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PROTOKÓŁ NR XXVI/16     

z XXVI Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, 

która odbyła się w siedzibie Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim, 

ul. Pasaż Karola Rudowskiego 10 

w dniu 28 września 2016 roku w godz. 9.00 -14.30 

 

Punkt 1 

 

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Pan Marian Błaszczyński – otworzył XXVI 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 XXVI 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 

Nieobecny: Ludomir Pencina 

 

Pan Marian Błaszczyński powitał Radnych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego jak 

również Wiceprezydentów, pana Adama Karzewnika i pana Andrzeja Kacperka, Sekretarza 

Miasta i wszystkich gości obecnych na posiedzeniu Rady Miasta.  
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Punkt 2 

 

Przyjęcie zmian do porządku obrad. 

 

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

2. Przyjęcie zmian do porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

4. Podjęcie uchwał w sprawie: 

4.1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego; 

4.2. zmiany budżetu miasta na 2016 rok; 

4.3. sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, niezabudowanej nieruchomości gruntowej 

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

warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej; 

4.4. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na części nieruchomości 

niezabudowanych, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Matejki; 

4.5. nabycia do zasobu gminnego nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy 

ulicy Parkowej – Morgowej  (obręb 32) oznaczonej nr działki 478/1 o powierzchni 

0,1502 ha;  

4.6. wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości położonej  

w Piotrkowie Trybunalskim, oznaczonej w ewidencji gruntów  obrębu  41  jako działka 

nr 47/2 o powierzchni 0,0287 ha; 

4.7. wyrażenia zgody na rozszerzenie Podstrefy Piotrków Trybunalski Łódzkiej Specjalnej 

Strefy Ekonomicznej; 

4.8. wyboru metody ustalania opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

5. Interpelacje oraz zapytania i wnioski radnych. 

6. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego za I półrocze 2016 roku oraz o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 

2016 roku. 

7. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2016 

roku. 

8. Informacja z działalności Prezydenta Miasta między sesjami. 

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

sesjami. 

10. Odpowiedzi na zapytania radnych. 

11. Sprawy różne. 

12. Zamknięcie obrad XXVI Sesji. 

 

                                                                                          

Przewodniczący Rady Miasta pan Marian Błaszczyński poinformował, że nie wprowadza 

żadnych zmian do porządku obrad i zapytał, czy radni zgłaszają jakieś propozycje do porządku. 

Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący poddał porządek obrad pod głosowanie. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (21-0-0) Rada Miasta przyjęła porządek 

zaproponowany przez Przewodniczącego.             
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Punkt 3 

 

Przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (21-0-0) Rada Miasta przyjęła protokół z XXV 

Sesji Rady Miasta. 

 

Punkt 4 

Podjęcie uchwał. 

 

Punkt 4.1 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego. 

 
Opinie komisji: 

Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna  

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna  

 

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

348/16 w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2016 r. 

 

                                                                    Punkt 4.2 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2016 r.  

 
Opinie komisji: 

Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna  

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna  

 

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

349/16 w sprawie zmian budżetu miasta na 2016 r.  

 

Punkt 4.3 

 

Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, niezabudowanej 

nieruchomości gruntowej położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Sulejowskiej,        

w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. 

 
Opinie komisji: 

Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna 

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna  

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (18-0-2) Rada Miasta podjęła Uchwałę Nr XXVI/  

350/16 w sprawie sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, niezabudowanej nieruchomości 

gruntowej położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Sulejowskiej, w celu poprawienia 

warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. 
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Punkt 4.4 

 

Podjęcie uchwały w sprawie. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na 

części nieruchomości niezabudowanych, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy       

ul. Matejki. 

 

 
Opinie komisji: 

Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna 

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna  

   

W wyniku przeprowadzonego głosowania (20-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę Nr XXVI/  

351/16 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na części 

nieruchomości niezabudowanych, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Matejki. 

 

 

 

Punkt 4.5 

 

Podjęcie uchwały w sprawie nabycia do zasobu gminnego nieruchomości położonej              

w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Parkowej – Morgowej  (obręb 32) oznaczonej          

nr działki 478/1 o powierzchni 0,1502 ha.  

 
Opinie Komisji: 

Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna. 

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna.  

 

Wyjaśnienia do projektu uchwały złożyła pani Agnieszka Kosela – kierownik Referatu 

Gospodarki Nieruchomościami: działka stanowi własność prywatną, posiada warunki zabudowy; 

właściciel dokonał podziału. Działka, która została wydzielona, przewidziana jest pod układ 

komunikacyjny, ul. Parkową. W tej działce przebiega infrastruktura techniczna: kanalizacja 

wodociągowa, sanitarna i deszczowa. W związku z tym właściciel wystąpił o nabycie tej działki 

przez gminę. 

Pan Tomasz Sokalski – czy w takiej sytuacji miasto zawsze odkupuje drogę? Rozumiem,            

że innego podziału zrobić nie można. 

Pani Agnieszka Kosela: każda sprawa jest indywidualna. Takie przypadki w przeszłości pewnie 

też były. 

Pan Tomasz Sokalski: logicznie rzecz biorąc dzieląc nieruchomość na mniejsze działki, które 

można atrakcyjnie sprzedać, wtedy kiedy właściciel jest zobowiązany wydzielić działki pod 

drogę, w mojej ocenie taka nieruchomość powinna być przekazana gminie. Dlatego, czy my to 

musimy ? Nie widzę nagłej potrzeby wydania kilkudziesięciu tysięcy złotych. 

Pan Grzegorz Lorek: kiedy budowaliśmy tam infrastrukturę ? 

Pan Adama Karzewnik: trudno jest mi powiedzieć, to było dawno.  

Odnośnie pytania pana T. Sokalskiego: niektórzy właściciele dzielą swoje nieruchomości, żeby 

umożliwić dojazd nowym właścicielom nieruchomości i w tym przypadku nie jesteśmy skłonni 

przejmować tych dróg (utrzymanie takiej drogi spoczywa na współwłaścicielach drogi). 
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Pan Piotr Gajda: jaka infrastruktura jest tam i w jakiej części, czy w śladzie ulicy są media ?    

Kiedy ostatni raz taki zakup był ? Jakie prawo zmusza jednoznacznie miasto do zakupu tej 

działki? Kiedy takie przypadki zaistniały w ostatnich 5 latach ?            

Na Komisji Budżetu, Finansów i Planowania wstał pan i powiedział, że chodzi o ten 1 metr, żeby 

przyłączyć mu kanalizację. Sądzę, że powinniśmy zwrócić się do właściciela gruntu, że chętnie 

przyjmiemy tą działkę ale za darmo. To absurd, żebyśmy wykupywali tereny i podwyższali 

wartość działek do sprzedaży. Nie będę głosował za tą uchwałą.  

Pan Adam Karzewnik: na pewno jest tam kanalizacja sanitarna. Trudno powiedzieć kiedy to 

było.   

Pan Przemysław Winiarski: znam przypadki, gdzie właściciele nieruchomości, w których 

przebiega różnorodna infrastruktura, chcą ją nieodpłatnie przekazać miastu, a miasto nie jest 

chętne. Jaka jest praktyka w tym względzie. Czy tu musimy działkę przyjmować, a gdzie indziej 

nie możemy jej przyjąć? 

Pan Michał Rżanek: Piotrkowskie Wodociągi wydają warunki przyłączeniowe dla osób, które 

starają się o przyłączenie do infrastruktury. Zwrócił się do nas o warunki przyłączeniowe pan, 

który buduje przy ul. Morgowej. My mamy problem jako Wodociągi. Gdy działki są dzielone na 

część budowlaną i część komunikacyjną, to w takiej części komunikacyjnej, powiedzmy drodze 

prywatnej, powinniśmy budować przyłącze. I jest problem w czyim to jest utrzymaniu. W takich 

przypadkach, gdy droga nie jest drogą publiczną traktujemy to jako sieć mimo, że przebiega to w 

terenie prywatnym (kwestia służebności przesyłu). Pracownia Planowania Przestrzennego 

przedstawiła pewien plan podziału tego terenu pomiędzy Parkową a Morgową. Chciałbym 

zabezpieczyć przynajmniej w części infrastrukturę, żeby mogli korzystać z tego. Aby podłączyć 

tego pana, który buduje się przy ul. Morgowej, m. in. do kanalizacji (czyli do ul. Parkowej) 

trzeba przejść przez teren prywatny. Jest jakby żądanie tego pana, żeby miasto wykupiło ten 

fragment, poszerzając ul. Parkową do takich parametrów zbliżonych do ostatecznych. 

 

Pan Adam Karzewnik powiedział m.in.: gdybyśmy nie kupili tej nieruchomości jej właściciel 

może wystąpić do sądu o ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu (podobnie jak gmina – 

właściciel sieci), może też wystąpić o odszkodowanie za 10 lat. Gmina zapłaci, a za jakiś czas i 

tak kupi te nieruchomości, bo ludzie wymuszą wybudowanie drogi dojazdowej do swoich 

nieruchomości. Interes dla gminy jest teraz taki, że uniknie tych zbędnych kosztów sądowych i 

innych. Jeżeli Państwo nie podejmiecie uchwały o wykupie, to nie wykupimy, konsekwencje o 

których mówiłem poniesiemy, a właściciel zastosuje oczyszczalnie przydomową ścieków.           

         Następnie pan Grzegorz Lorek poprosił o 5 minut przerwy, a Wiceprzewodniczący Rady 

Miasta  Bronisław Brylski ogłosił ją. 

Po przerwie Wiceprzewodniczący Bronisław Brylski udzielił głosu panu Tomaszowi 

Sokalskiemu, który powiedział, że zaniepokoiło go stwierdzenie (Wiceprezydenta Adama 

Karzewnika), że genezą tej uchwały jest możliwość podłączenie się pana do kanalizacji 

sanitarnej, a nie ewentualne uregulowanie stanu prawnego drogi gminnej. 

 

Następnie Wiceprzewodniczący Bronisław Brylski poddał uchwałę pod głosowanie. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosownia (15-0-7) Rada Miasta podjęła Uchwałę Nr XXVI/  

352/16 w sprawie nabycia do zasobu gminnego nieruchomości położonej w Piotrkowie 

Trybunalskim przy ulicy Parkowej – Morgowej  (obręb 32) oznaczonej nr działki 478/1  

o powierzchni 0,1502 ha.  
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Punkt 4.6 

 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu 

nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim, oznaczonej w ewidencji gruntów  

obrębu  41  jako działka nr 47/2 o powierzchni 0,0287 ha. 

 
Opinie Komisji: 

Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna  

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania - opinia pozytywna  

 

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

353/16 w sprawie  wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości 

położonej w Piotrkowie Trybunalskim, oznaczonej w ewidencji gruntów  obrębu  41  jako 

działka nr 47/2 o powierzchni 0,0287 ha. 

 

 

Punkt 4.7 

 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozszerzenie Podstrefy Piotrków 

Trybunalski Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 

 
Opinie Komisji: 

Komisja Administracji Bez. Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego – opinia pozytywna  

Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna  

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna  

 

Pan Grzegorz Lorek: ile będzie teraz miała powierzchnia Łódzkiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej w Piotrkowie. Czy macie sygnały, jakie podmioty są zainteresowane lokalizacją  

w tej strefie ? 

Pani Katarzyna Szokalska: obecnie, przed tą uchwałą, Strefa Ekonomiczna ma 17,8 ha. Dodając 

dzisiejszą uchwałę, tj. 5,2 ha łącznie są 23 ha w Piotrkowie. Czyli te 5,2 ha będą wolne do 

zagospodarowania. Konkretnych nazw firm podać nie mogę bo takich ustaleń nie ma. Informacja, 

że szykujemy te tereny pod strefę ekonomiczną jest dostępna na naszej stronie internetowej.  

 

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

354/16 w sprawie wyrażenia zgody na rozszerzenie Podstrefy Piotrków Trybunalski 

Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 

 

 

Punkt 4.8 

 

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty i stawki za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 
 

Opinie Komisji: 

Komisja Administracji Bez. Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego – opinia pozytywna  

Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia negatywna  

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna  
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Pan Grzegorz Lorek: kto podjął decyzję, żeby przetarg był rozpisany na 4 lata? Czy to był pan 

dyrektor ( ZDiUM), czy Prezydent Miasta ? 

Pan Adama Karzewnik: na komisjach zwrócili Państwo uwagę, że cena za odbiór i 

zagospodarowanie odpadów od mieszkańców, którzy nie dokonują segregacji nie jest 

podwyższana. Uznaliśmy te uwagi za słuszne, wzrost ceny za odpady niesegregowane powinien 

spowodować, że mieszkańcy w większym stopniu będą dokonywali tej segregacji, a na tym nam 

zależy. W związku z tym chciałbym wnieść autopoprawkę w §2 pkt b, z 18 zł za jednego 

mieszkańca proponujemy 20 zł za jednego mieszkańca, jeżeli odpady nie są zbierane w sposób 

selektywny.    

 

Pan Adam Karzewnik: nie wiem, czy to się uda personalnie wskazać, były dyskusje na ten temat 

i doszliśmy do wniosku, że jeśli ogłosimy ten przetarg na dłuższy okres to dostaniemy 

korzystniejsze warunki niż na te krótsze okresy i to się sprawdziło. 

Pan Grzegorz Lorek: pozwolę się nie zgodzić, bo trudno przewidzieć co będzie za 4 lata. Nowa 

ustawa przewiduje możliwość wprowadzenia ulg, np. ulgi prorodzinnej dla rodzin 

wielodzietnych lub dla osób niepełnosprawnych. Czy przewidujecie Państwo możliwość 

wprowadzenia jakichś ulg z tym związanych, czyli obniżenie stawki dla rodzin wielodzietnych 

albo dla osób niepełnosprawnych ? 

Pan Krzysztof Byczyński: rozważaliśmy taki wariant, niemniej jednak do tego systemu nie 

wkalkulowaliśmy tego, bo było by to nie do sprawdzenia. Istnieje możliwość udzielenia takich 

ulg poprzez MOPR. 

Pani Marlena Wężyk-Głowacka – włodarze naszego miasta tłumaczą się tym razem, że system 

powinien finansować się sam, czyli koszty powinny być pokryte ze środków uzyskanych przez 

gminę od mieszkańców. W ubiegłym roku 27 maja uchwalaliśmy opłaty i stawki w uzasadnieniu 

czytaliśmy, że przedstawione stawki mają na celu ochronę mieszkańców, dlatego ze względów 

społecznych zasadne jest podjęcie decyzji o sfinansowaniu różnicy z budżetu miasta. Aktualne 

stawki do końca br. to 9 i 18 zł. Przed 2015 rokiem stawki te wynosiły 6 zł         i 12 zł. Wówczas 

podpisywaliśmy umowy z firmami, które obsługiwały miasto, jakoś firmom się opłacało. Czy 

teraz zasadność jest „bezsasadna” i nie będziemy pomagać mieszkańcom poprzez 

dofinansowanie ? 

Pan Adam Karzewnik: jak Państwo wiedzą ten ostatni przetarg powodował znaczący wzrost cen. 

Gdybyśmy nie dopłacali to ta cena powinna wynosić 12 zł. W związku z tym, że skok z 6 na 12 

był duży podjęliśmy decyzję, żeby trochę ulżyć mieszkańcom poprzez dopłaty. Teraz mamy 

opinię RIO i ustawa też stanowi, że ten system powinien się sam bilansować, nie powinno być 

dopłat z budżetu. Dlatego proponujemy stawkę, która w pełni zabezpieczy wszystkie koszty tej 

działalności, bez konieczności dopłat do tego zadania. Trzy miliony to duża kwota, którą można 

przeznaczyć na różne zadania inwestycyjne albo remontowe. 

Pani Marlena Wężyk-Głowacka: wydaje mi się, że rok temu ustawa też obowiązywała. 

Zastanawia mnie fakt, że zanim ta ustawa weszła w życie firmom opłacało się i stawki były o 

wiele niższe. Rozumiem też, że 3,5 mln zł to niemała kwota, jednakże zgłaszałam 

niejednokrotnie chodniki i ulice, które nadają się do remontu i niestety nie było to brane pod 

uwagę. Jeżeli zaoszczędzimy to mam nadzieje, że wszystkie moje interpelacje i wnioski będą już 

brane pod uwagę. 

Pan Przemysław Winiarski: ta autopoprawka zainspirowana została przez radnych, to my 

dyskutując na komisjach, w klubie, na temat uchwały tzw. „śmieciowej” podsunęliśmy tą myśl, 
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że jednak niesegregujący śmieci powinni ponieść wyższe koszty, w imię pewnej sprawiedliwości. 

Odnośnie dopłat, które wcześniej były realizowane podnosiłem, że te dopłaty do systemu nie 

podobają mi się. Rezygnacja z dopłat jest krokiem słusznym. Dopłaty są wydatkami bieżącymi 

gminy, musimy je ograniczać, natomiast jeśli chodzi o inwestycje nie musimy trzymać aż takiej 

dyscypliny. Pieniądz wydany na zadania inwestycyjne bardzo nam się opłaca, nie zaniża nam 

wskaźników finansowych. Ponadto, przeznaczając pieniądze na inwestycje w wielu przypadkach 

pozyskujemy również środki z innych źródeł i w ten sposób z tych 3,5 mln robi nam się dużo 

więcej pieniędzy w budżecie na inwestycje. Postulat jest taki, żeby uzasadnić ten wzrost cen i 

żebyśmy nie spotkali się w mediach z hejtem skierowanym w stosunku do radnych, którzy 

podniosą rękę za tą podwyżką, chcielibyśmy poprosić pana Prezydenta o sporządzenie ramowej 

chociaż listy takich inwestycji, które dodatkowo – dzięki takiemu krokowi radnych 

(niepopularnej decyzji) – zostaną w mieście, w przyszłym roku czy w latach następnych, 

zrealizowane. 

Pan Marek Konieczko: nagle wprowadzona jest autopoprawka z 18 zł na 20 zł. Z drugiej strony 

słyszę, że system ma się sam finansować. Można byłoby chociaż częściowo złagodzić te 

podwyżki, podzielić te 3,5 mln na pół, żeby to było jednak mniej, rozważyć kroczące podwyżki. 

 

Pani Krystyna Czechowska: uważam, że radni powinni na wcześniejszym etapie konsultować 

zapisy postępowania. Już na etapie postępowania była decyzja o tym, czy dany przetarg jest na 2 

czy na 4 lata. My na komisjach decydujemy tylko jakie ewentualnie stawki są ustalane. A według 

mnie jest to bardzo ważny etap i powinniśmy już wtedy rozmawiać, czy przetarg powinien być 

ogłoszony na 2 czy 4 lata. W tym momencie możemy dyskutować tylko o stawkach. Odnośnie 

kosztów edukacji, jeżeli z Funduszu chcieliby skorzystać to ta kwota spada do 250 tys., więc  

proponowałabym przeanalizować ponownie te koszty, które są planowane. 

Pan Adam Karzewnik wyraził opinię, że ogłoszenie przetargu na 4 lata jest dla miasta korzystne,  

gdyż uzyskano niższe ceny niż w poprzednim przetargu.  

 

Pan Grzegorz Lorek: uważam, że czasokres ma znaczenie. To jest decyzja Prezydenta miasta, bo 

on kieruje. Albo jest to decyzja pana dyrektora, którą pan prezydent zatwierdził. Jeżeli była to 

decyzja Prezydenta to decyzja była polityczna - kolejny przetarg będzie w połowie następnej 

kadencji. Dla mnie ważniejszy jest aspekt społeczny (brak pomocy dla rodzin wielodzietnych).  

 

Pan Krzysztof Byczyński: chcę Pana zapewnić, że konsultowaliśmy tą sprawę z panem 

Prezydentem i uznaliśmy wg naszych kalkulacji, że jednak 4-letni okres rozstrzygnięcia tego 

przetargu jest istotny i ważny dla nas. Chcę Państwa zapewnić, że co rok będziemy Państwu 

przedstawiać, czy ten system się bilansuje. Nie jest to ukrywanie czegoś i nieprzekazywanie 

Państwu do wiadomości.. 

Pani Marlen Wężyk-Głowacka: nie przekonuje mnie argument, że będą nowe chodniki, nowe 

drogi, bo jeżeli tak Państwo uważacie to może powinniście podnieść stawki do 50 zł, wtedy 

obliczymy sobie ile zrobimy tych chodników i dróg. 

Pani Wiesława Olejnik: gdzie, w takim ważnym momencie dla miasta, jest Prezydent tego 

miasta? 

Pan Andrzej Kacperek: każdy pracownik Urzędu Miasta korzysta z prawa do płatnego urlopu 

wypoczynkowego. Pan Prezydent wykorzystuje urlop wypoczynkowy za 2015 rok. 

Pan Krzysztof Kozłowski:1,5 roku temu przyjmowaliśmy uchwałę tzw. śmieciową, czas nas 

gonił. Wtedy oferenci mieli nad miastem przewagę. Ponieważ było ich trzech i były 3 sektory 
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była dyskusja, czy nie ma zmowy cenowej. W wyniku tego przetargu była cena 12 zł. I co się 

okazało: Prezydent dołożył mieszkańcom 3,5 mln zł, co spowodowało obniżenie stawek za 

śmieci o 25%, czyli o 3 zł. Pieniądze się znalazły. 

Gdybyście wtedy nie dali tych 3,5 mln, to mielibyście dzisiaj sukces bo byłaby obniżka (stawka 

spadła z 12 na 11 zł). Raz się dało pieniądze, a teraz serwuje się podwyżkę.  

 

Pan Piotr Gajda: powiedział pan (Wiceprezydent Adam Karzewnik), że system jest 

samofinansujący się, czyli nie może być zysku. Uchwała przygotowana została w I wersji w 

wariancie podwyżek tylko dla segregujących odpady, a teraz autopoprawka mówi o tym, że 

podwyżka ma być także dla niesegregujących. Jakie wobec tego były kalkulacje skoro w I 

wariancie założyliście, że nie może być zysku, dopuszczacie tych niesegregujących bez 

podwyżki, a w tej chwili wpada pomysł, że mamy podwyższyć. Pytam o jakość przygotowania 

tej uchwały, ponieważ nie rozumiem, że wrzucamy ot tak sobie podwyżkę tu albo ujmiemy tam. 

Jak ta uchwała została skalkulowana ?        

 

Pan Łukasz Janik: powiedział pan (Wiceprezydent Adam Karzewnik), że opinie które były 

udzielone przekonały władze miasta do tego, żeby podpisać umowę na 4 lata. Jakie konkretnie to 

były opinie? Kto przygotowuje kalkulacje: firma czy Urząd ? 

 

Pan Tomasz Sokalski: decyzja o wprowadzeniu dziś autopoprawką podwyżki o 2 zł dla osób 

niesegregujących jest tylko decyzją polityczną Państwa a nie ekonomiczną. Możliwe, że uchwała 

by nie przeszła, gdybyście tego nie zrobili. A świadczy to o tym, że Państwo nie doszacowaliście. 

Przecież to ewidentnie teraz będzie zysk. To Państwo kształtujecie te koszty, możecie je 

zmniejszyć, np. korzystając ze środków WFOŚiGW, a nie wkładać te koszty edukacji 

ekologicznej w stawki, za które zapłacą mieszkańcy. Po drugie wypowiedź pana Winiarskiego 

jest stricte polityczna, bo w żaden inny sposób nie możecie się Państwo obronić podwyżkami jak 

zaproponowaniem mieszkańcom inwestycji. To tak ładnie brzmi zrobimy wam za te pieniądze: 

chodniki, ulice, place zabaw. Chcecie te pieniądze ściągnąć z mieszkańców, bo macie Państwo 

problem budżetowy. Zapewnijcie pieniądze na inwestycje robiąc oszczędności w innych 

działach. 

Pan Adam Karzewnik: nie jest to kwestia polityczna, a tylko i wyłącznie ekonomiczna. Mogę 

zapewnić, że kalkulacja opłat została przygotowana zgodnie ze sztuką kalkulacji cen i stawek, 

realnie i dlatego proponujemy Państwu te stawki. Jeżeli chodzi o zmianę autopoprawką tej stawki 

z 18 na 22 zł to pani księgowa ZDiUM za chwilę Państwu wyjaśni. System jest dynamiczny. Pani 

księgowa ZDiUM teraz wyjaśni co spowoduje podwyżka opłat dla niesegregujących z 18 na      

20 zł. 

Pani Dorota Kosterska wyjaśniła na jakich zasadach obliczone zostały zaproponowane stawki. 

Pan Krzysztof Byczyński – przypomniał historię przetargów i powiedział, że optował za 

podpisaniem umowy na 4 lata. Stwierdził, że teraz to ZDiUM dyktował warunki, a nie 

wykonawca oraz wyjaśnił, że to Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta dostaje dane, które pozwalają 

na przeprowadzenie kalkulacji, którą posługiwała się pani księgowa ZDiUM na posiedzeniach 

komisji.  

Pan Adam Karzewnik: do kalkulacji dostajemy od tych oferentów jedną daną koszt wywozu i 

zagospodarowania odpadów –wynika to z przetargu. Pozostałe dane (np. edukacja, zatrudnienie, 

windykacja) przygotowuje ZDiUM. 
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Pan Jan Dziemdziora: ile firm przystąpiło do przetargu i jakie wygrały? Czy dysponujemy 

porównaniami z innymi miastami, gminami ? 

Pan Krzysztof Byczyński - do przetargu, który był rozpisany na trzy sektory, przystąpiło 9 firm, 

w I sektorze 4 firmy, w sektorach II i III 7 firm. Rozstrzygnięcie przetargu jest na stronie 

internetowej ZDiUM.   

W I sektorze wygrała firma Hak  (b.zm) 

W II sektorze wygrała firma z Nowin k. Kielc  ( aktualnie Remondis) 

W III sektorze wygrała firma Juko (b.zm) 

Ponadto pan K. Byczyński poinformował, że ZDiUM porównywał stawki jakie są w innych 

miastach ale materiał porównawczy jest różny, np. jedna gmina dysponuje wysypiskiem, a inna 

własną firmą.         

Pan Marek Konieczko: skąd podwyżka o 2 zł oraz główne pytanie, czy nie istnieje możliwość 

stopniowego obniżenia tej podwyżki (rozłożenia tej podwyżki i jej zmniejszenia) ? 

Pan Adam Karzewnik: podwyżka o 2 zł, ponieważ przedstawiając te stawki mieliśmy 

zbilansowany system na zero. Zmniejszyła się liczba osób, które mieszkają w Piotrkowie ( z tego 

tytułu  nie wpłynie pewna kwota). To nie jest polityczne. 

Pan Grzegorz Lorek – zgłosił postulaty: stopniowego wychodzenia z dopłat, rozważenia pomocy 

prorodzinnej (konkretnego z ilością rodzin), listę inwestycji. Ponadto radny zgłosił wniosek 

formalny o zdjęcie tego punktu z porządku obrad.  

 

Przewodniczący Bronisław Brylski poddał pod głosowanie wniosek formalny w sprawie zdjęcia 

z porządku dzisiejszej sesji punktu „Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty 

i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.”  

 

Wynik głosowania: 

za -10 głosów, przeciw – 12 głosów, bez głosów wstrzymujących 
 

Pan Marian Błaszczyński: zgłaszam wniosek formalny o zamknięcie dyskusji w punkcie 

„Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty i stawki za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi.”  

Wynik głosowania: 

za -12 głosów, przeciw – 9 głosów, bez głosów wstrzymujących 

 

Następnie Wiceprzewodniczący Rady Miasta pan Bronisław Brylski poddał pod głosowanie 

przedmiotowy projekt uchwały.  

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (12-10-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę Nr 

XXVI/355/16 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty i stawki za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi z autopoprawką Prezydenta Miasta. 

 

Po głosowaniu Wiceprzewodniczący Bronisław Brylski ogłosił 10 minut przerwy. 
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Punkt 5. 

 

Interpelacje i zapytania radnych. 

 

Po wznowieniu obrad Wiceprzewodniczący Bronisław Brylski oddał głos 

Wiceprzewodniczącemu Rafałowi Czajce, który z kolei udzielił głosu radnym: 

 

Pani Krystyna Czechowska zgłosiła 2 wnioski dotyczące:  

 umieszczenia w budżecie miasta na 2017 rok realizacji projektu zgłoszonego do tegorocznego 

Budżetu Obywatelskiego „Siłownia plenerowa wraz z modernizacją placu zabaw i przyległych 

boisk przy ul. Jeziornej na Oś. Wierzeje”; 

 modernizacji i remontu bloków zastępczych, usytuowanych przy pętli na ul. Wierzeje. 

 
Pan Piotr Gajda:   
 nie otrzymałem informacji, o którą pytałem na poprzedniej Sesji: jakie i czy w ogóle były 

zwroty nieruchomości gminnych w wyniku postępowania sądowego, 

 nie otrzymałem odpowiedzi w sprawie dziur na ul. Górnej oraz w sprawie lustra drogowego 

przy ul. W. Polskiego, przy skrzyżowaniu z Placem Zamkowym (wniosek), 

 na jakiej podstawie prawnej przyznawane są w Piotrkowie medale „Zasłużony dla miasta 

Piotrkowa”, szczególnie od marca br., (kilkadziesiąt medali zostało przyznanych) 

 co dzieje się z ławkami, które były w Parku ks. J. Poniatowskiego ?, 

 co z miejscem dla radnego, który chce dyżurować w okręgu, nie chcę lokalu lecz miejsce z 

możliwością przyjmowania interesantów, 

 czy to prawda, że wicedyrektor Muzeum w Piotrkowie zarabia więcej niż dyrektor Muzeum, 

 książka „Piotrków i Piotrkowianie”, wydana przez miasto, zawiera błędy ortograficzne i 

merytoryczne: kto i kiedy złożył wniosek na tą książkę, jak wyłoniono wykonawców tego 

zadania,  na jaką sumę i kto opiniował wartość merytoryczną tej książki; 

 miały być zorganizowane przez panią kierownik Kopeć spotkania ze stowarzyszeniami, nie 

dotarło do mnie żadne zawiadomienie a reprezentuję „Towarzystwo Przyjaciół Zabytków 

Ziemi Piotrkowskiej”; 

 1 września br. na pogrzebie przewodniczącego Mrozińskiego, podszedł do mnie na 

cmentarzu wysoki urzędnik tej instytucji jaką jest samorząd i poinformował mnie, że wie o 

nas wszystko, widzi z kim się witamy, z kim rozmawiamy, gdzie się umawiamy i to 

wszystko jest monitorowane. Próbował się dowiedzieć o jakimś tam spotkaniu, o którym ja 

nic nie wiedziałem, tymczasem urzędnik ten podejrzewał, że ja będę w nim uczestniczył. 

Jeszcze gorsza rzecz, wysoki urzędnik także zatrudniony przez Urząd Miasta. 

Pan Rafał Czajka przerwał radnemu i poprosił o zadanie pytania lub złożenie wniosku. W tej 

sytuacji pan Piotr Gajda powiedział, że będzie kontynuował wypowiedź w punkcie „Sprawy 

różne”. 

Pan Marek Konieczko: zawnioskował, w kontekście przyszłorocznego Budżetu Obywatelskiego, 

rozważenie zrobienia piątego okręgu wyłącznie dla szkół; wówczas szkoły będą rywalizowały      

i któraś wygra, a inicjatywy mieszkańców też będą miały szanse na wygraną - poprosił o 
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odpowiedź na piśmie. Ponadto stwierdził, że idea Budżetu Obywatelskiego zaczyna się 

wypaczać: na cztery projekty obywatelskie, trzy są ze szkoły.  

 

Pani Marlena Wężyk – Głowacka: 

 Kiedy konkretnie – proszę podać datę na dzisiejszej Sesji - nastąpi naprawa  placu zabaw przy 

ul. Sulejowskiej 39/41 ( mieszkańcy mieli obiecaną naprawę w 2015 r.), 

 Czy uzyskano już zgodę Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na wycinkę zagrażających 

bezpieczeństwu drzew na placu zabaw przy ul. Sulejowskiej 39/41. 

Pan Mariusz Staszek: 

 Wniosek o naprawę destruktem odcinka ul. Prostej o długości ok.150 m., 

 Ile pieniędzy i skąd zostaną pozyskane w związku z planowanym osiedleniem repatriantów w 

naszym mieście. 

 Kiedy rozpocznie się odstrzał dzików, czy można przyspieszyć ?   

 Czy ul. Rolnicza zostanie naprawiona w ramach gwarancji w miejscu, gdzie aktualnie jest 

wykop ?  

 Wniosek o załatanie dziury w ul. Małej.    

 

Pan Sławomir Dajcz: 

 Wniosek o uprzątnięcie ścieżek rowerowych w mieście (potłuczone szkło na ścieżce przy       

ul. Sulejowskiej). 

Pani Wiesława Olejnik:  

 Wniosek o wykonanie remontu ciągu pieszego po wschodniej stronie ul. Iwaszkiewicza, od ul. 

Kostromskiej do ul. Dmowskiego bl. 72, projekt ten w rejonie III zajął 2 miejsce bo obywatele 

przegrali ze szkołą; 

 Wniosek o postawienie ławeczki na u. Folwarcznej (kontynuacja wniosku sprzed miesiąca); 

 Co stało się z gruzem, który został po kostce z ul. Sikorskiego (miesiąc temu kostkę niszczono 

kilofem).  

 Czego dot. remont przy ul. Trzcińskiej, gdzie została rozkopana droga. 

 Jak wyglądają prace nad znalezieniem czy przystosowaniem terenu na ewentualną zawrotkę 

(zaadoptowaniem terenu) dla autobusów MZK w celu skomunikowania południowo – 

zachodniej części miasta. 

Pan Przemysław Winiarski zgłosił następujące uwagi: 

 zły standard napraw (sposób łatania dziur) nawierzchni dopiero co naprawionych czy 

wybudowanych, 

 apel o odpowiedź z ZDiUM w kwestiach, które poruszał na poprzedniej Sesji: dot. ścieżek 

rowerowych, ronda Narodowych Sił Zbrojnych, sposobu parkowania na ul. Rolniczej. 

 Wniosek o utwardzenie (płyty ażurowe) podwórek kamienic, których elewacje zostały 

ostatnio odnowione ( np. podwórka przy ul. Jerozolimskiej i W. Polskiego 10). 
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Pan Lech Kaźmierczak: 

 Wniosek o zgłoszenie do PINB zagrożenia dla przechodniów wynikającego z tego, iż na 

pozostałościach po kamienicy przy ul. Wojska Polskiego 23 rośnie drzewko; 

 Interpelacja w sprawie skontrolowania dlaczego na całej szerokości pasa drogowego 

końcowego odcinka ul. Handlowej jest wysypisko ziemi z gruzem. 

 Czy można wykonać przejście dla pieszych przez ul. W. Polskiego na wysokości                    

ul. Wiejskiej? 

 

Pan Jan Dziemdziora:   

 Jaki jest sens wymiany krawężników przy ul. Wojska Polskiego (od ul. Jerozolimskiej do Pl. 

Czarnieckiego) i czy będzie układany tam nowy chodnik ? 

 Ciąg pieszo-rowerowy przy ul. Rolniczej - znak zakazu zatrzymywania się - Komisja 

Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego obradowała w tej sprawie, więc czy są jakieś decyzje         

i kiedy zostaną one wprowadzone w czyn ?,  

 Zawnioskował o zlikwidowanie kolein, które potworzyły się na wys. ul. Wojska Polskiego 

191,  

 Zawnioskował o likwidację progów/krawężników na nowo wybudowanej ścieżce rowerowej 

przy ul. Sikorskiego,  

 Czy modernizacja placu zabaw przy ul. Rzecznej na Oś. Źródlana - gdzie zainstalowano tylko 

1 urządzenie - została już zakończona, czy też będą instalowane kolejne, nowe urządzenia ? 

 Wniosek o: trwałe umocowanie w podłożu – na parkingu po południowej stronie siedziby 

Starostwa Powiatowego przy ul. 3 Maja - słupka znaku informującego o miejscu 

parkingowym dla niepełnosprawnych i odpowiednie oznakowanie kolorem niebieskim 

miejsca dla osób uprawnionych.  

Czy to się stanie w najbliższym czasie i czy oznakowanie miejsc parkingowych dla osób 

niepełnosprawnych tym nowym kolorem ma termin zawity, czy to jest pewien proces 

dalekosiężny ? 

 Wniosek o wyłożenie wokół dwóch drzew rosnących: 

    - na środku chodnika przy wschodniej części Al. Concordii, w pobliżu ul. Słowackiego,  

- w północno – wschodniej części Ronda Żołnierzy Wyklętych, 

    kratek metalowych w celu nawodnienia systemu korzeniowego tych drzew, dzięki czemu  

    system korzeniowy nie będzie wypiętrzał chodnika lub kostki.  

 Czy jest możliwość zainstalowania toalety przy placu zabaw w Parku Ks. J. Poniatowskiego, 

żeby dziecko mogło załatwić swoje potrzeby fizjologiczne w cywilizowany sposób a nie w 

krzakach ?  

 Wniosek o wykonanie napraw cząstkowych w jezdni ul. Wschodniej u zbiegu z ul. Poleśną; 

 Wniosek o nadzór stosownych służb terenu przy Topolowej 16/20, gdzie znajduje się plac 

zabaw i siłownia zewnętrzna - zachowanie młodzieży jest tam uwłaczające osobom, które z 

tego placu i  siłowni korzystają  (wulgaryzmy, etc.) 

 

Pan Bronisław Brylski: 

 Dlaczego nikt z nauczycieli I LO, czy z Urzędu Miasta nie był na Gali we Wrocławiu               

z Aleksandrą Danielak uczennicą I LO, która została uhonorowana przez Centralną Komisję 
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Egzaminacyjną za doskonale zdaną maturę i znalazła się wśród 25 absolwentów z Polski 

nagrodzonych podczas tej uroczystej gali ? To wybitne osiągnięcie Piotrkowianki.  

 Czy mamy wiedzę jak właściciel nieruchomości po b. Metalplaście ma zamiar zabezpieczyć te 

ruiny, lub jakie decyzje podjął Inspektor Nadzoru Budowlanego ( ostatnio ściana przewróciła 

się do środka) ? 

 Czy mamy informację o decyzjach Konserwatora Zabytków Delegatury w Piotrkowie na 

temat składu węgla przy ul. Próchnika ?  

 

Pan Piotr Gajda powiedział, że popiera wszystkie interpelacje pana Jana Dziemdziory, zamierzał 

je sam zgłosić.   

Pan Przemysław Winiarski – zawnioskował o udzielenie odpowiedzi w sprawie naprawy 

nawierzchni u zbiegu ulic Poleśnej i Wschodniej. Jest tam kostka, która miała rozwiązać problem 

spływu wody w studzienkę ale nie rozwiązuje go. Radny zapytał, czy to jeszcze podlega 

gwarancji, czy musimy w ramach remontu wykonać.    

 

Pan Rafał Czajka: 

 Przy ul. 3 Maja, tam gdzie jest sklep „Żabka”, jest miejsce parkingowe obok miejsca dla 

inwalidy, które jest prawie dwukrotnie szersze niż zwykłe miejsce parkingowe. Takich 

miejsc jest kilka.  

 Proszę ZDiUM o przeanalizowanie sytuacji, czy na ul. Kotarbińskiego przy bloku, którego 

klatki wychodzą na Park Wyszyńskiego jest możliwość ustawienia progu zwalniającego ? 

 Ulica Szkolna zastawiana jest stale po południowej stronie przez samochody osób, które 

załatwiają sprawy w banku, sklepie, itp. Wjazd w ul. Szkolną i wyjazd są utrudnione. Proszę 

o przeanalizowanie czy nie należałoby tam czegoś zmienić. 

 Czy wymiana łożyska w karuzeli na placu zabaw przy ul. Poprzecznej będzie zrobiona w 

takim terminie, żeby można było od początku następnego sezonu z tej karuzeli korzystać? 

46,50 min 

 Sprawa– na skrzyżowaniu ul. Górnej i Dzielnej wykonywane były jakieś prace związane z 

wodociągiem w tej ulicy i jest tam nieprzyjemny uskok, który należy zlikwidować.  

 Do kogo należy parking zlokalizowany koło Polo Markecie przy ul. Belzackiej. Na pierwszym parkingu 

bezpośrednio przy ul. Belzackiej jest miejsce postojowe dla inwalidy, oznaczone znakiem pionowym, 

którego w poziomie nie widać. Jeśli parking należy do miasta można znak domalować. Na drugim 

parkingu obok Polo Marketu, po jego zachodniej stronie została postawiona tabliczka dotycząca 

wjazdu na parking tylko dla klientów Polo Marketu. Czy parking jest własnością Polo Marketu, czy 

jest to ustalenie ze Spółdzielnią, miastem, czy znak jest umocowany prawnie ?  

 

Punkt 6. 

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego za I półrocze 2016 roku oraz o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 

2016 roku. 

Rada Miasta przyjęła Informację do wiadomości. 
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Punkt 7. 

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2016 

roku. 

Rada Miasta przyjęła Informację do wiadomości. 

Punkt 8. 

Informacja z działalności Prezydenta Miasta miedzy sesjami. 

 

Pani Wiesława Olejnik: jeden z punktów przedmiotowej informacji mówi, że na stadionie 

miejskim Concordii odbył się Trybunalski Bieg z OSIR-em. Czy Pan Prezydent biegł w tym 

biegu i w ten sposób reprezentował Radę Miasta, urzędników lub kogoś innego, czy pan 

Prezydent wręczał nagrody, czy był organizatorem tego biegu ? W jaki sposób Prezydent 

wykazał się swoją pracą między sesjami w dniu 25.09.2016 r. ? 

Odpowiedzi udzielił Krzysztof Rudzki z Biura Prasowego Urzędu Miasta: pan Prezydent 

uczestniczył w Trybunalskim Biegu z OSiR-em, startował zawodników poprzez wystrzał z 

pistoletu i brał udział we wręczeniu nagród.  

Pani Krystyna Czechowska zapytała jakie były efekty spotkania pana Prezydenta z 

przedsiębiorcami w sprawie przyszłorocznych obchodów 800-lecia.  

Pani Jolanta Kopeć, Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. obchodów 800-lecia, poinformowała: 

spotkanie odbyło się w ubiegły piątek w hotelu Mercure, wzięło w nim udział około 25 

przedsiębiorców z naszego miasta, którzy wyrazili wstępny akces udziału w obchodach tego 

święta. Przedsiębiorcy sami zaproponują, w ramach prowadzonej przez siebie działalności, co 

będą chcieli zaprezentować. Zaskoczyła nas kreatywność i aktywność przedsiębiorców, ich 

propozycje są do wglądu u mnie. Jesteśmy bardzo zadowoleni ze spotkania.  

Z tym samym zespołem spotkamy się za miesiąc w celu skonkretyzowania tych propozycji           

i wpisania ich do ogólnomiejskiego kalendarza.  

Radna Krystyna Czechowska poprosiła o przesłanie protokołu ze spotkania na adres e-mail. 

 

Rada Miasta przyjęła Informację do wiadomości (w załączeniu do protokołu). 

 

Punkt 9. 

Informacja Przewodniczącego Rady Miasta dotycząca interpelacji, które wpłynęły między 

sesjami. 

Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że informację dotyczącą 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. 
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Punkt 10. 

Odpowiedzi na zapytania radnych. 

Odpowiedzi na pytania pana Piotra Gajdy: 

 Pan Andrzej Kacperek: Odnośnie pytania jakie były zwroty nieruchomości gminnych w 

wyniku postępowania sądowego, prosiłem na poprzedniej Sesji, aby pan radny złożył wniosek 

w formie pisemnej ze względu na problemy z ewentualną interpretacją pana zapytania, do tej 

pory takiego wniosku pisemnego nie otrzymaliśmy. Jeszcze raz proszę pana o złożenie 

pisemnego wniosku. 

Pan Piotr Gajda: Nie przypominam sobie tego faktu, pytanie jest bardzo proste. Nie widzę 

potrzeby pisania. 

Pan Rafał Czajka: Jeżeli chce pan uzyskać odpowiedź, to pan Prezydent wskazał w jakiej 

formie.  

Pan Piotr Gajda: proszę panią prawnik o wypowiedzenie się, czy ta forma jest prawidłowa. Ja 

zadałem konkretne pytanie. Radny zamiast odpowiedzi otrzymuje instrukcję jak ma 

postępować z zadaniem pytania. 

 Pan Marian Błaszczyński – pytanie odnośnie medalu Za Zasługi dla Piotrkowa 

Trybunalskiego: Jest to sytuacja zastana, która trwa ponad 20 lat, są różnego rodzaju ciągle 

spływające wnioski o to, aby tak jak było przez te ponad 20 lat, Przewodniczący zechciał 

wyróżnić za zasługi dla Piotrkowa Trybunalskiego poszczególne osoby i tak to na razie 

biegnie. Jest wola uregulowania tego zagadnienia, podjęliśmy ten temat, m.in. pytający pan 

radny Gajda był w zespole, zostały skierowane dokumenty do Ministerstwa i tutaj zaczynają 

się poważne problemy, które cały czas trwają. Ministerstwo nie dotrzymuje ustawowych 

terminów administracyjnych, nie możemy dotrzeć do dokumentów herbu Piotrkowa 

Trybunalskiego, sięgamy do okresu przedwojennego.   

Pan Piotr Gajda: Nie interesuje mnie 20 lat, od marca bieżącego roku nie powinien wypłynąć 

żaden medal bo nie ma podstawy prawnej, był Pan świadomy tego czynu. Na jakiej podstawie 

realizuje Pan to zadanie w tej chwili ?  

Marian Błaszczyński: Jest to sytuacja zastana i cały czas trwają działania, by tą sprawę 

uregulować, będziemy usilnie dalej to czynić, natomiast jeżeli będą dalej zwracały się osoby 

czy organizacje celem uhonorowania odpowiednich osób, nie wyobrażam sobie, że ja jako 

przewodniczący nie podejmę tego zadania.  

Pan Piotr Gajda: Nie otrzymałem odpowiedzi na jakiej podstawie Pan to robi, bo musi być 

uchwała Rady Miasta. Na jakiej podstawie Pan wykonuje te działania ? 

Pani Anna Karlińska – radca prawny: § 7 Statutu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego stanowi, 

że osoby szczególnie zasłużone dla miasta mogą być wyróżnione tytułem Honorowego 

Obywatela Miasta Piotrkowa Trybunalskiego i Medalem za Zasługi Piotrkowa 

Trybunalskiego. Tej sprawy pomimo starań jak na razie nie mamy uregulowanej i to było 
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przyznawane na podstawie Statutu, w drodze pewnego zwyczaju, co do procedury 

przyznawania, natomiast medal jest ustanowiony w Statucie.  

Pan Piotr Gajda: medal nie ma uchwały, nie funkcjonuje, jest bezprawne jego przyznawanie, 

nie chodzi mi o to, co było przed marcem 2016 roku tylko o to co się dzieje po marcu 2016. 

Na jakiej zasadzie realizuje Pan Przewodniczący to zadanie z pełną świadomością.  

Wiceprzewodniczący Rafał Czajka poprosił Wiceprezydenta Miasta o odpowiedź na pierwsze 

pytanie. 

Pan Andrzej Kacperek: moja prośba o złożenie zapytania na piśmie nie jest przypadkowa. 

Pojęcie zwrotu jest pojęciem szerokim. Na tak sprecyzowane pytanie trudno udzielić wiążącej 

odpowiedzi. Dlatego prosiłem aby pan zechciał na piśmie złożyć to zapytanie.  

Pan Piotr Gajda: chodzi mi o zwrot konkretnych budynków, czy były jakiekolwiek budynki 

zwracane osobom prywatnym z tytułu wyroków sądowych, powiedzmy w ostatnich 3 latach. 

Proszę o konkretną odpowiedź, pytanie padło najpierw na komisji, potem na sesji i nadal nie 

mam odpowiedzi. 

Pan Rafał Czajka: proszę zadać to pytanie w formie pisemnej. 

Pan Piotr Gajda stwierdził, że zgodnie ze Statutem miasta to radny decyduje w jakiej formie 

złoży wniosek i spytał, czy pani prawnik może się odnieść, czy takie działanie jest zasadne. 

Pani Anna Karlińska – radca prawny odpowiedziała, że w tej kwestii wypowie się na piśmie. 

Pan Marian Błaszczyński - pytanie dotyczące miejsca dla radnego w okręgu: pytanie jest 

bezzasadne, ponieważ pan Gajda kilka minut temu zgodził się ze wszystkimi odpowiedziami        

i sformułowaniami zawartymi w wypowiedzi radnego Jana Dziemdziory.  

 

Pan Piotr Gajda: nie rozumiem odpowiedzi Pana Przewodniczącego, proszę o krótką odpowiedź 

na moje pytanie, które było znacznie szersze, wykraczało poza zgłoszenie pana radnego 

Dziemdziory. 

Pan Marian Błaszczyński: pan radny Dziemdziora dokładnie powiedział jak pełni swój dyżur. 

Zgłasza się do niego mieszkaniec, spotyka się z nim w określonym miejscu i załatwia problem. 

Natomiast, jeśli panu chodzi konkretnie o miejsce to po konsultacji z Prezydentem – to 

informacja dla wszystkich radnych - jeżeli jest taka potrzeba to mamy dwa obiekty, z jednej 

strony torów i z drugiej strony. W każdej chwili może Pan uzyskać krzesło, stół, w Urzędzie na 

ul. Szkolnej oraz w budynku Urzędu przy Pasażu Rudowskiego. 

 Pan Krzysztof Byczyński: większość ławek w Parku ks. J. Poniatowskiego była zniszczona        

i na tyle zdewastowana, że po demontażu uległa likwidacji. Te jeszcze przydatne zostały 

postawione w miejsce uszkodzonych, w innych, różnych lokalizacjach miasta ( kilka sztuk).   

 Na pytanie o wynagrodzenie wicedyrektora i dyrektora Muzeum odpowiedź nie została 

udzielona (z uwagi na poufność informacji tego rodzaju). 
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 Pan Krzysztof Byczyński - pytanie dotyczące chodnika przy ul. Wojska Polskiego: zakres 

remontu ograniczamy jedynie do pasa jezdnego. Krawężniki wymienione są dlatego, by 

można było położyć warstwę asfaltu. Zakres był uzgodniony z panem Prezydentem, 

perspektywicznie jest potrzebny w celu poprawy wizerunku miasta.  

 Pan Wojciech Bonarski (Referat Kultury, Sportu i Promocji Miasta) - pytanie dotyczące 

publikacji Piotrków i Piotrkowianie: pani kierownik Referatu Kultury, Sportu i Promocji 

Miasta przebywa na urlopie, odpowiedź zostanie przygotowana i przekazana w terminie 

późniejszym. 

 Pani Jolanta Kopeć - pytanie dotyczące spotkania ze stowarzyszeniami: nieobecność 

kierownika Referatu Kultury, Sportu i Promocji Miasta sprawiła, że nie mogłam odbyć tego 

spotkania. Uważam, że jest ono na tyle istotne, że szefowa tego Referatu powinna wziąć w 

nim udział. Pani Ilona Patyk wróci na początku października i spotkanie zostanie 

zorganizowane.  

Odpowiedzi na pytania pani Marleny Wężyk – Głowackiej: 

Pan Krzysztof Byczyński powiedział: 

 termin naprawy placu zabaw przy ul. Sulejowskiej 39/41 - przed sezonem letnim w 2017 r. 

 ZDiUM nie otrzymał jeszcze zgody Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na wycinkę drzew na 

placu zabaw przy ul. Sulejowskiej 39/41. 

 

 

Odpowiedzi na pytania pana Mariusza Staszka: 

 

 Wiceprezydent Miasta Andrzej Kacperek - bliższe informacje o planowanym osiedleniu 

repatriantów w Piotrkowie: w czerwcu br. podjęto uchwałę, na mocy której zaproszono 7 

rodzin do osiedlenia się w Piotrkowie, repatriantów w rozumieniu tej ustawy, którzy 

zamieszkują w azjatyckiej części Rosji i w byłych azjatyckich republikach Związku 

Radzieckiego. Dnia 06.09.1916 r. zawarliśmy z Wojewodą Łódzkim 7 porozumień 

dotyczących remontu wskazanych w uchwale lokali, wysokości dotacji jaka przysługuje 

gminie na remont poszczególnego lokalu. Mamy decyzje potwierdzającą miastu dotację      

w wysokości ponad 973.000,00 zł. Towarzystwo Budownictwa Społecznego przygotowuje 

się do przeprowadzenia remontów 7 lokali, które zostaną zakończone do końca bieżącego 

roku. Kwota obejmuje nie tylko remont mieszkania, również wyposażenie lokali i sprzęt, 

który zapewni prawidłowe funkcjonowanie rodzinom. We wnioskach, które składaliśmy do 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wskazaliśmy, po uprzednich rozmowach 

z wybranymi przedsiębiorcami, jakie preferowalibyśmy zawody którymi legitymowaliby się 

zaproszeni rodacy oraz który pozwoliłby im na łatwiejsze znalezienie pracy.   

o Uzyskaliśmy potwierdzenie imienne tych 7 rodzin, do Piotrkowa przybędzie 20 lub 21 osób, 

które pojawią się w I kwartale przyszłego roku. Rodziny te uzyskały z MSWiA informację 

wskazującą na miasto i poszczególne lokale, osoby te musza wyrazić zgodę na przyjęcie 

zaproszenia i one określą termin, w którym pojawią się w naszym mieście. Pięć rodzin 
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pochodzi z Kazachstanu a dwie z Uzbekistanu. W gronie tym są osoby, które ukończyły 

studia wyższe na polskich uczelniach, między innymi są: radca prawny, lekarz, stomatolog i 

nauczycielka. Środków pieniężnych z dotacji może nie wystarczyć, zwróciliśmy się wiec z 

prośbą do kilku firm o wsparcie naszych działań, jeśli chodzi o wyposażenie. Kilka z tych 

osób, biorąc pod uwagę wykonywane zawody, znajdzie zatrudnienie w Piotrkowie, dla 

dzieci gwarantujemy przedszkola, szkoły, dodatkowe zajęcia z języka polskiego, zapewnimy 

możliwość korzystania z placówek kultury, sportu i rekreacji. 

 Pan Dariusz Cłapa powiedział, że odstrzał dzików przeprowadzą członkowie Koła 

Łowieckiego, które będzie świadczyło tą usługę dla miasta, są trzy decyzje na odstrzał 

dzików.  

 Na pytanie czy ul. Rolnicza zostanie naprawiona w ramach gwarancji w miejscu, gdzie 

aktualnie jest wykop / chodzi o przyłącze, które robił mieszkaniec lub inwestor, jezdnia 

została rozkopana, kto ją naprawi i w jaki sposób / - odpowiedź na piśmie.  

 

Odpowiedzi na pytania pani Wiesławy Olejnik:  

Pan Krzysztof Byczyński powiedział:  

 w sprawie kostki ze ścieżki rowerowej z ul. Sikorskiego - wykonawca ma zawartą z nami 

umowę, zostanie wyłożona nowa nawierzchnia, starą kostkę zabierała firma; 

 w sprawie remontu przy ul. Trzcińskiej – nie wiemy co tam jest wykonywane, zostanie to 

sprawdzone;  

Pani Agnieszka Kosela powiedziała:  

 w sprawie zawrotki (pętli) dla autobusów MZK - prowadzimy procedurę zmierzającą do 

pozyskania terenu pod pętlę autobusową, procedura jest w toku.  

Odpowiedzi na pytania pana Lecha Kaźmierczaka: 

 Pan Krzysztof Byczyński poinformował:  

- odnośnie budynku na ul. Wojska Polskiego 23 zostało skierowane pismo do Inspektora 

Nadzoru Budowlanego, aby dokonał ponownego sprawdzenia nieruchomości, stan 

techniczny kamienicy się pogarsza i zostanie ponownie sprawdzona.  

- w sprawie wykonania przejścia dla pieszych przy ul. Wiejskiej, są pewne warunki 

techniczne, które trzeba zachować, nie w każdym miejscu może ono być. Wrócimy do 

tematu na następnej komisji.  

Odpowiedzi na pytania pana Jana Dziemdziory: 

 Pan Krzysztof Byczyński - cel wymiany krawężników przy ul. Wojska Polskiego: zakres 

remontu ograniczamy jedynie do pasa jezdnego. Krawężniki wymienione są dlatego, by 

można było położyć warstwę asfaltu.  
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 Pan Krzysztof Byczyński - ciąg pieszo-rowerowy przy ul. Rolniczej: znak zakazu 

zatrzymywania się został postawiony na wniosek mieszkańców posesji, którzy mieli 

problem z dojazdem do własnej posesji, jest to obszar który jest narażony na wzmożony 

ruch drogowy w okresie świąt takich jak 1 listopada.  

 Pan Adam Karzewnik - w sprawie kolein na Wojska Polskiego na wys. nr 91, powiedział: 

jeśli to dotyczy inwestycji, którą prowadzimy i jeśli to wykracza poza jej zakres to 

spróbujemy to naprawić w ramach remontu. 

 Pan Adam Karzewnik w sprawie obniżenia krawężników na ścieżce rowerowej przy ul. 

Sikorskiego powiedział: jeśli wymaga to poprawy to po sprawdzeniu zostanie 

wyegzekwowane. 

Odpowiedzi na pytania pana Bronisława Brylskiego: 

 Pan Radosław Kaczmarek – brak osoby towarzyszącej Aleksandrze Danielak uczennicy        

I LO, która doskonale zdała maturę na gali we Wrocławiu: na tego typu uroczystości jak gala 

we Wrocławiu jeżdżą dyrektorzy lub wychowawcy klas, sporadycznie jeżdżę ja. Trudno jest 

mi wytłumaczyć, pierwszy raz się zdarzyło, że nikt nie pojechał. Wyjaśnię to z dyrektorem 

szkoły.  

 Pan Adam Karzewnik - w sprawie terenu Metalplastu i składu węgla po drugiej stronie        

ul. Próchnika: konserwator zabytków koresponduje z Ministerstwem Kultury na ten temat, 

jak będzie informacja zostanie Państwu przekazana. Dla właściciela obiektu wydana została 

decyzja uporządkowania tego terenu. Właściciel zgłoszenie zrobił do Referatu Architektury, 

a Referat wystąpił o uzupełnienie zgłoszenia. 

Odpowiedzi na pytania pana Rafała Czajki: 

 Pan Krzysztof Byczyński – parkingi przy Polo-Markecie: parking przed Polo Marketem jeśli 

jest w pasie drogowym należy do nas. Drugi parking, ponieważ nie jest w pasie drogowym, 

nie jest w gestii Zarządu Dróg. Sprawdzimy to. 

 Place zabaw – następny przetarg będzie przeprowadzony. Cyklicznie dalszy harmonogram 

napraw będzie realizowany. 

Pan Andrzej Kacperek: moje stanowisko jest proste. Chciałbym, żeby pan radny doprecyzował, 

jeśli mamy udzielić prawdziwej informacji. Kwestia zwrotu jest pojęciem szerokim. O jakie 

zwroty sądowe panu chodzi, sądów administracyjnych czy sadów powszechnych? W trybie 

administracyjnym czy może dekretu Bieruta, czy innym ? 

Pan Piotr Gajda: chcę wszystkie sądy, wszystkie rodzaje spraw.  

Pani Anna Karlińska – radca prawny: z tego co pamiętam, są dwie sprawy, którymi w ostatnich 

latach zajmowaliśmy się. Pierwsza dotyczy nieruchomości położonej na rogu ul. Wojska 

Polskiego i Sienkiewicza. Po wieloletnich procesach miasto uzyskało korzystne rozstrzygnięcie. 

Druga sprawa dotyczy nieruchomości poł. przy Wojska Polskiego 64. Wczoraj, w pierwszej 
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instancji, sąd wydał korzystny dla nas wyrok. Oczywiście jeszcze dalej musimy się liczyć z 

apelacją, nie mogę zagwarantować, jaki będzie efekt końcowy.  

Pan Piotr Gajda: Dziękuję bardzo. Cieszę się, że sprawa zwrotu w pierwszym przypadku została 

rozstrzygnięta korzystnie dla miasta.  

Punkt 11 

Sprawy różne. 

Pan Jan Dziemdziora: w nawiązaniu do sprawy dotyczącej stawek za odbiór odpadów 

komunalnych stwierdzam i informuję, że narasta problem z odbiorem odpadów jakimi są zużyte 

opony.  

Pan Piotr Gajda: Chciałbym pochwalić  pana Przewodniczącego Mariana Błaszczyńskiego gdyż 

rzeczywiście dokonał zwrotu 100 zł, wpłacił na szczytny cel. Moja zasługa, że szczytny cel został 

wsparty. Ta sprawa zostaje zamknięta. 

Następnie pan Piotr Gajda poruszył kwestię obecności i spóźnień radnych na komisje i sesje, 

mówiąc: Sądziłem, że będziemy wszyscy przychodzić normalnie na komisję, sesję, widzimy jaka 

jest frekwencja i z prawicy a z lewicy nie powiem bo praktycznie cała i tu pochwała następna. 

Lewica od dłuższego czasu nie wychodzi oprócz jednego elektrona, który lata po całym urzędzie 

cały czas ale wraca. A jak z prawicy uciekną to już w ogóle nie wracają. Chodzi o powagę. Na 

ostatniej Komisji Kultury byłem szczęśliwy bo przychodzę i pełna Komisja Kultury, pan 

Przewodniczący siedzi z boku przy stoliku. Patrzę radny Janik się spóźnił dostał reprymendę 

zdrową, 16 minut spóźnienia. Nadmiar szczęścia nie trwał długo, bo pan Przewodniczący uciekł i 

20 minut później już go nie było. Następna komisja połączona komisja gospodarcza z budżetową 

i co się dzieje, radni lewicy siedzą w komplecie oprócz jednego radnego, który fruwa po urzędzie 

i wraca, a pozostali uciekają. Jest to kwestia traktowania poważnego Rady. Ja w formie dowcipu 

to robię, ale od następnych komisji zakładam zeszyt i wypisuję kto, kiedy przychodzi, odchodzi i 

jak się zachowuje i czy przyjmuje te pieniążki za coś czego nie zrobił. Apeluję do wszystkich 

Państwa abyśmy poważnie się traktowali, żeby nie było tych pustych ławek, bo przychodzicie  

załatwiać sprawy mieszkańców a to co się dzieje jest niepoważne.  

Uznałem, że druga sprawa jest na tyle poważna, że poczekam aż wróci pan Prezydent, ponieważ 

działania te dotyczą nie jednego urzędnika a trochę większej grupy. Chciałbym abyśmy się tym 

problemem zajęli i aby pan Prezydent jednak pochylił się nad zachowaniem swoich 

pracowników, aby przestali podsłuchiwać, nagrania roznosić i kazać odsłuchiwać nawet 

wyższym urzędnikom państwowym. Ja też mam nagrania i nie chodzę i nie pokazuję tego. Ale 

nie robię tego, bo jest to nielegalne a pracownicy pana Prezydenta chodzą i roznoszą i innym się 

chwalą. Jest to niepoważne traktowanie Urzędu-instytucji miasta. Chciałbym aby pan Prezydent 

był przy tym i osobiście się dowiedział co się dzieje, jak są radni traktowani.  

Pan Marian Błaszczyński: Powiedział pan nieprawdę od początku do końca, jeśli chodzi o moją 

osobę, po pierwsze nie 100 zł, a po drugie nie miało to żadnego związku z komisją, to nie była 

żadna rekompensata.  
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Po drugie: bardzo dziękuję za dzisiejszą pracę moim zastępcom i dziękuję wszystkim radnym, 

którzy przychodzą przygotowani na sesje, na komisje i chciałem napiętnować pana radnego 

Gajdę, który na Komisji Kultury najpierw nie głosował nad protokołem z poprzedniej komisji 

mówiąc, że nie miał czasu się z nim zapoznać, a później - kiedy już praktycznie pani 

Przewodnicząca komisji zakończyła obrady - przypomniało mu się, że on nie zwrócił uwagi i 

zapomniał coś tam w punkcie 6-tym. Wtedy dopiero, nie mogąc patrzeć na pana ignorancję, 

wyszedłem. 

Następna bardzo istotna sprawa, to co powiedział dzisiaj pan przewodniczący Czajka, bardzo 

serdecznie proszę, abyśmy przestali robić komedię z naszych posiedzeń, nie wzorujmy się na 

innych gremiach. Dziś stałem z boku i obserwowałem, jestem załamany postawą niektórych 

osób. Natomiast, jak pan już zakłada ten zeszyt, to chcę panu powiedzieć, że prezydium w dniu 

dzisiejszym jest bardzo zaniepokojone, gdzie jest pan radny Lorek. Wszystkie sytuację 

kontrolujemy natomiast w ogóle nie wiemy gdzie jest pan Lorek. Gdyby pan wiedział, czy mu się 

coś złego nie stało, to prosimy o tą informację.  

Pani Wiesława Olejnik: Temat dotyczący nowych urządzeń, które widzimy na naszych stołach, 

chciałam zapytać jakie one mają funkcje. Czy szkolenie byłoby nam potrzebne, bo jak 

widzieliśmy nie zawsze gra, a mikrofon przeznaczony dla gości tym bardziej nie gra. Parę minut 

wypowiedzi prezesa Rżanka było słyszalne później już nie. Chciałabym zapytać czy te nowe 

urządzenia (mikrofony) umożliwiają, jeżeli nie nagrywanie sesji obrad Rady Miasta, czy 

umożliwiają w jakiś sposób podłączenie się. Czy jest możliwość, żeby kamery weszły na teren 

naszych obrad. Chodzi mi o przejrzystość obrad.  

Kolejne pytanie odnośnie wyrażenia zgody na to aby pewne materiały dotyczące komisji, sesji, 

były mi przesyłane na skrzynkę mailową. Ja i myślę wielu naszych kolegów, dostajemy już te 

treści na skrzynki mailowe. Rozumiem panie z obsługi Biura Rady, że nie zawsze te skrzynki 

przyjmują wszelkie treści ze względu na ich pojemność. Czy te adresy mailowe, które zostały 

wskazane czy je dostaniemy ? Czy dostaniemy także niezależnie od tych wysłanych drogą 

mailową materiały na papierze ? 

Pan Piotr Gajda: przykro mi, ale mogę powiedzieć panie Przewodniczący, że pan jest kłamcą. 

Pan powiedział, że protokołu nie przeczytałem, właśnie odnośnie protokołu zgłaszałem uwagi to 

świadczy o tym jak pan jest obecny na komisji, chyba gdzieś indziej pana myśli błądzą, niestety 

proszę o przeprosiny. Bo właśnie mówiłem o protokole i jako jeden jedyny przeczytałem go. Pan 

skłamał i proszę o przeprosiny. 

Pani Wiesława Olejnik: podpisałam się, że otrzymam pewne wiadomości na skrzynkę mailowa, a 

nie mam tego adresu. Czy ktoś mi go da i czy będziemy otrzymywać również drukowane 

materiały, czy nie.  

Pani Beata Szulc – kierownik Biura Rady Miasta: otrzymacie Państwo adresy, pierwszym 

krokiem było zapytanie czy wyrażacie na to zgodę. Papierowej wersji wolelibyśmy uniknąć, ale 

jeśli radny zgłosi wolę otrzymywania papierowej wersji to ją otrzyma.  
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Sekretarz Bogdan Munik: sprzęt został wymieniony ze względu na jego wiek oraz ilość kabli. 

Nowy system został w tym tygodniu pierwszy raz uruchomiony zatem przepraszamy za pewne 

niedociągnięcia, które w trakcie sesji wystąpiły. Sprzęt zostanie skorygowany. To urządzenie, jak 

i poprzednie pozwala na nagrywanie obrad przez Biuro Rady Miasta celem odtworzenia w 

protokole, jak i również dziennikarze nagrywają to dla swoich potrzeb. Nagrywany jest tylko i 

wyłącznie głos. Zakup elementów dotyczących nagrywania online z sesji to koszt około 150-200 

tys. zł na tego typu relację. Urząd Marszałkowski onegdaj się na to zdecydował i na dzień 

dzisiejszy się wycofał z tej racji, że oglądalność była zero z kawałkiem procenta. Mieszkańcy w 

czasie kiedy sesja trwa pracują więc oglądalność jest minimalna. Jeżeli chodzi o kwestię 

elektronicznej komunikacji z Państwem radnymi, być może osiągniemy w pewnym rodzaju 

oszczędności, o których często Państwo mówicie, w kosztach bieżącego funkcjonowania. Jeśli 

ktoś z radnych stwierdzi, że woli formę papierową to będzie ją otrzymywać. Zależy to od 

Państwa woli jaką formę przyjmiemy. Jeżeli będzie zgoda to będziemy to robili, jeżeli ktoś z 

radnych stwierdzi, że woli formę papierową to będziemy stosowali do tego radnego formę 

papierową.  

Pan Piotr Gajda: nie chcemy aby transmisja była online, wystarczy aby telewizja Piotrków 

transmitowała materiał z sesji. Nie było by to 100.000,00 zł. tylko praktycznie żadne koszty.     

Pan Adam Karzewnik: informuję, że zamierzam się zwrócić do pana Przewodniczącego o 

delegowanie do składu komisji konkursowej związanej z wyłonieniem dzierżawcy majątku 

ciepłowniczego osób, które są zainteresowane tym tematem. Proszę o delegowanie swoich 

przedstawicieli, zwrócę się o to na piśmie.  

Pan Łukasz Janik: proszę rozważyć panie Prezydencie aby jednak nie dzierżawić ciepłowni, bo 

jak sam pan powiedział firma prywatna musi na tym zarobić. Chodzi mi o to aby pozostało to w 

zasobach miejskich jako miasta, aby nie dzierżawiła tego osoba prywatna. 

Pan Adam Karzewnik: majątek dzierżawiony pozostaje w zasobach miasta.  

Następnie Przewodniczący Marian Błaszczyński odczytał wyniki głosowania w Budżecie 

Obywatelskim w 2016 r.: 

W rejonie I: boisko wielofunkcyjne z bieżnią i skocznią przy SP nr 5, w rejonie II: modernizacja i 

rozbudowa boiska przy ZSP nr 1, w rejonie III: „Pioma 2017” boisko wielofunkcyjne przy 

Zespole Szkół nr 2, rejon 4: droga wjazdowa z ul. Łódzkiej na teren osiedla Łódzka-Sadowa. 

Ponadto Przewodniczący Marian Błaszczyński poinformował, że: 

 wpłynęła informacja od firmy „Kandy” w Piotrkowie Trybunalskim o tym, iż firma ta została 

nagrodzona Medalem Europejskim za swój produkt - kremowe nadzienie Lauretta, 

produkowane na potrzeby przemysłu cukierniczego.  

 Towarzystwo Przyjaciół Piotrkowa Trybunalskiego zwróciło się z prośbą o zgłaszanie się 

Państwa radnych lub innych osób mających prestiż społeczny, o to aby zechciały się 

wpisywać na listę dyżurujących przed cmentarzami w dniach: 30 i 31 października oraz 1 

listopada br. 
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 Radni Rady Miasta otrzymali od pana Jana Dziemdziory kartkę z pozdrowieniami z nad 

morza oraz od Ludomira Penciny ze Stanów Zjednoczonych.  

 

 Punkt 12 

Zamknięcie obrad XXVI Sesji. 

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Marian Błaszczyński zamknął 

obrady XXVI Sesji Rady Miasta. 

 

 

 

 

 

Protokołowała: 

Aleksandra Rogalska 

 

 

 

 

 


