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PROTOKÓŁ NR XXIII/16 

 

z XXIII Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, 

która odbyła się w siedzibie Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim, 

ul. Pasaż Karola Rudowskiego 10 

w dniu 25 maja 2016 roku w godz. 09.00-09.40 (część I) 

oraz  

w dniu 3 czerwca 2016 roku w godz.  16.00-17.30   (część II) 

 

 

 

Punkt 1 

 

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad 

 

Pan Marian Błaszczyński – otworzył XXIII 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 XXIII 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 
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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.  

 

 

Punkt 2 

 

Przyjęcie zmian do porządku obrad. 

 

Proponowany porządek obrad: 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie zmian do porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Miasta. 

4. Sprawozdania: finansowe Miasta za 2015 r.; z wykonania budżetu Miasta za rok 2015  

z korektą z dnia 15 kwietnia 2016 r.; o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2015 r. i informacji o stanie mienia miasta na dzień 

31.12.2015 r oraz roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury.: 

a) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej dotycząca sprawozdania z wykonania 

budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2015 rok; 

b) przedstawienie opinii komisji stałych Rady Miasta dotyczących sprawozdania  

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego oraz z wykonania budżetu Miasta za 2015 r. z korektą z dnia 15 

kwietnia 2016 r.; 

c) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej sprawozdania finansowego wraz 

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta za 2015 r. z korektą z dnia 15 

kwietnia 2016 r. i informacji o stanie mienia Miasta oraz wniosku w kwestii 

absolutorium; 

d) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji 

Rewizyjnej o udzielenie absolutorium; 

e) dyskusja nad sprawozdaniem finansowym wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2015 rok z korektą z dnia 15 kwietnia 

2016 r. i informacją o stanie mienia Miasta oraz sprawozdaniem rocznym  

z wykonania planu finansowego instytucji kultury; 

f) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta za 2015 rok; 

g) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2015 rok  

z korektą z dnia 15 kwietnia 2016 r.  

(opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie 

udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2015 rok, 

zostanie przedstawiona na sesji).  
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5. Podjęcie uchwał w sprawie: 

5.1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej;   

5.2. zmiany budżetu Miasta na 2016 r ; 

5.3. wniesienia przez Miasto Piotrków Trybunalski wkładu niepieniężnego w postaci prawa 

własności nieruchomości zabudowanej o łącznej pow. 0,1443 ha, położonej   

w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Starowarszawskiej 27/29 – ul. Jerozolimskiej 14  do 

Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.; 

5.4. zamiany niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Piotrkowie 

Trybunalskim przy ul. Malinowej, stanowiących własność gminy Miasto Piotrków 

Trybunalski oraz współwłasność osób fizycznych; 

5.5. sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości 

gruntowej stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w 

Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wierzeje; 

5.6. wniesienia przez Miasto Piotrków Trybunalski wkładu niepieniężnego w postaci prawa 

własności nieruchomości zabudowanej położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy  

ul. Przemysłowej 4, do Piotrkowskich Wodociągów i Kanalizacji Spółka  z o.o.; 

5.7. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

w rejonie ulicy Koralowej w Piotrkowie Trybunalskim; 

5.8. ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego; 

5.9. zmiany statutu Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej „Bartek” w Piotrkowie 

Trybunalskim; 

5.10. likwidacji jednostki organizacyjnej Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-

Administracyjnego w Piotrkowie Trybunalskim; 

5.11. utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych  

w Piotrkowie Trybunalskim oraz nadania jej statutu; 

5.12. rozpatrzenia skargi na uchwałę nr XVII/245/15 Rady Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie określenia trybu udzielania  

i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych prowadzonych 

przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, a także 

osób prawnych i fizycznych prowadzących na terenie Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, o których 

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

1991 r. o systemie oświaty oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich 

wykorzystania. 

 

6. Interpelacje oraz zapytania i wnioski radnych. 

7. Informacja z kontroli Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej „Bartek” w Piotrkowie 

Trybunalskim.  

8. Informacja z działalności Prezydenta Miasta miedzy 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 XXIII Sesji. 

 

Pan Marian Błaszczyński: „Do porządku wprowadzam następująca autopoprawkę: 

 – w punkcie 4f dopisać należy po słowie finansowego słowa jednostki samorządu terytorialnego 

oraz na końcu zdania  wraz z korektą z dnia 15 kwietnia 2016 roku. 

- w punkcie 5.1 – dopisujemy na końcu zdania słowa wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta. 

- w punkcie 5.2 – dopisujemy na końcu zdania słowa wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta. 

Porządek obrad wraz z powyższymi zmianami państwo radni otrzymali. Czy są jakieś uwagi co 

do porządku?” 

 

Pan Krzysztof Kozłowski: „Chciałbym w dniu dzisiejszym złożyć w imieniu grupy radnych 

wniosek formalny o poszerzenie dzisiejszego porządku obrad o następujące punkty. Punkt 1. – 

Zgodnie z § 17 ust 3. pkt 9 Regulaminu Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zgłaszamy 

wniosek o zmianę zaproponowanego porządku obrad polegającą na wprowadzeniu po punkcie 3 

(Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Miasta) jako punktu 4 o brzmieniu Odwołanie 

Przewodniczącego Rady Miasta z następującymi podpunktami: a) podjęcie uchwały w sprawie 

powołania Komisji Skrutacyjnej, b) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu odwołania 

radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Miasta, c) przeprowadzenie głosowania tajnego i  

d) podjęcie uchwały stwierdzającej odwołanie Przewodniczącego Rady Miasta. Pkt 2. – Wybór 

Przewodniczącego Rady Miasta:  a) zgłoszenie kandydatur na funkcję Przewodniczącego Rady 

Miasta, b) podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej, c) podjęcie uchwały w 

sprawie ustalenia Regulaminu głosowania w wyborach na Przewodniczącego Rady Miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego, d) przeprowadzenie głosowania tajnego. Chciałem dodać, że pod 

wnioskiem podpisała się grupa radnych. Ten wniosek złożę na ręce pana przewodniczącego po 

przyjęciu porządku obrad jako dowód, że wszystko odbywa się zgodnie z prawem. To tyle – 

prosiłbym, aby zaproponowana przeze mnie zmiana porządku obrad – po punkcie 3 była 

punktem 4.” 

 

Pan Tomasz Sokalski: „Panie Przewodniczący – po spotkaniu grupy radnych dwóch klubów 

Rady Miasta w imieniu tych dwóch klubów chciałem złożyć wniosek formalny o zdjęcie pkt 4               

z porządku dzisiejszych obrad.” 

 

Pan Marian Błaszczyński: „Ponieważ nie widzę innych uwag i zgłoszeń przystępujemy do 

głosowania. Pierwsze głosowanie – zwracam się do pani mecenas ponieważ pan radny 

Kozłowski zaproponował dwa punkty – czy osobno je głosować?” 

 

Pani Anna Karlińska: „Można głosować łącznie.” 

 

Pan Marian Błaszczyński – poddał pod głosowanie poprawkę do porządku obrad zaproponowaną 

przez pana Krzysztofa Kozłowskiego. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (12-11-0) Rada Miasta zdecydowała o przyjęciu 

wniosku. 

Pan Marian Błaszczyński – poddał pod głosowanie wniosek złożony przez pana Tomasza 
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Sokalskiego. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (12-11-0) Rada Miasta zdecydowała o przyjęciu 

wniosku. 

 

Pan Marian Błaszczyński: „Ogłaszam 10 minut przerwy celem przeanalizowania i poprawienia 

programu.” 

 

Po przerwie Przewodniczący Rady Miasta wznowił obrady i udzielił głosu panu Janowi 

Dziemdziorze. 

 

Pan Jan Dziemdziory – złożył wniosek o dodatkowe 8 minut przerwy w obradach. 

 

Pan Marian Błaszczyński – ogłosił 8 minut przerwy w obradach. 

 

Po wznowieniu obrad głos zabrał Przewodniczący Rady Miasta. 

 

Pan Marian Błaszczyński: „Na podstawie § 15 ust. 3 Regulaminu Rady Miasta ogłaszam przerwę 

do 3 czerwca do godziny 16.00.” 

 

 

 

 

CZĘŚĆ II      

 

O godzinie 16.00 w dniu 3 czerwca 2016 roku Przewodniczący Rady Miasta Marian 

Błaszczyński wznowił obrady XXIII Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Stwierdził,    

że w obradach uczestniczy 12 osób, co stanowi quorum i pozwala prawomocnie obradować. 

 

Radni obecni na XXIII Sesji Rady Miasta (część II): 

 

1. Marian Błaszczyński 

2. Bronisław Brylski 

3. Rafał Czajka 

4. Urszula Czubała 

5. Jan Dziemdziora 

6. Lech Kaźmierczak 

7. Piotr Masiarek 

8. Szymon Miazek 

9. Mariusz Staszek 

10. Monika Tera 

11. Przemysław Winiarski 

12. Ewa Ziółkowska 
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Pan Marian Błaszczyński: „Do przedstawionego poprzednio porządku obrad wprowadzam 

następującą zmianę: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 131/XV/2015 Rady Miasta 

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

Statutowo-Regulaminowej Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego  i ustalenia jej składu 

osobowego oraz zakresu i przedmiotu działania zmienionej uchwałą z dnia 29 października 2015 

roku.” 

 

Pan Marian Błaszczyński zapytał, czy są jeszcze jakieś uwagi do porządku obrad. 

 

Pani Urszula Czubała – złożyła wniosek o zdjęcie punktu dot. odwołania Przewodniczącego 

Rady Miasta oraz punktu dot. powołania Przewodniczącego Rady Miasta. Zawnioskowała 

również o wprowadzenie do porządku obrad punktu dot. przyjęcia sprawozdania z wykonania 

budżetu miasta za 2015 rok i udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego. 

 

Pan Marian Błaszczyński – poddał pod głosowanie wnioski pani U. Czubały. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (12-0-0) Rada Miasta zdecydowała o przyjęciu 

wniosku w sprawie zdjęcia punktu odwołanie Przewodniczącego Rady Miasta. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (12-0-0) Rada Miasta zdecydowała o przyjęciu 

wniosku w sprawie zdjęcia punktu powołania Przewodniczącego Rady Miasta. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (12-0-0) Rada Miasta zdecydowała o przyjęciu 

wniosku w sprawie dodania do porządku obrad punktu Sprawozdania: finansowe Miasta      

za 2015 r.; z wykonania budżetu Miasta za rok 2015 z korektą z dnia 15 kwietnia 2016 r.;                

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za   

2015 r. i informacji o stanie mienia miasta na dzień 31.12.2015 r oraz roczne z wykonania 

planu finansowego instytucji kultury.: 

a) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej dotycząca sprawozdania z wykonania 

budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2015 rok; 

b) przedstawienie opinii komisji stałych Rady Miasta dotyczących sprawozdania  

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego oraz z wykonania budżetu Miasta za 2015 r. z korektą z dnia 15 

kwietnia 2016 r.; 

c) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej sprawozdania finansowego 

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta za 2015 r. z korektą z dnia 

15 kwietnia 2016 r. i informacji o stanie mienia Miasta oraz wniosku w kwestii 

absolutorium; 

d) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku 

Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium; 

e) dyskusja nad sprawozdaniem finansowym wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2015 rok z korektą z dnia 15 
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kwietnia 2016 r. i informacją o stanie mienia Miasta oraz sprawozdaniem 

rocznym  

z wykonania planu finansowego instytucji kultury; 

f) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki 

samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta 

za 2015 rok z korektą z dnia 15 kwietnia 2016 roku; 

g) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2015 rok  

z korektą z dnia 15 kwietnia 2016 r.  

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (12-0-0) Rada Miasta zdecydowała o przyjęciu 

wniosku w sprawie dodania do porządku obrad punktu dot. podjęcia uchwały w sprawie 

zmiany Uchwały Nr 131/XV/2015 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 24 

czerwca 2015 roku w sprawie powołania Doraźnej Komisji Statutowo-Regulaminowej Rady 

Miasta Piotrkowa Trybunalskiego i ustalenia jej składu osobowego oraz zakresu                    

i przedmiotu działania zmienionej uchwałą z dnia 29 października 2015 roku. 

 

Pan Marian Błaszczyński – poddał pod głosowanie porządek obrad wraz z zaproponowanymi 

zmianami. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (12-0-0) porządek obrad został przyjęty                       

w następującym kształcie: 

 

3. Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Miasta. 

4. Sprawozdania: finansowe Miasta za 2015 r.; z wykonania budżetu Miasta za rok 2015             

z korektą z dnia 15 kwietnia 2016 r.; o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2015 r. i informacji o stanie mienia miasta na dzień 

31.12.2015 r oraz roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury.: 

a) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej dotycząca sprawozdania z wykonania 

budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2015 rok; 

b) przedstawienie opinii komisji stałych Rady Miasta dotyczących sprawozdania  

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego oraz z wykonania budżetu Miasta za 2015 r. z korektą z dnia 15 

kwietnia 2016 r.; 

c) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej sprawozdania finansowego wraz 

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta za 2015 r. z korektą z dnia 15 

kwietnia 2016 r. i informacji o stanie mienia Miasta oraz wniosku w kwestii 

absolutorium; 

d) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji 

Rewizyjnej o udzielenie absolutorium; 

e) dyskusja nad sprawozdaniem finansowym wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2015 rok z korektą z dnia 15 kwietnia 

2016 r. i informacją o stanie mienia Miasta oraz sprawozdaniem rocznym                    

z wykonania planu finansowego instytucji kultury; 
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f) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki 

samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta za 

2015 rok z korektą z dnia 15 kwietnia 2016 roku; 

g) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2015 rok  

z korektą z dnia 15 kwietnia 2016 r.  

(opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie 

udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2015 rok, 

zostanie przedstawiona na sesji).  

 

5. Podjęcie uchwał w sprawie: 

5.1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta;   

5.2. zmiany budżetu Miasta na 2016 r wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta; 

5.3. wniesienia przez Miasto Piotrków Trybunalski wkładu niepieniężnego w postaci prawa 

własności nieruchomości zabudowanej o łącznej pow. 0,1443 ha, położonej   

w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Starowarszawskiej 27/29 – ul. Jerozolimskiej 14   

do Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.; 

5.4. zamiany niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Piotrkowie 

Trybunalskim przy ul. Malinowej, stanowiących własność gminy Miasto Piotrków 

Trybunalski oraz współwłasność osób fizycznych; 

5.5. sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości 

gruntowej stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej  

w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wierzeje; 

5.6. wniesienia przez Miasto Piotrków Trybunalski wkładu niepieniężnego w postaci prawa 

własności nieruchomości zabudowanej położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy  

ul. Przemysłowej 4, do Piotrkowskich Wodociągów i Kanalizacji Spółka  z o.o.; 

5.7. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

w rejonie ulicy Koralowej w Piotrkowie Trybunalskim; 

5.8. ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego; 

5.9. zmiany statutu Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej „Bartek” w Piotrkowie 

Trybunalskim; 

5.10. likwidacji jednostki organizacyjnej Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-

Administracyjnego w Piotrkowie Trybunalskim; 

5.11. utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych  

w Piotrkowie Trybunalskim oraz nadania jej statutu; 

5.12. rozpatrzenia skargi na uchwałę nr XVII/245/15 Rady Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie określenia trybu udzielania  

i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych prowadzonych 

przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, a także 

osób prawnych i fizycznych prowadzących na terenie Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, o których 

mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy z dnia 7 września 
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1991 r. o systemie oświaty oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich 

wykorzystania. 

5.13. zmiany uchwały Nr 131/XV/2015 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 24 

czerwca 2015 roku w sprawie powołania Doraźnej Komisji Statutowo-Regulaminowej 

Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego i ustalenia jej składu osobowego oraz zakresu  

i przedmiotu działania zmienionej uchwałą z dnia 29 października 2015 roku. 

6. Interpelacje oraz zapytania i wnioski radnych. 

7. Informacja z kontroli Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej „Bartek” w Piotrkowie 

Trybunalskim.  

8. Informacja z działalności Prezydenta Miasta miedzy sesjami. 

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

sesjami. 

10. Odpowiedzi na zapytania radnych. 

11. Sprawy różne. 

12. Zamknięcie obrad XXIII Sesji. 

 

Punkt 3 

 

Przyjęcie protokołu z XXI  Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

 

Przyjęcie protokołu z XXI  Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (12-0-0) Rada Miasta przyjęła protokół z XXI 

Sesji Rady Miasta. 

 

Punkt 4 

 

Sprawozdania: finansowe Miasta za 2015 r.; z wykonania budżetu Miasta za rok 2015 z 

korektą z dnia 15 kwietnia 2016 r.; o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2015 r. i informacji o stanie mienia miasta na dzień 

31.12.2015 r oraz roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury  
a. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej dotycząca sprawozdania z wykonania  

budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2015 rok; 

b. przedstawienie opinii komisji stałych Rady Miasta dotyczących sprawozdania  

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego oraz z wykonania budżetu Miasta za 2015 r. z korektą z dnia 15 

kwietnia 2016 r.; 

c. przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej sprawozdania finansowego wraz 

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta za 2015 r. z korektą z dnia 15 

kwietnia 2016 r. i informacji o stanie mienia Miasta oraz wniosku w kwestii 

absolutorium; 

d. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji 

Rewizyjnej o udzielenie absolutorium; 
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e. dyskusja nad sprawozdaniem finansowym wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2015 rok z korektą z dnia 15 kwietnia 

2016 r. i informacją o stanie mienia Miasta oraz sprawozdaniem rocznym  

z wykonania planu finansowego instytucji kultury; 

f. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki 

samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta za 

2015 rok z korektą z dnia 15 kwietnia 2016 roku; 

g. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2015 rok  

z korektą z dnia 15 kwietnia 2016 r.  

 

Pan Marian Błaszczyński – udzielił głosu Prezydentowi Miasta, panu Krzysztofowi Chojniakowi. 

 

Pan Krzysztof Chojniak: „Tradycyjnie przedstawię cechy wykonania budżetu za 2015 rok 

świadczące o tym, że był to dobry rok dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Rozpocznę od 

informacji dotyczącej podstawowych liczb związanych z wykonanym budżetem. Dochody to 

kwota 371,1 mln zł przy czym dochody bieżące w tym 347,6 mln zł i dochody majątkowe 23,5 

mln zł. Jeżeli chodzi o wydatki – 380,6 mln zł przy czym bieżące wynosiły 308,6 mln zł a 

majątkowe 72 mln zł. Deficyt 9,5 mln zł, nadwyżka dochodów nad wydatkami bieżącymi 62,6 

mln zł natomiast nadwyżka operacyjna bieżąca (różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a 

wydatkami bieżącymi) 39 mln zł. Poziom zadłużenia w stosunku do dochodów – 28,86% przy 

dawnym limicie, który dzisiaj w myśl ustawy o finansach publicznych nie jest obowiązujący 

(60%). Wskaźnik obciążenia dochodów obsługą długu – 4,55%. To jest ten wskaźnik gdzie 

bierzemy pod uwagę wydatki na spłatę rat i odsetek w stosunku do dochodów ogółem przy 

maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku, limicie wyliczonym dla naszego miasta – 10,65. 

Różnica jest duża. Ten wskaźnik, gdzie bierze się pod uwagę dochody bieżące, wydatki bieżące, 

dochody ze sprzedaży mienia i dochody ogółem liczy się jako średnia arytmetyczną – dla trzech 

lat poprzedzających rok, który rozpatrujemy. Po przeczytaniu najważniejszych liczb przechodzę 

do cech wykonania. Stopień wykonania budżetu wskazuje na pełne i prawidłowe wykonanie 

kasowe. Wykonane dochody były wyższe niż w 2014 roku. Plan dochodów został wykonany w 

ponad 99% a wydatki nie przekroczyły zaplanowanego limitu. Deficyt minus 9,5 mln zł – warto 

podkreślić, że był niższy o prawie połowę od planowanego (17,1 mln zł). Co ważne 

wypracowaliśmy o  6 mln zł wyższą od planowanej bieżącą nadwyżkę operacyjną w wysokości 

39 mln zł. Zaciągnęliśmy tylko pożyczki – nie zaciągnęliśmy w roku 2015 ani złotówki kredytu 

(podobnie jak w trzech latach poprzedzających rok, o którym mówimy). Spłacaliśmy natomiast te 

dotychczasowe i spłaciliśmy je w 2015 roku kwotą 15,5 mln zł przez co zmniejszyliśmy o tyle 

dług bankowy a całe zadłużenie miasta zmalało o 7,3 mln zł. Biorąc pod uwagę z kolei poziom 

zadłużenia, który zmalał w ciągu roku o 7,3 mln zł i na koniec 2015 roku wynosił 107,1 mln zł – 

czyli liczony w relacji do dochodu, stanowił 28,86% dochodów przy danym limicie 60%. 

Wskaźnik obciążenia dochodów obsługą długów wyniósł 4,55 a ten maksymalny, limit wynosi 

prawie 11% (10,65). Warto podkreślić, ze poprawiła się jednocześnie struktura długu, bo 

zaciągamy zobowiązania… możliwe są do zaciągnięcia zobowiązania w formie kredytów i 

pożyczek. I ta struktura się zmieniła – mianowicie udział kredytów w zadłużeniu zmalał z ponad 

68% do 58% a udział pożyczek preferencyjnych w zadłużeniu wzrósł z blisko 32% do ponad 
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41%. Te elementy świadczą o tym, że był to również budżet bezpieczny. Wreszcie budżet za rok 

2015 był zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju – dochody w pełni sfinansowały w pełni 

wydatki bieżące i pozostała nadwyżka w wysokości 62,5 mln zł (wyższa od planowanego o 4,1 

mln zł). Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że wydatki majątkowe były na poziomie 72 mln zł i 

sięgały prawie 19% wydatków ogółem (w tym na inwestycje prawie 71 mln zł) – środki te 

zostały wykorzystane przede wszystkim na sfinansowanie zadań inwestycyjnych – na gospodarkę 

komunalną i na ochronę środowiska (ponad 39 mln zł – ponad 55% wszystkich wydatków 

inwestycyjnych z czego ponad 34 mln zł na projekt modernizacja i rozbudowa oczyszczalni 

ścieków w Piotrkowie). Na inwestycje w zakresie dróg i transportu miasto wydało 10,4 mln zł co 

stanowi ponad 14% wykonania wydatków inwestycyjnych ogółem (w tym 4,8 mln zł na 

rozbudowę ulicy Rolniczej od torów PKP do ulicy Spacerowej i rozpoczęcie przebudowy samej 

ulicy Spacerowej). Na inwestycje w kulturę, kulturę fizyczną i sport wydano 7 mln zł co stanowi 

blisko 10% wykonania wydatków inwestycyjnych. Te informacje, które przedstawiłem – głównie 

jeśli chodzi o wydatki majątkowe, poziom tych wydatków (72 mln zł) – świadczą o tym, że ten 

budżet był budżetem prorozwojowym. Wreszcie można powiedzieć o tym budżecie, że był on 

wysoce efektywny: za jedną złotówkę środków własnych uzyskano nakłady inwestycyjne w 

wysokości 1,64 zł pozyskując zewnętrzne bezzwrotne źródła finansowania w kwocie ponad 27,6 

mln zł. Przy nakładach 71 mln zł na inwestycje obniżono zadłużenie o 7,3 mln zł. Ponieważ była 

zachowana uprzedniość budżetu względem jego realizacji zapewniając płynną realizację 

zaplanowanych zadań możemy z całą stanowczością stwierdzić, że był to budżet operatywny  i 

elastyczny. Miasto zachowało bieżącą płynność finansową w każdym dniu roku. Zaplanowane 

zadania służące poprawie warunków życia mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego zostały 

zrealizowane a założone cele osiągnięte w stopniu zadawalającym – choć zawsze można 

oczywiście dyskutować bo trzeba pamiętać o tym, że przy jednak ograniczonych zasobach miasta 

z jednej strony a jednocześnie nie zmniejszających się potrzebach mieszkańców z drugiej strony 

musimy tak dysponować, zarządzać środkami, aby zaspokajanie potrzeb bieżących nie zaburzyło 

rozwoju miasta i nie ograniczało również możliwości sięgania po środki unijne w przyszłości. 

Stąd też to, o czym wspominałem – mianowicie ta dbałość o odpowiedni poziom dochodów 

bieżących i taka dyscyplina jeśli chodzi o wydatkowanie pieniędzy na cele bieżące, wydatki 

bieżące. Te elementy w tych wskaźnikach, które przytaczałem – 4,55% i blisko 11%, które ze 

sobą porównujemy, te wydatki związane z obsługą zadłużenia – są niezwykle istotne, dlatego tez 

właśnie w taki sposób można scharakteryzować, że przy ograniczonych zasobach miasta z jednej 

strony i przy wysokich potrzebach zaplanowane zadania zostały zrealizowane i cele osiągnięte w 

stopniu zadawalającym. Podsumowując – zwracam się do Wysokiej Rady, aby biorąc pod uwagę 

tak duży wysiłek inwestycyjny a jednocześnie wysiłek remontowy co w sensie fizycznym bardzo 

często niejednokrotnie w sensie odbioru jest tym samym, choć klasyfikowane inaczej to wydatki 

inwestycyjne i remontowe to jest kwota 86,7 mln zł – co stanowi blisko 23% wydatków ogółem. 

Deficyt wyniósł zaledwie 9,5 mln zł zamiast planowanych 17 mln zł, zadłużenie zmalało o 7,3 

mln zł podczas gdy przysporzono miastu majątku za prawie 72 mln zł. To znaczy, że wykonanie 

budżetu zasługuje na pozytywną ocenę. Za to też dziękuję pracownikom Urzędu Miasta – 

wszystkim a w sposób szczególny pracownikom pionu finansowego. W związku z powyższym 

proszę Wysoką Radę o udzielenie absolutorium za rok 2015.” 
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Punkt 4.a 

 

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu 

Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2015 rok 

 

Pan Marian Błaszczyński – poprosił o odczytanie Opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej pana 

Bronisława Brylskiego. 

Pan Bronisław Brylski – odczytał Opinię RIO dotyczącą sprawozdania z wykonania budżetu 

Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2015 rok (w załączeniu do protokołu) 

 

Punkt 4.b 

 

Przedstawienie opinii komisji stałych Rady Miasta dotyczących sprawozdania o 

kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz 

z wykonania budżetu Miasta za 2015 r. z korektą z dnia 15 kwietnia 2016 r. 

 

Pan Marian Błaszczyński – przedstawił opinie Komisji: 

 Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego 

Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia 

Komunalnego – opina pozytywna. 

Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna. 

Komisja Oświaty, Nauki, Kultury i Kultury Fizycznej – opinia pozytywna. 

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

pozytywna 

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna. 

 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2015 r. z korektą z dnia 15 kwietnia 

2016 r. 

Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia 

Komunalnego – opina pozytywna. 

Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna. 

Komisja Oświaty, Nauki, Kultury i Kultury Fizycznej – opinia pozytywna. 

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

pozytywna 

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna. 

 Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2015 rok. 

Komisja Oświaty, Nauki, Kultury i Kultury Fizycznej – opinia pozytywna. 

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna. 

 

Punkt 4.c 

 

Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta za 2015 r. z korektą z dnia 15 kwietnia 2016 r. 

i informacji o stanie mienia Miasta oraz wniosku w kwestii absolutorium. 
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Pan Marian Błaszczyński – odczytał opinię Komisji Rewizyjnej dot. sprawozdania finansowego 

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta za 2015 r. z korektą z dnia 15 kwietnia 

2016 r. i informację o stanie mienia Miasta oraz wniosek w kwestii absolutorium. (w załączeniu 

do protokołu). 

 

Punkt 4.d 

 

Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji 

Rewizyjnej o udzielenie absolutorium 

Pan Marian Błaszczyński – poprosił o odczytanie Opinii RIO pana Rafała Czajkę. 

 

Pan Rafał Czajka  – odczytał Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą sprawozdania  

z wykonania budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2015 rok (w załączeniu do protokołu). 

 

Punkt 4.e 

 

Dyskusja nad sprawozdaniem finansowym wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 

Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2015 rok z korektą z dnia 15 kwietnia 2016 r.                

i informacją o stanie mienia Miasta oraz sprawozdaniem rocznym z wykonania planu 

finansowego instytucji kultury 

 

Pan Mariusz Staszek – poprosił o przypomnienie, ile miasto dodaje każdemu mieszkańcowi do 

kosztów wywozu śmieci. 

 

Pani Wiesława Łuczak – powiedziała, że w ubiegłym roku miasto dopłaciło do gospodarki 

odpadami 832 tys. zł – czyli około 11 zł na 1 mieszkańca. W roku 2016 planowana jest z tego 

tytułu kwota prawie 3,6 mln zł. 

 

Pan Jan Dziemdziora – zwrócił uwagę na fakt, że nie zmniejsza się wciąż liczba osób 

oczekujących na lokale socjalne lub komunalne. Wciąż jest to liczba około 600 mieszkańców. 

Zapytał, co jest tego powodem. 

 

Pan Adam Karzewnik: „Problem mieszkaniowy istnieje od wielu lat. Próbujemy zabezpieczyć 

tyle mieszkań, ile możemy. Ta kolejka niestety nie zmniejsza się, a w niektórych momentach 

staje się coraz dłuższa. Dzieje się tak z różnych powodów. Jednym z nich jest fakt, że właściciele 

nieruchomości, które kiedyś były pod zarządem miasta odzyskują te nieruchomości i powodują 

niestety to, że ci najemcy muszą opuścić mieszkania z różnych powodów (np. czynsze, wysoki 

poziom zadłużenia, zwiększająca się liczba wyroków sądowych dot. eksmisji zarówno 

spółdzielczych, jak i prywatnych). W wielu przypadkach musimy płacić za tych mieszkańców 

czynsz w pełnej wysokości, żeby zabezpieczyć im dach nad głową. Prócz tego pozyskujemy też 

pieniądze na budowę nowego zasobu mieszkaniowego (ul. Zamurowa, ul. Garncarska, 

planowane remonty na ul. Starowarszawskiej 5, ul. Zamurowej, ul. Garncarskiej 4). Korzystamy 

również z pożyczek z Banku Gospodarstwa Krajowego po to, żeby umożliwić właśnie 
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mieszkańcom naszych zasobów przeniesienie się do nowych zasobów, gdzie czynsz jest wyższy 

po to, żeby dostosować te lokale również w wielu przypadkach jako lokale socjalne. 

Obserwujemy, że pomimo odzyskiwania ponad 100 mieszkań rocznie i wskazywania ich osobom 

z listy oczekujących, problem nie maleje. Dzieje się tak w całym kraju. Robimy od wielu lat 

wszystko, żeby zapewnić lokale dla tych ludzi, ale jest to związane również z polityką kraju, 

państwa.” 

Pan Krzysztof Chojniak – zapewnił, że władze miasta będą podejmować działania jeszcze 

bardziej intensywne, aby lokali dla mieszkańców Piotrkowa przekazywać jeszcze więcej niż 

dotychczas. 

Pan Jan Dziemdziora – zwrócił się z postulatem o przekazanie mieszkańcom Piotrkowa za 

pośrednictwem mediów, w strawnej formie, informacji o opiniach RIO dotyczących 

absolutorium i wykonania budżetu, dlatego że powoływanie się na paragrafy, artykuły itd. jest 

dla przeciętnego człowieka raczej niezrozumiałe. Tu chodzi o to żeby pewne komunikaty 

pokazujące trudy działania samorządu przekazać, aby oddać właściwy obraz sytuacji, z którą 

spotykamy się realizując budżet miasta. Radny zapowiedział, że będzie głosował za udzieleniem 

Prezydentowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za rok 2015. 

 

Pan Mariusz Staszek: „W imieniu Klubu Radnych Razem dla Piotrkowa przybliżę kilka cech 

tego wykonanego budżetu miasta za 2015 rok. Ubiegłoroczny budżet miasta był budżetem – co 

najważniejsze – bezpiecznym, zgodnym z zasadą zrównoważonego rozwoju. Dochody w pełni 

sfinansowały wydatki bieżące i pozostała nadwyżka w kwocie ponad 62 mln zł. Budżet był 

bardzo prorozwojowy i wysoce efektywny. Wydatki majątkowe były na poziomie 72 mln zł co 

stanowiło 19% wydatków ogółem. Za jedną złotówkę środków własnych uzyskaliśmy nakłady 

inwestycyjne w wysokości 1,6 zł. Deficyt wyniósł 9,5 mln zł zamiast planowanych 17 mln zł.  

W 2015 roku miasto nie zaciągnęło żadnego kredytu, a jedynie bardzo korzystnie oprocentowane 

pożyczki. Zadłużenie zmalało o 7 mln zł a miastu przybyło majątku za ponad 72 mln zł. Zarówno 

Komisja Rewizyjna, jak i RIO wyraziły pozytywną opinię i nie stwierdziły jakichkolwiek 

nieprawidłowości przy realizacji zadań budżetowych miasta. Samorząd dobrze wykorzystuje 

środki unijne a finanse miasta mimo zadłużenia są bezpieczne. Pamiętajmy, że oceniając 

Prezydenta oceniamy także samych siebie – w końcu budżet tworzymy także my, radni. Spółki 

miejskie przynoszą zyski i planują rozwijać się. Oświata systematycznie zmienia swój wygląd 

poprzez modernizacje placówek. To efekt restrykcyjnej polityki przyjętej przez Radę Miasta, a 

proponowanej przez panią skarbnik polityki podatkowej gminy i dyscypliny wydatków (w tym 

wydatków bieżących). W tym wszystkim zrozumienie interesów miasta i tego, co trzeba zrobić 

dla gminy chciałbym, żeby wzięło górę nad polityką. Budżet 2015 roku został wykonany zgodnie 

z planem. W tym miejscu chciałbym złożyć podziękowania i wyrazić słowa uznania dla pani 

skarbnik  i dla całego zespołu za tak rzetelne i sprawne dbanie o finanse miasta. Klub Radnych 

Razem dla Piotrkowa będzie głosował za przyjęciem absolutorium dla Prezydenta Miasta, pana 

Krzysztofa Chojniaka.” 

Pan Bronisław Brylski: „W imieniu pozostałych radnych z grupy wspierającej działania pana 

prezydenta i Rady Miasta chciałbym powiedzieć, że będziemy również głosować za udzieleniem 

absolutorium Prezydentowi Piotrkowa Trybunalskiego.” 
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Punkt 4.f 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu 

terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego za 2015 rok z korektą z dnia 15 kwietnia 2016 roku. 

 

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

XXIII/313/16 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu 

terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego za 2015 rok z korektą z dnia 15 kwietnia 2016 roku. 

 

Punkt 4.g 

 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2015 rok     

z korektą z dnia 15 kwietnia 2016 r. 

 

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

XXIII/314/16 w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2015 rok 

z korektą z dnia 15 kwietnia 2016 r. 

 

Pan Marian Błaszczyński: „Proszę Państwa, w imieniu myślę, że całej Rady chciałbym, aby 

członkowie prezydium zechcieli razem ze mną podziękować panu prezydentowi i złożyć kwiaty 

na ręce pani skarbnik.” 

 

Punkt 5 

Podjęcie uchwał 

 

Punkt 5.1 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz                          

z autopoprawką Prezydenta Miasta. 

 
Opinie komisji: 

Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna. 

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna  

 

Pani Wiesława Łuczak: „Proszę państwa u przyjęcie tego punktu wraz z uwzględnieniem drugiej 

autopoprawki, która została państwu przedłożona dnia 31 maja 2016 r. Ta druga autopoprawka 

wynika wyłącznie z tego, że pan prezydent z końcem miesiąca był zmuszony podjąć zarządzenie 

zmieniające budżet w związku z otrzymanymi dotacjami za kwotę ponad 700 tys. zł. I te kwoty 

znalazły swoje odzwierciedlenie w swoich kwotach dochodów i wydatków ogółem co przeniosło 

się oczywiście na zmiany kwot w naszych uchwałach – zarówno dotyczącej WPF, jak i dot. 

zmiany budżetu miasta.” 
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W wyniku przeprowadzonego głosowania (12-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę Nr 

XXIII/315/16 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z autopoprawką 

Prezydenta Miasta  

 

Punkt 5.2 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2016 r. wraz z autopoprawką 

Prezydenta Miasta. 

 
Opinie komisji: 

Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna. 

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna  

 

Pan Jan Dziemdziora – poprosił Prezydenta Miasta o przedstawienie informacji na temat 

istotności zmian w budżecie miasta zawartych w przedmiotowym projekcie uchwały. 

 

Pani Wiesława Łuczak: „Również i w tym punkcie mam prośbę o uwzględnienie tej  drugiej 

autopoprawki, którą złożyłam – ponieważ ona właśnie z tego samego powodu dotyczy również 

zmiany do budżetu. Najistotniejsze zmiany, jakie Państwu przedkładamy, a które są bardzo 

istotne, aby samorząd mógł właśnie w sposób operatywny i elastyczny realizować zadania to 

zwiększenie środków na remonty dróg (łączna kwota to 1.307.468 zł) jak również na 

rewitalizację starego młodego miasta – ten nasz projekt , dla pana Cłapy na remont budynku 

zabytkowego (590 tys. zł) oraz na ciepłociąg na Pl. Kościuszki (40 tys. zł), jak również 

przesunięcie środków na rewaloryzację Parku Belzackiego ze względu na najbardziej 

prawdopodobny harmonogram realizacji zadania (przesuwamy środki z roku bieżącego na rok 

przyszły, w WPF one się również zadzieją tak, aby można było już docelowo złożyć uzupełnienie 

do wniosku w postaci budżetu gwarantującego udział własny).” 

 

Pan Jan Dziemdziora: W punkcie 3.6 opisówki do projektu uchwały zapisano, że zwiększa się 

wydatki budżetowe w Dziale 750 w rozdziale 75023. Jest tu m.in. kwota 90 tys. na zakup 

samochodu osobowego. Co jest powodem takiej potrzeby? Co się stanie z pojazdem 

dotychczasowym ? 

 

Pan Bogdan Munik: „W urzędzie funkcjonują dwa samochody osobowe (czarny Peugeot               

i srebrny Peugeot). Drugi z nich jest wyprodukowany w roku 2007 i jest autem z przebiegiem 

ponad 240 tys. km. Obecna wartość rynkowa tego pojazdu wynosi około 16 tys. zł. Samochód ten 

podlega licznym i permanentnym naprawom (układ zawieszenia, układ hamulcowy itd.) a to 

związane jest z intensywną eksploatacją tego samochodu. Stąd jest propozycja, aby w miejsce 

tego samochodu dokonać zakupu innego, ale takiego, który będzie zabierał co najmniej 7 osób. 

Związane jest to z tym, że często grupy pracowników (5-6 osób) wyjeżdżają na różnego rodzaju 

spotkania, szkolenia (do Łodzi, do Warszawy). Niektórzy -  w grupie 4-5  osób – wyjeżdżają za 

granicę np. do miast partnerskich i to związane jest również z potrzebami bagażowymi. Stąd też 

będziemy szukali na rynku (jeśli państwo wyrażą zgodę) prostego i wygodnego oraz 

bezpiecznego samochodu. Znane są powszechnie wypadki, kiedy komuś pękła opona albo jakieś 
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inne przypadki miały miejsce – wszystko to związane było z nadmierną eksploatacją i ze 

starzeniem się sprzętu. Na dzień dzisiejszy przy tej wartości samochodu inwestowanie w niego 

dalej większych kwot praktycznie staje się już nieopłacalne właśnie z uwagi na kwestie 

celowości, oszczędności, racjonalności wydatkowania. Nie opłaca się już inwestować                 

w samochód, który posiada ponad 11 lat. Raczej przy tej kwocie rozpatrzymy, czy samochód ten 

przekażemy do którejś z jednostek, które mają jeszcze starsze samochody (np. dwudziestoletnie) 

czy też dokonamy jego zbycia na wolnym rynku w trybie jakiegoś zapytania o cenę. Jeżeli 

jednostka również nie będzie zainteresowana dokładaniem do tego interesu no to zwróci się 

wtedy około 15-16 tys. zł – wydatek wyniesie w sumie około 75-80 tys. zł. Ma to być prosty 

samochód, który będzie spełniał funkcje robocze do wyjazdów poza teren Piotrkowa, jak               

i w mieście.” 

 

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

Nr XXIII/316/16 w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2016 r. wraz z autopoprawką 

Prezydenta Miasta. 

 

Punkt 5.3 

 

Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia przez Miasto Piotrków Trybunalski wkładu 

niepieniężnego w postaci prawa własności nieruchomości zabudowanej o łącznej pow. 

0,1443 ha, położonej  w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Starowarszawskiej 27/29 –         

ul. Jerozolimskiej 14  do Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. 

 
Opinie komisji: 

Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna. 

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna  

 

Pan Bronisław Brylski: „Kiedy TBS wchodzi w ten aport?” 

 

Pan Krzysztof Chojniak: „Jak podejmiemy uchwałę.” 

 

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

Nr XXIII/317/16 w sprawie wniesienia przez Miasto Piotrków Trybunalski wkładu 

niepieniężnego w postaci prawa własności nieruchomości zabudowanej o łącznej pow. 

0,1443 ha, położonej  w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Starowarszawskiej 27/29 –         

ul. Jerozolimskiej 14  do Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. 

 

Punkt 5.4 

 

Podjęcie uchwały zamiany niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych           

w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Malinowej, stanowiących własność gminy Miasto 

Piotrków Trybunalski oraz współwłasność osób fizycznych 

 
Opinie Komisji: 

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna  
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Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna. 

 

 

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

NR XXIII/318/16 w sprawie zamiany niezabudowanych nieruchomości gruntowych 

położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Malinowej, stanowiących własność gminy 

Miasto Piotrków Trybunalski oraz współwłasność osób fizycznych 

 

 

Punkt 5.5 

 

Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego 

niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków 

Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wierzeje 

 
Opinie Komisji: 

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna  

Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna. 

 

 

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

XXIII/319/16 w sprawie sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego 

niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków 

Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wierzeje 

 

Punkt 5.6 

 

Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia przez Miasto Piotrków Trybunalski wkładu 

niepieniężnego w postaci prawa własności nieruchomości zabudowanej położonej                 

w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Przemysłowej 4, do Piotrkowskich Wodociągów           

i Kanalizacji Spółka  z o.o. 

 
Opinie Komisji: 

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna  

Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna. 

 

 

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

XXIII/320/16 w sprawie wniesienia przez Miasto Piotrków Trybunalski wkładu 

niepieniężnego w postaci prawa własności nieruchomości zabudowanej położonej                 

w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Przemysłowej 4, do Piotrkowskich Wodociągów            

i Kanalizacji Spółka  z o.o. 
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Punkt 5.7 

 

Podjęcie uchwały w sprawie  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Koralowej w Piotrkowie Trybunalskim 

 
Opinie Komisji: 

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna  

Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna. 

 

 

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

XXIII/321/16 w sprawie  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Koralowej w Piotrkowie Trybunalskim 

 

Punkt 5.8 

 

Podjęcie uchwały w sprawie  ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na 

terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

 
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 (12-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę Nr 

XXIII/322/16 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na 

terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

 

Punkt 5.9 

 

Podjęcie uchwały w sprawie    zmiany statutu Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej 

„Bartek” w Piotrkowie Trybunalskim 

 
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 (12-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę Nr XXIII/ 

323/16 w sprawie  zmiany statutu Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej „Bartek”  

w Piotrkowie Trybunalskim 

 

Punkt 5.10 

 

Podjęcie uchwały w sprawie  likwidacji jednostki organizacyjnej Miejskiego Zespołu 

Ekonomiczno-Administracyjnego w Piotrkowie Trybunalskim 
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Opinie Komisji: 

Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego – opinia pozytywna  

Komisja Oświaty, Nauki, Kultury, Kultury Fizycznej – opinia pozytywna 

 

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

324/16 w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-

Administracyjnego w Piotrkowie Trybunalskim” 

 

Punkt 5.11 

 

Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Centrum 

Usług Wspólnych w Piotrkowie Trybunalskim oraz nadania jej statutu 

 
Opinie Komisji: 

Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego – opinia pozytywna  

Komisja Oświaty, Nauki, Kultury, Kultury Fizycznej – opinia pozytywna 

 

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

325/16 w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Centrum Usług 

Wspólnych w Piotrkowie Trybunalskim oraz nadania jej statutu. 

 

Punkt 5.12 

 

Podjęcie uchwały w sprawie  rozpatrzenia skargi na uchwałę nr XVII/245/15 Rady Miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie określenia trybu 

udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych 

prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, 

a także osób prawnych i fizycznych prowadzących na terenie Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa       

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

o systemie oświaty oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania 

 
Opinie Komisji: 

Komisja Oświaty, Nauki, Kultury i Kultury Fizycznej – opinia pozytywna. 

 

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

326/16 w sprawie rozpatrzenia skargi na uchwałę nr XVII/245/15 Rady Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie określenia trybu udzielania i 

rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez 

osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, a także osób 

prawnych i fizycznych prowadzących na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach 

wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania 

 

Punkt 5.13 
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Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 131/XV/2015 Rady Miasta Piotrkowa 

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

Statutowo-Regulaminowej Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego i ustalenia jej składu 

osobowego oraz zakresu i przedmiotu działania zmienionej uchwałą z dnia 29 października 

2015 roku. 

 

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

327/16 w sprawie zmiany uchwały Nr 131/XV/2015 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie powołania Doraźnej Komisji Statutowo-

Regulaminowej Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego i ustalenia jej składu osobowego 

oraz zakresu i przedmiotu działania zmienionej uchwałą z dnia 29 października 2015 roku. 

 

Pan Marian Błaszczyński: „Wszystkim Państwu radnym, którzy zechcieli przybyć na dzisiejsze 

posiedzenie bardzo dziękuję. Dzięki temu miasto może dalej płynnie funkcjonować. Dziękuję za 

tę odpowiedzialną postawę ze swojej strony oraz w imieniu wyborców, którzy głosowali na 

Państwa radnych. Teraz ogłaszam 7 minut przerwy i zapraszam przedstawicieli mediów do USC, 

gdzie obędzie się bardzo krótka konferencja. W terminie późniejszym zaproszę przedstawicieli 

wszystkich klubów oraz radnego seniora i odbędziemy spotkanie odnośnie rozważenia dalszej 

współpracy w Radzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.” 

 

Punkt 6 

 

Interpelacje i zapytania radnych. 

 

Po wznowieniu obrad pan Marian Błaszczyński udzielił głosu panu Mariuszowi Staszkowi. 

 

Pan Mariusz Staszek poruszył sprawy posprzątania i naprawienia placu zabaw przy                    

ul. Wyzwolenia i ul. Działkowej oraz poprawienia chodnika na ul. Kwiatowej. 

 

Pani Urszula Czubała poprosiła o sprawdzenie stanu technicznego siłowni zewnętrznych oraz o 

rozważenie możliwości innego umiejscowienia toalety obok kortów tenisowych w parku. 

 

Pan Lech Kaźmierczak powiedział, że mieszkańcy miasta proszą o zorganizowanie wizji lokalnej 

budynku dawnej szkoły podstawowej nr 4 przy ul. Wojska Polskiego. W spotkaniu powinien 

uczestniczyć PINB. 

 

Pan Rafał Czajka – podziękował za udzielenie odpowiedzi na pytanie zadane na poprzedniej 

sesji. Wyraził ubolewanie, że odpowiedź nie była szczegółowa. Pytanie dotyczyło nasadzeń 

drzew  między blokami na ul. Kostromskiej i ul. Emilii Plater. „Po co nam las w tej części 

miasta? Drzewa zostały posadzone zbyt gęsto.” Pan radny poprosił o odpowiedź pisemną w tej 

sprawie. 

 

Pan Przemysław Winiarski: „Zwracam się ponownie o rozważenie ustanowienia instytucji 
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ogrodnika miejskiego.” 

 

Pan Przemysław Winiarski poprosił o pisemną odpowiedź na pytanie: „Co spowodowało,           

że postulat podwójnego lewoskrętu z Al. Armii Krajowej w Al. Sikorskiego został zrealizowany 

w ten sposób, że dodatkowego pasa nie wydzielono z pasa zieleni. Mamy teraz korek do jazdy na 

wprost i do skrętu w prawo.” 

 

Pan Marian Błaszczyński poprosił o poprawienie nawierzchni zatoki autobusowej na ul. Wojska 

Polskiego (przy wiadukcie PKP). Nierówności są tak duże, że kierowcy MZK nie są w stanie 

podjechać na tyle blisko krawężnika, aby osoby niepełnosprawne mogły bezpiecznie wysiąść       

z autobusu. 

 

Punkt 7 

 

Informacja z kontroli Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej „Bartek” w Piotrkowie 

Trybunalskim 

 

Wobec braku pytań i uwag w tym punkcie Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że Rada Miasta 

przyjęła przedmiotową Informację do wiadomości. 

 

Punkt 8 
 

Informacja z działalności Prezydenta Miasta miedzy sesjami. 

 

Rada Miasta przyjęła Informację do wiadomości.  

 

Punkt 9 
 

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 Informację do wiadomości.  

 

Punkt 10 
 

Odpowiedzi na zapytania radnych. 
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Pan Marian Błaszczyński – stwierdził, że żadna z poruszonych kwestii nie wymaga ustnej 

odpowiedzi na sesji. 

 

Punkt 11 
 

Sprawy różne. 

 

Pan Marian Błaszczyński: „Chcemy wręczyć kwiaty dla najlepszego samorządowca tej ziemi. 

Panie Janie, bardzo serdecznie gratuluję.” 

 

Pan Jan Dziemdziora – podziękował za kwiaty i gratulacje: „Chciałem zawiadomić, że wśród tu 

obecnych osób mój monitoring pokazywał, że są osoby, które zrujnowały się na 1 sms                 

w plebiscycie – zabawie a niektóre osoby zrujnowały się nawet bardziej. Chciałem zawiadomić, 

że na 248 uczestników w rejonie piotrkowskim zająłem I miejsce. Za mną pogonili wójtowie –     

z Łęk Szlacheckich i Gorzkowic. Natomiast jeśli chodzi o województwo łódzkie udział w tym 

plebiscycie-zabawie brało udział około 3,5 tys. uczestników. I tam na godzinę przed 

zakończeniem głosowania zajmowałem medalowe miejsce (III), ale znana europosłanka 

rozpoczęła atak i skończyłem na miejscu V. Dziękuję bardzo.” 

 

Pan Marian Błaszczyński: „Chciałbym również przekazać Państwu, że samorząd piotrkowski 

otrzymał pozdrowienia w związku z Dniem Samorządowca od Agencji Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa.” 

Ponadto pan Marian Błaszczyński poinformował, że 7 czerwca br. o godz. 13 w sali nr 1 

odbędzie się dyskusja na temat strefy płatnego parkowania i zaprosił wszystkich 

zainteresowanych radnych. 

 

Punkt 12 
 

Zamknięcie obrad XXIII Sesji.   

Wobec wyczerpania porządku Przewodniczący Rady Miasta, pan Marian Błaszczyński zamknął 

posiedzenie XXIII Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 

 

   Marian Błaszczyński 

 


