwały Nr 840/10 z dnia 23 czerwca 2010 roku  
w sprawie zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW. 
 
 

Punkt 4.5 
 
Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy  
z Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., na części nieruchomości 
zabudowanych pergolami śmietnikowymi, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy:  
ul. Działkowej, ul. Łódzkiej, ul. Kazimierza Wielki ego, ul. Ks. P. Ściegiennego. 
 
Opinie Komisji: 
Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna  
Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna. 
 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania (23-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę Nr 
XXI/303/16 w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy                   
z Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., na części nieruchomości 
zabudowanych pergolami śmietnikowymi, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy:  
ul. Działkowej, ul. Łódzkiej, ul. Kazimierza Wielki ego, ul. Ks. P. Ściegiennego. 



Punkt 4.6 
 
Podjęcie uchwały w sprawie  rozwiązania umowy użytkowania wieczystego działki 
oznaczonej numerem 2/658 położonej w obrębie 28 przy ul. Jedności Narodowej 7f. 
 
Opinie Komisji: 
Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna  
Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna. 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania (22-0-1) Rada Miasta podjęła Uchwałę Nr 
XXI/304/16 w sprawie  rozwiązania umowy użytkowania wieczystego działki oznaczonej 
numerem 2/658 położonej w obrębie 28 przy ul. Jedności Narodowej 7f. 
 

Punkt 4.7 
 
Podjęcie uchwały w sprawie    zamiany niezabudowanej nieruchomości położonej  
w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Zawiłej-Sasanek, stanowiącej własność gminy Miasto 
Piotrków Trybunalski na niezabudowaną nieruchomość położoną w Piotrkowie 
Trybunalskim przy ul. Bosmańskiej-Zawiłej, stanowiącą własność osoby fizycznej. 
 
Opinie Komisji: 
Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna  
Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna. 
 
Pan G. Lorek – poprosił o omówienie tego tematu. 
 
Wyjaśnień dot. projektu uchwały udzieliła pani A. Kosela. 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania (15-0-8) Rada Miasta podjęła Uchwałę  
Nr XXI/305/16 w sprawie  zamiany niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie 
Trybunalskim przy ul. Zawiłej-Sasanek, stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków 
Trybunalski na niezabudowaną nieruchomość położoną w Piotrkowie Trybunalskim przy 
ul. Bosmańskiej-Zawiłej, stanowiącą własność osoby fizycznej. 
 

Punkt 4.8 
 
Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na 
lata 2016-2018”. 
 
Opinie Komisji: 
Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego – opinia pozytywna  
Komisja ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Społecznych i Osób Niepełnosprawnych – opinia pozytywna 
 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania (23-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę  
NR XXI/306/16 w uchwalenia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-
2018”. 

 



Punkt 4.9 
 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Powiatowego programu działań na rzecz osób 
niepełnosprawnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2014-2020. 
 
Opinie Komisji: 
Komisja ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Społecznych i Osób Niepełnosprawnych – opinia pozytywna 
 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania (23-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę Nr 
XXI/307/16 w sprawie zmiany Powiatowego programu działań na rzecz osób 
niepełnosprawnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2014-2020. 

 
Punkt 4.10 

 
Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany uchwały zmieniającej nazwę jednostki budżetowej  
pod nazwą Miejski Zarz ąd Dróg i Komunikacji oraz nadającej statut Zarządowi Dróg  
i Utrzymania Miasta. 
 
Opinie Komisji: 
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. 
 
Pan T. Sokalski: „W uzasadnieniu nie jest wymieniona kwestia uzupełniania brakujących 
elementów placów zabaw. Kto się tym będzie zajmował?” 
 
Pan A. Karzewnik: „Te sprawy zostaną załatwione w pełni – nie ma obaw, że coś zostanie 
pominięte.” 
 
Pan K. Byczyński; „To dzięki państwa uchwale zostaje mi to zadanie przypisane. Ja po prostu 
chcę to po swojemu zorganizować. Jestem na etapie zlecenia przeglądu wszystkich placów 
zabaw, które są w mojej gestii póki co. Chcę sprawdzić, jaki jest stan techniczny poszczególnych 
urządzeń, jak wyglądają kwestie atestów itd. Docelowo – taki jest jeden z pomysłów – można np. 
podpisać umowę serwisową z jakąś wyspecjalizowaną firmą, która zajmowałaby się samym 
sprzętem.” 
 
Pan T. Sokalski – zapytał, co się będzie działo z wyposażeniem placów zabaw do czasu, nim 
ZDiUM zorganizuje sobie prawce w tym zakresie? 
 
Pan K. Byczyński: „Wynik tego przeglądu technicznego zobrazuje potrzeby. Jeśli będzie nagła 
potrzeba reakcji to będę aplikował o dodatkowe środki.” 
 
Pan A. Karzewnik: „Jest w budżecie pewna rezerwa, którą można uruchomić natychmiast. Nie 
ma zagrożenie, że uszkodzone urządzenie będzie czekało na naprawę do jesieni lub do zimy.” 
 



Pani K. Czechowska – zapytała, kto i z jakich środków będzie realizował budowę nowych 
placów zabaw? 
 
Pan A. Karzewnik: „W poniedziałek odbędzie się spotkanie, na którym podjęta zostanie decyzja 
dot. tego, kto będzie prowadził inwestycje w postaci budowy placów zabaw. Będą to środki          
z budżetu miasta, z paragrafów inwestycyjnych.” 
 
Pan T. Sokalski: „Jakie inwestycje w tym zakresie są planowane w tym roku w budżecie 
miasta?” 
 
Pani W. Łuczak: „W bieżącym roku mamy 310 tys. zł zaplanowane na budowę i doposażenie 
placów gier i zabaw, boisk oraz siłowni plenerowych na terenie miasta.” 
 
Pan A. Karzewnik: „W tej chwili realizujemy plac zabaw, gier na ul. Ceramicznej. To 
zamierzamy zrealizować w tym roku.” 
 
Pani A. Wnuk: „Na etapie planowania budżetu była rozważana możliwość modernizacji placów 
zabaw przy ul. Rzecznej, ul. Wroniej i w Parku im. J. Poniatowskiego. Modernizacja miała na 
celu wymianę nawierzchni oraz ewentualną wymianę urządzeń na nowe bądź dołożenie nowych 
urządzeń.” 
 
Pan A. Karzewnik: „Wprowadziliśmy teraz zapis, że za utrzymanie placów zabaw, ewentualne 
uzupełnienia, naprawy urządzeń będzie odpowiadał ZDiUM natomiast jeśli chodzi o inwestycje – 
będzie to robił nasz Referat Inwestycji i Remontów.” 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania (23-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę Nr 
XXI/308/16 w sprawie zmiany uchwały zmieniającej nazwę jednostki budżetowej pod 
nazwą Miejski Zarz ąd Dróg i Komunikacji oraz nadającej statut Zarządowi Dróg  
i Utrzymania Miasta. 
 

Punkt 4.11 
 
Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. 
 
Opinie Komisji: 
Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego – opinia pozytywna; 
Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania (21-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę Nr 
XXI/309/16 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. 
 

Punkt 4.12 
 
Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany uchwały w sprawie ustalenia przebiegu dróg 
gminnych w granicach administracyjnych miasta. 
 
 



Opinie Komisji: 
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 XXI/310/16 w sprawie  zmiany uchwały w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych  
w granicach administracyjnych miasta. 
 

Punkt 4.13 
 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia przebiegu dróg 
powiatowych w granicach administracyjnych miasta. 
 
Opinie Komisji: 
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 XXI/311/16 w sprawie  zmiany uchwały w sprawie ustalenia przebiegu dróg 
powiatowych w granicach administracyjnych miasta. 
 

Punkt 4.14 
 
Podjęcie uchwały o nadaniu nazwy ulicy w Piotrkowie Trybunalskim. 
 
Opinie Komisji: 
Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego – opinia pozytywna; 
Komisja Oświaty i Nauki – opinia pozytywna 
 
Pan Piotr Gajda  - zapytał, na podstawie czego (jakich źródeł) ustalono datę zaistnienia 
pierwszego sejmu w Piotrkowie? 
 
Pan A. Karzewnik – podał przykładowe źródła: www.szkolnictwo.pl, www.historicon.pl . 
 
Pan P. Gajda – stwierdził, że powoływanie się na podobne źródła jest niepoważne. Naukową 
opinię w tej sprawie powinien przygotować Instytut Badań nad Parlamentaryzmem. 
 
Pan G. Lorek – zapytał, czy nie można byłoby pod nazwą ulicy umieścić informacji, że tego dnia 
w roku 1493 odbył się w Piotrkowie pierwszy sejm walny. 
 
Pan A. Karzewnik – powiedział, że przeanalizowane zostanie, czy jest to prawnie dopuszczalne 
rozwiązanie. 
 
Pan M. Konieczko – zapytał, czy nie można nazwać ulicy nazwą 18 stycznia 1493 roku?  
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania (12-2-9) Rada Miasta podjęła Uchwałę  
Nr XXI/312/16 o nadaniu nazwy ulicy w Piotrkowie Trybunalskim. 
 



 
Punkt 5 

Interpelacje i zapytania radnych. 
 
Pan R. Czajka – złożył interpelację dotyczącą funkcjonowania systemu Strefy Płatnego 
Parkowania. 
 
Pan M. Konieczko  zapytał, co się stało, że nagle budowane są w Piotrkowie lewoskręty na 
skrzyżowaniach? 
 
Pan P. Gajda – zapytał o postępy prac w związku z budową ronda na ul. Armii Krajowej. 
 
Pan P. Gajda – zapytał, jaką Przewodniczący Rady Miasta otrzymał odpowiedź w związku  
z wystąpienie w sprawie miejsc do dyżurowania radnych w terenie. 
 
Pan G. Lorek – zapytał, czy jest możliwość jakiegoś porozumienia z właścicielem trakcji PKP  
w celu uporządkowania terenów PKP od granic miasta (od strony Koluszek) do wiaduktu przy  
ul. Wojska Polskiego i ogrodzenie tych terenów. Mieszkańcy zgłaszają, że widzą przechodzących 
przez tory w miejscach nie wyznaczonych coraz częściej. 
 
Pan G. Lorek – powiedział, że po ostatnich opadach znów został zalany łącznik ul. Polnej  
ul. Wojska Polskiego. Jakie działania zamierzają podjąć władze miasta, żeby tę sprawę 
uporządkować.  
 
Pani M. Wężyk Głowacka – złożyła interpelację w sprawie lokali komunalnych na terenie miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego. 
 
Pani M. Wężyk-Głowacka – złożyła interpelację w sprawie wprowadzenia w Piotrkowie 
programu e-podatki. 
 
Pani M. Wężyk-Głowacka: „Czy MZK złożył wniosek o dofinansowanie zakupu autobusów z 
RPO WŁ?’ 
 
Pani M. Wężyk-Głowacka: „Dwie sesje temu prosiłam o wybudowanie chodnika na ul. Rolniczej 
(przy torach PKP). Okazuje się, że wiele dzieci dojeżdża rowerami tą drogą do szkoły i w tym 
miejscu może dojść do niebezpiecznych sytuacji.” 
 
Pan P. Winiarski: „Czy Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska została już zaproszona na 
wiosenny spacer (z parasolami) po Parku im. Poniatowskiego?’ 
 
Pan P. Winiarski: „Co dalej z miejskimi terenami koło Domu Seniora, którego mieszkańcy prosili 
o urządzenia miejsc parkingowych i miejsca do zawracania dla np. służb ratunkowych?” 
 
Pan P. Winiarski: „Zwracam się ponownie z prośbą i postulatem, abyśmy zastanowili się czy nie 
mogłoby być tak, że organizator Dni Miasta nie sprzedaje taniego alkoholu, piwa mieszkańcom. 
Kulturalni mieszkańcy będą mogli napić się korzystając z bogatej oferty piotrkowskich 
przedsiębiorców.” 



 
Pan P. Winiarski: „Czy władze miasta nie zechciałyby pomyśleć  - w kontekście przyszłorocznej 
wizyty prezydentów Węgier i Polski - nad zorganizowaniem np. wydarzenia kulturalnego, które 
mogłoby się odbywać w interwale rocznym bądź dwuletnim, trzyletnim które mogłoby mieć 
formę np. konkursu fortepianowego im. Ferenca Liszta – wielkiego węgierskiego kompozytora?” 
 
Pan P. Winiarski – zaproponował rozważenie powołania w Piotrkowie instytucji błazna 
miejskiego. Funkcja ta mogłaby być pełniona społecznie i nie generowałaby kosztów. Stwierdził 
również, że mógłby wówczas zgłosić pierwszego kandydata. 
 
Pani K. Czechowska   - złożyła wniosek dotyczący obchodów 800-lecia Piotrkowa 
Trybunalskiego. (wniosek złożony na piśmie) 
 
Pani K. Czechowska – złożyła interpelację dot. uprzątnięcia terenów wokół zbiornika Bugaj.  
 
Pani W. Olejnik: 

• „Ja chciałabym zaprosić do Parku Belzackiego i zapytać, czy na pewno bezpiecznie jest 
tam spacerować. Zaobserwowałam osuwającą się skarpę. Czy czuwamy nad tym? Czy 
wiemy, jaki jest stan rzeczy? Kiedy ten park wyremontujemy? Czy wystąpiliśmy                
o środki?” 

• „W dniu 10 kwietnia Referat Zarządzania Kryzysowego zorganizował próbę systemu 
alarmowego. Jedna z syren wyła nie minutę lecz ok. pół godziny. Jak wypadł ten test, ten 
alarm próbny?” 

• „W dalszym ciągu są problemy z funkcjonowaniem oświetlenia miejskiego – szczególnie 
w rejonie ul. Dmowskiego i Kostromskiej.” 

• „Jaki jest status ulicy Iwaszkiewicza? Jakie są plany remontu tej ulicy i chodnika?” 
• Ulica Dmowskiego na wysokości budynków nr 32, 32a – mamy tam drogę wewnętrzną. 

Znaki poziome na ulicy Dmowskiego pokazują, że nie można na tę drogę wjechać ani z 
niej wyjechać. 

• Na jakim etapie są prace związane ze skomunikowaniem południowo-zachodniej części 
miasta przez MZK. Czy linia MZK nr 7 nie mogłaby również obsługiwać terenów w 
pobliżu Reala? Mieszkańcy z tego terenu mają problem z dostaniem się do centrum 
miasta.” 

• „W czyjej gestii jest sprzątanie terenów w rejonie PIOMY i prywatnej szkoły pani 
Jakubiak? Jeśli leży to w gestii miasta to proszę o uporządkowanie tego terenu.” 

 
Pan Ł. Janik: „Jak wygląda w tej chwili sytuacja z przetargiem i ciepłownią? Proszę                      
o szczegółowe informacje.” 
 
Pan Ł. Janik: „Mieliśmy firmę sprzątającą, która wygrała przetarg na sprzątanie miasta, ale 
musiała się wycofać ze względu na pożar. Co będzie z wadium, która ta firma wpłaciła? Na co 
zostanie przeznaczona?” 
 
Pan M. Konieczko - zapytał, czy piątkowy termin posiedzeń sesji na stałe wejdzie do 
harmonogramu posiedzeń Rady Miasta? 
 



Pani K. Czechowska – poprosiła o uporządkowanie terenów wokół pomnika W. Witosa. 
 
Pan T. Sokalski: „Proszę o szczegółową odpowiedź na pytanie: Z iloma i z jakimi 
przedsiębiorcami – potencjalnymi inwestorami spotkał się pan prezydent w ostatnim kwartale?” 
 
Pan M. Błaszczyński – ogłosił 10 min. Przerwy w obradach. 
 
 

Punkt 6 
 
Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015 dla gminy Miasto Piotrków Trybunalski. 
 
Pan M. Błaszczyński: „Z oceną zapoznała się  Komisja ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Społecznych i Osób 
Niepełnosprawnych – przyjmując ją do wiadomości.” 
 
Wobec braku pytań i uwag w tym punkcie Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że Rada Miasta 
przyj ęła przedmiotową Informacj ę do wiadomości. 
 

Punkt 7 
 
Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim za 
2015 rok.  
 

Pan M. Błaszczyński: „Ze Sprawozdaniem zapoznała się  Komisja ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw 
Społecznych i Osób Niepełnosprawnych – przyjmując je do wiadomości.” 
 
Wobec braku pytań i uwag w tym punkcie Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że Rada Miasta 
przyj ęła przedmiotowe Sprawozdanie do wiadomości. 
 

Punkt 8 
 
 Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych przez Radę Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 
okresie od 20 lipca 2015 roku do 18 grudnia 2015 roku (stan na dzień 20 stycznia 2016 roku). 
 
 

Pan M. Błaszczyński: „Ze Sprawozdaniem zapoznały się  komisje merytoryczne – przyjmując je do 
wiadomości.” 
 
Wobec braku pytań i uwag w tym punkcie Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że Rada Miasta 
przyj ęła przedmiotowe Sprawozdanie do wiadomości. 
 
 
 

 



Punkt 9 
 

 Informacja na temat propozycji zmian w zakresie funkcjonowania strefy płatnego parkowania              
w Piotrkowie Trybunalskim. 
 
Pan M. Błaszczyński: „Ze Sprawozdaniem zapoznały się  komisje merytoryczne – przyjmując je do 
wiadomości.” 
 
Pan M. Konieczko – poprosił o uzupełnienie udzielonej mu odpowiedzi na pytania zadane podczas 
posiedzenie Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Społecznych i Osób Niepełnosprawnych w dniu 19 
kwietnia 2016 r. dot. przychodów z poszczególnych parkometrów zlokalizowanych na terenie miasta i 
opłat odprowadzanych dla firmy obsługującej strefę płatnego parkowania. „Czy obsługa parkometrów 
miasta (13 szt.) jest tak samo warta, jak obsługa innych parkometrów? W czasie komisji padło z ust pani 
Agaty Wypych stwierdzenie, że niektóre parkometry są 15-letnie. Czy należy przez to rozumieć, że część 
parkometrów była stara? Suche, okrągłe cyfry zawarte w odpowiedzi nie odpowiadają na istotę sprawy.” 
 
Pani Agata Wypych: „Jeżeli chodzi o dokładne przychody z poszczególnych parkometrów to akurat nie 
mamy w tym momencie ze sobą danych – mogę takie szczegółowe dane przekazać panu radnemu           w 
poniedziałek. Jeżeli chodzi o wydatki na strefę za lata ubiegłe (2013 i 2014) to w tej informacji, którą 
państwo radni otrzymali na komisję te kwoty były podane. Były podane wpływy i wydatki, które 
ponieśli śmy z tytułu administrowania strefy przez firmę. W chwili obecnej własnością miasta jest 13 
parkometrów. W momencie zawierania umowy (obecnej) na lata 2012-2016 własnością miasta było 12 
parkometrów. Warunkiem uczestnictwa w przetargu dla firmy w SIWZ było napisane, że firma, która 
będzie chciała naszą SPP ma zainstalować parkometry na terenie miasta w określonej ilości                           
i w określonych lokalizacjach i ma jednocześnie obowiązek wydzierżawienia od nas 12 sztuk 
parkometrów za kwotę 500 zł brutto miesięcznie od każdego parkometru. Uważaliśmy, że takie 
rozwiązanie jest bardzo korzystnym rozwiązaniem dla miasta gdyż parkometry, o których jest mowa były 
nawet już 16-letnie (strefa płatnego parkowania na terenie Piotrkowa funkcjonuje bowiem od 1992 roku tj. 
22 lata). Przez ten okres czasu różnie obszar strefy się kształtował i w różny sposób pobierane były opłaty 
parkingowe. Na samym początku opłaty były pobierane przez inkasentów, którzy na terenie strefy stali i 
sprzedawali bilety kierowcom. W miarę upływu czasu było i tak i tak – była część ulic, na których stały 
parkometry (sukcesywnie miasto kupowało maszyny) – część parkingów obsługiwana była wciąż przez 
inkasentów. Kontrola uiszczania opłat parkingowych w tym miejscach, na których stały parkometry była 
prowadzona tylko i wyłącznie przez straż miejską. Nie było więc jakby stałej kontroli. Z czasem podjęto 
decyzję, aby jednak całą strefę płatnego parkowania wyposażyć w parkometry i zlecić to firmie 
zewnętrznej, która obsługę taką będzie prowadziła na swoich parkometrach (w części na naszych). Można 
było wtedy (8 lat temu) podjąć decyzję o sprzedaży miejskich parkometrów, ale po przeprowadzeniu 
analizy okazało się, że ich stan techniczny był różny i też nie można było się ze sprzedaży spodziewać 
jakiś kokosów. Niektóre parkometry są dzierżawione przez firmę obsługującą strefę już przez 8 lat.” 
 
Pan M. Konieczko: „Ile pieniędzy na tych naszych parkometrach zostało odprowadzone z miasta w drugą 
stronę – bo obsługa tego parkometru jest niestety tańsza, bo już tam nie ma amortyzacji. To jest tylko już 
serwisowanie. One nie zostały wymienione, nie zostały zamienione – jest to obsługa techniczna. Czy ona 
jest tyle warta, jak za parkometry firmy zewnętrznej? Już pomijam kwestię, czy ten procent nie powinien 



być zmieniany co roku – tak chyba należałoby to ustalić w następnym przetargu. Czy nie należałoby 
rozważyć innego procentu za obsługę niektórych parkometrów miejskich?” 
 
Pan B. Brylski – zaapelował, aby doprecyzować odpowiedź na piśmie, żeby nie było w tej sprawie 
wątpliwości. 
 
Pan M. Konieczko: „Szukam takiego rozwiązania, żeby przyniosło to jak największy przychód dla miasta  
z powodu parkowania. Proszę o podanie przychodu z każdego parkometru za rok 2015. Rozumiem,        
że w związku z koniecznością rozpisania przetargu na okres następny od 2017 roku potrzebne będzie 
przygotowanie SIWZ. Czytam, że potrzebne będzie wymienienie niektórych parkometrów na 
nowocześniejsze. Które, kto i za ile? Czy to przypadkiem nie podroży – wiemy, że to podniesie koszty 
obsługi strefy? Nie jest też istotne, żeby nowe parkometry miały funkcję wpisywania nr rejestracyjnego 
pojazdu, co ma zabezpieczać przez wymienianiem się biletami przez użytkowników a co jest zjawiskiem 
liczonym w promilach. Być może nie trzeba wszystkiego unowocześniać, może wystarczy zrobić na 
krótszy okres, wykorzystać to, co jest obniżając koszty dla firmy a zwiększając przychód dla miasta.            
I później z tych pieniędzy, które będą nadwyżką zastanowić się czy nie ogłosić następnego przetargu,      
w którym miasto będzie stać na zakup nowych parkometrów. Zgłaszam to jako uwagę na przyszłość – na 
drugą połowę roku, odpowiednio wcześniej. Przy okazji zapytam już prywatnie czy taki parkometr w 
razie czego można kupić i za ile – nowy i stary? Proszę o taką informację do czwartku w przyszłym 
tygodniu.” 
 
Pani A. Wypych: „Parkometry, które są w tej chwili na terenie miasta nawet gdy były przez nas kupowane 
nie były fabrycznie nowe. Fabrycznie nowy tego typu parkometr z tymi funkcjami, które w tej chwili są 
kosztuje ok 20-25 tys. zł. Jest to takie urządzenie, do którego można dokładać pewne funkcje – wówczas 
cena jest odpowiednio wyższa. Jeżeli byśmy chcieli wyposażyć parkingi w parkometry, które wydają 
resztę to jest to urządzenie dużo większe i kosztuje ok 40-50 tys. zł. Te używane, takie jak stoją na terenie 
miasta kosztują ok 17-20 tys. zł. Trudno powiedzieć, ile są warte urządzenie, które już stoją na ulicach 
miasta.” 
 
Pan M. Konieczko: „Jeśli nowy parkometr kosztuje ok 25 tys. zł to oznacza, że 30 sztuk kosztowałoby      
ok. 750 tys. zł. Przyjmując wersje czteroletnią obsługi to myślę, że byśmy niezły biznes na tym zrobili bez 
jakiejś firmy, mając kogoś, kto by te urządzenia konserwował. To jest kolejne pytanie, czy nie iść w tę 
stronę.” 
 
Pan T. Sokalski: „Czy wiemy w jakim wieku są parkometry, które ustawiła nam firma? Czy nie można by 
było nie koniecznie zakupując nowe parkometry wyposażyć strefę płatnego parkowania w takie lub trochę 
nowocześniejsze - suma byłaby pewnie niższa niż 750 tys. zł? Czy pan prezydent analizował nie 
sprzedawanie ewentualnie tej usługi a realizowanie jej samemu? Analizując to finansowo to oddajemy 
pieniądze, które mogłyby zostać w mieście. Jest to kwota rzędu 300 czy 400 tys. zł rocznie. W bardzo 
prosty sposób moglibyśmy w mieście pozostawić ok. 200 tys. zł. Te parkometry można także 
leasingować. Kwota 500 tys. zł z perspektywą szybkiego zwrotu nie byłaby nierozsądnym rozwiązaniem.” 
 
Pani A. Wypych: „W SIWZ określili śmy wymagania, które mają spełniać parkometry, w jakie funkcje 
mają być wyposażone itd. Nie pamiętam, czy był tam określony wiek. Musiałabym to po prostu sprawdzić 



– mogę udzielić takiej informacji telefonicznie. Oczywiście rozmawialiśmy wielokrotnie na ten temat, czy 
dla miasta nie byłoby korzystniej samemu administrować strefą  - tylko zawsze tu w grę wchodzą 
pieniądze. Musiałby być ten jednorazowy wydatek na zakup parkometrów czy na dzierżawę. Z drugiej 
strony mamy też w głowie te koszty pracownicze, które są dosyć wysokie. W tej chwili biuro strefy 
zatrudnia 5 osób – są to dwie osoby do obsługi biura i 3 osoby do kontroli. Będąc w ścisłym kontakcie z 
biurem strefy wiem, że tam absencja chorobowa jest bardzo duża jeżeli chodzi o kontrolerów bo 
wiadomo, że mają na to wpływ warunki atmosferyczne. Jest też bardzo duża rotacja jeśli chodzi o osoby 
tam zatrudnione. Myślę, ze te koszty byłyby znaczne. Do tego dochodzi serwis parkometrów, konwój, 
opróżnianie z pieniędzy, załadowywanie… Wymagałoby to dogłębnej analizy. Myślę, że koszty, które 
ponosi firma – dla firmy, która obsługuje kilkanaście miast w Polsce są trochę inne niż byłyby dla nas.” 
 
Pan T. Sokalski – poprosił o przeprowadzenie takiej analizy finansowej ile kosztowałoby funkcjonowanie 
strefy jeśli administratorem byłoby miasto. I ile pieniędzy zostałoby na inne ważne inwestycje nie 
koniecznie wymagające jednoczesnego korzystania z kredytu? 
 
Pani M. Wężyk-Głowacka – zaproponowała, aby Rada wsłuchała się w głos mieszkańców i uwzględniła 
postulaty bezpłatnych pierwszych 10 minut postoju. Zmniejszenia o połowę wymagają również obecnie 
obowiązujące stawki. Zaproponowała rezygnację z usług firmy obsługującej strefę oraz z zegara dla osób 
niepełnosprawnych. Informacja dla osób niepełnosprawnych jest umieszczona na parkometrach u samej 
góry – nie ma często w ogóle możliwości,  aby przeczytać tę informację. Biuro strefy znajduje się przy     
ul. Młynarskiej i nie ma tam podjazdu dla osób niepełnosprawnych – jak taka osoba niepełnosprawna ma 
się tam dostać? „Pozostawiłabym strefę tylko na ul. Słowackiego, ul. Sienkiewicza i ul. Dąbrowskiego (do 
ul. Grota-Roweckiego). Dużym udogodnieniem byłaby możliwość płacenia kartą – zazwyczaj nie mamy 
drobnych pieniędzy i często trudno jest rozmienić pieniądze. Również w biurze strefy nie można za 
abonament zapłacić kartą ani przelewem. Zastanawiające jest dlaczego nie można wykupić abonamentu 
na dłuższy czas (np. 2, 3 miesiące, pół roku, rok).” 
 
Pan K. Kozłowski – stwierdził, że przedstawione koszty i pobieżne wyliczenia rzeczywiście powodują,        
że warto byłoby się zastanowić nad tym, aby to miasto administrowało strefą. Koszt wyposażenia strefy         
w parkometry mógłby się zwrócić po 3,5 – 4 latach. Po tym czasie zysk zostawałby w mieście. 
 
Pan B. Brylski – zaproponował zorganizowanie przez ZDiUM oddzielnego spotkania dla wszystkich 
radnych w celu szczegółowego omówienia, analizy i przedyskutowania problemów związanych ze strefą 
płatnego parkowania. 
 
Pan K. Byczyński: „Strefa jest po to, żeby zwiększyć rotację pojazdów. Jeśli chodzi o obszar strefy – 
proszę zwrócić uwagę na to, jak przepełnione są uliczki obokstrefowe. To wszystko wymaga omówienia                
i oczywiście jestem za zorganizowaniem takiego oddzielnego spotkania. Pojawia się też kwestia 
windykacji, którą uruchomiliśmy. Precyzyjne wyliczenie tych kwestii poruszonych przez radnych będzie 
wymagało obecności osób merytorycznych.” 
 
Pan K. Chojniak: „Rzeczywiście dyskusja, która przybliży nam pewne aspekty, da więcej informacji na 
ten temat jest potrzebna. Te propozycje, które tutaj padały – podobne pomysły pojawiały się w mojej 
głowie podczas moich rozmów z panem dyrektorem Byczyńskim i pracownikami ZDiUM na spotkaniach 



dotyczących Strefy Płatnego Parkowania. I dopóki dopóty nie mieliśmy pełnej wiedzy na pewne tematy 
też wydawało nam się, że te rozwiązania pewne – między innymi też te, które państwo artykułujecie  - 
będą lepszymi, będą tańszymi. Otóż tak nie jest. Ja taki wycinek tylko podam. Tutaj padła m.in. taka 
propozycja, żeby można było płacić kartą. Zrobiłem dokładne rozeznanie na ten temat. Zakup urządzenia, 
które ma możliwość pobierania opłaty kartą jest nawet dwukrotnie większy, wyższy niż takiego 
podstawowego. Co pokazuje praktyka? Naprawdę niewiele osób – tj. do 10% w miastach dużych            
(w miastach średnich i mniejszych jest to procent jeszcze mniejszy)  - płaci kartą. Konkretnie na 
przykładzie miasta Kielce mogę powiedzieć, że jest to zaledwie 4%. To są statystyki, które posiada firma, 
która obsługuje Kielce jeśli chodzi o Strefę Płatnego Parkowania (firma z Częstochowy). Jakie są 
przyczyny tego? One są złożone. Trzeba pamiętać o tym, że już na etapie eksploatacji to są zdecydowanie 
wyższe koszty i mniejsze dochody do budżetu miasta. Każda złotówka płacona poprzez gotówkę jest tą 
złotówką w pełni, która jest dla miasta (albo w części dla firmy obsługującej – w zależności jak to jest 
realizowane). W przypadku opłaty kartą około 17 gr spływa do firmy obsługującej płatność elektroniczną. 
W związku      z tym analiza dotycząca i kwestii zakupu samych urządzeń i samej eksploatacji (trzeba 
pamiętać także       o serwisowaniu terminali, które też nie jest bezpłatne) powoduje, że takie rozwiązanie 
nie jest najlepszym. Ja tu podałem taki wycinek bo akurat ten temat znam dość szczegółowo – ale również 
inne kwestie, które omawialiśmy wydawały się bardzo mądre, pomysłowe a później, jak już doszliśmy do 
sedna i zapytaliśmy tych, którzy maja już doświadczenie to okazywało się, że nie jest to tak bezpośrednio 
jakby możliwe do wykonania w kontekście potencjalnych zysków. Myślę, że taka solidna dyskusja               
z informacją na ten temat na bazie doświadczeń i  naszych i innych miast się niewątpliwie przyda.” 
Pan M. Konieczko – wyraził opinię, że na takim spotkaniu należałoby rozmawiać na temat konkretnych 
rozwiązań i propozycji przygotowanych przez ZDiUM. Nie powinna być to lakoniczna informacja lecz 
dokładna informacja przestawiająca warianty. 
 
Pani K. Czechowska – stwierdziła, że wątpliwości budzi kwestia przygotowania materiału. „Przede 
wszystkim powinna być analiza finansowa zawierająca różne warianty. Pan prezydent, pani kierownik 
przedstawiają dodatkowe argumenty za tym, że ewentualnie powinna być strefa na tym terenie, ale ja bym 
chciała, żeby za tym szły pieniądze. Jeżeli państwo twierdzicie, że na tym terenie powinna być zachowana 
strefa to dlaczego i poprzeć to konkretnymi wyliczeniami finansowymi. Wtedy my wiemy  
z jakiego powodu na tym terenie ma być ta strefa lub nie.” 
 
Pan K. Chojniak: „Kwestii przydatności strefy w poszczególnych miejscach nie można oceniać tylko              
i wyłącznie przez pryzmat dochodów. To jest najmniej znaczący element w tym. Strefa powinna być         
w tych miejscach, gdzie są problemy z parkowaniem bo cel funkcjonowania strefy płatnego parkowania 
jest taki, aby umożliwi ć przez wymuszenia rotacji parkowanie w miejscach, gdzie zwykle miejsca 
parkingowe są zajęte.” 
 
Pani M. Wężyk-Głowacka: „Czasem odnoszę wrażenie, że najważniejsza jest opłata za to, że się nie zdąży 
wykupić biletu lub przedłużyć czasu postoju.” 
 
Wobec braku dalszych pytań i uwag w tym punkcie Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 
Rada Miasta przyjęła przedmiotowe Sprawozdanie do wiadomości. 
 
 



Punkt 10 
 
 Protokół zespołu kontrolnego Komisji Rewizyjnej z kontroli Żłobka Miejskiego w Piotrkowie 
Trybunalskim. 
 
Z protokołem zapoznała się Komisja Rewizyjna i na swoim posiedzeniu przyjęła go jednogłośnie. 
 
Wobec braku pytań i uwag w tym punkcie Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że Rada Miasta 
przyj ęła przedmiotowy Protokół do wiadomości. 
 

Punkt 11 
 
 Informacja z działalności Prezydenta Miasta miedzy sesjami. 
 
Rada Miasta przyjęła Informacj ę do wiadomości.  

 

Punkt 12 
 
 Informacja Przewodniczącego Rady Miasta dotycząca interpelacji, które wpłynęły między sesjami. 

 

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 Informacj ę do wiadomości.  

 
Punkt 13 

 
 Odpowiedzi na zapytania radnych. 
 
Pan K. Byczyński – odpowiadając na pytanie pana M. Konieczki powiedział: „Obecnie trwają prace przy 
dwóch skrzyżowaniach – Al. 3 Maja z Al. Kopernika oraz Al. Armii Krajowej z Al. Sikorskiego i Al. 
Piłsudskiego. Wcześniej – jeśli były nawet precyzowane odpowiedzi na pana postulaty to wynikało to        
z pewnych uwarunkować i finansowych i technicznych. To dwa skrzyżowania, na których dojdzie po 
jednym lewoskręcie – znikną za to zegary odliczające czas. Trwają prace mające na celu uzbrojenie           
w infrastrukturę. 
 
Pan M. Błaszczyński – stwierdził, że w dalszym ciągu przewiduje odbywanie sesji w środy. 
 
Pan M. Błaszczyński – powiedział, że nie ma w dalszym ciągu informacji na temat lokali dla radnych 
chcących pełnić dyżury w terenie. 
 



Pan P. Gajda – stwierdził, że tak być nie może i poprosił Przewodniczącego Rady Miasta o wystosowania 
kolejnego pisma do Prezydenta Miasta w tej sprawie. 
 
Odpowiadając na pytanie dot. postępów prac związanych z rondem na ul. Dmowskiego pan B. Munik 
powiedział: „Sytuacja jest bez zmian.” 
 
Odnosząc się do sugestii pana G. Lorka pan A. Karzewnik powiedział, że przekaże te spostrzeżenia 
odnośnie zabezpieczenia terenów PKP. 
Pani M. Majczyna: „Jesteśmy na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę, ale żeby wniosek konkretny 
złożyć do ŁUW potrzebna jest jeszcze zgoda właściciela terenu pod rzeką Strawą czyli Wojewódzkiego 
Zarządu Urządzeń Wodnych. Na tę zgodę czekamy już drugi miesiąc. Poza tym wszystkie dokumenty 
(linia brzegowa, pozwolenie wodno-prawne i inne decyzje) są gotowe.” 
 
Pan Z. Stankowski: „MZK analizuje w dalszym ciągu możliwość pozyskania środków finansowych (na 
zakup nowych autobusów). W tej edycji nie złożyliśmy wniosku, ale nie jest powiedziane, że następnym 
razem (może w przyszłym roku) nie złożymy.” 
 
Pan A. Karzewnik: „Jeśli chodzi o budowę chodnika na przejściu kolejowym przy ul. Rolniczej to 
konieczna jest procedura taka jak dla każdej inwestycji. Tam jest jeszcze bardziej to skomplikowane 
ponieważ jest to teren kolejowy i trzeba o mapy do celów projektowych występować do kolei bo tylko oni 
dysponują takimi mapami. Ponieważ mamy teraz początek roku i nawał pracy z realizowaniem tych 
inwestycji, które mieliśmy zaplanowane to w następnej kolejności po zrealizowaniu tych przetargów i 
wyłonieniu wykonawcy przystąpimy do projektowania tego chodnika.” 
 
Pani M. Wężyk Głowacka: „Tu chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo młodych ludzi. Mam 
nadzieję, że znajdą się na to pieniądze, żeby ten chodnik był tam wybudowany.” 
 
Pani K. Czechowska – poprosiła o 10 min. przerwy. 
 
Pan M. Błaszczyński – poinformował, że przewiduje przerwę po upłynięciu 90 minut trwania tej części 
obrad. 
 
Pani K. Czechowska: „W związku ze złożonym przez MZK wnioskiem chcę zapytać bo wiem, że 
poniesiono koszty w wysokości 20 tys. zł na konkretny wniosek. Czy będą jakieś konsekwencje w 
stosunku do pana prezesa ponieważ 20 tys. zł w tym momencie pójdzie w błoto?” 
 
Pan Z. Stankowski: „Ja odpowiadam przed państwem, ale również przed pracownikami. Jest 120 osób 
zatrudnionych. Zbyt pochopnej decyzji nie można podjąć, żeby ci ludzie stracili pracę, żeby spółka była 
zlikwidowana. Warunki są bardzo niekorzystne na dzień dzisiejszy. Natomiast w trakcie dyskusji 
wcześniej dyskutowali państwo nad tym – i zgadzam się z państwem – że należy analizować dokładnie 
swoje decyzje. Ja bardzo głęboko wchodzę w temat natomiast nie jestem ekspertem jeżeli chodzi o sprawy 
finansowe, pomocowe. Warunki są bardzo różne w różnych województwach. Dlatego – tak jak 
powiedziałem – nie jest wykluczone, że my wystąpimy natomiast koszt 20 tys. zł netto za opracowanie 
wniosku, który być może przyda się w następnej edycji to uważam bardzo mały koszt. Wystarczy się 



zorientować jakie są koszty danych opracowań. Firma wykonywała to PNO z oddziałem w Warszawie. 
Na dzień dzisiejszy w naszym województwie najwięcej punktów zdobywa wniosek, gdzie autobusy są 
napędzane na gaz CNG. Wymagana jest budowa stacji itd. Nakłady są dosyć duże natomiast duże 
wątpliwości budzi zwrot 15% nakładów. Jak państwo wiecie spółka ma dochodu 20-30 tys. rocznie. 
Finansowanie zakupy około 30 autobusów i 300 tys. w ciągu roku może być bardzo dużym obciążeniem 
dla spółki. Ta decyzja jest odpowiedzialna i myślę, że za tę odpowiedzialność powinienem dostać jakąś 
nagrodę, podziękowania natomiast nie biorę pod uwagę, że nagle zostanę ukarany za to, że podjąłem 
bardzo dobrą decyzję, którą mogę państwu wytłumaczyć bardzo szczegółowo.” 
 
Pani K. Czechowska: „Ja rozumiem pana prezesa, ale te wszystkie analizy, o których pan mówi powinny 
być przed podjęciem decyzji finansowej do złożenia wniosku. Bo wniosek to jest ostateczna już sprawa 
jeżeli chodzi o złożenie do danej jednostki. Natomiast wszelkie analizy powinny być przeprowadzone 
wcześniej a nie kiedy już podjęto jakieś decyzje kwotowe.” 
 
Pani M. Wężyk-Głowacka: „Ja składałam interpelację w sprawie zakupu nowego taboru i dostałam 
odpowiedź z MZK, że takie autobusy… że będziemy korzystali z tego programu, będziemy składali 
wniosek. A te 15% miało być pozyskane z pożyczki z WFOŚiGW. Wiec nie wiem, skąd teraz jest ten 
problem.” 
 
Pan Z. Stankowski: „Jak już powiedziałem temat jest bardzo skomplikowany, nakłady duże. Nie wiem, 
czy dyskutować teraz z państwem na temat wyższości autobusów napędzanych CNG czy też hybrydę 
elektryczną. Uzupełniając poprzednią wypowiedź powiem, że analiza dotyczyła nie  przygotowania 
wcześniejszego porozumienia się tylko analiza dotyczyła przygotowania wszystkich dokumentów do 
złożenia wniosków. Ja te dokumenty mam. Problem był tylko taki, czy złożyć czy nie. Musimy mieć 
jeszcze dodatkowo informację, czy spółka 100% gminy biorąca rekompensatę nie narazi prezydenta na 
zarzut pomocy publicznej. Ale są też inne szczegóły, o których nie chcę teraz państwu opowiadać. Mamy 
przykład Częstochowy: kupiono 40 autobusów napędzanych gazem, hybrydy. Stoją po dzień dzisiejszy na 
placu. Całe szczęście dla spółki, że nie dopełniła wymogu likwidacji 40 autobusów tylko zlikwidowała 20. 
Dzięki temu te 20 autobusów pozostałych jeszcze nie spowodowało katastrofy w Częstochowie. Mogę to 
udowodnić, że działam ostrożnie i mogę to udowodnić.” 
 
Pan T. Sokalski: „Pan prezes mówi, że musi pan być ostrożny, żeby nie narazić na coś prezydenta. To po 
co te podjęte działania – również przez Radę – które w określonym czasie ileś kosztowały. Chociażby 
przekazanie majątku spółce (bo to był cel), niskoemisyjny projekt (kosztował chyba 40 czy 50 tys. zł),      
20 tys. zł pana wniosek aplikacyjny – to już mamy 60 tys. zł wydane na coś, czego możliwe że nie 
zrobimy. Ja pamiętam sytuację, kiedy pan prezydent nie zgodził się na aplikowanie dofinansowania 
budowy biblioteki miejskiej – do tej pory biblioteki nie mamy. A może by była. A więc domniemanie, 
przewidywanie, że może będziemy składać w następnym terminie – to może poczekamy do roku 2021 
roku. A nie jesteśmy pewni, czy w tym czasie taki punkt w RPO będzie. Teraz jest wyraźnie – 85% można 
zyskać. To są olbrzymie pieniądze, ale 85% możemy pozyskać z UE – możemy aplikować, możemy 
pożyczkę z WFOŚiGW uzyskać, która może być w połowie jeszcze anulowana. To na co czekać? To po 
co te działania, które zostały już podjęte?’ 
 



Pan Z. Stankowski: „Jest rachunek ekonomiczny, jest działanie ekonomiczne – wyliczone. Nie wiem skąd 
pan znalazł nagle te 60, 70, 100 tys. zł. Ja mogę też jeszcze dodawać, że ZDiUM robił analizę napełnienia 
autobusów i doliczać koszty np. 100 tys. zł. To są bzdury.” 
 
Pan T. Sokalski: „Ja nie powiedziałem 100. Dwa elementy. Pana wniosek i wniosek, który realizowało 
miasto  - niskoemisyjny.” 
 
Pan. Z. Stankowski: „Wydałem 20 tys. zł netto, które może być nawet bardzo pomocne przy następnym 
występowaniem z wnioskiem. Tylko, że pewne zasady muszą się zmienić. Ja nie będę podejmować 
decyzji bo ktoś mi powiedział, że to jest dobre. Ekonomistów mamy dużo, jak lekarzy w społeczeństwie. 
Natomiast ja odpowiadam za tych ludzi, odpowiadam przed państwem, odpowiadam przed prezydentem, 
przed RIO i innymi instytucjami zgodnie z prawem musze działać. W związku z tym ja nie spowoduję 
likwidacji spółki tylko dlatego, że ktoś  tak uważa najlepiej. Tylko inaczej to wygląda jak się to mówi a 
inaczej jak się podejmuje decyzje. Temat jest bardzo skomplikowany. Te warunku, które są           w 
województwie łódzkim są zupełnie inne niż warunki np. w Szczecinie. Tam najprawdopodobniej 
złożyłbym wniosek i pewnie bym się zakwalifikował i otrzymałbym zgodę na zakup 30 autobusów 
hybrydowych, napędzanych elektrycznie. Natomiast te warunki, które teraz były podane                             
w województwie łódzkim – zdecydowałem, że nie występuję, bo nie są uzasadnione ekonomicznie.” 
 
Pan A. Karzewnik: ‘Pan radny mówił o tym programie gospodarki niskoemisyjnej, który zrealizowaliśmy. 
Ale oczywiście to jest błędne rozumowanie bo ten plan nie był tylko dedykowany dla zakupu 
samochodów MZK, ale również innych działań, które spowodują zmniejszenie niskiej emisji. I to samo 
mógłby pan też zarzut nam postawić. My mamy plan gospodarki niskoemisyjnej po to, żeby jak 
ewentualnie podejmiemy jakieś działania, żeby ten plan mieć gotowy bo on jest niezbędny do aplikowania 
o jakieś środki i czeka – jak się zdarzy jakaś okazja na jakąś inwestycję to będziemy się tym planem 
posługiwać.” 
 
Pan T. Sokalski: „Panie prezydencie, ja tego nie wymyśliłem. Wydaje mi się – a nawet jestem pewny – że 
na tej sali słyszałem słowa, że robimy PGN po to, żeby móc aplikować właśnie o środki. Tak było. I chyba 
to pan radny Lorek o to pytał – tak pamiętam.” 
 
Pani K. Czechowska: „Nie bez powodu wywołałam ten temat ponieważ na komisji jakiś czas temu była 
informacja na ten temat, że MZK planuje pozyskać środki na autobusy. Wówczas zadałam pytanie, czy 
była przeprowadzona analiza finansowa, czy macie państwo zabezpieczenie wkładu własnego – bo w tym 
przypadku są to projekty generujące dochód wiec poziom dofinansowanie nie będzie 85% tylko 
zdecydowanie mniej. Wówczas pan prezes powiedział, że dopiero będą się przyglądać. Więc ja myślałam, 
że to przyglądanie będzie polegać na tym, że będzie przeprowadzona jakaś analiza, ale nie składanie od 
razu wniosków. Bo to są zupełnie inne koszty – przygotowanie wniosku aplikacyjnego do RPO a co 
innego jest przygotowanie studium z pełną analizą finansową.” 
 
Pani M. Wężyk-Głowacka: „Jeśli był przygotowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej i może być 
oczywiście zakup niskoemisyjnego taboru, ale może być również składane wnioski na termomodernizację 
budynków. Z tego, co wiem w poprzednim okresie programowania nie znalazł się w Urzędzie 
Marszałkowskim ani jeden projekt jeśli chodzi o termomodernizację budynków. Więc nie wiem, czy się 



boimy czy jest tak szeroka analiza, że podejmowane jest jakiekolwiek ryzyko – podejmowanie takich 
pieniążków – pozyskiwanie pieniążków z UE.” 
Pani M. Majczyna: „Propozycja WFOŚiGW w zakresie specjalnego programu dla termomodernizacji 
obiektów jest dla nas najlepszą ponieważ zawiera element pożyczki i dotacji. I bardzo dobrze nam się 
aplikuje o te pieniądze i rozlicza. Jesteśmy zadowolenie i myślę, że  to jest jeden z lepszych programów 
oferowanych przez fundusz. Natomiast RPO mówiło o tzw. głębokiej termomodernizacji. Należy wtedy 
dużo większe nakłady ponieść po to, że by osiągnąć przenikalność ścian na poziom roku 2025 albo 2024. 
Wykorzystujemy po prostu to, co jest dla nas optymalne na ten moment. Ale to nie znaczy, że się boimy 
środków RPO – mieliśmy przygotowane 2 programy funkcjonalno-użytkowe dla obiektu OSiR                       
i Gimnazjum Nr 1. Okazało się, że nie możemy złożyć tego wniosku ponieważ kosztem nie 
kwalifikowanym w tym rozdaniu RPO był ciepłociąg, który jest zasadniczą przyczyną podjęcia tych 
działań. Najpierw musimy wybudować ciepłociąg a potem dopiero RPO płaci za podłączenie budynku do 
już istniejącej sieci. Po prostu nie mogliśmy złożyć wniosku, bo nie było to zasadne.’ 
 
Pani M. Wężyk-Głowacka: „Ja się zastanawiam tylko po co został opracowany Plan Gospodarki 
Niskoemisyjnej.” 
 
Pani M. Majczyna: „Ale on obowiązuje na dalsze lata. Także nie mówimy nie. W innej sytuacji możemy 
złożyć wniosek na takie budynki, które leżą przy ciepłociągu. I będziemy – myślę – składać.” 
 
Pan K Byczyński – odpowiadając na pytanie radnego P. Winiarskiego powiedział: „Do tych ptaszków to 
ja tę dyrekcję z Łodzi zapraszam ponownie.” 
 
Pan A. Karzewnik – odpowiadając na pytanie dotyczące Domu Seniora przy ul. Wojska Polskiego 
powiedział, że tereny, o które pytał pan P. Winiarski to tereny będące własnością miasta w użytkowaniu 
wieczystym spółdzielni. Użytkowanie wieczyste daje obowiązki właściciela. Stąd wynikała ta wątpliwość. 
Władnym do wybudowania miejsc postojowych na tym terenie jest spółdzielnia mieszkaniowa. Zgodna 
miasta jest potrzeba w takim zakresie, że wszystkie dokumenty musza być zgodnie z prawem. Jedno 
miejsce postojowe nie wymaga zgody – więcej miejsc trzeba byłoby realizować przez pozwolenie na 
budowę. Dysponuje  terenem na cele budowy użytkownik wieczysty czyli spółdzielnia. 
 
Pan P. Gajda – złożył wniosek formalny o dokończenie sesji w poniedziałek lub wtorek – z uwagi na 
późną już godzinę. 
 
Pan M. Błaszczyński – wyraził opinię, że wniosek jest bezzasadny z uwagi na wyczerpujący się już 
porządek obrad. Następnie ogłosił 15 min. przerwy w obradach. 
 
Pan T. Sokalski – poprosił o opinię prawną, czy wniosek P. Gajdy nie powinien być przegłosowany. 
 
Pan M. Błaszczyński – poinformował, że wniosek zostanie przegłosowany po przerwie. 
 
Pani A. Karlińska: „Wniosek może zostać przegłosowany po przerwie.” 
 
Po wznowieniu obrad Przewodniczący Rady Miasta udzielił głosu panu K. Kozłowskiemu. 



Pan K. Kozłowski: „Chciałem zauważyć, że zostały naruszone przepisy z Regulaminu Rady Miasta. Pan 
przy współudziale pani mecenas niestety naruszyliście Regulamin Rady Miasta, § 17 pkt 4, który mówi, 
że Rada Miasta rozstrzyga o wniosku formalnym niezwłocznie po jego zgłoszeniu. I powinno to być 
poddane pod głosowanie a dopiero ewentualnie, gdyby głosowanie wyszło w ten sposób, że propozycja 
wnioskodawcy nie uzyskałaby poparcia – wtedy pan może ogłaszać przerwę, kontynuować dalej itd. 
Niestety § 17 pkt 4 mówi jasno – niezwłocznie po zgłoszeniu wniosku. Niestety tak nie było i pani 
mecenas, proszę czytać przepisy, nie interpretować z góry.” 
 
Pani A. Karlińska: „Ja wypowiadając się na ten temat miałam na myśli §15 ust. 3 Regulaminu Pracy Rady 
(Rozdział III, Zasady obradowania), który stanowi: Przewodniczący obrad może z własnej inicjatywy 
zarządzić przerwę w obradach w celu zapewnienia ich właściwego przebiegu.  
 
Pan P. Gajda: „Przerwa była bardzo potrzebna i ożywcza. W związku z tym wycofuję swój wniosek.” 
 
Pan K. Chojniak: „Jeżeli chodzi o sugestię dotyczącą konkursu, festiwalu pianistycznego – rozpatrzymy 
to, ale chcę zwrócić uwagę, że szkoła muzyczna przy naszym wsparciu organizuje konkursy, festiwale 
pianistyczne, klarnetowe. Myślę, że można rozważyć i w kontekście nazwiska węgierskiego kompozytora. 
Trzeba pamiętać, ze wiąże się to z jakimiś nakładami, ale pomysł jest jak najbardziej godny pochylenia się 
nad nim. Ta wizyta dwóch prezydentów – jak pan radny zaznaczył – będzie miała charakter jednorazowy  
i związana będzie z tymi obchodami, które akurat w przyszłym roku będą organizowane w Polsce,             
w Piotrkowie Trybunalskim. Natomiast w kontekście naszych dobrych relacji z Węgrami, z samorządem 
Mosonmagyarovar, w porozumiem z tamtejszym środowiskiem szkoły muzycznej pomyślimy i właśnie      
o takiej inicjatywie. Ta współpraca została ostatnio rozszerzona o te kwestie dotyczące sportu i drużyna, 
która gra w żeńskiej najwyższej klasie rozgrywkowej w lidze węgierskiej była już u nas z takim 
sparingiem i taki mecz podobny będziemy chcieli przeprowadzić  w ramach imprez towarzyszących 
podczas obchodów Dni Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. A ta sugestia dotycząca tych kwestii muzycznych 
oczywiście zostanie rozważona w porozumieniu ze szkołą muzyczną i środowiskiem w mieście na 
Węgrzech.” 
 
Pan A. Kacperek: „Oczywiście jeżeli wybierzemy dotychczasowy tryb a więc tryb wyłonienia 
przedsiębiorcy, który zorganizuje kompleksowo dni miasta to oczywiście możemy wyeliminować 
sprzedaż piwa. To oczywiście wpłynie na wzrost kosztów organizacji. Mogą także pojawić się 
wystąpienia innych przedsiębiorców posiadających pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o 
wydanie jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Oczywiście jeżeli tylko będą 
spełnione warunki (bez wątpienia będzie to impreza masowa a na imprezach masowych sprzedaż 
dozwolona jest tylko w przypadku piwa o określonej zawartości alkoholu, w określonych opakowaniach). 
Proszę także zwrócić uwagę na to, że nie będziemy mieli prawnej możliwości ograniczenia sprzedaży i 
podawania napojów alkoholowych w terenie sąsiadującym z miejscem, gdzie będą odbywały się imprezy. 
Generalnie osoby, które będą miały ochotę napić się to mogą się napić.” 
 
Pan P. Winiarski: „Ja właśnie o tym mówiłem, że nie chcę prohibicji czyli zakazu sprzedaży alkoholu           
w czasie dni miasta tylko chciałbym zakazu wprowadzenia takiej sprzedaży przez organizatora, gdyż to 
się wiąże z masowym spożyciem alkoholu. Natomiast jeżeli okoliczni przedsiębiorcy na tym zarobią, bo 
obywatele (ci, których na to stać) pójdą do restauracji i ogródków pójść i kufel piwa w dobrym humorze 



wychylić to ja nie mam nic przeciwko temu. Chodzi mi o to, żebyśmy nie zrobili z rodzinnej w dużej 
mierze imprezy festiwalu chlania piwa.” 
 
Pan A. Karzewnik odpowiadając na pytania pani K. Czechowskiej powiedział; „Sprawdzimy i jeśli jest to 
teren, który nie wynika z umowy między MZGW a Związkiem Wędkarskim to oczywiście posprzątamy 
ten teren miejski. Jeśli zaś jest to teren prywatny to zwrócimy na to uwagę. Podobnie przy pomniku 
Witosa. Chociaż chętnie bym widział ludzi z PSL, którzy się interesują tym terenem i sprzątają.” 
 
Odpowiadając na pytanie pani W. Olejnik pan K. Byczyński powiedział: „Tam nie ma zagrożenia jeśli 
chodzi o tych, którzy się przemieszczają po ścieżkach wokół stawu. Natomiast jeśli rzeczywiście ktoś się 
bliżej brzegu pojawi to są tam pewne zagrożenia. Ten park jest przed rewitalizacją. Póki co, chcemy tam 
zadbać o porządek, o czystość.” 
 
Pani M. Majczyna: „Dokumentacja jest zakończona i jest złożona w ŁUW w celu uzyskania pozwolenia 
na budowę. Trwa ten proces i mamy nadzieje, że niedługo to pozwolenie zostanie wydane. Konkurs, który 
został ogłoszony przez WFOŚiGW kończy się w maju i do tego czasu powinniśmy złożyć wniosek 
aplikacyjny – chociaż jak powiedziała pani K. Czechowska w tym roku nie będzie tak łatwo.” 
 
Pan M. Domański: „System ostrzegania i alarmowania jest sterowany komputerem. Komputer włączył, 
pokazał nam wszystko – systemy poszły. Jedna syrena się nie wyłączyła. Zanim ją zlokalizowaliśmy              
i wyłączyliśmy fizycznie… Co roku robimy przegląd i w tym roku system będzie też przeglądany i wtedy 
to już się nie powtórzy. Na złośliwość rzeczy martwych nie jestem w stanie zadziałać.” 
 
Pan K. Byczyński: „Jeśli chodzi o oświetlenie na ul. Dmowskiego – sprawdzamy to, było tam kilka awarii 
elektrycznych i nie dotyczyły one naszego zasobu – były to awarie w samym zasilaniu. Firma, która się 
zajmuje eksploatacją miała zwrócona na tą okoliczność uwagę i myślę, ze nie niebawem panowie nad tym 
zapanują.” 
 
Pan K. Byczyński: „Ul. Iwaszkiewicza – chyba to jest droga wewnętrzna, z tego co kojarzę. Ja się przyjrzę 
jaki jest stan techniczny tylko chciałem przypomnieć, że w związku ze zbliżającymi się Dniami Przyjaźni 
Polsko-Węgierskiej będzie potrzeba wykonania pewnych prac w innym rejonie miasta. Nie jestem więc   
w stanie sprecyzować  terminu remontu, naprawy, przebudowy czy też remontu chodnika, bo mamy        z 
panem prezydentem poczynione pewne uzgodnienia wstępnie, gdzie do zrobienia poza przekazaną 
wcześniej państwu treścią umowy remontowej jak i zakresem inwestycji prowadzonych przez ZDiUM 
dodatkowo będą do wykonania prace związane z wymianą nawierzchni jezdni przy rondzie Żołnierzy 
Wyklętych. Ponadto do wymiany nawierzchni jest ul. Wojska Polskiego od Pl. Czarnieckiego do ul. 
Jerozolimskiej. Również na ul. Piastowskiej od ul. Próchnika do Al. 3 Maja będzie wymieniana 
nawierzchnia jezdni i krawężnika. Będzie w Al. 3 Maja 33 – po stronie zachodniej – wymiana 
nawierzchni w zatoce autobusowej. Są to w sumie prace, które sięgają gdzieś powyżej 600 tys. zł czyli 
kosztem tej pozycji umowy remontowej, którą będę mógł przedłużyć o następne 50%. Wobec tego proszę 
nie oczekiwać, że będą akurat przemieszczone potrzeby na ulice, które znajdują się po drugiej stronie 
torów kolejowych. Mamy z panem prezydentem uzgodnione, że ten obszar musi być szczególnie wzięty 
pod uwagę między torami kolejowymi, ul. Wojska Polskiego, ul. Curie-Skłodowskiej i Kopernika.” 
 



Pani W. Olejnik: „Ja tylko chciałam zwrócić uwagę na to, że od niedawna mamy tę drogę i z troską o tym 
mówię, bo póki co jestem chyba pierwszą osobą, która tam zwichnęła tam nogę tydzień temu. A za chwilę 
będą kolejni. A w skandalicznym stanie jest właśnie chodnik – nie mówię już nawet o drodze przed 
blokiem nr 72.” 
 
Pan K. Byczyński: „Mieli śmy już takie przypadki, kiedy to ulice będące w gestii spółdzielni były w takim 
stanie o jakim panie wspomniała. Przykładem może być ulica Poprzeczna. Momentalnie po wizycie 
panów prezesów u notariusza i podpisaniu aktu zrzekającego się wieczystej dzierżawy następne były 
poparte wnioskiem o przeprowadzenie remontu. Proszę wybaczyć – nie starcza na wszystko pieniędzy.” 
 
Pan R. Czajka: „Na podstawie przeprowadzonych już przetargów, zapytań dotyczących remontów, które 
prowadzi ZDiUM – czy już do dzisiejszego dnie wystąpiły jakieś oszczędności w stosunku do 
planowanych kwot na mającym być wykonanym roboty a wobec tego, co już zostało w procedurze 
przetargowej zapisane? Jeśli tak, to jakie one są?” 
 
Pan K. Byczyński: „Nie. Bo mam podział na inwestycje, gdzie procedury przetargowe dopiero będę 
rozpoczynał. Musze zacząć od Al. Sikorskiego (to jest ten III etap). Natomiast realizacja planów 
remontowych zawarta w umowie remontowej na tę kwotę 2,9 mln zł to ona jest sukcesywnie realizowana. 
Na razie jest nierealizowana ulica Kołłątaja i nie realizowana ulica Hutnicza (z racji gazociągu, który ma 
tam być położony). Odrębnym zakresem jest plan inwestycyjny i jak uzgodniliśmy  - nie ruszamy go i 
sukcesywnie będę go realizował. O oszczędnościach w tej chwili jeszcze trudno mówić?” 
 
Pan K. Byczyński – odnosząc się do sprawy oznakowania poziomego na ul. Dmowskiego powiedział: 
„To, o czym wspomniała pani radna to wymaga po prostu poprawy oznakowania poziomego i nad tym 
będziemy się przy sprzyjających warunkach pogodowych zajmować. Podpisywałem już na tę okoliczność 
zlecenie.” 
 
Pan Z. Stankowski: „W 2009 roku mając po dwóch latach straty - wprowadziliśmy nowy układ 
komunikacyjny  - rewelacyjny, genialny – co roku 1 mln, 2 mln, 3 mln zwiększyły się wpływy. Ludzie 
zadowoleni, ale ten rozkład jazdy po 6 latach wymagał modyfikacji. Zwiększyliśmy ten rozkład 1,6 mln 
wozokilometrów o następne 100-120 tys. Dołożyli śmy do tego układu komunikacyjnego dodatkowo 2 
autobusy (koszty się zwiększyły). Jesteśmy zainteresowani rozwojem na miarę naszych możliwości. 
Staramy się odmłodzić tabor – zdecydowanie, ale nie za wszelką cenę. Na pewno będzie skomunikowana 
ta zachodnia, północna i południowa część miasta. Czasy przejazdów mamy natomiast my musimy mieć 
miejsce, gdzie będziemy mogli tym autobusem zawrócić. Ja zbieram wszystkie informacje, ale to nie 
znaczy, że będą one nagle wprowadzone z dnia na dzień. Analizujemy je – one będą służyć do zmian        
w rozkładzie jazdy, ale ten rozkład jazdy został wprowadzony w tym roku, także podejrzewam, że 
wielkich zmian na razie nie będzie (może drobne korekty).” 
 
Pan J. Hofman: „Teren wymagający uprzątnięcia, jest terenem najprawdopodobniej należącym do jednych 
ze spółek Piomy. Firma ta ma siedzibę poza Piotrkowem. Zostało już wystawione zobowiązanie 
terminowe do wykonania prac Oczekujemy wykonania tych prac.” 
 



Pan A. Karzewnik: „Nie doszło do wybory dzierżawcy systemu ciepłowniczego ponieważ oferta, która 
wpłynęła do miasta nie spełniała naszych oczekiwań. Sytuacja jest taka, że przygotowujemy się do 
następnego ogłoszenia konkursu – jeszcze w tej chwili nie wiem w jakiej formule będzie ogłoszony ten 
konkurs na wydzierżawienie systemu ciepłowniczego, ale przygotowujemy następny konkurs.” 
 
Pan Ł. Janik: „Czy rozważamy wzięcie kredytu i pozostawienie tego w zasobach miejskich? Jesteśmy 
przeciwni kredytom, ale przy tym celu – dla rozwoju miasta – uważam, że kredyt jest jak najbardziej 
wskazany.” 
 
Pan A. Karzewnik: „Rozważymy wszystkie możliwości. Nie postanowiliśmy w jakim kierunku będziemy 
szli. Dyrektywy UE wymuszają dostosowanie źródeł ciepła do określonych parametrów i potrzebne są 
duże nakłady finansowe. Gdyby tak nie było to byśmy tego nie robili. Dyrektywa wyznacza rok 2023 jako 
graniczny. Szacowany koszt modernizacji to 100 mln zł.” 
 
Pan P. Gajda: „Dlaczego byliśmy w stanie zaciągną kredyt na oczyszczalnię a tu chcemy uszczęśliwi ć 
mieszkańców znacznym podwyższeniem opłat za ciepło wypuszczając to spółce. Spółka musi mieć 
konkretny zysk wypracowany. A ze zwalnianiem pracowników będzie cyrk niesamowity. Zastanówmy 
się. Proszę, żeby ten temat został skierowany na Komisję Polityki Gospodarczej i żebyśmy zaczęli na ten 
temat poważnie pracować.” 
 
Pan A. Karzewnik: „My w tej chwili dzierżawimy ten majątek miejski MZGK. Mieszkańcy nie są 
specjalnie z tego tytułu pokrzywdzeni, że płacą za ciepło jakieś niebotyczne kwoty. Te kwoty są na 
średnim poziomie. Spółka nie inwestuje dużych pieniędzy, bo do tej pory był to krótki czas dzierżawy. 
My chcemy ten majątek wydzierżawić na 30 lat, tak aby spółka mogła zaciągać kredyty na ten cel. W 
treści umowy, do której podpisania ostatecznie nie doszło zawarty był zapis, że cena za ciepło nie może 
wzrastać tylko    i wyłącznie z powodu takiego, że firma chce sobie wypracować zysk. Cena może 
wzrastać z uwagi na wzrosty cen czynników produkcji. Ponadto cena ciepła jest regulowana przez Urząd 
Regulacji Energetyki   i wniosek złożony do Prezesa tego urzędu jest bardzo szczegółowo analizowany. 
W wielu przypadkach, bardzo często zdarzało się, że również MZGK musiał tę taryfę, która złożył 
weryfikować w dół. Obawy są zupełnie bezpodstawne, że cena wzrośnie nie wiadomo ile.” 
 
Pan Marek Krawczyński: „Stan techniczny majątku samorządu jest w dobrym stanie. Obecny stan pięciu 
kotłów (ok. 150MW) jest w stanie pracować od 15 do 20 lat kolejnych, jest po remontach. W tym roku 
zaplanowane są remonty na kwotę 2,05 mln zł. I na pewno to zrealizujemy. Bo oszczędności z przetargu 
też zostaną przeznaczone na remonty. Rozszerzymy remont przy okazji remontu ulicy Sienkiewicza. 
Procedowanie taryfy na ciepło to nie jest zabieg typu, że ja proponuję i już jest załatwiona sprawa. 
Zacząłem procedować taryfę na najbliższe 12 miesięcy w marcu to jeżeli będę miał zatwierdzoną nową 
taryfę od 1 lipca to będzie to sukces.” 
 
Pan Krzysztof Kozłowski: „Wynikałoby z tego, że radni doszli do wniosku, że te ciepłownie przez 10 lat 
nie miały żadnych inwestycji, że tam się nic nie działo. Ja pracowałem w tej ciepłowni przez kilka lat                  
i pamiętam, że były takie problemy, że na hali pojawiał się tlenek węgla i były wyciągi spalin, które 
wymagały remontu itd. Wiem,  że od 2010 roku (a chyba jeszcze od 2008 roku) zostały podjęte działania 
modernizacyjne ciepłowni, że zostały naprawione te wyciągi spalin, kotły zostały poddane też remontom i 



uważam co roku, po zakończeniu każdego sezonu grzewczego raz jedna raz druga ciepłownia                   
w zależności od ustalonego harmonogramu, która pierwsza a która druga jest poddawana przygotowaniu 
do nowego sezonu – te ciepłownie są w stanie zapewniać miastu bez żadnych problemów ciepło. 
Natomiast jaka jest sprawa – pytał o to radny Janik. Jeżeli teraz pan prezes to potwierdził – i cieszę się,   
że to powiedział – że ciepłownie są w dobrym stanie, że były przeprowadzone remonty, że przeznacza się    
w najbliższym czasie kolejne 2 mln zł. Nasuwa się takie pytanie, które postawił radny Janik  - w związku    
z tym, że inwestujemy w te nasze ciepłownie (mówimy tu o dzierżawie przez spółkę MZGK i nie można 
mówić, że to spółka prywatna; jest to spółka prawa handlowego z udziałem oczywiście kapitału 
prywatnego, większościowego – pracownicy mają 67% udziału, ale miasto ma też udziały w postaci 198 
udziałów co stanowi 33% tego majątku)… I miasto też bierze z tego, co wypracuje spółka 33% 
dywidendę. Ludzie mają zatrudnienie, pracują, starają się jak najlepiej wykonywać swoje obowiązki, 
wiem, że wielu ludzi jest zaniepokojonych o to, czy miejsca pracy dalej utrzymają i na tym etapie panie 
prezydencie może właśnie zamiast przygotowywać drugi, kolejny etap konkursu może podpisać umowę 
ze spółką na kilka lat – skoro są poczynione jakieś inwestycje i że przez najbliższe 10 lat nie trzeba się 
obawiać, że majątek gminy nie spełni wymogów jeżeli chodzi o dostarczanie ciepła. Może podpiszmy 
umowę i to spółka miejska stanie to przetargu i w tym przetargu może będzie w stanie zrealizować to 
zadanie czyli dostarczanie ciepła. MZGK już tyle lat jest operatorem na tym majątku i poza drobnymi 
awariami w okresie zimowym – co ma prawo się zdarzać – żadnych raczej problemów nie ma. Spółka 
wykonała wiele – z tego co wiem – nowych przyłączy (to są też zyski). Wydaje mi się, ze powinniśmy 
rozszerzać indywidualnie przyłącza do budynków, tam gdzie się da  - to są nowi odbiorcy, nowe 
pieniądze, nowe zyski dla gminy. Trzeba byłoby to przemyśleć, ogłosić konkurs na bardzo dużo lat – 
skoro żeśmy dużo zainwestowali i jesteśmy przekonani, ze ta spółka przez najbliższe co najmniej parę lat  
nie ma zagrożenia, że jej stan techniczny może być tak nieodpowiedni, że jak nie przyjdzie jakiś 
zewnętrzny kapitał i jakiś nowy oferent to w mieście nagle stanie się nieszczęście i ciepłownie nie będą 
dostarczały ciepła.” 
 
Pan A. Karzewnik: „Nigdy nie wykluczaliśmy ani nie wykluczamy możliwości podpisania ze MZGK 
umowy na 30 lat eksploatacji, dzierżawienia tej ciepłowni. Spółka miała taki zamiar przystępując do tego 
konkursu, ale ze względów formalnych musiała być wyeliminowana – nie spełniła kryteriów, które 
ogłosiliśmy w tym postępowaniu.” 
 
Pan M. Krawczyński: „Potrzeby środków finansowych wymagane są tylko i wyłącznie z tytułu dyrektyw 
unijnych dotyczących ekologii. Źródła ciepła są w bardzo dobrym stanie. Natomiast potrzebne są baterie 
odpylania, baterie odsiarczania – nikt jeszcze w kraju nie wymyślił, jeżeli chodzi o  azot. 90% ciepłowni 
w Polsce jest na tym samym etapie co Piotrków Trybunalski i wszyscy wyczekują aż się pojawią nowe 
technologie. Ani fundusz ochrony środowiska nie pomaga w tym temacie jeżeli chodzi o jakiekolwiek 
środki finansowe na dotacje w tym celu ani nie ma środków unijnych. Na tamtym etapie spółka nie miała 
wymaganej w konkursie zdolności kredytowej i gwarancji, że będzie mogła uzyskać kredyt w wysokości 
50 mln zł. Prowadzę rozmowy z czterema kontrahentami. Dwóch jest bardzo zainteresowanych natomiast 
ten moim zdaniem najważniejszy kontrahent (Agencja Rozwoju Przemysłu) poprosił o zwłokę 
dwutygodniową ze względu na to, że nastąpiła zmiana ministerstwa i od 1 kwietnia podlegają pod 
Ministerstwo Rozwoju.” 
 



Pan K. Byczyński: „Wadium jest na koncie ZDiUM. Formalnie firma złożyła zabezpieczenie w postaci 
dokumentu z firmy ubezpieczeniowej. Po odstąpieniu od podpisania umowy ja skierowałem pismo do 
owego ubezpieczyciela i niezwłocznie ubezpieczyciel uregulował kwotę ok 190 tys. zł. Znajduje się to na 
stosownym paragrafie.” 
 
Pan K. Chojniak: „Jeżeli chodzi o rozmowy dotyczące spotkań z potencjalnymi przedsiębiorcami czy też 
przedsiębiorcami, którzy działają już na terenie miasta i chcą rozszerzać swoją działalność to w ostatnim 
okresie tych spotkań było kilka. Wcześniej miały miejsce – z tych, o których mogę mówić, bo zostałem do 
tego upoważniony po uprzednio zadanym pytaniu – podam przykład firmy Placimed, kiedy pierwsze 
spotkanie było związane m.in. z rozszerzeniem działalności ze zwiększeniem zatrudnienia i była prośba ze 
strony firmy, aby przekształcić użytkowanie wieczyste we własność dzięki czemu będą mogli rozszerzyć 
swoją działalność poprzez budowę nowej hali. Tak też się stało. Te procedury oczywiście musza trwać, 
nie da się ich przeprowadzić tak ad hoc. Na kolejnym spotkaniu uzyskałem informację, że planują              
w związku z tą inwestycją – którą, jak sądzę przeprowadzą dość szybko – zwiększenie zatrudnienia o 
20%. W ostatnim okresie spotykałem się m.in. z prezesem ŁSSE – kolejne takie spotkanie dotyczące 
bardzo konkretnych gruntów, które udało nam się w ostatnim okresie przygotować będzie miało miejsce             
w połowie maja. Oprócz tego odbyłem kilka spotkań z przedsiębiorcami, których nazwisk czy nazw w tej 
chwili nie mogę podać a to z tego względu, że bardzo często jest tak, że ci inwestorzy po prostu sobie tego 
nie życzą. Mamy takie doświadczenia z jedną firm włoskich, gdzie poczynili już bardzo wysokie nakłady 
na kwestie dotyczące dokumentacji technicznej, opracowań, ekspertyz i pozwolenie ba budowę już było – 
nie mówiliśmy o tym właśnie ze względu na to, że oni sobie tego nie życzyli – i później ta inwestycja nie 
doszła do skutku, bo centrala zdecydowała ze względu na sytuację gospodarczą w Europie i na świecie, że 
od tej inwestycji odstępuje. Ci potencjalni inwestorzy nie chcą, żeby podawać tych informacji z kilku 
względów: źle to wpływa na wizerunek firmy, jeśli poczynią już określone działania, mówią o czymś 
głośno a później tego nie zrealizują a po drugie są to zwyczajnie sprawy handlowe, biznesowe, 
konkurencji i maja prawo oczekiwać, ze taka informacja nie pojawi się. Mówi się, że jeśli chcesz umoczyć 
jakąś inwestycję to mów o tym głośno. I myślę, że ta zasada ze względu na konkurencję, ze względu na 
inne okoliczności niestety w życiu się sprawdza. Ja bym prosił panią Szokalską, aby była podać te 
informacje dotyczące ilości. Tak jak powiedziałem – tam, gdzie zostałem do tego upoważniony – bo 
bardzo często pytamy, czy możemy umieścić informację i podać ją publicznie i wtedy – jeśli pada 
odpowiedź, że tak (ale nie mieliśmy jeszcze takiej sytuacji, że ktoś powiedział piszcie sobie swobodnie        
i Kierownik Biura Prasowego może to potwierdzić – zawsze życzą sobie wcześniej autoryzacji tekstu, 
który pokaże się a dotyczący danej firmy, bo w kwestiach dotyczących spraw biznesowych, handlowych 
tutaj przedsiębiorcy są bardzo ostrożni).” 
 
Pani K. Szokalska: „Chciałam potwierdzić, że takie spotkania rzeczywiście odbywają się zarówno                
w gabinecie pana prezydenta, ale również w PPP czy też w naszym biurze. W I kwartale wysłaliśmy około 
55 ofert i informacji na zapytania konkretnych firm i inwestorów. Często jest też tak, że informacji 
szukają kancelarie prawne, notarialne lub osoby fizyczne z upoważnienia jakiejś firmy, której nazwy nie 
znamy. Często, kiedy duża firma pyta o konkretne tereny to wówczas ich cena gwałtownie wzrasta. Warte 
podkreślenia jest też nawiązanie współpracy z Łódzką Agencją Rozwoju Regionalnego i 
przygotowywanie takiego projektu, który będzie miał na celu złożenie wniosku o dofinansowanie działań 
związanych z promocją gospodarczą regionu. Ten konkurs w tym roku ma się odbyć.” 
 



Pan T. Sokalski: „Proszę o konkretną odpowiedź. Z kim pan prezydent ostatnio spotkał się. Albo z iloma 
przedsiębiorcami spotkał się pan prezydent w ostatnim kwartale.” 
 
Pan P. Czajka: „Ponieważ spotkania z przedsiębiorcami czy potencjalnymi właścicielami nieruchomości 
dość często odbywają się w PPP staramy się zachowywać pewną dyskrecję do czasu, aż sama firma czy 
jej właściciel, ewentualny nabywca wyrazi taką zgodę. To jest jego interes. Tak jak wszyscy mnie pytają 
kto kupił Hawanę. Ja wiem, ale nie mogę udzielić takiej informacji. Jest to objęte pewną tajemnicą. Nawet 
wczoraj miałem spotkanie z pewnym przedsiębiorcą, który chce w Piotrkowie wybudować zakład i 
rozpatruje 3 tereny i poddaje je analizie przede wszystkim w zakresie ochrony środowiska. I też prosi o 
nie ujawnianie bo każdy z tych terenów (2 prywatne i 1 gminny) będzie obarczony ewentualną spekulacją. 
Natomiast jego produkt z tego, co nam przedstawia jest na etapie faz patentowych i też nie chce, żeby mu 
konkurencja wzrosła. Jeżeli dochodzimy do pewnego pułapu dyskusji i ta firma po uzgodnieniu z 
władzami miast jest gotowa się zaprezentować publicznie to bardzo proszę, wtedy my jako miasto 
możemy - ale też wymaga to z naszej strony ostrożności – podawać takie informacje publicznie. Takie 
publikacje w dzisiejszym życiu gospodarczym muszą być dobrze zweryfikowane bo wpływają np. na 
akcje czy na notowania na giełdzie.” 
 
Pan K. Chojniak: „Jeśli dobrze pamiętam było to 5 spotkań:  1 w Warszawie, 1 w Łodzi i 3 w Piotrkowie  
(2 u mnie w gabinecie i jedno w PPP).” 
 

Punkt 14 
 
 Sprawy różne. 
 
Pan S. Dajcz: „Proszę u ustawienie stolika, aby kierownictwo, które uczestniczy w sesji miało możliwość 
skorzystania z napojów, z kawy – nie mówiąc już o paluszkach” 
 
Pan S. Dajcz: „Czy urzędnicy za uczestnictwo w popołudniowych sesjach mają płacone nadgodziny czy 
może mają odbiór godzin? Jak to jest regulowane?” 
 
Pan B. Munik: „Zgodnie z unormowaniami w sesji uczestniczą kierownicy zarówno jednostek jak i 
referatów i jest to w ramach ich obowiązków. Oni z racji funkcji kierowniczych mają nienormowany czas 
pracy. Jedynie gdyby sesja była w niedzielę to wtedy przysługuje im dzień wolny jak każdemu.” 
 
Pan J. Dziemdziora – zwrócił uwagę Przewodniczącemu Rady Miasta, że podczas realizacji punktu obrad 
odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych łamany jest regularnie Regulamin Rady Miasta. 
Jednocześnie zaapelował o stosowanie zapisów Regulaminu w tej kwestii. 
 
Pan J. Dziemdziora – wyraził opinię, że poziom dyskusji podczas obrad Rady Miasta ulega 
systematycznemu obniżeniu. 
 
Pan M. Konieczko: „Czy należało przegłosować wniosek formalny a później zarządzić przerwę czy też 
interpretacja pani prawnik była prawidłowa, że można zarządzić przerwę a później przegłosować? Stał się 
precedens. Kiedyś interpretacja prawnika miasta (nie pamiętam którego) była inna.” 



 
Pani A. Karlińska: „Każda sytuacja jest inna i każdą ocenia się na bieżąco. Tak, jak ja rozumiem prawo 
niezwłocznie to nie znaczy natychmiast. To znaczy w najbliższym momencie, który pozwoli na 
głosowanie. Z drugiej strony przepisy organizację pracy rady i prowadzenie obrad składają w ręce pana 
przewodniczącego. A pan przewodniczący ma prawo ogłosić przerwę natury technicznej, organizacyjnej, 
w celu, który pan przewodniczący uzna za zasadny  - w każdej chwili. I ja po prostu taką mając wiedzę 
tak państwu odpowiedziałam. Nie odpowiadałam z premedytacją analizując okoliczności tylko po prostu 
posiadam taką wiedzę i tak państwu powiedziałam. W moim pojęciu wniosek byłby  - gdyby pan radny 
nie wycofał go – głosowany w toku procedowania danej sprawy niezwłocznie, bo był następnym 
merytorycznym głosowaniem, które mogło być. Ja tak to rozumiem i tak zareagowałam.” 
 
Pan T. Sokalski: „Nie wydaje mi się, aby argumenty, których pani użyła były poprawne. Niezwłocznie to 
znaczy wtedy, kiedy nic nam w tym nie przeszkadza. Nic nam nie przeszkodziło a był to zabieg 
socjotechniczny i marketingowy pana przewodniczącego.” 
 
Pani A. Karlińska: „Ja jestem do swojej interpretacji przekonana.” 
 
Pan T. Sokalski: „Dobrze będzie, kiedy Rada Miasta będzie miała swojego prawnika. Nie ujmuję pani 
kompetencji natomiast jeżeli prawnik nie będzie wprost zależny od pana prezydenta może to rozwiąże… 
A taką możliwość mamy i to nam się przyda w ciągłej pracy w Radzie Miasta.” 
 
Pani W. Olejnik: „Chciałam zwrócić uwagę na informacje, które znajdują się na stronach internetowych 
Urzędu Miasta, informacje dotyczące Rady Miasta. Kiedyś już o tym mówiłam na początku, kiedy nowa 
kadencja nastała a jeszcze niedawno, dwa dni temu przeczytałam o komisji doraźnej, w której skład 
wchodzi pan Banaszek, pani Wójcik i inni. Chciałam poprosić, aby przyjrzeć się dokładnie temu, co na 
naszych stronach się znajduje i uaktualnić. Bo już dzięki Bogu 1,5 roku tutaj siedzimy.” 
 
Pan Ł. Janik: „Ostatnio prosiłem o informację dotyczącą promocji Piotrkowskiej Strefy Aktywności 
Gospodarczej. Dostałem taką informację, ale prosiłbym o informację bardziej szczegółową: jeżeli 
mówimy o spotach to ilość tych spotów, jeśli spotkania – to ile tych spotkań było, jeżeli reklama w 
gazecie – ile tych wydań było. Taką szczegółową informację poproszę.” 
 
Pani K. Czechowska: „Mam prośbę dotyczącą komisji, która została powołana do zmiany zakresu 
statutowej działalności rad osiedli – żeby wrócić do tematu na Komisji Administracji. Chodzi mi przede 
wszystkim o regulamin, który mamy i statut rad osiedli. Znów zaczęli śmy na ten temat rozmawiać. Wiem, 
że na ostatniej komisji konsultacji obszarów, terenów rad osiedli były mocne dyskusje na ten temat, na 
temat obligowania do składania różnego typu sprawozdań, zestawień przez członków rad. W związku z 
tym chciałabym wrócić do tego tematu i prosiłabym o wprowadzenie tego punktu ponownie pod obrady 
komisji.” 
 
Pan L. Pencina – zwrócił uwagę, że podczas Dni Miasta nie zapewniono odpowiedniej ilości toalet. 
Zapytał, czy za ten stan rzeczy odpowiada organizator, firma czy też miasto i straż miejska? 
 



Pan A. Kacperek: „Winę za to można przypisać tylko tym, którzy w taki a nie inny sposób załatwia swoje 
potrzeby – a nie prezydentowi, nie organizatorom ani nikomu innemu.” 
 
Pan M. Błaszczyński poinformował, że: 

• Wpłynęło pismo z Kancelarii Prezydenta RP w sprawie poparcia apelu Rady Miejskiej  
w Sosnowcu. 

• Wpłynął list pana B. Chamerskiego (list został wszystkim radnym przedstawiony). 

• Wpłynęła odpowiedź Dyrektora Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli w sprawie wniosku 
radnych Klub Radnych PiS o wydanie rozstrzygnięcia nadzorczego – dotyczy ul. Antona 
Haeringa. Pismo przekazano do radnych z Klubu Radnych PiS. 

Pan M. Błaszczyński – przypomniał radnym, że za tydzień mija termin składania oświadczeń 
majątkowych. 
 

Punkt 15 

Zamknięcie obrad XXI Sesji.   

Wobec wyczerpania porządku Przewodniczący Rady Miasta, pan Marian Błaszczyński zamknął 
posiedzenie XXI Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta 

 

   Marian Błaszczyński 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokół na podstawie dźwiękowego  

zapisu przebiegu obrad sporządził: 
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