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PROTOKÓŁ NR XXVII/16    

z XXVII Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, 

która odbyła się w siedzibie Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim, 

ul. Pasaż Karola Rudowskiego 10 

w dniu 26 października 2016 roku w godz. 9.00 -14.45 

 

Punkt 1 

 

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

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

Stwierdził, że w Sesji uczestniczy obecnie 22 radnych, co wobec ustawowej liczby 23 radnych 

stanowi quorum, przy którym Rada Miasta może obradować i podejmować prawomocne 

uchwały. 

 

Radni obecni na XXVII 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 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta pan Marian Błaszczyński powitał radnych Rady Miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego, Prezydenta Miasta Krzysztofa Chojniaka, Wiceprezydentów Adama 

Karzewnika i Andrzeja Kacperka, Sekretarza Miasta Bogdana Munika 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 XXVI 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. przystąpienia do sporządzenia zmiany w Uchwale Nr VIII/110/2003 Rady Miasta  

w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 4 czerwca 2003 r. w sprawie zmian fragmentów 

miejscowego planu ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego, dotyczących jednostek urbanistycznych: 11.7.O3.R, 11.8.O1.R, 

11.14.O1.R, 11.15.E3.R, 11.16.O1.R; 

4.4. zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego” (zał. 1 i 2 w wersji elektronicznej); 

4.5. przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości, położonych w Piotrkowie 

Trybunalskim przy: ul. Orlej 11- Ciepłownia C-1, ul. Rolnicza 75 – Ciepłownia C-2; 

4.6. przyjęcia Programu Rewitalizacji Miasta Piotrkowa Trybunalskiego do 2023 roku; 

4.7. zmiany uchwały w sprawie określenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego; 

4.8. zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości; 

4.9. ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w granicach 

administracyjnych Piotrkowa Trybunalskiego i gmin sąsiadujących, które przystąpiły do 

porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego oraz cen i 

opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego, wykonywane 

przez Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim; 

4.10. przeprowadzenia konsultacji społecznych propozycji zmiany granic: Osiedla 

Przyszłość, Osiedla Leśna, Osiedla Wyzwolenia, Osiedla Starówka, Osiedla 

Piastowskie, Osiedla Krakowskie Przedmieście-Sulejowska, Osiedla Wronia, Osiedla 

Południe, Osiedla Belzacka, Osiedla Słowackiego Północ, Osiedla Łódzka-Wysoka-

Sadowa, Osiedla Armii Krajowej oraz zmiany nazwy Osiedla Starówka; 

4.11. zmiany uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych 

na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

 

5. Interpelacje oraz zapytania i wnioski radnych. 

6. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych Prezydenta Miasta i Przewodniczącego Rady 

Miasta złożonych Wojewodzie Łódzkiemu. 

7. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych Przewodniczącemu Rady Miasta. 

8. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych Prezydentowi Miasta. 
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9. Protokół zespołu kontrolnego Komisji Rewizyjnej z kontroli Warsztatów Terapii Zajęciowej 

przy Stowarzyszeniu Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym w Piotrkowie 

Trybunalskim. 

10. Protokół zespołu kontrolnego Komisji Rewizyjnej z kontroli Ośrodka Działań Artystycznych 

w Piotrkowie Trybunalskim. 

11. Informacja z działalności Prezydenta Miasta między sesjami. 

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

sesjami. 

13. Odpowiedzi na zapytania radnych. 

14. Sprawy różne. 

15. Zamknięcie obrad XXVII Sesji. 

 

       Przewodniczący Marian Błaszczyński – wprowadził następujące autopoprawki: „W punkcie 

4.1 – Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta z dn.21.10.2016 r., w punkcie 4.2 – 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2016 rok wraz z autopoprawką 

Prezydenta Miasta z dn.21.10.2016 r., w punkcie 4.6. – Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia 

Programu Rewitalizacji Miasta Piotrkowa Trybunalskiego do 2023 roku wraz z I i II 

autopoprawką Prezydenta Miasta oraz 

w punkcie 4.10 – Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych 

propozycji zmiany granic: Osiedla Przyszłość, Osiedla Leśna, Osiedla Wyzwolenia, Osiedla 

Starówka, Osiedla Piastowskie, Osiedla Krakowskie Przedmieście-Sulejowska, Osiedla Wronia, 

Osiedla Południe, Osiedla Belzacka, Osiedla Słowackiego Północ, Osiedla Łódzka-Wysoka-

Sadowa, Osiedla Armii Krajowej oraz zmiany nazwy Osiedla Starówka wraz z autopoprawką 

Komisji Statutowo-Regulaminowej, która opracowała projekt uchwały. 

Przewodniczący Rady Miasta poddał porządek obrad XXVII Sesji Rady Miasta pod głosowanie. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (23-0-0) Rada Miasta przyjęła porządek 

posiedzenie XXVII Sesji w następującym brzmieniu: 

                                               

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie zmian do porządku obrad. 

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

4. Podjęcie uchwał w sprawie: 

4.1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego  

wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta z dn.21.10.2016 r. ; 

4.2. zmiany budżetu miasta na 2016 rok wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta  

z dn.21.10.2016 r.; 

4.3. przystąpienia do sporządzenia zmiany w Uchwale Nr VIII/110/2003 Rady Miasta  

w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 4 czerwca 2003 r. w sprawie zmian fragmentów 

miejscowego planu ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego, dotyczących jednostek urbanistycznych: 11.7.O3.R, 11.8.O1.R, 

11.14.O1.R, 11.15.E3.R, 11.16.O1.R; 
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4.4. zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego” (zał. 1 i 2 w wersji elektronicznej); 

4.5. przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości, położonych w Piotrkowie 

Trybunalskim przy: ul. Orlej 11- Ciepłownia C-1, ul. Rolnicza 75 – Ciepłownia C-2; 

4.6. przyjęcia Programu Rewitalizacji Miasta Piotrkowa Trybunalskiego do 2023 roku  

wraz z I i II autopoprawką Prezydenta Miasta (materiał w wersji elektronicznej); 

4.7. zmiany uchwały w sprawie określenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego; 

4.8. zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości; 

4.9. ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego  

w granicach administracyjnych Piotrkowa Trybunalskiego i gmin sąsiadujących, które 

przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu 

zbiorowego oraz cen i opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu 

zbiorowego, wykonywane przez Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o.  

w Piotrkowie Trybunalskim; 

4.10. przeprowadzenia konsultacji społecznych propozycji zmiany granic: Osiedla 

Przyszłość, Osiedla Leśna, Osiedla Wyzwolenia, Osiedla Starówka, Osiedla 

Piastowskie, Osiedla Krakowskie Przedmieście-Sulejowska, Osiedla Wronia, Osiedla 

Południe, Osiedla Belzacka, Osiedla Słowackiego Północ, Osiedla Łódzka-Wysoka-

Sadowa, Osiedla Armii Krajowej oraz zmiany nazwy Osiedla Starówka - projekt z 

autopoprawką; 

4.11. zmiany uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych 

na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

 

5. Interpelacje oraz zapytania i wnioski radnych. 

6. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych Prezydenta Miasta i Przewodniczącego Rady 

Miasta złożonych Wojewodzie Łódzkiemu. 

7. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych Przewodniczącemu Rady Miasta. 

8. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych Prezydentowi Miasta. 

9. Protokół zespołu kontrolnego Komisji Rewizyjnej z kontroli Warsztatów Terapii Zajęciowej 

przy Stowarzyszeniu Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym w Piotrkowie 

Trybunalskim. 

10. Protokół zespołu kontrolnego Komisji Rewizyjnej z kontroli Ośrodka Działań Artystycznych 

w Piotrkowie Trybunalskim. 

11. Informacja z działalności Prezydenta Miasta między sesjami. 

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

sesjami. 

13. Odpowiedzi na zapytania radnych. 

14. Sprawy różne. 

15. Zamknięcie obrad XXVII Sesji. 
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Punkt 3 

 

Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (23-0-0) Rada Miasta przyjęła protokół z XXVI 

Sesji Rady Miasta. 

 

Pan Piotr Gajda powiedział, że na poprzedniej Sesji nastąpiło naruszenie regulaminu Rady 

Miasta z powodu używania czerwonego przycisku, wyłączającego mikrofon, przez 

Wiceprzewodniczącego Rady pana Czajkę i poprosił o podanie podstawy prawnej używania tego 

typu urządzenia, gdyż Regulamin Rady Miasta jasno wskazuje w jakiej formie ma być odebrany 

głos radnemu. 

Przewodniczący Marian Błaszczyński odpowiedział, że podstawa prawna będzie przygotowana. 

Na ten temat będziemy rozmawiać w sprawach różnych.   

 

Punkt 4 

Podjęcie uchwał. 

 

Punkt 4.1 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta z dnia 21.10.2016 r. 

 

Opinie komisji: 

Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia negatywna ( projekt bez 

autopoprawki ) 

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna ( projekt z autopoprawką ) 

 

Pan Tomasz Sokalski: W tym roku przeznaczone było 700 tys. zł na nową bibliotekę, 

wykorzystane zostało 220 tys. zł, reszta pieniędzy przechodzi na rok następny. Co konkretnie 

zostało zrobione za kwotę 220 tys. zł ?  

Pani Małgorzata Majczyna - dyrektor Biura Inwestycji i Remontów odpowiedziała, że w 

bieżącym roku zapłacono firmie projektowej za projekt zamienny, który uwzględnia na 

pierwszym piętrze miejsce dla centrum innowacji techniki oraz zapłacono firmie za usługi 

geodezyjne, tj. wytyczenie osi głównych biblioteki.  

Pan Tomasz Sokalski: Jaki udział w tej kwocie miały obie usługi oraz czego konkretnie dotyczył 

projekt zamienny. Czy w ramach tego projektu, który był wcześniej zrobiony, za ponad 1mln 200 

tys. zł, można było to pozostawić i nie wydawać pieniędzy na projekt zamienny ?  

Pani Małgorzata Majczyna powiedziała, że zmieniły się funkcje pierwszego piętra i w ślad za 

zmianami w architekturze i konstrukcji szły wszystkie projekty branżowe, większość projektu 

podstawowego została. Zmiana spowodowana była umieszczeniem nowej funkcji na pierwszym  

piętrze. Ponadto w pozwoleniu zamiennym konserwator dodatkowo nałożył nowy obowiązek 
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uprzednich badań archeologicznych. Pierwsza usługa kosztowała 199.260,00 zł, a druga   

8.487,00 zł.  

Pan Piotr Gajda powiedział, że w dniu 25.10.br. odbyła się prezentacja na temat budowy nowej 

biblioteki. Zapytano tam, czy w związku z wprowadzeniem nowego zadania jest jakikolwiek 

szacunek jaka będzie cena urządzenia owego centrum? Okazało się, że nie ma takiego szacunku. 

Kolejne pytanie dotyczyło tego czy wykonawca projektu wie w jakim mieście w Polsce oprócz 

Warszawy to zadanie zostało zrealizowane z powodzeniem. „Kilka gmin w Polsce wielkości 

Piotrkowa podejmowało takie działania i wszystkie projekty upadły. Nie było możliwości 

realizacji zadania ani popytu na taką usługę. Projektodawca jako przykład podał miasto Sopot, 

sprawdziłem dokładnie, nie ma niczego takiego w Sopocie. Moje pytanie brzmi jak została 

przygotowana ta prezentacja ? Projekt jest nieprzemyślany, obciąży kosztami gminę i nie będzie 

żadnego efektu. Główny podmiot, który miał współinwestować wycofał się. Proszę o porządne 

przygotowanie projektu.” 

Pan Adam Karzewnik Wiceprezydent Miasta: żaden podmiot nie był pierwotnie realizatorem 

tego zadania tylko gmina. Myślę że chodzi panu o Archiwum. z którym rozmawialiśmy aby 

wspólnie zrealizować bibliotekę ale Archiwum się wycofało. Nie musieli lecz mogli zrealizować 

to z nami. W kwestii niezasadności realizacji takiego centrum nauki – sprawdziłem, takich 

centrów jest bardzo dużo, opinie ludzi odwiedzających je są bardzo pozytywne. Prezentacja 

projektu moim zdaniem była przygotowana profesjonalnie, przedstawione zostały wszelkie 

aspekty związane z realizacją tego przedsięwzięcia. Jego realizacja jest ze wszech miar 

pożyteczna dla miasta. Poprawi wizerunek tej części miasta i miasta jako całości. 

Pan Piotr Gajda: Zadałem pytanie w jakim mieście realizowane są tego typu zadania. 

Prowadzący odpowiedział, że w Sopocie. Proponuję znaleźć, czy takie zadanie to miasto 

realizuje. Takie zadanie realizuje Gdynia i Gdańsk. Odwiedziłem w czasie wakacji te instalacje    

i wiem jaki jest nakład kosztów na to. Piotrków nie jest w stanie udźwignąć tego zadania, 

ponieważ nie ma potencjału naukowego, który by zapewniał obsługę tego typu inwestycji, 

bieżącą i nowelizację, koszty są olbrzymie. Wprowadzenie innowacyjnych wystaw aby 

podtrzymywać zainteresowanie centrum jest kosztowne. Chciałbym zapytać, czy wie pan gdzie 

jest taka instalacja w najbliższej okolicy Piotrkowa ? Tworzymy coś co w tym terenie nie jest 

realne, ponieważ mamy już konkurencję i to dobrą konkurencję. Prosiłem projektanta aby 

powiedział jaki jest szacunkowy koszt wykonania takiej instalacji. Staram się podejść realnie do 

zadania. Taka rzecz byłaby bardzo pomocna dla uczniów tylko czy jest nas na to stać. Nie 

potrzebujemy tak olbrzymiej biblioteki, budynek nie zostanie nawet wypełniony statutowymi 

zadaniami biblioteki. Zadanie to przerasta naszą gminę. Materiał, z którego zaprojektowano 

bibliotekę jest bardzo drogi. Obok biblioteki stoi budynek, w który miasto inwestowało w latach 

90-tych, pieniądze zostały utopione a budynek do tej pory stoi niewykorzystany. Zadaniem 

radnych jest wskazywanie potrzeb panu Prezydentowi, na dziś trzeba załatwić sprawę ciepłowni 

oraz budownictwo socjalne. Proszę wskazać źródło finansowania biblioteki, które nie zaprzepaści 

pozostałych zadań, które powinny być zrealizowane w pierwszej kolejności.  

Pani Renata Wojtczak - dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej: W statucie naszej Biblioteki są 

wpisywane funkcje edukacyjne poza działalnością podstawową czyli udostępnianie, gromadzenie 
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zbiorów, działalność informacyjna. Pan Piotr korzysta z tych usług i wie co robimy i jakimi 

jesteśmy fachowcami.  Powinniśmy pracować w godnych warunkach. To jak wygląda nasze 

zaplecze użytkownicy nie wiedzą. Na kolejnej Komisji Kultury proszę o przejście się po całej 

Bibliotece i obejrzenie jak wygląda nasza praca na zapleczu. Zajęcia, spotkania odbywają się w 

pokojach biurowych. Nie jesteśmy biblioteką XXI wieku. My w tej chwili się nie mieścimy, nie 

świadczymy wszystkich usług. Proszę obejrzeć biblioteki w innych miastach. Mogę przygotować 

prezentację z miejsc, które są przygotowane przez zarządzających miastami dla ich 

mieszkańców. 

Następnie pani Małgorzata Majczyna wyjaśniła dwie kwestie: projektant nie mógł oszacować 

kosztów budowy tej nowej funkcji, ponieważ dopiero zostanie skierowane do przedsiębiorców 

zaproszenie do udziału w tym projekcie i to przedsiębiorcy sfinansują zarówno projekt 

szczegółowy swojej wystawy jak i tę budowę. Później w drodze umowy będzie sposób 

rozliczania za media. Natomiast jeśli chodzi o obiekt szpitalny przy ul. Zamkowej inwestorem 

głównym był i ponosił nakłady szpital Wojewódzki, a nie miasto.  

Pan Piotr Gajda powiedział, że nie odrzuca projektu i widzi potrzebę budowy nowej biblioteki 

jednak „w naszym projekcie wskazaliśmy, że pewne sumy powinny być zarezerwowane na tą 

bibliotekę ale nie w takiej wysokości. W związku z tym sami Państwo potwierdziliście, że 

budynek jest tak duży, że musieliście znaleźć nową koncepcję zagospodarowania powierzchni, 

ponieważ biblioteka nie wykorzystuje całego swojego potencjału. Biblioteka w Piotrkowie musi 

być tylko na miarę naszych możliwości.” 

Pan Krzysztof Kozłowski: „Popieram kolegę, należy mierzyć siły na zamiary. Mamy w punkcie 

obrad jeszcze sprawę dotyczącą ewentualnego wydzierżawienia Ciepłowni. Jest to bardzo ważna 

sprawa i na ten temat odbędzie się spotkanie, PiS złoży wniosek o sesję nadzwyczajną, na której 

będziemy musieli omówić wszystkie za i przeciw takiej decyzji. Jeżeli chodzi o bibliotekę to 

projekt, który wczoraj widziałem to jest projekt kosmiczny, nie na Piotrków. Myślę, że 

Warszawa by sobie na taki projekt nie pozwoliła. Po raz pierwszy usłyszałem wczoraj jak pani 

Kopeć powiedziała, że środki unijne są zbędne. Powiedziała Pani, że dobrze, iż budujemy            

z własnych środków, bo nie będziemy musieli czekać 5 lat, żeby ewentualnie wykonywać tam 

jakieś zadania, które nie narzuci nam Unia Europejska. Wynikało z tego, że w tym obiekcie 

można będzie sale wynajmować. Nikt nie mówi, że biblioteka ma nie powstać. Proszę się 

zastanowić nad sprawą Ciepłowni, która jest nieuregulowana lub nad mieszkańcami, którzy 

oczekują na mieszkania. Miasto się wyludnia z 83 tys. mieszkańców w 2004 roku mamy niecałe 

65 tys. mieszkańców. Radni zostali powołani po to aby służyć mieszkańcom i reprezentować ich 

potrzeby w pierwszej kolejności, również po to aby zadawać pytania i mieć wątpliwości co do 

celu i sposobu wydatkowania pieniędzy publicznych. 

Prezydent Krzysztof Chojniak: Byliśmy z panią kierownik na tym samym spotkaniu a są na sali 

osoby, które nie były obecne i mogłyby na podstawie pana wypowiedzi wyciągnąć niewłaściwe 

wnioski odnośnie wypowiedzi pani Kopeć. Pani Jolanta Kopeć jako szefowa Biura Funduszy 

analizuje wszystkie za i przeciw, wypowiedziała tezę na temat korzyści i wad w sytuacji kiedy 

wykonujemy jakąkolwiek inwestycję za pomocą pieniędzy tylko i wyłącznie własnych i              
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w sytuacji kiedy wykonujemy ją przy pomocy pieniędzy unijnych. Pani kierownik mówiła           

o korzyściach, które w sytuacji kiedy nie udało nam się pozyskać pieniędzy unijnych, w tej 

perspektywie nie ma nawet takiej możliwości, są przykłady w Polsce takich sytuacji kiedy 

podobne inwestycje zostały wykonane z pieniędzy unijnych. Doświadczamy tego również           

w naszym mieście i na różne cele komercyjne tego przeznaczać po prostu nie można. Mowa była 

o tej dobrej stronie paradoksalnie w sytuacji, kiedy tych pieniędzy nie uzyskaliśmy. 

Pan Tomasz Sokalski zapytał: czy prawdą jest, że przy tej inwestycji zarówno na budowę jak        

i wyposażenie nie będzie pan Prezydent korzystał z środków Unii Europejskiej, czy wiadomo 

jakie będą koszty utrzymania tego budynku w skali miesiąca i poprosił o porównanie tych 

kosztów z utrzymaniem Miejskiej Biblioteki Publicznej teraz; co stanie się po wybudowaniu 

nowej biblioteki z Synagogą, w jaki sposób zostanie wykorzystana ? 

Pan Jolanta Kopeć: obecna perspektywa finansowa nie przewiduje budowania obiektów kultury 

od podstaw. Przewiduje adaptacje obiektów kultury i finansowanie takich rozwiązań, kwestię 

sfinansowania wyposażenia ze środków unijnych częściowo pani Dyrektor Majczyna 

przedstawiła, w jaki sposób zamierzamy ten moduł innowacyjny finansować z udziałem 

piotrkowskich przedsiębiorców w formule PPP. Jest to rozwiązanie innowacyjne w związku        

z czym badamy w różnych programach krajowych możliwości sfinansowania działań 

innowacyjnych w edukacji. Mamy nadzieję, że na tą część uda nam się środki finansowe 

pozyskać. Nasze miasto w ostatnich latach pozyskało bardzo dużo środków, nigdy nie mówiłam, 

że nie warto brać środków unijnych bo warto i wzięliśmy na inwestycje, które potencjalnie nie 

generują żadnych dochodów, np. drogi, mosty, budynki, infrastrukturę.  

W przypadku inwestycji, które potencjalnie mogą generować dochody taka decyzja wymaga 

większej rozwagi i zastanowienia, ponieważ przepisy unijne ograniczają uzyskiwanie dochodów. 

Przykładem jest wzięcie wysokiej dotacji dla piotrkowskiego ZSP Nr 2 (tzw. „Oxford”),              

w którym wybudowano salę gimnastyczną ze środków unijnych. Przez 5 lat nie mogliśmy 

uzyskać żadnych pieniędzy na to aby pokryć koszty wody, sprzątania, ocieplenia, dla wszystkich 

organizacji i podmiotów w naszym mieście, które chciały tam ćwiczyć. Szkoła musiała płacić z 

własnych środków. 

Prezydent Krzysztof Chojniak: Do dużej Synagogi chcemy przenieść część jednostek, które są   

w innych częściach miasta w budynkach, za które musimy płacić czynsz. Drugi cel jest taki aby 

ożywić tą część miasta, mieszkańcy będą przyjeżdżać tam aby załatwić jakieś sprawy. Małe 

pomieszczenia może przeznaczymy na pracownie artystyczne. W Małej Synagodze znalazłoby 

miejsce centrum dialogu w kontekście tych pamiątek, które są nie tylko namacalne w małej 

Synagodze, np. ściana z Dekalogiem ale pamiątek, które posiadamy o społeczności żydowskiej 

zamieszkującej w Piotrkowie Tryb. do II wojny światowej. Chcielibyśmy zrobić miejsce, do 

którego przybywaliby turyści z kraju i zagranicy.  

Pan Tomasz Sokalski poprosił o odpowiedź na pytanie odnośnie kosztów utrzymania nowej 

biblioteki oraz odniósł się do wypowiedzi pani kierownik Jolanty Kopeć w sprawie funduszy na 

taką inwestycję. Wiceprezydent Adam Karzewnik odpowiedział, że gdyby pytanie było zadane 

wcześniej przygotowałby odpowiedź, na obecną chwilę nie jest w stanie odpowiedzieć. 
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Odpowiedź zostanie przygotowana.  

Pan Tomasz Sokalski wyraził zdziwienie, że planowana jest inwestycja za 30 mln zł, a nie ma 

analizy kosztów jej funkcjonowania. 

Pani Jolanta Kopeć: Nigdy nie mówiłam, że lepiej jest nie brać w ogóle dotacji czy brać dotację. 

Mówiłam, że to nie jest czasami wybór miedzy 85% dotacji i zero. Wzięcie dotacji w wysokości 

85% czy 75% uniemożliwia prowadzenie działalności dochodowej w ten sposób, że dochód 

wzięty z Unii Europejskiej trzeba albo zwracać albo zaplanować na samym początku. Okres 

referencyjny dla obiektu takiego jak biblioteka czyli okres, w którym liczymy dochody, wynosi 

20 lat. Nie można wziąć i 75% dotacji i prowadzić działalności dochodowej. Albo bierzemy 

wysoką dotację i nie generujemy dochodów ponad to co wyszło z luki finansowej albo nie 

bierzemy dotacji i wtedy działalność, którą możemy prowadzić jest praktycznie nieograniczona.  

Pan Tomasz Sokalski: albo bierzemy dotację w wysokości 50% i prowadzimy działalność 

gospodarczą. 

Pan Łukasz Janik, czy w latach 2006-2010 była szansa aby miasto uzyskało 50% dofinansowania 

z Unii Europejskiej na całość inwestycji oraz jakie koszty ponieśliśmy od początku planowania 

tej inwestycji ? 

Na pierwsze pytanie odpowiedziała pani J. Kopeć: była taka szansa, został złożony wniosek do 

Urzędu Marszałkowskiego, który jednak odrzucił wniosek z uzasadnieniem, że jest wiele innych 

regionalnych potrzeb. W Ministerstwie również wniosek był składany.  

Na drugie pytanie odpowiedziała pani dyrektor M. Majczyna: w żadnym dokumencie 

finansowym WPF nie ma kwoty 32 miliny zł. Wartość nakładów w karcie zadania ogółem to 

27.950.584,74 zł, z czego wartość nakładów poniesionych w latach poprzednich to 1.250.584,    

74 zł. Na budowę biblioteki przeznaczamy 26 mln zł przy czym prawdziwą wartość tego zadania 

rozstrzygnie postępowanie przetargowe, o którym dziś jeszcze nic nie wiadomo.  

Pan Łukasz Janik zapytał czy projekt był przygotowany wtedy kiedy planowane było, że 

dostaniemy 50% dofinansowania z Unii Europejskiej? W latach 2006-2010 mieliśmy dostać 50% 

dofinansowania do całości inwestycji ? 

Pani J. Kopeć: podejść pod finansowanie biblioteki było kilka i nie jestem w stanie odpowiedzieć 

co było w latach 2006-2010. Przy każdym konkursie instytucja zarządzająca programem ogłasza 

swój poziom dofinansowania i to nie musi być zawsze ten sam poziom, pamiętam była 

propozycja z Ministerstwa Kultury, chyba na poziomie 55%, ale doliczyliśmy przychody, które 

będzie generowała (punkt ksero, antykwariat, kawiarnia) to luka finansowa była pomniejszona, 

bo wartość dofinansowania nie jest zawsze stała, określona jest tylko maksymalna wartość 

dofinansowania. Ostateczne dofinansowanie zależne jest od dochodów które projekt w 20-letnim 

okresie referencyjnym generuje. Oferta Urzędu Marszałkowskiego była na 50%, złożony był 

wniosek, który nie uzyskał dofinansowania. W Ministerstwie Kultury wniosek również nie 

uzyskał dofinansowania. Generalnie poziom dofinansowania ogłoszony w konkursie nie oznacza 

poziomu realnego dofinansowania. 

Pan Łukasz Janik: „ Załóżmy, że założyliśmy  50% dofinansowania, inwestycja planowana jest 

na 26 mln, połowa kosztów po stronie miasta połowa z Unii Europejskiej. Teraz planowana jest 
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inwestycja w granicach 30 mln. Uważam, że biblioteka jest potrzebna w mieście ale należy 

zauważyć, że zmniejsza się liczba mieszkańców, nie ma wyliczonych kosztów utrzymania 

miesięcznego obiektu, nie wiadomo jak później utrzymać obiekt, skąd wziąć pieniądze, jeżeli 

teraz nie dostaniemy dofinansowania. Uważam, że powinniśmy zainwestować w rozwój strefy 

gospodarczej, ściągnąć ludzi (liczba mieszkańców spada), rozwijać szkoły i obiekty takie jak 

biblioteka.      

Pan Tomasz Sokalski poprosił o zweryfikowanie kosztów poniesionych dotychczas na bibliotekę 

z informacją jaką uzyskał w styczniu 2015 roku, tj. 1.250.584,74 zł. Ta kwota oraz 207.687,00 zł 

wydane w tym roku daje łącznie około 1.451.000,00 zł, a dziś otrzymał inną informację. Która 

kwota jest prawdziwa ? Skąd ta kwota, którą otrzymał  w styczniu 2015 roku ? 

Pani Małgorzata Majczyna odpowiedziała, że kwota podana dzisiaj jest właściwa, w styczniu był 

planowany wydatek, kwota ta podana była razem z kwotą, która była zapłacona w lipcu br., 

rozmowy z projektantem prowadzone były od jesieni ubiegłego roku. Pan T. Sokalski stwierdził, 

że ma dane, z których wynika co innego. Pani M. Majczyna zaproponowała, żeby w przerwie lub 

po sesji wrócić do tej sprawy. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (12-11-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę Nr 

XXVII/356/16 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta z dnia 21.10.2016 r. 

 

 

 

                                                                    Punkt 4.2 

 

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

Prezydenta Miasta z dnia 21.10.2016 r. 

 

Opinie komisji: 

Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia negatywna ( projekt bez 

autopoprawki ) 

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna  ( projekt z autopoprawką ) 

 

Pan Tomasz Sokalski zapytał dlaczego „spada” skatepark oraz dlaczego planując remont 

skateparku planuje się jego wykonanie na październik a nie przed sezonem letnim.  

Pani Małgorzata Majczyna: Procedura projektowa się trochę zmieniła, wymagana jest większa 

ilość uzgodnień niż do tej pory. Tak naprawdę powinno się w jednym roku projektować, a w 

drugim realizować. Ten przetarg się nie udał z uwagi na to, że najkorzystniejsza oferta 

przekroczyła zaplanowane przez nas pieniądze. Przetarg zostanie powtórzony zimą tego roku aby 

wiosną wykonawca mógł rozpocząć prace i w przyszłym roku, przed sezonem obiekt będzie 

oddany do użytku.  

Pani Krystyna Czechowska zapytała o zmniejszenie środków finansowych o kwotę 131.000,00 zł 

na przebudowę skrzyżowania na ulicy Wierzeje z ul. Jeziorną. W uzasadnieniu jest napisane 
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uzyskanie oszczędności poprzetargowych z projektu. Jaki jest ostateczny koszt projektu i czy 

kwota 800 tys. zł, która była zaplanowana zostaje przeznaczona na przebudowę ?  

Pani Małgorzata Majczyna odpowiedziała, że środki te przesuwane są na przyszły rok, czyli        

w sumie wydatki w 2 latach wynoszą 800 tys. zł, przy czym kosztorys inwestorski sporządzony 

na koniec projektowania mówi o kwocie 2 mln zł.  

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (12-11-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę Nr 

XXVII/357/16 w sprawie zmian budżetu miasta na 2016 r. wraz z autopoprawką 

Prezydenta Miasta z dnia 21.10.2016 r. 

 

Punkt 4.3 

 

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w Uchwale Nr VIII/110/ 

2003 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 4 czerwca 2003 r. w sprawie zmian 

fragmentów miejscowego planu ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego, dotyczących jednostek urbanistycznych: 11.7.O3.R, 11.8.O1.R, 

11.14.O1.R, 11.15.E3.R, 11.16.O1.R  
 

Opinie komisji: 

Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna 

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

pozytywna  

 

 

Pan Paweł Czajka dyrektor Pracowni Planowania Przestrzennego: w §2 projektu uchwały jest 

wymieniona zmiana treści §7 ust.4 punkt 1, która polega na tym, że będzie skreślone 

ograniczenie zasięgu zabudowy do 150 m., natomiast w §7 ust.5 skreślamy zakaz parcelacji na 

cele budowlane.  

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (22-0-1) Rada Miasta podjęła Uchwałę Nr 

XXVII/358/16 w sprawie zmian fragmentów miejscowego planu ogólnego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego, dotyczących 

jednostek urbanistycznych: 11.7.O3.R, 11.8.O1.R, 11.14.O1.R, 11.15.E3.R, 11.16.O1.R  

 

Przewodniczący Marian Błaszczyński ogłosił 15-minutową przerwę. 

Po wznowieniu obrad Przewodniczący oddał głos Wiceprzewodniczącemu Rady Miasta 

Bronisławowi Brylskiemu. 

 

 

Punkt 4.4 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-

wania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego”. 
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Opinie komisji: 

Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna 

Komisja Administracji Bez. Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego – opinia 

pozytywna  

 

Pan Paweł Czajka dyrektor PPP zgłosił autopoprawkę: w tekście projektu Studium na stronie 143 

wkradł się błąd, niepotrzebne zdanie, które pozostało z procedur wcześniejszych. Proszę o 

odczytanie tego zdania projektanta Studium, panią dr Danutę Walas  

Pani dr Danuta Walas: „Na stronie 143 jest zamieszczony skrócony bilans dotyczący 

poszczególnych terenów, które są objęte zmianami, ponieważ to są zmiany punktowe pozycja 15 

i 16 dotyczy terenów przeznaczonych pod farmy fotowoltaiczne. Pan Prezydent rozpatrzył w 

zgłoszonych uwagach aby tych terenów nie uwzględniać, one po prostu z tej tabeli wypadną. Jest 

to spójne i zgodne z rozstrzygnięciem uwag przez Prezydenta Miasta. Pod tabelą na tej samej 

stronie są wymienione grupy, jest to grupa 2 tereny przeznaczone dla lokalizacji farm 

fotowoltaicznych konsekwentnie to również trzeba wykreślić. Na następnej stronie jest 

wyliczenie matematyczne należy je dostosować do wykreślenia tych pozycji, ponieważ zmienią 

się powierzchnie poszczególne jeśli wykreślimy poz.15 i 16. Jest to bilans skrócony, który 

dotyczy terenów objętych zmianami.” 

Opinie komisji: 

Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna dotycząca 

wszystkich 9 uwag.  

Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego - 

opinia pozytywna dotycząca wszystkich 9 uwag. 

 

Wiceprzewodniczący Bronisław Brylski powiedział, że wszystkie materiały dotyczące tej 

uchwały zostały przekazane radnym drogą mailową, projekt uchwały był przedmiotem obrad 

ww. Komisji. Następnie zaproponował przegłosowanie poszczególnych uwag.  

W trakcie omawiania przedmiotowego punktu teren dot. każdej poszczególnej uwagi 

wyświetlany był na ekranie projekcyjnym. Przewodniczący Bronisław Brylski odczytał kolejno 

wszystkie uwagi. 

 Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem sposobu rozstrzygnięcia zaproponowanego przez 

Prezydenta Miasta w uwadze nr 1 pana Lecha Bieńka. 

Wyjaśnień udzieliła pani dr Danuta Walas: To chodzi o teren w rejonie ulicy Kostromskiej, tutaj 

teren przeznaczony jest pod zabudowę usługową, wielkopowierzchniową. 

Wynik głosowania: 

za -  14,     przeciw -  0,    wstrzymało się - 8 

 

 Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem sposobu rozstrzygnięcia zaproponowanego przez 

Prezydenta Miasta w uwadze nr 2 pani Karoliny Pittner-Wąchały. 
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Nikt z radnych nie zgłosił pytań.  

Wynik głosowania: 

za – 12,     przeciw -  0,    wstrzymało się - 11 

 

 Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem sposobu rozstrzygnięcia zaproponowanego przez 

Prezydenta Miasta w uwadze nr 3 pani Kamili Słowik. 

Pan Jan Dziemdziora poprosił, żeby projektanci, którzy opracowali zmiany w Studium, 

przybliżyli proponowane zmiany dot. uwagi nr 3, tj. gdzie teren zielony zostanie zmniejszony, 

gdzie teren pod zabudowę powiększony. 

Pani dr. D. Walas odpowiedziała, że uwaga dotyczyła terenów przy ul. Kasztanowej i ul. 

Energetyków oznaczonych jako tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i przy ul. 

Belzackiej, ozn. symbolem „U”, czyli usługi i usługi z zabudową mieszkaniową.  

Pani Kamila Słowik zaproponowała w stosunku do wersji, która była wyłożona do publicznego 

wglądu, powiększenie terenów zieleni. W stosunku do jej propozycji ta uwaga została 

uwzględniona w części, nie uwzględniono tych korekt w takim dużym zasięgu, w jakim pani 

Słowik proponowała, natomiast uwzględniono w części dotyczącej zasięgów terenów zabudowy 

mieszkaniowej przy ul. Kasztanowej i ul. Energetyków poprzez powiększenie terenów zieleni w 

wyniku korekt południowych granic terenów zabudowy mieszkaniowej. Czyli skorygowaliśmy w 

stosunku do wersji, która była wyłożona do publicznego wglądu, ale nie tak daleko jak było to 

proponowane w złożonej uwadze. I w drugiej części zmieniono zasięg terenów usługowych 

pozostawiając część zieleni. W projekcie, który był wyłożony do publicznego wglądu cały teren 

zieleni w tym rejonie był przeznaczony pod usługi, czyli cała zieleń była likwidowana. Pani 

Słowik proponowała większy zasięg tych terenów zielonych. To rozwiązanie, które jest teraz 

proponowane częściowo uwzględnia zgłoszoną uwagę.  

Wynik głosowania: 

za – 12,    przeciw -  0,     wstrzymało się - 11 

 

 Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem sposobu rozstrzygnięcia zaproponowanego przez 

Prezydenta Miasta w uwadze nr 4 pana Krzysztofa Biernata. 

Nikt z radnych nie zgłosił pytań.  

Wynik głosowania: 

za – 12,    przeciw -  0,     wstrzymało się - 11 

 

 Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem sposobu rozstrzygnięcia zaproponowanego przez  

Prezydenta Miasta w uwadze nr 5 zaproponowanej przez firmę Investment Sp. z o.o.  

Nikt z radnych nie zgłosił pytań.  
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Wynik głosowania: 

za – 12,      przeciw -  0,    wstrzymało się - 11 

 

 Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem sposobu rozstrzygnięcia zaproponowanego przez 

Prezydenta Miasta w uwadze nr 6 firmy CAPRI Sp. z o.o. 

Nikt z radnych nie zgłosił pytań.  

Wynik głosowania: 

za – 12,      przeciw -  0,    wstrzymało się - 11 

 

 Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem sposobu rozstrzygnięcia zaproponowanego przez 

Prezydenta Miasta w uwadze nr 7 firmy Capital Holding Sp. z o.o. 

Nikt z radnych nie zgłosił pytań.  

Wynik głosowania: 

za – 12,     przeciw -  1,    wstrzymało się - 10 

 

 Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem sposobu rozstrzygnięcia zaproponowanego przez 

Prezydenta Miasta w uwadze nr 8 firmy Leasing Sp. z o.o. 

Nikt z radnych nie zgłosił pytań.  

Wynik głosowania: 

za – 12,    przeciw -  0,     wstrzymało się - 11 

 

 Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem sposobu rozstrzygnięcia zaproponowanego przez 

Prezydenta Miasta w uwadze nr 9 pani Romy Budzyńskiej. 

Nikt z radnych nie zgłosił pytań.  

Wynik głosowania: 

za – 12,     przeciw -  0,    wstrzymało się - 11 

 

Następnie Wiceprzewodniczący Bronisław Brylski poddał pod głosowanie projekt uchwały        

w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego”. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (12-0-11) Rada Miasta podjęła Uchwałę Nr 

XXVII/359/16 w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego”. 

 

Po przeprowadzeniu głosowania Wiceprzewodniczący Bronisław Brylski przekazał prowadzenie 

obrad Przewodniczącemu Rady Miasta Marianowi Błaszczyńskiemu. 
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Punkt 4.5 

 

Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości, położonych 

w Piotrkowie Trybunalskim przy: ul. Orlej 11- Ciepłownia C-1, ul. Rolnicza 75 – 

Ciepłownia C-2. 

 

Opinie Komisji: 

Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna. 

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna.  

 

Pan Piotr Gajda: trwają przygotowania, żeby Spółkę przekazać jakiemuś podmiotowi 

gospodarczemu. Otrzymałem od pana Krawczyńskiego wstępne materiały, które szacują zakres 

potrzeb. Czy istnieje kosztorys inwestorski koniecznych prac, które mają być wykonane przez 

potencjalną spółkę, która mogłaby dalej inwestować w nasz zakład gospodarki cieplnej.  

Pan Adam Karzewnik Wiceprezydent Miasta: uchwała, którą proponujemy Państwu nie ma 

znaczenia dla kwestii, którą pan Gajda poruszył. Chcemy wydzierżawić ten majątek dla 

Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej, tj. Spółce, która od 1997 roku jest operatorem tego 

majątki i zarazem dzierżawcą. Sprawy związane z wyłonieniem nowego dzierżawcy są poza tą 

uchwałą.  

Pan Piotr Gajda zapytał jak jest przygotowane miasto aby podjąć merytoryczne negocjacje w 

stosunku do czekających nas zadań, jaki jest stan przygotowań. 

Pan Adam Karzewnik: Jesteśmy przygotowani do wyłonienia nowego dzierżawcy majątku 

ciepłowniczego, komisja nie została jeszcze powołana ale mamy od pana Przewodniczącego 

wykaz osób (radnych), które są chętne do brania udziału w pracach tej komisji. Mamy 

odpowiednie dokumenty, które przedstawimy komisji, jesteśmy przygotowani do rozpoczęcie 

prac konkursowych dotyczących wyłonienia przyszłego dzierżawcy.  

Piotr Gajda zapytał jakiego typu są to dokumenty i czy gmina ma operat finansowy, kosztorys 

inwestorski.  

Pan Adam Karzewnik: Mamy dokument, który nazywa się „Analiza restrukturyzacji systemu 

ciepłowniczego w Piotrkowie Trybunalski”, zawarte są w nim sprawy związane z potrzebami 

inwestycyjnymi takie, które by dostosowały źródła ciepła do dyrektyw unijnych jak również 

rozwój systemu ciepłowniczego w Piotrkowie. Jest również przygotowana strategia negocjacji. 

Kosztorys inwestorski powstaje po wykonaniu projektu technicznego. Dopiero szczegółowy 

projekt techniczny określi faktyczne koszty dostosowania modernizacji. Oprócz strategii i analizy 

restrukturyzacji jest również regulamin wyłaniania, do tego będzie opracowany harmonogram 

prac komisji.  

Pan Grzegorz Lorek: Uzasadnienie MZKG Sp. z o.o. do 31.12.16 r. jest dzierżawcą, potem § 1. 

Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z MZKG w Piotrkowie na okres od 

01.01.2016 r. Czy nie powinno być od 01.01.2017 roku? Rozumiem, że będzie autopoprawka. 
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Pan Łukasz Janik zapytał dlaczego tak krótki okres, dwa lata oraz jakie w tym okresie są plany 

inwestycyjne i finansowe ? 

Pan Adam Karzewnik: myślę że to będzie krótszy okres, wyłonimy docelowego dzierżawcę,        

z którym zostanie podpisana umowa, może być to również MZGK.  

Pan Marek Krawczyński Prezes MZGK: Na przyszły rok zaplanowana jest na remonty kwota 2,5 

mln zł, na inwestycję w majątek ciepłowniczy musi być zgoda samorządu piotrkowskiego.         

W okresie tego czasu planowana kwota na inwestycję na przyłącza do 500.000 zł.  

Pan Tomasz Sokalski: „Majątek ciepłowniczy jest majątkiem gminy, która jest inwestorem, 

natomiast zakład jako dzierżawca ma obowiązek utrzymania go w niezmiennej jakości. Jaki jest 

procent uciepłownienia miasta, jak wygląda to na tle innych miast oraz jakie inwestycje 

poczyniła gmina w okresie ostatnich 10 lat, czyli w jaki sposób odtworzyła majątek i w jaki 

sposób go rozszerzyła ? Jaki czynsz dzierżawny otrzymuje gmina od Spółki, który powinien być 

przeznaczony na modernizację i inwestycję w skali roku. Złożę to pytanie jako interpelację na 

piśmie. ” 

Wiceprezydent Adam Karzewnik: Trudno w tym momencie podać konkretną cyfrę, jest to 

majątek gminny i gmina jest inwestorem, ale może być nim również dzierżawca. Chcemy 

zrestrukturyzować ten system, ten majątek po to, aby było wiadomo kto inwestuje, za jakie 

pieniądze, na okres dłuższy niż 3 lata. Inwestycje oprócz modernizacji, które robiła Spółka w tym 

majątku trwałym, jak i zastosowanie falowników, sieć która będzie wykorzystywana na os. 

Broniewskiego sfinansowana przez gminę, przyłącze ciepłownicze do budynku przy ul. 

Kostromskiej. Staramy się w taki sposób doprowadzić system ciepłowniczy aby finansowanie 

inwestycji odbyło się poza budżetem miasta. Czynsz dzierżawny obecnie wynosi 2.100.000 zł. 

Pan Marek Krawczyński Prezes MZGK: inwestycje, jeśli chodzi o przyłącza, są robione co roku. 

W tym roku zostały wykonane przez MZGK, w listopadzie z konieczności poza planem będzie 

robione przyłącze do piotrkowskiego Centrum Medycznego, 80 m instalacji. Ponadto 

wymieniony został w ramach remontu prawie 1 km instalacji ciepłociągu. Oprócz tego planujemy 

w przyszłym roku wprowadzenie po raz pierwszy monitoringu węzłów za ok. 150 tys. zł i to 

również jest inwestycja.  

Jan Dziemdziora zapytał Przewodniczącego obrad ilu radnych zgłosiło się do komisji i kto 

konkretnie to jest. Przewodniczący odczytał nazwiska radnych: Jan Dziemdziora, Piotr Masiarek, 

Łukasz Janik, Krzysztof Kozłowski, Krystyna Czechowska.  

Radny Krzysztof Kozłowski powiedział, że część radnych chciałaby w ramach sesji 

nadzwyczajnej, poświęconej ciepłownictwu piotrkowskiemu, omówić wszystkie kwestie, które są 

istotne i liczy, że wtedy odpowiedzi będą rzeczowe i konkretne. 

Następnie Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

W wyniku przeprowadzonego głosownia (23-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę Nr XXVII/  

360/16 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości, położonych w 

Piotrkowie Trybunalskim przy: ul. Orlej 11- Ciepłownia C-1, ul. Rolnicza 75 – Ciepłownia 

C-2. 
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Punkt 4.6 

 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego do 2023 roku. 

 

Opinie Komisji: 

Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna  

Komisja Administracji Bez. Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego – opinia 

pozytywna  

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania - opinia pozytywna  

 

Pan Piotr Gajda zapytał o celowość niektórych zadań, takich jak np. Renesansowy Piotrków. 

Odniósł się krytycznie do tego zadania, jak i do innych punktów Programu. 

Pani Jolanta Kopeć przedstawiła stanowisko autorów przedmiotowego programu i przypomniała 

genezę tego dokumentu. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (17-0-6) Rada Miasta podjęła Uchwałę Nr 

XXVII/361/16 w sprawie  przyjęcia Programu Rewitalizacji Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego do 2023 roku. 

 

Punkt 4.7 

 

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

 

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  

 

Wiceprezydent Adam Karzewnik wniósł autopoprawkę polegającą na dopisaniu w podstawie 

prawnej projektu uchwały, po t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz.446 – słów „zmiany: poz.1579.” 

Radny Przemysław Winiarski zadał pytanie odnośnie działań takich jak spalanie odpadów 

organicznych na prywatnych działkach, które w Piotrkowie Trybunalskim jest zakazane. Czy jest 

możliwość wprowadzenia zmian przyzwalających na takie działania ? 

Kierownik Dariusz Cłapa odpowiedział, że w tym momencie nie jest w stanie wypowiedzieć się 

w tym temacie, regulamin zostanie sprawdzony, jeśli będzie możliwość prawna korekta zostanie 

dokonana.  

Radny Jan Dziemdziora zwrócił się z prośbą o opracowanie jednolitego tekstu Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.  
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W wyniku przeprowadzonego głosowania (17-0-6) Rada Miasta podjęła Uchwałę Nr 

XXVII/ 362/16 zmieniającą uchwałę w sprawie określenia regulaminu utrzymania czystości               

i porządku na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

 

 

Punkt 4.8 

 

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości. 

 

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  

 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (17-0-5) Rada Miasta podjęła Uchwałę Nr 

XXVII/363/16 zmieniającą uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości. 

 

 

 

Punkt 4.9 

 

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe lokalnego 

transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Piotrkowa Trybunalskiego i gmin 

sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego 

transportu zbiorowego oraz cen i opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego 

transportu zbiorowego, wykonywane przez Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w 

Piotrkowie Trybunalskim. 

 

 

Opinie Komisji: 

Komisja Administracji Bez. Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego – opinia 

pozytywna  

Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia negatywna  

 

Dyrektor Krzysztof Byczyński wniósł dwie poprawki:   

pierwszą autopoprawkę - w podstawie prawnej do projektu uchwały ustawy o samorządzie 

gminnym, po poz.446 należy dopisać „poz.1579”. Nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym 

nastąpiła 7.10.2016 r. w momencie opracowania projektu uchwały nowelizacja ta nie była jeszcze 

publikowana na stronach internetowych Sejmu RP;  
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drugą autopoprawkę, w imieniu pana Prezydenta – w §1 punkt 1 podpunkt a, akapit 3. Bilet 

socjalny – cena będzie 1 zł. W załączniku do uchwały w tabelkach 1 i 2 również należy wnieść 

zmiany. 

Tomasz Sokalski zapytał jakie jest rozróżnienie w cenie biletów zakupionych u kierowcy i w 

innych punktach dystrybucji. Czy rozróżnienie zgodne jest z ustawą Prawo przewozowe oraz 

dlaczego jeśli 90% biletów sprzedawane jest u kierowcy ceny zostają podwyższone, a sieć 

dystrybucji sprzedaży biletów komunikacji miejskiej na terenie Piotrkowa nie jest odpowiednia.  

Prezes MZK Zbigniew Stankowski odpowiedział, iż głównym powodem podwyżki cen jest 

zmniejszenie liczby biletów kupowanych u kierowcy, a celem jest aby autobusy jeździły 

punktualnie, zgodnie z ustalonym rozkładem jazdy. Od 2013 roku bilety można kupować przez 

telefon, aplikację mobilną, punkty „RUCH” i wiele innych.  

Pani Marlena Wężyk-Głowacka: „Brak punktu sprzedaży biletów, np. przy ul. Wysokiej przy 

Szkole Podstawowej nr 3, dzieci są zmuszone kupować bilet u kierowcy. Ile jest punktów 

sprzedaży biletów ? Może rozwiązaniem jest biletomat jak w większości miast.” 

Prezes MZK Zbigniew Stankowski odpowiedział, że jeśli uchwała zostanie przyjęta mają dużą 

ilość punktów, które będą sprzedawać bilety. Cena biletu zostaje podwyższona tylko i wyłącznie 

u kierowcy, w każdym innym punkcie cena biletu pozostaje niezmienna. 

Pan Przemysław Winiarski stwierdził, że działania te zmniejszą opóźnianie się autobusów, 

zachęcą pasażerów do nabywania biletów w inny sposób niż u kierowcy, bo będą tańsze i złożył 

wniosek o zamknięcie tematu. 

Pan Marek Konieczko zwrócił się do Przemysława Winiarskiego aby wycofał swój wniosek i 

radny wycofał przedmiotowy wniosek. 

Pan Krzysztof Kozłowski zapytał, czy odbiorcy którzy sprzedają bilety pobierają jakąś prowizję ?  

Pani Wiesława Olejnik wyraziła żal, że usprawnia się działanie Spółki MZK kosztem 

mieszkańców miasta  

i zapytała ile jest dzisiaj punktów dystrybucji biletów w Piotrkowie Trybunalskim ? 

Prezes MZK Zbigniew Stankowski: obecnie mamy 8-9 punktów naszych, około 10-11, jeżeli 

„Ruch” bierze od nas bilety, a pobierają je co 2-3 miesiące w ilości kilku tysięcy. Regulacja jest 

wprowadzona nie po to aby była podwyżka i zakład uzyskiwał dochody, zwiększenie ceny 

biletów jest tylko po to aby usprawnić komunikację. Prowizja od sprzedaży biletów wynosi 2-

3%, stawka jest negocjowana.  

Pani Urszula Czubała wypowiedziała się, że nie jest to podwyżka tylko mechanizm rynkowy, 

który zmusza konsumenta do zakupu biletu w kiosku, nie ma tylu punktów sprzedaży ponieważ 

nie ma takiej potrzeby, Pani Urszula Czubała na własnym przykładzie jeżdżąc komunikacją 

miejską zauważyła, że mało kto kupuje bilety w kiosku, większość kupuje u kierowcy co 

równoznaczne jest z tym, że autobusy stoją długo na przystanku, spóźniają się lub kierowca 

sprzedaje bilety w czasie jazdy do następnego przystanku, co zagraża bezpieczeństwu pasażerów.  
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Pani Krystyna Czechowska zaproponowała aby cena 2,20 zł u kierowcy pozostała, a obniżeniu 

do 2 zł uległa  cena  w pozostałych punktach; wówczas pasażerowie będą bardziej zmotywowani 

do kupowania w tych punktach. 

Pan Marek Konieczko powiedział: Powinno być albo więcej punktów sprzedaży albo należy 

zrobić jednakową opłatę 2 zł.  

Pan Łukasz Janik zapytał ile jest przystanków w naszym mieście? 

Pani Marlena Wężyk-Głowacka zapytała jaki procent osób korzysta z płatności mobilnej. 

Prezes MZK Zbigniew Stankowski odpowiedział radnym: są 264 przystanki, sprzedaż mobilna 

jest bardzo niewielka, gdyż 90% sprzedaży odbywa się u kierowców. Spółka otrzymuje 

7.200.000 zł rekompensaty za sprzedaż biletów ulgowych, jest to równowartość sprzedanych 

biletów ulgowych i za przejazdy bezpłatne. 

Radny Przemysław Winiarski złożył wniosek formalny o zamknięcie dyskusji.  

Wniosek formalny o zamknięcie dyskusji został poddany pod głosowanie.  

W wyniku przeprowadzonego głosowania (12-9-1) dyskusja została zamknięta. 

Następnie Przewodniczący Marian Błaszczyński poddał pod głosowanie projekt przedmiotowej 

uchwały. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (12-11-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę Nr 

XXVII/364/16 w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu 

zbiorowego w granicach administracyjnych Piotrkowa Trybunalskiego i gmin 

sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego 

transportu zbiorowego oraz cen i opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego 

transportu zbiorowego, wykonywane przez Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o.          

w Piotrkowie Trybunalskim. 

 

Przewodniczący Marian Błaszczyński ogłosił 15 minut przerwy i zwołał, na wniosek 

Przewodniczącej Urszuli Czubały, Komisję Statutowo-Regulaminową do sali nr 109. 

 

Po przerwie Przewodniczący M. Błaszczyński wznowił obrady.  

 

Punkt 4.10 

 

Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych propozycji zmiany 

granic: Osiedla Przyszłość, Osiedla Leśna, Osiedla Wyzwolenia, Osiedla Starówka, Osiedla 

Piastowskie, Osiedla Krakowskie Przedmieście-Sulejowska, Osiedla Wronia, Osiedla 

Południe, Osiedla Belzacka, Osiedla Słowackiego Północ, Osiedla Łódzka-Wysoka-Sadowa, 

Osiedla Armii Krajowej  oraz zmiany nazwy Osiedla Starówka wraz z autopoprawką 

Komisji Statutowo-Regulaminowej. 
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Pan M. Błaszczyński, po odczytaniu treści projektu uchwały, udzielił głosu Przewodniczącej 

Komisji Statutowo-Regulaminowej pani Urszuli Czubale. 

 

Pani Urszula Czubała zgłosiła jeszcze jedną autopoprawkę do przedmiotowego projektu uchwały, 

tj. autopoprawkę z dnia 26.10.2016 r. polegającą na dopisaniu w załączniku nr 1 do terenów, 

które zostaną włączone do Rady Osiedla „Leśna” terenu położonego po wschodniej stronie       

ul. Witosa, obejmujące ul. Łąkową i ul. Zakole.  

Następnie pani Urszula Czubała omówiła wcześniejszą autopoprawkę do projektu uchwały, 

przygotowaną przez Komisję Statutowo-Regulaminową, polegającą na zmianie formy 

głosowania. Radna odczytała zmiany: 

1) § 3 ustęp 1 pkt 1, który otrzymuje brzmienie: „pisemnej, z wykorzystaniem formularzy, o 

których mowa w § 1 ust.4. Wypełnione formularze można wrzucać do urn wystawionych w 

siedzibach Urzędu Miasta przy ul. Szkolnej 28 i przy Pasażu Rudowskiego 10, w terminach i 

godzinach określonych w zarządzeniu Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.”, 

2) zamianie w §3 ust 1 pkt 2 słowa „zebrań”  na słowo „spotkań”, 

3) wykreśleniu w §3 ust. 2 słów „elektronicznej lub”. 

 

W dalszej kolejności pani Urszula Czubała odczytała uzasadnienie do projektu uchwały                 

i powiedziała, że podjęcie przez Radę Miasta przedmiotowej uchwały umożliwi przeprowadzenie 

konsultacji z mieszkańcami dot. propozycji zmiany aktualnych granic Rad Osiedli, 

funkcjonujących w Piotrkowie Trybunalskim. 

Po wystąpieniu radnej Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (19-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę Nr XXVII 

/365/16 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych propozycji zmiany granic: 

Osiedla Przyszłość, Osiedla Leśna, Osiedla Wyzwolenia, Osiedla Starówka, Osiedla 

Piastowskie, Osiedla Krakowskie Przedmieście-Sulejowska, Osiedla Wronia, Osiedla 

Południe, Osiedla Belzacka, Osiedla Słowackiego Północ, Osiedla Łódzka-Wysoka-Sadowa, 

Osiedla Armii Krajowej  oraz zmiany nazwy Osiedla Starówka wraz z autopoprawkami 

Komisji Statutowo-Regulaminowej. 

 

 

Punkt 4.11 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin 

pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

 

Opinie Komisji: 

Komisja Administracji Bez. Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego – opinia 

pozytywna  

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

pozytywna 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (19-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę Nr 

XXVII/366/16 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na 

terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 
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Punkt 5. 

 

Interpelacje i zapytania radnych. 

 

Pan Krzysztof Kozłowski : 

 Pytania odnośnie budowy budynków mieszkalnych przy ul. Garncarskiej: czy są 

budowane przez gminę Piotrków Trybunalski czy TBS, co oznacza skrót MDM, czy będą 

znajdowały się tam lokale kojarzące się ze skrótem MDM. 

Pan Przemysław Winiarski: 

 Pytanie o odbiór ulic, np. odcinek ulicy Wojska Polskiego, od ul. Toruńskiej do ul. POW, 

miał od początku nierówną nawierzchnię, liczne miejsca zalegania wody itd. Czy służby 

odbierające ten odcinek ulicy nie miały żadnych zastrzeżeń lub może mają je teraz - 

odpowiedź na piśmie. 

 Dlaczego miasto przedstawiło do konkursu do WFOŚiGW stowarzyszenie „eKo-eno” 

zamiast PTTK. Pierwotnie obie instytucje zostały przedstawione, w regulaminie mogła 

zostać przedstawiona tylko jedna, dlaczego zostało wybrane stowarzyszenie „eKo-eno” a 

nie PTTK - odpowiedź na piśmie. 

Pani Marlena Wężyk-Głowacka:  

 Interpelacja w sprawie przeprowadzenia chodnika na ul. Rolniczej, łączącego ciąg pieszy 

z jednej strony torów na drugą; miejsce to charakteryzuje się dużym natężeniem ruchu i 

jest niebezpieczne dla pieszych - wniosek w imieniu mieszkańców Piotrkowa 

Trybunalskiego, których dzieci pokonują tą drogę codziennie do szkoły - odpowiedź na 

piśmie. 

 Interpelacja w imieniu rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola Nr 11 przy ul. 

Mickiewicza 98/102 - wnoszę o wybudowanie parkingu na placu ww. Przedszkola, 

inwestycja ta przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa oraz komfortu dowożących i 

odwożących dzieci - odpowiedź na piśmie. 

Pan Tomasz Sokalski: 

 Interpelacja dotycząca kosztów utrzymania budynku nowej biblioteki publicznej która ma 

zostać wybudowana - odpowiedź na piśmie. 

 Interpelacja dotycząca systemu ciepłowniczego w Piotrkowie Trybunalskim - odpowiedź 

na piśmie. 

 Wniosek na piśmie dotyczący środków Unii Europejskiej w oświacie - odpowiedź na 

piśmie. 

 Wniosek dotyczący wymalowania przejścia dla pieszych pomiędzy ul. Roosevelta i ul. 

Żwirki, nie tylko dla osób korzystających z parkingu położonego naprzeciwko Szpitala 

Miejskiego. Wniosek zostanie również złożony na piśmie.  
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Pan Lech Kaźmierczak: 

 Wniosek zostanie złożony na piśmie. Elewacja wykonana w ciągu kamienic ul. Rycerska 

11 do Placu Niepodległości, Placu Kościuszki. Proszę o dokończenie inwestycji poprzez 

wykonanie remontu 3 klatek w stanie katastroficznym. 

 Zainstalowanie znaku zakazu wjazdu samochodów ciężarowych przy wjeździe w ul. 

Rzemieślniczą, od ul. Jerozolimskiej. Auta z pełnym ładunkiem niszczą stan techniczny 

budynków.  

 Wniosek w sprawie zamiany mieszkania z wyższego piętra na parter w okolicy Hali 

Targowej dla osoby niepełnosprawnej. 

 Wniosek w sprawie wykonania łagodnego zejście z chodnika na przejście dla pieszych na 

ul. Jerozolimskiej, za ul. Małą do SP nr 5. Odpowiedź proszę na piśmie. 

Pan Piotr Gajda: 

 Proszę o odpowiedź ustną, dotyczącą konkursu ekologicznego, na który składały wnioski 

dwa podmioty PTTK oraz Eko-eno, według regulaminu mógł być 1 wniosek 

przedstawiony, PTTK został wycofany, wniosek „eKo-eno” został skierowany mimo nie 

spełniania warunków w porównaniu wniosków PTTK. Kto podjął taką decyzję?  

Dlaczego wniosek PTTK został wycofany? Dlaczego firma „eKo-eno” została zgłoszona? 

 Czy prawda jest, że wicedyrektor Muzeum w Piotrkowie Tryb. zarabia więcej niż 

dyrektor Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim.  

 Zgłaszałem na Komisji Oświaty i Nauki, Kultury i Kultury Fizycznej do pana Prezydenta 

oraz pana Przewodniczącego uwagi na temat wystawy stałej w Muzeum w Piotrkowie 

Trybunalskim pt.: „Historia miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Proszę o informację na 

piśmie kto jest autorem wystawy oraz aby autor wystawy (nie pani dyrektor) wyjaśnił, 

czy zarzuty które są sformułowane w stosunku do tej wystawy są zasadne. 

Pani Wiesława Olejnik: 

 Pytanie dot. budowy ronda przy zbiegu ulic: Dmowskiego, Żelaznej, Armii Krajowej.  

 Czy projekty przygotowywane przez mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego na 

2016 rok Prezydent Miasta polecił ująć w budżecie miasta na rok 2017. Były to projekty 

poza szkołami, które zdobyły dużą ilość głosów. Proszę wziąć pod uwagę głos 

mieszkańców  planując wydatki na 2017 rok.  

 Pytanie dotyczące Parku Belzackiego:  w jakim stanie, na jakim etapie jest przygotowanie 

wniosku ?  

 Pytanie odnośnie ulicy Zawodzie, dziury w drodze są w pewnym stopniu mniejsze ale 

kiedy nastąpi całkowita naprawa ?  

 Wniosek dotyczący zabezpieczenia nawierzchni terenu siłowni zewnętrznej przy ul. 

Czesława Niemena. Przy urządzeniach siłowni są wysypane drobne kamyki, a spod spodu 

wystają elementy połączeń, które mogą zagrażać bezpieczeństwu osób ćwiczących.  
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 Czy jest możliwość zorganizowania parkingu przy ul. Dmowskiego w okolicy ZSP nr 2;  

mieszkańcy okolicznych bloków, w ciągu tygodnia, nie są w stanie zaparkować aut pod 

swoim blokiem, gdyż zajmują je samochody uczniów. 

 Zgłosiły się do mnie osoby, które mają trudności ze skomunikowaniem się ze swojego 

miejsca zamieszkania za marketem Auchan z centrum miasta. Dawniej jeździła MZK 

sklepowa, dziś nie jeździ nic. Osoby te są starsze i dla nich trudne jest dotarcie do 

przystanku przy „Piomie” lub    ul. Dworskiej. Proszę o przeanalizowanie, czy jest 

możliwość postawienia przystanku wzdłuż Sikorskiego lub wydłużenie którejś z linii. 

 W piątek 21.10.16 MZK nr 2 zatrzasnęła w drzwiach rano dwie osoby oraz po południu 

jedną osobę. Kierowca tłumaczył, że jest to wina czujnika działającego na ruch. Proszę o 

sprawdzenie tej sytuacji.  

 Uwaga odnośnie kultury kierowców, dnia 25.10.16 w Szydłowie pasażer – uczeń 

wysiadał z autobusu MZK, nie zdążył wysiąść jak autobus odjechał, chłopiec doznał 

urazu nogi, do szkoły przyjechało pogotowie, zdarzenie miało miejsce rano o godz.8. 

Autobus MZK jest przeładowany zazwyczaj o tej godzinie przez co nie każdy ma 

możliwość przejazdu, ponieważ MZK nie zatrzymuje się przy dalszych przystankach. 

Proszę o przeanalizowanie tej sprawy. 

Pan Jan Dziemdziora:  

 Czy radny Piotr Gajdy odnotował brak na Sesji swoich kolegów radnych o godzinie 

12:40. 

 Pytanie odnośnie skrzyżowania Armii Krajowej–Sikorskiego, Piłsudzkiego-Sienkiewicza,  

3 Maja-Kopernika przez cały dzień tworzą się tam ogromne korki, czy przyczyną tego są 

wnioskodawcy czyli radni, którzy chcieli przebudować skrzyżowania czy projektanci, 

którzy projektowali nowe rozwiązania czy siły wyższe ? Czy sytuacja jest monitorowana 

? Na skrzyżowaniu Kopernika-3 Maja, przy lewoskręcie przejeżdżają 4 pojazdy, 5-ty 

zdążył ale na czerwonym a natężenie ruchu potężne. Na ciągu komunikacyjnym, na 

którym stoi bardzo dużo pojazdów czas funkcjonowania danego potoku pojazdów 

powinien być wydłużony. 

 Czy plan remontów, które realizuje ZDiUM jest zagrożony ?  

 W jakim stopniu zaawansowane są prace związane z wyznaczeniem przejścia dla 

pieszych na ul. Wojska Polskiego, w rejonie marketu „Piotr i Paweł”. Procedura z tego co 

przekazali mieszkańcy trwa już co najmniej rok czasu. 

 Kiedy zostaną oznaczone miejsca dla osób posiadających europejską kartę parkingową na 

ul. Sienkiewicza przy budynku Poczty. 

 Na pasie wschodnim ul. Żelaznej zostały wykonane naprawy cząstkowe, czy podobnej 

procedury nie można zastosować na skrzyżowaniu gdzie radny Miazek i radny Gajda 

postulują budowę skrzyżowania typu rondo?  

 Dot. usankcjonowania firm kominiarskich wykonujących usługi na rzecz TBS. 

Mieszkańcy skarżą się, że po wizycie kominiarzy w protokołach, które przychodzą w 

późniejszym terminie są rzeczy, które niekoniecznie by się znalazły kiedy daną uwagę, 

zarzut kominiarz formułował na miejscu w danym lokalu.  
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 Blok przy ul. Roosevelta 4a – osoby, które przychodzą do tego bloku w odwiedziny 

obawiają się wybuchu gazu. Czy blok jest monitorowany ? 

 Pytanie odnośnie zakończenia remontu wiaduktu w al. Piłsudskiego: czy technologia, 

którą tam stosowano daje gwarancje, że nie będzie przecieków oraz dlaczego koszt 

remontu był tak duży, ok. 800 tys. zł.       

Pan Bronisław Brylski:  

 Remont ulicy Próchnika na odcinku Piastowska, Ciepła bądź Roosevelta, są 

poprzekładane linie energetyczne, gaz, infrastrukturę wodną itd.. w 2016 roku miał być 

podjęty remont, pojawił się problem dokumentacji dotyczącej deszczówki, czy mamy tą 

dokumentację, kiedy będzie lub kiedy planujecie remont tej części ul. Próchnika ? 

 W bloku przy ul. Przemysłowej 29 m.9 od kilku lat był taki problem, że mieszkańcy 

systematycznie dostawali rachunki dużo wyższe niż wskazywały na to wodomierze w ich 

mieszkaniach. Prawdopodobnie są nieszczelne instalacje wodne. Mieszkaniec tego bloku 

poinformował ostatnio, że ponownie przychodzą bardzo wysokie rachunki. Czy wiadomo 

w czym jest przyczyna tych wysokich rachunków, co można zrobić aby rachunki za 

zużycie wody były zgodne z wodomierzami domowymi ? 

 Czy mamy wiedzę na temat tego co z zabezpieczeniem obiektu po Metalplaście, któremu 

grozi katastrofa budowlana.  

Pan Bronisław Brylski:  

 Remont ulicy Próchnika na odcinku Piastowska, Ciepła bądź Roosevelta, są 

poprzekładane linie energetyczne, gaz, infrastrukturę wodną itd.. w 2016 roku miał być 

podjęty remont, pojawił się problem dokumentacji dotyczącej deszczówki, czy mamy tą 

dokumentację, kiedy będzie lub kiedy planujecie remont tej części ul. Próchnika ? 

 W bloku przy ul. Przemysłowej 29 m.9 od kilku lat był taki problem, że mieszkańcy 

systematycznie dostawali rachunki dużo wyższe niż wskazywały na to wodomierze w ich 

mieszkaniach. Prawdopodobnie są nieszczelne instalacje wodne. Mieszkaniec tego bloku 

poinformował ostatnio, że ponownie przychodzą bardzo wysokie rachunki. Czy wiadomo 

w czym jest przyczyna tych wysokich rachunków, co można zrobić aby rachunki za 

zużycie wody były zgodne z wodomierzami domowymi ? 

 Czy mamy wiedzę na temat tego co z zabezpieczeniem obiektu po Metalplaście, któremu 

grozi katastrofa budowlana.  

Pan Grzegorz Lorek: 

 interpelacja w/s remontu dróg, naprawy nawierzchni (dot. ulic: Świerczów, Zamiejskiej, 

Świerczowskiej, Grabskiej, Żeromskiego) - na piśmie.  

 

Punkt 6. 

Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych Prezydenta Miasta i Przewodniczącego 

Rady Miasta złożonych Wojewodzie Łódzkiemu. 
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Wiceprzewodniczący Rady Miasta Bronisław Brylski odczytał pismo Pełnomocnika Wojewody 

Łódzkiego ds. Ochrony Informacji Niejawnych, z dnia 15 września 2016 r.  (w załączeniu) 

 

Punkt 7. 

Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych Przewodniczącemu Rady 

Miasta. 

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Bronisław Brylski odczytał pismo Przewodniczącego Rady 

Miasta Mariana Błaszczyńskiego na temat oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych 

Przewodniczącemu Rady Miasta  (w załączeniu). 

 

Punkt 8. 

Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych Prezydentowi Miasta. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miasta odczytał pismo Wiceprezydenta Miasta Andrzeja Kacperka      

z dnia 12 października 2016 r. dotyczące oświadczeń majątkowych złożonych Prezydentowi 

Miasta (w załączeniu). 

 

Punkt 9. 

Protokół zespołu kontrolnego Komisji Rewizyjnej z kontroli Warsztatów Terapii 

Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym w Piotrkowie 

Trybunalskim. 

Do protokołu nie było żadnych uwag.  

Rada Miasta przyjęła protokół do wiadomości. 

 

Punkt 10. 

Protokół zespołu kontrolnego Komisji Rewizyjnej z kontroli Ośrodka Działalności 

Artystycznej w Piotrkowie Trybunalskim. 

Do protokołu nie było żadnych uwag.  

Rada Miasta przyjęła protokół do wiadomości. 

 

Punkt 11. 

Informacja z działalności Prezydenta Miasta między XXVI a XXVII sesją. 

Do Informacji nie było żadnych uwag.  

Rada Miasta przyjęła informację do wiadomości. 
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Punkt 12. 

Informacja Przewodniczącego Rady Miasta dotycząca interpelacji, które wpłynęły między 

XXVI a XXVII sesją. 

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. 

 

Punkt 13. 

Odpowiedzi na zapytania radnych. 

Odpowiedzi na pytania pana Krzysztofa Kozłowskiego:  

 Dariusz Cłapa : „Bloki przy ul. Garncarskiej buduje miasto nie TBS, staramy się o środki 

dodatkowe z Banku Gospodarstwa Krajowego, oczekujemy na decyzję, być może uda się 

uzyskać środki zewnętrzne. MDM to skrót nazwy Mieszkanie Dla Młodych. TBS pełni rolę 

inwestora zastępczego.  

Pan Krzysztof Kozłowski zapytał czy w ramach tego budownictwa mieszkania MDM będą ? 

 Pan Dariusz Cłapa: „Na ul. Garncarskiej budowane są nasze budynki, mamy 6 mieszkań w 

systemie TBS przy ul. Broniewskiego, według regulaminu preferowane są osoby młode z 

dziećmi, to samo jest  w przypadku ul. Garncarskiej ale to nie ma nic wspólnego z 

programem MDM.” 

Odpowiedzi na piśmie, zgodnie z wnioskiem, otrzymają radni: pan Przemysław Winiarski, pani 

Marlena Wężyk-Głowacka oraz pan Tomasz Sokalski.  

Odpowiedź na pytanie pana Tomasz Sokalskiego: 

 Pan Krzysztof Byczyński: „Wniosek odnośnie wymalowania przejścia dla pieszych przy 

Szpitalu Powiatowym zostanie rozpatrzony w dniu jutrzejszym przez Komisję 

Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.”  

Odpowiedzi na zadane pytania pan Lech Kaźmierczak według prośby również otrzyma na 

piśmie. 

Odpowiedzi na pytania pana Piotra Gajdy:  

 Pan Bogdan Munik Sekretarz Miasta poprosił o możliwość udzielenia odpowiedzi na pytanie 

w sprawie konkursu ekologicznego w formie pisemnej, gdyż także radny Przemysław 

Winiarski zadał pytanie w tej sprawie.  

Pan Piotr Gajda zapytał kto podpisał drugi wniosek, pierwszy wniosek został podpisany przez 

Prezydenta Kacperka.  

 Pan Bogdan Munik: „PTTK przybył do pana Prezydenta Kacperka z prośbą o podpis 

natomiast fundacja „eKo-eno” przybyła do Biura Partnerstwa i Funduszy z dokumentacją,     

z prośbą o sformułowanie opinii dotyczącej jej działalności. Zarówno Prezes PTTK jak         



28 

 

i Prezes „eKo-eno” nie mówili, iż jest to tylko i wyłącznie jedna organizacja do zgłoszenia. 

Szerszej odpowiedzi udzielimy na piśmie.” 

 Pan Prezydent Kacperek, odnośnie wysokości zarobków dyrektora Muzeum i zastępcy 

dyrektora: Z informacji jakie przekazała pani dyrektor Muzeum w Piotrkowie nie jest 

prawdą, że zastępca dyrektora zarabia więcej niż dyrektor Muzeum.  

Odpowiedzi na pytania pani Wiesławy Olejnik: 

 Pani Małgorzata Majczyna - odnośnie ronda przy ul. Dmowskiego: Trwa proces 

projektowania, koniec umowy jest w lutym/marcu przyszłego roku. 

 Pan Adam Karzewnik - odnośnie projektu Budżetu Obywatelskiego w 2017 roku: Budżet 

jest w trakcie prac, w tej chwili jeszcze nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na to pytanie.  

 Pani Małgorzata Majczyna - odnośnie prac dokumentacyjnych Parku Belzackiego: „Prace 

dokumentacyjne zostały zakończone, uzyskano pozwolenie na budowę u Prezydenta 

Piotrkowa oraz u Wojewody Łódzkiego. Został złożony wniosek o dofinansowanie tego 

projektu ze środków programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi, 

mieliśmy 2 kontrole związaną z dokumentami oraz pobyt delegacji łódzkiej w terenie, 

współpracujemy z ekologami, czekamy na rozstrzygnięcie konkursu. Fundusz przedłużył 

termin podjęcia decyzji do końca października.” 

 Pan Krzysztof Byczyński - odnośnie naprawy ul. Zawodzie: „Budowy prowadzone w 

tamtym obszarze to naprawy cząstkowe. Z racji tego, że są to obszary peryferyjne, nie są one 

na pierwszych pozycjach listy umowy remontowej. Każde zgłoszenie monitorujemy i w 

miarę możliwości reagujemy.” 

 Leszek Heinzel dyrektor OSiR - odnośnie siłowni zewnętrznej w kompleksie na ul. 

Belzackiej: obiekt jest intensywnie eksploatowany, jest na gwarancji rzeczy, które są do 

wymiany wykonawca robi to lecz z opóźnieniem, zdarzają się również akty dewastacji. 

Zostanie to wymienione w miarę możliwości. 

 Pan Adam Karzewnik - odnośnie możliwości zorganizowania parkingu w obrębie ZSP nr 2: 

Sprawdzimy możliwości terenu oraz finansowe. 

 Pan Zbigniew Stankowski – odnośnie pytań dot. MZK: Jeśli chodzi o ul. Sikorskiego nie 

kursujemy na wszystkich ulicach w Piotrkowie jeśli zapotrzebowanie jest małe. Temat 

niebezpieczeństwa w MZK, które nie posiadają pasów zdarza się, że podczas gwałtownego 

hamowania osoby są narażone na urazy, firma jest ubezpieczona. Nie ma niebezpieczeństwa 

uszkodzenia ciała poprzez zamknięcie lub przyciśnięcie drzwiami, które automatycznie przy 

przyciśnięciu kogoś otwierają się z powrotem. Przypadek z Szydłowa - mamy nagranie, 

tłoku nie było, chłopiec wysiadł z tyłu, poślizgnął się w wyniku czego mógł doznać urazu 

nogi. 

Odpowiedzi na pytania pana Jana Dziemdziory: 

 Pan Krzysztof Byczyński: „Odnośnie skrzyżowania Armii Krajowej – Sikorskiego i 

Piłsudskiego-Sienkiewicza prace zostały dopiero co zakończone, musimy odczekać chwilę, 

ponieważ będzie ustalony program, który będzie obsługiwał dwa skrzyżowania 3 Maja oraz 

Sienkiewicza w jednym cyklu, zależnie od natężenia ruchu. Prace przy tunelu są zakończone, 
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skrzyżowanie Armii Krajowej – Piłsudskiego, pracujemy nad pewnym wariantem 

przerobienia jednego pasa. Jest również wersja wypracowania dodatkowego skrętu na 

Bełchatów, który jest kosztowniejszy ponieważ będzie ingerencja w infrastrukturę. Trzeba 

uzbroić się w cierpliwość, natężenie ruchu jest dość duże w różnych godzinach, 

obserwujemy sytuację i wprowadzimy korekty. Odnośnie pytania o remont wiaduktu, obiekt 

pod torami kolejowymi odwadniamy teren, który należy do Kolei, most na ul. Narutowicza 

był wykonywany przez Kolej. Efekty widać, mamy nadzieję, że technologia stosowana przez 

nas będzie skuteczniejsza, czas realizacji wydłużał się, ponieważ między innymi zakres prac 

się zwiększył. Wykonawca był wyłoniony w drodze przetargu lecz inspektorem nadzoru był 

projektant. Na temat, czy istnieje zagrożenie realizacji planu remontów ZDiUM powiem: i 

tak i nie, ponieważ nie da się w danym roku wykonać pewnych prac, które wymagają 

opracowania dokumentacji, dodatkowo jeśli dokumentacja powstanie okazuje się, że np. są 

drzewa do wycięcia, procedura zgody na wycięcia drzewa trwa bardzo długo. Odnośnie 

realizacji przejścia dla pieszych na wysokości marketu „Piotr i Paweł” odpowiedź zostanie 

udzielona na piśmie. Pytanie o oznakowanie europejskiej karty parkingowej, tą sprawę 

muszę sprawdzić. Ulica Żelazna nie jest remontowana, ponieważ lada moment zostanie ona 

przebudowywana.  

 

 Dariusz Cłapa - firmy kominiarskie, które działają na zlecenie Spółki TBS przedstawiają 

protokoły TBS lub administracji, na pewno nie przedstawiają właścicielom mieszkań. 

Najemcy nie muszą nic płacić bo usługa jest wykonywana przez TBS. Wykonania przeglądu 

jest konieczne w całym pionie, po zakończeniu jest wykonany protokół. Zwrócimy uwagę 

TBS, aby informowali precyzyjnie lokatorów o wszelkich zmianach.  

 

 Pan Adam Karzewnik - w sprawie bloku na ul. Roosevelta 4a: „Sprawdzimy czy budynek 

należy do miasta czy do Spółdzielni, jeśli nie  jest nasz przekażemy prośbę o sprawdzenie 

stanu instalacji gazowej.” 

Odpowiedzi na pytania pana Bronisława Brylskiego: 

 Pani Małgorzata Majczyna: Ulicą Próchnika zajmujemy się od drugiego półrocza, gdyż 

wtedy zadanie weszło do budżetu. Jest podpisana umowa z wykonawcą, która opiewa na 

koniec grudnia. Otrzymamy opracowanie, w przyszłym roku będzie realizacja na odcinku od 

ulicy Piastowskiej do ulicy Żeromskiego.  

 Odpowiedź na pytanie dotyczące nadpłat za zużycie wody przez mieszkańców bloku na                       

ul. Przemysłowej zostanie udzielona na piśmie.  

 Pan Adam Karzewnik - odnośnie budynku Metalplastu: Posiadamy pismo Powiatowego 

Inspektora Nadzoru Budowlanego, który 19.09.16 wydał decyzję właścicielowi na 

wykonanie pewnych prac zabezpieczających tą nieruchomość. Właściciel odwołał się od tej 

decyzji do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Wyjaśnia, iż nie zostały 

wykonane w całości obowiązki nałożone zaskarżoną decyzją, nie ma podstaw do zmiany 

stanowiska w tej sprawie. Procedura administracyjna trwa.”      
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Punkt 14. 

Sprawy różne. 

Pan Jan Dziemdziora poruszył sprawy zagrożenia realizacji planu remontów przez ZDiUM oraz 

funkcjonalności sprzętu na siłowni plenerowej, z której korzysta.  

Pan Piotr Gajda zadał pytanie w sprawie Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa” - co 

spowodowało, że dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówki jest realizowany. Co sprawiło, 

że Urząd Miasta jednak realizuje to zadanie ? 

Następnie radny przeczytał fragment protokołu z poprzedniej Sesji - wypowiedź Przewodni-

czącego Mariana Błaszczyńskiego oraz fragment protokołu z posiedzenia Komisji Oświaty i 

Nauki, Kultury i Kultury Fizycznej dot. zgłoszonych przez niego uwag do protokołu. Wszystko 

wskazuje, że to pan rozmija się z prawdą. Oczekuję przeprosin od pana. Protokoły nie kłamią. 

Jeśli chodzi o zwrot tych 100 zł powiedział mi pan, że zwrócił te pieniądze wpłacając na szczytny 

cel.  

Ponadto pan Piotr Gajda poruszył sprawę obecności radnych na komisjach. Zaapelował do 

radnych Brylskiego i Dajcza, aby zwrócili pieniądze z uwagi na krótki pobyt na ostatnich 

komisjach. Ponadto poruszył sprawę dot. nagrań radnych PiS, mówiąc „Chciałbym, żeby to 

zostało przez pana Prezydenta wyjaśnione. Nagrania robione są w celu skłócenia radnych PiS.” 

Przewodniczący Marian Błaszczyński odpowiedział: Nadal chcę Pana poinformować, że nie ma 

pan racji. Na moje życzenie zachowane zostało nagranie. Wtedy kiedy był przyjmowany 

protokół, to było 21 września br., na Komisji Oświaty powiedział pan „nie zdążyłem przeczytać”, 

każdy z radnych może sobie to przesłuchać. Myślę, że jak będzie pan chciał kogoś nawoływać do 

zwracania diety to chcę pana poinformować, że jedyną osobą której dzisiaj nie ma na sesji jest 

pan radny Lorek, który nie był uprzejmy zwolnić się. Wszyscy pozostali, w ten czy inny sposób 

zwolnili się i usprawiedliwili. Także proszę egzekwować najpierw od swojego szefa, to już druga 

sesja którą opuścił bez zwolnienia.  

Pan Piotr Gajda podtrzymał swoje stanowisko i powtórzył, że jako jedyny zgłaszał uwagi do 

protokołu. 

Następnie pan Bronisław Brylski odniósł się do uwagi radnego Gajdy pod swoim adresem, 

wyjaśniając nieobecność faktem reprezentowania Rady Miasta na uroczystościach z okazji Dnia 

Edukacji Narodowej. 

Pan Piotr Gajda: Przypominam, że jest pan zobowiązany siedzieć na komisjach, za to pan bierze 

pieniądze, będzie pan rozliczony przez wyborców. 

Pani Krystyna Czechowska: Pani Wiesława Olejnik otrzymała odpowiedź, że zgłoszone w br. 

projekty do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego zostaną uwzględnione w roku 2017. 

Natomiast ja dostałam 14.10.br. odpowiedź od Wiceprezydenta A. Karzewnika, że nie jest 

planowany do realizacji  projekt  siłowni wraz z modernizacją placu zabaw na ul. Jeziornej – 

również zgłoszony w ramach  Budżetu Obywatelskiego 2016 roku. 

Wiceprezydent Adam Karzewnik odpowiedział, że dyrektor Małgorzata Majczyna 

poinformowała, iż do realizacji wejdą projekty które wygrały, natomiast projekty, które nie 

wygrały znajdą się w budżecie o ile będzie taka możliwość finansowa.    
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Kierownik Referatu Edukacji Radosław Kaczmarek odpowiedział na pytanie Piotra Gajdy 

odnośnie „Szansy”: „Mieliśmy problemy interpretacyjne w przepisach prawnych, z drugiej strony 

rzecz dotyczyła pieniędzy publicznych co wymagało czasu, na dzień dzisiejszy dzieci są 

dowożone, sprawa jest załatwiona. Rzecz dotyczy dzieci mieszkańców Piotrkowa.” 

Pan Tomasz Sokalski, zwracając się do Sekretarza Miasta, zapytał o sprawę parkingu w 

okolicach Urzędu Miasta albo wykorzystania parkingu, który jest przy Urzędzie, a nie jest 

wykorzystany. Podkreślił brak możliwości zaparkowania koło Urzędu kiedy radni przyjeżdżają 

na sesje i komisje. Pan Piotr Gajda również wypowiedział się na temat możliwości utworzenia 

parkingu przy ul. Próchnika. 

Pani Krystyna Czechowska Przewodnicząca Klubu Radnych „Razem dla Ziemi Piotrkowskiej” 

złożyła pismo informujące, że w szeregi ww. Klubu wstąpił Pan Ludomir Pencina. 

 

Punkt 15. 

Zamknięcie obrad XXVII Sesji. 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady Miasta Bronisław 

Brylski zamknął XXVII Sesję Rady Miasta. 

Na tym protokół zakończono. 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta 

        Marian Błaszczyński 
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