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PROTOKÓŁ NR XXXII/17 

z XXXII Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, 

która odbyła się w siedzibie Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim, 

ul. Pasaż Karola Rudowskiego 10 

w dniu 25 stycznia 2017 roku w godz. 9.00 – 11.36 

 

 

Przed rozpoczęciem sesji radny pan Mariusz Staszek poprosił o uczczenie pamięci tragicznie 

zmarłego posła na Sejm VIII kadencji pana Rafała Wójcikowskiego minutą ciszy. 

 

Punkt 1 

 

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

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

Stwierdził, że w Sesji uczestniczy 18 radnych, co wobec ustawowej liczby 23 radnych stanowi 

quorum, przy którym Rada Miasta może obradować i podejmować prawomocne uchwały. 

 

Radni obecni na XXVIII 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. Krzysztof Kozłowski 

13. Piotr Masiarek 

14. Wiesława Olejnik 

15. Ludomir Pencina 

16. Tomasz Sokalski 

17. Mariusz Staszek 

18. Monika Tera 

19. Ewa Ziółkowska 

Radni nieobecni: 

Przemysław Winiarski, Marek Konieczko, Grzegorz Lorek, Szymon Miazek. 

 

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 protokołów z XXVIII, XXIX i XXXI 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 2017 rok;                                                          

4.3. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym 

dzierżawcą i odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 

nieruchomości, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy: ul. Dzieci Polskich 26;                                            

4.4. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowym 

dzierżawcą i odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy na część 

nieruchomości, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy: ul. Modrzewskiego 5, 

ul. Modrzewskiego 7, ul. Modrzewskiego 11, ul. Kotarbińskiego 12,  ul. Kostromskiej 

64A,  ul. Kostromskiej 64;  

4.5. sprzedaży, w drodze przetargu  ustnego, ograniczonego, nieruchomości  

niezabudowanej  położonej   w Piotrkowie Trybunalskim  przy ulicy  ks. Piotra Skargi;                     

4.6. wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów z terenu Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego;                                                                                          

4.7. wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu na gruntach należących do Miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego;                                                            

4.8. regulaminu targowisk miejskich oraz miejsc wyznaczonych do handlu na gruntach 

należących do Miasta Piotrkowa Trybunalskiego;                        

4.9. zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej;             

4.10. zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w granicach 

administracyjnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, których właścicielem lub 

zarządzającym jest Miasto Piotrków Trybunalski oraz warunków i zasad korzystania 

z tych przystanków;  

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

terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego,                                                  

4.12. wyrażenia zgody na wykorzystania herbu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego;   

4.13.  nadania nazwy osiedlu w Piotrkowie Trybunalskim.                           

5. Interpelacje oraz zapytania i wnioski radnych. 

6. Sprawozdanie Prezydenta Miasta na prawach powiatu Piotrkowa Trybunalskiego z 

działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Piotrkowie Trybunalskim za 2016 rok. 

7. Informacja z działalności Prezydenta Miasta miedzy sesjami. 

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

    sesjami. 

9. Odpowiedzi na zapytania radnych. 

10. Sprawy różne. 

11. Zamknięcie obrad XXXII Sesji. 
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Przewodniczący Marian Błaszczyński – wprowadził następującą autopoprawkę: „W punkcie 

4.14 – Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały przyjmującej Program Rewitalizacji dla 

Miasta Piotrkowa Trybunalskiego do 2023 roku.”         

 

Następnie Przewodniczący Rady Miasta poddał porządek obrad XXXII Sesji Rady Miasta pod 

głosowanie. W wyniku przeprowadzonego głosowania (17-0-1) Rada Miasta przyjęła 

porządek posiedzenia XXVIII Sesji w następującym brzmieniu: 

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie zmian do porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów z XXVIII, XXIX i XXXI 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 2017 rok;                                                                             

4.3 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą 

i odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości, 

położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy: ul. Dzieci Polskich 26;                                            

4.4 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowym 

dzierżawcą i odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy na część 

nieruchomości, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy: ul. Modrzewskiego 5, ul. 

Modrzewskiego 7, ul. Modrzewskiego 11, ul. Kotarbińskiego 12,  ul. Kostromskiej 64A,  

ul. Kostromskiej 64;  

4.5 sprzedaży, w drodze przetargu  ustnego, ograniczonego, nieruchomości  niezabudowanej  

położonej   w Piotrkowie Trybunalskim  przy ulicy  ks. Piotra Skargi;                     

4.6 wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów z terenu Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego;                                                                                                                 

4.7 wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu na gruntach należących do Miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego;                                                               

4.8 regulaminu targowisk miejskich oraz miejsc wyznaczonych do handlu na gruntach 

należących do Miasta Piotrkowa Trybunalskiego;                         

4.9 zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej;             

4.10 zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w granicach 

administracyjnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, których właścicielem lub 

zarządzającym jest Miasto Piotrków Trybunalski oraz warunków i zasad korzystania 

z tych przystanków;  

4.11 zmiany uchwały w sprawie określenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego,                                                                               

4.12 wyrażenia zgody na wykorzystania herbu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego; 

4.13 nadania nazwy osiedlu w Piotrkowie Trybunalskim;                                           

4.14 zmiany uchwały przyjmującej Program Rewitalizacji dla Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego do 2023 roku.          
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5. Interpelacje oraz zapytania i wnioski radnych. 

6. Sprawozdanie Prezydenta Miasta na prawach powiatu Piotrkowa Trybunalskiego z 

działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Piotrkowie Trybunalskim za 2016 rok. 

7. Informacja z działalności Prezydenta Miasta miedzy sesjami. 

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

    sesjami. 

9. Odpowiedzi na zapytania radnych. 

10. Sprawy różne. 

11. Zamknięcie obrad XXXII Sesji. 

 

Punkt 3 

 

Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (16-0-1) Rada Miasta przyjęła protokół                  

z XXVIII Sesji Rady Miasta. 

 

Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (16-0-1) Rada Miasta przyjęła protokół                  

z XXIX Sesji Rady Miasta. 

 

Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (15-0-2) Rada Miasta przyjęła protokół                  

z XXXI 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 (10-8-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę Nr 

XXXII/414/17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego. 

 

                                                                    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   
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W wyniku przeprowadzonego głosowania (10-9-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę Nr 

XXXII/415/17 w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2016 r. wraz z autopoprawką 

Prezydenta Miasta. 

Punkt 4.3 

 

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

dotychczasowym dzierżawcą i odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy 

dzierżawy nieruchomości, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy: ul. Dzieci Polskich 

26.                                            
Opinie komisji: 

Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia negatywna  

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna   

 

Pani Agnieszka Kosela, kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami poinformowała,  

że w projekcie uchwały wystąpił błąd pisarski w numerze obrębu: działka położona jest w 

obrębie 34, a nie w obrębie 24. 

Wiceprezydent Andrzej Kacperek: Ponieważ na komisjach powstały pewne wątpliwości co do 

projektu tej uchwały, ten górny odcinek – fragment działki będzie objęty przetargiem  

w miesiącu lutym, dlatego proponuję zdjęcie tego projektu w dniu dzisiejszym z porządku 

obrad, a po rozstrzygnięciu przetargu projekt w tej samej formie lub zmodyfikowanej  

przedstawimy Państwu na marcowej sesji Rady Miasta.   

Wobec powyższego projekt uchwały został zdjęty z porządku obrad. 

                                           

Punkt 4.4   

 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy  

z dotychczasowym dzierżawcą i odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umów 

dzierżawy na część nieruchomości, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy:  

ul. Modrzewskiego 5, ul. Modrzewskiego 7, ul. Modrzewskiego 11, ul. Kotarbińskiego 12,  

ul. Kostromskiej 64A,  ul. Kostromskiej 64. 

Opinie komisji: 

Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna   

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna   

 

Autopoprawka do projektu uchwały: nr działki przy ul. Kostromskiej 64 powinien być 2/276, 

zamiast nr 2/274.   

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

XXXII/416/17 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z 

dotychczasowy dzierżawcą i odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umów 

dzierżawy na część nieruchomości, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy: ul. 

Modrzewskiego 5, ul. Modrzewskiego 7, ul. Modrzewskiego 11, ul. Kotarbińskiego 12,   

|ul. Kostromskiej 64A,  ul. Kostromskiej 64 wraz z autopoprawką. 
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Punkt 4.5 

 

Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży, w drodze przetargu  ustnego, ograniczonego, 

nieruchomości  niezabudowanej  położonej   w Piotrkowie Trybunalskim  przy ulicy   

ks. Piotra Skargi.    

Opinie komisji: 

Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia  pozytywna  

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna   

 

Przewodniczący obrad zapytał radnych, czy mają uwagi do projektu, a następnie wobec braku 

zgłoszeń poddał projekt pod głosowanie. 

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

XXXII/417/17 w sprawie sprzedaży, w drodze przetargu  ustnego, ograniczonego, 

nieruchomości  niezabudowanej  położonej   w Piotrkowie Trybunalskim  przy ulicy  ks. 

Piotra Skargi.    

Punkt 4.6 

 

Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów  

z terenu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.                                                                                                                

Opinie komisji: 

Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna 

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna   

  

W wyniku przeprowadzonego głosowania (14-0-5) Rada Miasta podjęła Uchwałę Nr 

XXXII/418/17 w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów z terenu 

Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.                                                                                                                

 

Punkt 4.7 

 

Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu na gruntach 

należących do Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.                                                               

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   

 

Pani Wiesława Olejnik: na temat projektu tej uchwały rozmawialiśmy na KPG i innych 

komisjach, głos mojego nieobecnego tutaj dzisiaj mojego kolegi (pana G. Lorka) szedł w 

kierunku poszerzenia tej grupy miejsc wyznaczonych pod targowiska, może nie tyle 

poszerzenia samych targowisk, co  włączenia do tej uchwały możliwości  sprzedawania 

towarów np. przed kościołami, czy miejscami kultu. Wiemy, że mamy odpusty, jest wiele 

kościołów w Piotrkowie i w związku z tym prosiliśmy, żeby w projekcie tej uchwały znalazł 

się zapis choćby poszerzający 2 punkt mówiący o zwyczajowo przyjętych uroczystościach o 

charakterze religijnym w tych miejscach. 

Tego w tej propozycji nie widzę. Natomiast autopoprawkę w ramach sprzedaży zboża, czy 

bydła. Chciałabym, żebyśmy się nad tym jednak zastanowili, bo uważam, że odpusty nie są 

imprezami o charakterze takim, żeby przychodzić do Prezydenta i prosić go o patronat, a w 

przeciwnym przypadku jakiekolwiek stoisko okaże się płatnym bardzo drogo. Działam tutaj w 



7 
  

interesie kościoła, tych uroczystości nie objętych patronatem, a odbywających się w naszym 

mieście. Proszę o ponowne przemyślenie tej sprawy albo o poszerzenie pkt 2 w projekcie 

uchwały o te możliwości. 

 

Pan Adam Karzewnik Wiceprezydent Miasta: obiecałem Państwu, że będę rozmawiał na ten 

temat z proboszczami jak również z RIO. Jest oczywiście dobra wola z naszej strony, 

chcielibyśmy żeby wprowadzić, tylko wprowadzając to nie chcielibyśmy spowodować 

bałaganu związanego z handlem w każdą niedzielę. Jeśli uzgodnimy to z proboszczami w jaki 

sposób to ograniczyć, żeby nie dochodziło do handlu rzeczami, które niekoniecznie wiążą się 

z kultem religijnym. Obiecujemy, że jeśli dopracujemy taki regulamin, w najbliższym 

możliwym czasie uzupełnimy tą uchwałę o ten zapis. Tymczasem proszę o podjęcie tej uchwały 

w takim kształcie w jakim jest. Chcemy uniknąć pewnych zagrożeń, dot. miejsc, które obecnie 

funkcjonują 

 

Pani Marlena Wężyk – Głowacka zapytała o handel na ulicach Partyzantów i Spacerowej, 

ponieważ tam miejsca nie są wyznaczone, chociażby na handel sezonowy. Czy jest możliwość 

rozszerzenia tej strefy?  

Wyjaśnienia złożyła przedstawicielka ZDiUM pani Małgorzata Wójcik: projekt uchwały 

uwzględnia wszystkie miejsca przewidziane do handlu, które funkcjonują w dniu dzisiejszym 

z poprawką, że ul. Cmentarna jest podzielona na 2 obszary: handel całoroczny i handel 

sezonowy (1 listopada). Rozszerzenie tej strefy na ul. Partyzantów i ul. Spacerową również 

rozważaliśmy ale ze względów bezpieczeństwa odeszliśmy od tego projektu z uwagi na to, że 

ul. Partyzantów ma taką szerokość jaką ma, wpuszczenie tam jeszcze straganów wzmoże 

niebezpieczeństwo dla wszystkich użytkowników tej ulicy. Ulicą Partyzantów jeżdżą także 

autobusy MZK, co w połączeniu z ruchem samochodów osobowych często stwarza korki – taka 

sytuacja w połączeniu z handlem spowoduje dodatkowe uciążliwości. Ulica Spacerowa także 

nie daje możliwości wygospodarowania bezpiecznego miejsca dla sprzedających i klientów. 

Ulica Spacerowa ma być remontowana, możliwe że po remoncie powrócimy do handlu 

sezonowego w okolicach wejścia na cmentarze.  

 

Pani Marlena Wężyk-Głowacka: Wszyscy wiemy, że co roku handel przy tych ulicach odbywa 

się,  więc nie wiem dlaczego przy okazji zmiany tej uchwały nie podjęliśmy takiej decyzji, żeby 

sezonowy handel był, bo wszyscy wiemy, że stawki w tamtych miejscach są o wiele wyższe, 

więc nie wiem w czym jest problem. Uważam, że uchwała powinna być zmieniona i handel 

rozszerzony na te ulice. 

Pan Adam Karzewnik: Nie możemy sankcjonować czegoś co będzie zagrażało bezpieczeństwu. 

Ulica Spacerowa jest już w trakcie przebudowy, zobaczymy czy będzie można dopuścić te 

miejsca do handlowania i wtedy poprawimy tą uchwałę. 

 

Pan Bronisław Brylski – Ja mam odmienne zdanie. Musimy wybrać. Obok cmentarza 

wojskowego jest działka, która należy do Parafii Prawosławnej i tam ksiądz wynajmuje budkę 

z której ktoś sprzedaje, ale teren prywatny jest wyłączony z tych dyskusji bo w uchwale jest 

napisane, że pewne elementy nie dot. terenów prywatnych. Natomiast ul. Partyzantów na 

wysokości bramy głównej cmentarza i Kaplicy, od wielu lat toczyliśmy na tej sali dyskusje  na 

temat przystanku autobusowego ( setki osób starszych mających problemy z poruszaniem się 

prosiły o przystanek), potem w sprawie wiaty. Tam jest duże zagrożenie w ruchu drogowym. 

Na Partyzantów, na wysokości Kaplicy nie powinien odbywać się handel, z uwagi na kwestię 

bezpieczeństwa. 

Pani Marlena Wężyk-Głowacka: Panie radny spotkamy się 1 listopada i zobaczy pan, że  

w każdym z tych miejsc handel się odbywa. Ja uważam, że powinien się odbywać. Mając to na 
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względzie można byłoby wprowadzić handel sezonowy. 

Pan Bronisław Brylski: Handel sezonowy to nie 1 listopada. 1 listopada to jest zupełnie inna 

sytuacja.  

 

Pan Tomasz Sokalski: W mojej ocenie akt prawa miejscowego powinien regulować pewne 

rzeczy, które są zwyczajowo przyjęte w niektórych przypadkach.       handel na ul. Cmentarnej, 

Partyzantów czy Spacerowej nie unikniemy wystawiania się sprzedających przy ul. 

Partyzantów przy głównej bramie. Przy samej Kaplicy wyeliminujmy ten handel, natomiast 

pozwólmy ludziom gdzie indziej, gdzie jest to możliwe. Myślę, że gdybyśmy wyznaczyli kilka 

miejsc na ul. Partyzantów nie spowodowałoby to żadnego zagrożenia w ruchu drogowym, tym 

bardziej, że te miejsca byłyby zajęte tylko przed i w dzień Święta Zmarłych. 

 

Wiceprezydent Adam Karzewnik: Nie możemy wpuszczać tego handlu w pas drogowy, nie 

możemy sankcjonować czegoś co nie powinno funkcjonować. Jest tyle miejsca  

w ul. Cmentarnej, że harcerze w każdej chwili mogą dostać miejsce.   

 

Pan Tomasz Sokalski: Cóż my robimy innego, właśnie sankcjonujemy handel  

w ul. Cmentarnej. My jako radni patrzymy na to bardziej społecznie, pan zaś bardziej 

urzędniczo, prawnie czy przepisowo. Spróbujmy znaleźć jakiś konsensus, a nie mówić – nie. 

W mojej ocenie miejsca wyznaczone do handlu można zorganizować zarówno na  

ul. Partyzantów, jak i ul. Spacerowej w sposób ograniczony, zwyczajowo przyjęte miejsca, na 

których odbywa się handel w dniach poprzedzających Święto Zmarłych i tuż po, Państwo 

wiecie jakie są. Po co powodować problem, jest to jakiś element dobrej woli osoby, która 

projekt przygotowywała.  

 

Wiceprezydent Andrzej Kacperek: Kwestię umieszczania w pasie drogowym urządzeń nie 

związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego reguluje ustawa o drogach publicznych, 

art.39 stanowi, że generalnie obowiązuje zakaz umieszczania  innych urządzeń aniżeli te, które 

służą obsłudze drogi i bezpieczeństwu ruchu drogowego. Zajęcie pasa drogowego w 

szczególnych sytuacjach odbywa się na podstawie decyzji administracyjnej wydawanej przez 

zarządcę drogi. Przepis ten dot. dróg publicznych. Ulica Targowa nie jest drogą publiczną. 

Zmienialiśmy kategorię po to żeby od tego problemu uciec. Jeśli chodzi o ul. Partyzantów 

chciałbym zwrócić uwagę, że zarówno Policja jak i Straż Miejska, w okresie Święta Zmarłych, 

dopuszcza ruch na ul. Partyzantów. Musimy zdecydować co jest ważniejsze.  

 

Pani Marlena Wężyk-Głowacka: Rozumiemy, że bezpieczeństwo jest na pierwszym miejscu. 

Kwestia jest następująca, jest nawet zapisane, że dopuszcza się do handlu sezonowego, 

okolicznościowego w dniach od 1.10 do 05.11. Co za problem, żeby te dwie ulice włączyć  

i żeby można było płacić mniejszą opłatę za te miejsca. 

 

Pani Krystyna Czechowska: W §1 ust.2 wprowadzony jest zapis dotyczący miejsca dla handlu 

całorocznego, sezonowego, okolicznościowego w dniach od 1.10 do 05.11. Pan B. Brylski 

mówił, że handel sezonowy to nie okolicznościowy. W takim razie okolicznościowego nie ma 

wcale na tej mapce. 

Pani M. Wójcik: Handel okolicznościowy i sezonowy potraktowany jest w tej uchwale tak 

samo, te dwa słowa są synonimami. Nie ma definicji prawnej słów okoliczność i sezonowość.    

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (12-0-7) Rada Miasta podjęła Uchwałę Nr 

XXXII/419/17 w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu na gruntach 

należących do Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 
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Punkt 4.8 

 

Podjęcie uchwały w sprawie  regulaminu targowisk miejskich oraz miejsc wyznaczonych 

do handlu na gruntach należących do Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wraz  

z autopoprawką Prezydenta Miasta.     

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 (projekt z autopoprawką)– opinia pozytywna   

 

Autopoprawka do §4 projektu uchwały: „Artykuły pochodzenia rolno-hodowlanego (zboża, 

zwierzęta hodowlane) mogą być sprzedawane wyłącznie na zorganizowanym targowisku 

miejskim przy ul. Bawełnianej z wyłączeniem zboża w ilości wskazującej na bezpośrednią 

konsumpcję.” 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (13-0-6) Rada Miasta podjęła Uchwałę Nr 

XXXII/420/17 w sprawie regulaminu targowisk miejskich oraz miejsc wyznaczonych do 

handlu na gruntach należących do Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wraz z autopo-

prawką Prezydenta Miasta. 

 

Punkt 4.9 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej.      

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   

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (12-0-7) Rada Miasta podjęła Uchwałę Nr 

XXXII/421/17 w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej.      

 

 

Punkt 4.10 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych w granicach administracyjnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, 

których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Piotrków Trybunalski oraz 

warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 

Opinie komisji: 

Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna 

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

 

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

XXXII/422/17 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych w granicach administracyjnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, 

których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Piotrków Trybunalski oraz 

warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 
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Punkt 4.11 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.                                                                   

Opinie komisji: 

Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – opinia pozytywna 

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

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (16-0-3) Rada Miasta podjęła Uchwałę Nr 

XXXII/423/17 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

 

Punkt 4.12 

 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystania herbu Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego.   

Opinie komisji: 

Komisja Oświaty, Nauki, Kultury i Kultury Fizycznej - opinia pozytywna 

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

 

Następnie w wyniku przeprowadzonego głosowania (17-0-1) Rada Miasta podjęła 

Uchwałę Nr XXXII/424/17 w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystania herbu Miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego.   

 

Punkt 4.13 

 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia nadania nazwy osiedlu w Piotrkowie 

Trybunalskim 

Opinie komisji: 

Komisja Oświaty, Nauki, Kultury i Kultury Fizycznej - opinia negatywna 

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

 

Komisja Oświaty, Nauki, Kultury i Kultury Fizycznej podjęła wniosek do Prezydenta Miasta o 

poszerzenie nazwy „Osiedle 800-lecia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego” dla nowego osiedla 

mieszkaniowego o teren osiedla „Wyzwolenia”. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (11-4-4) Rada Miasta podjęła Uchwałę Nr 

XXXII/425/17 w sprawie nadania nazwy osiedlu w Piotrkowie Trybunalskim.   

 

Punkt 4.14 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały przyjmującej Program Rewitalizacji dla 

Miasta Piotrkowa Trybunalskiego do 2023 roku.          

Opinie komisji: 

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania – opinia pozytywna  
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W wyniku przeprowadzonego głosowania (19-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę Nr 

XXXII/426/17 w sprawie zmiany uchwały przyjmującej Program Rewitalizacji dla Miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego do 2023 roku.          

 

Przewodniczący obrad ogłosił 15 minut przerwy.  

Po przerwie Przewodniczący pan Marian Błaszczyński przekazał prowadzenie obrad 

Wiceprzewodniczącemu, panu Rafałowi Czajce. 

 

Punkt 5 

Interpelacje oraz zapytania i wnioski radnych. 

Po wznowieniu obrad Wiceprzewodniczący Rady Miasta pan Rafał Czajka udzielił głosu 

radnym:  

Pan Sławomir Dajcz: 

 Poprosił o rozważenie zabezpieczenia barierką terenu w Parku, na odcinku od lodowiska 

do szatni, żeby łyżwiarze mogli bezpiecznie dojść z lodowiska do szatni i odwrotnie. 

Pan Piotr Gajda: 

1) Kiedy możemy spodziewać się budowy ronda na ul. Dmowskiego ? 

2) Panie Prezydencie mieliśmy takie zdarzenie 1.09.2016 roku. Jeden z pana wysokich 

urzędników poinformował mnie, że wie gdzie się mam spotkać po południu, komu rękę 

podaję i że nas, czyli opozycję, obserwują. Nastąpiło jeszcze inne zdarzenie: inny pana 

wysoki urzędnik zaczął biegać z nagraniami po różnych osobach i zwrócił się także do 

wysokiego urzędnika państwowego z nagraniem, pięknie zmontowanym, które ewidentnie 

miało na celu skłócenie radnych w Piotrkowie. Dodatkowo mam informacje,  

że w kolportowaniu tego nielegalnego nagrania uczestniczyło co najmniej dwóch radnych, 

jeden bardzo wysoki, drugi dość wysoki. Proszę żeby zaprzestano działań w stylu SB  

w stosunku do radnych PiS, bo to nie jest gra fair i obawiam, że skończy się to 

zawiadomieniem służb i przeprowadzeniem śledztwa. Na pewno sfałszowane są nagrania 

i są skomponowane, bez wiedzy osób nagraliście to i dalej kolportujecie to. Chętnie 

udostępnię panu informacje kto to był i co robił. Mam nadzieję, że unikniemy większego 

skandalu przez rozsądne działanie pana Prezydenta. 

3) Dostaliśmy kalendarium obchodów 800-lecia Piotrkowa Trybunalskiego, po kolei 

wszystkie punkty nie dotyczą praktycznie Piotrkowa, breakdance czyli taniec połamaniec, 

w punkcie obchody 65-lecia diaspory Ormiańskiej w Piotrkowie, później znów to co 

każdego roku. To wstyd, że opatrujecie Państwo tą karteczkę, którą co roku prezentujecie, 

logo 800-lecia Piotrkowa. Dochodzimy do Muzeum, coś konkretnego się pojawia. Dalej 

CIT, bzdura na bzdurze. Nieprofesjonalne, wymieszane informacje. Pracownicy CIT teraz 

szukają pomysłów, co możemy sprzedać na 800-lecie Piotrkowa. Powinien Pan zwołać 

sesję, w celu dyskusji co zrobić żeby uratować obchody, żeby one były godne. Proszę o 

informację jakie programy były przygotowywane, na jakie dostaliście Państwo dotacje, 

przez Urząd Miasta i jednostki Urzędu.  

Pani Marlena Wężyk-Głowacka: 

 Interpelacja dot. liczby wniosków na dofinansowanie wymiany kotłów. W 2015 r. 

mieszkańcy mieli możliwość złożenia wniosków na dofinansowanie m.in. wymiany 
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kotłów stosowanych w przydomowych kotłowniach, zainstalowania pomp ciepła lub 

podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej, wówczas można by uzyskać 65 % dotację 

kosztów kwalifikowanych z programu realizowanego w ramach Programu „Kawka” , 

który ogłosił WFOSiGW w Łodzi. Proszę o podanie liczby wniosków, które zostały 

złożone przez mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego w 2015 roku. 

 

Pan Bronisław Brylski:  

 W grudniu 2016 r., zastępując pana Przewodniczącego Rady Miasta, dekretowałam 4 

pisma do pana Prezydenta jednego z mieszkańców Piotrkowa, dot. spraw: b. 

Metalplastu, ul. Sosnowej, ul Staszica i Hali Targowej – pisma w tonie roszczeniowo-

żądającym zwrotu środków finansowych dot. utraconych, nie utraconych itd. pan 

Prezydent wie o czym mówię. Mam pytanie, jak ta sprawa wygląda, w mojej ocenie 

pytania były kuriozalne, ale chciałbym zapoznać się z odpowiedzią Prezydenta. 

 

Pan Ludomir Pencina: 

 W nawiązaniu do tematu zanieczyszczeń jakie są w tym roku chciałem zapytać jakie są 

podstawy prawne i czy są takie podstawy  –  w programach telewizyjnych pokazywano 

Strażników Miejskich w Krakowie, którzy monitorowali posesje prywatne tam gdzie 

widać było spalane były odpady, które nie powinny być spalane. U nas także widać z 

których budynków dym jest toksyczny. Czy Straż Miejska może nakładać mandaty, czy 

pouczać, sprawdzać, żeby osoby nie spalały takich śmieci. Czy nie mamy wpływu na 

to, tak jak do tej pory nie było monitorowania tego. 

 

Pan Krzysztof Kozłowski: 

1) Kto jest odpowiedzialny za usunięcie śniegu z terenu Spółki MZK?  

2) Kiedy wreszcie zostanie wycofany autobus nr boczny 56 ? Korzystałem ostatnio z tego 

autobusu, myślałem że są żniwa i siedzę na kombajnie, a obok jeszcze chodzi ciągnik, 

hałas nieprawdopodobny i wibracje – to wstyd. 

 Jaki jest najstarszy autobus MZK, z tego co mi wiadomo są to autobusy, które mają po 

27 lat. Ta MZK, która brała udział w zderzeniu 2 aut osobowych, to jest podobno MZK, 

która ma 27 lat. Czy te MZK-i ktoś sprawdza, czy one są sprawne ? Czy we własnym 

zakresie stacja obsługi przedsiębiorstwa stempluje, że pojazd jest sprawny i dopuszcza 

go do przewożenia ludzi, a w gruncie rzeczy stwarza niebezpieczeństwo. Może Policja 

powinna dokonać przeglądu.  

 

Pani Wiesława Olejnik:  

1) Na jakim etapie jest wprowadzenia e-sesji ? 

2) Kto zawiaduje sygnalizacją świetlną przy ul. Kostromskiej i ul. Sikorskiego, bo 

nieczynna ona była do poniedziałku 23 stycznia br., do popołudnia. W między czasie 

zdarzyły się kolejne wypadki. Mówię to po to, żebyśmy przyszłościowo uniknęli takiej 

sytuacji. 

3) Przy przejeździe kolejowym, przy ul. Budki, Karolinowskiej, jest nielegalne przejście 

przez tory, staramy się interweniować siłami Policji, Straży Miejskiej, pilnować ale 

zaobserwowano sytuacje takie, że dzisiaj to się właściwie pilnuje policjanta i wtedy 

przebiega się przez te tory. Mówię to teraz żebyśmy spróbowali znaleźć jakieś 

rozwiązanie - pod kątem bezpieczeństwa mieszkańców. 
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Pan Jan Dziemdziora: 

 Czy trwa, czy już została zakończona procedura związana z posadowieniem wiat 

przystankowych na ul. Świerczowskiej i ul. Świerczów ?   

Pan Piotr Gajda: 

 Jakie działania podjęte zostały przez Urząd Miasta, aby w przyszłości wykluczyć 

pogotowie smogowe w Piotrkowie? Proszę nie mówić tu o ciepłowni, bo to zupełnie 

inna historia. 

Pan Lech Kaźmierczak: 

 Wniosek w sprawie postawienia ławki z oparciem dla osób niepełnosprawnych, 

naprzeciwko Parku ks. J. Poniatowskiego. 

Pan Krzysztof Kozłowski: 

 Ostatnio odebrałem pocztą zaproszenie od Prezydenta na 800-lecie na papierze 

kredowym, myślę, że otrzymali je wszyscy mieszkańcy Piotrkowa, których zachęcacie 

Państwo do udziału w tych uroczystościach. Ile to kosztowało Urząd Miasta, jaki nakład 

był i czy to było w ramach przetargu czy bezprzetargowo, jaka firma to wykonała ? 

Pan Łukasz Janik: 

 Zgłosił interpelację, żeby wycofać sprzedaż biletów MZK u kierowcy i wprowadzić 

biletoautomaty, które obsługiwałyby karty kredytowe i wydawałyby też gotówkę. 

Rezygnacja z zakupu u kierowcy ma dwa aspekty: pierwszy to bezpieczeństwo, drugi – 

to opóźnienia w komunikacji miejskiej (złoży na piśmie). 

 

Pan Rafał Czajka: 

 Wniosek w sprawie umieszczenia słupków przy wjeździe i zjeździe na parking 

znajdujący się na skarpie przed blokiem usytuowanym przy Dzielnej 9 (wieżowiec), 

które nieostrożnym kierowcom uniemożliwiłyby spadnięcie z tej skarpy na chodnik poł. 

w bezpośrednim sąsiedztwie parkingu. 

 

Punkt 6 

Sprawozdanie Prezydenta Miasta na prawach powiatu Piotrkowa Trybunalskiego  

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Piotrkowie Trybunalskim za 2016 

rok. 

Rada Miasta przyjęła informację do wiadomości. Informacja w załączeniu do protokołu. 

 

Punkt 7  

Informacja z działalności Prezydenta Miasta miedzy sesjami. 

Pan Piotr Gajda: Fama niesie, że odbyła się delegacja do Izraela. Możemy się dowiedzieć kto 

w niej uczestniczył, kiedy się odbyła i jakie są jej efekty ? 

Pani Wiesława Olejnik: W informacji o działalności Prezydenta jest informacja dot. 

konferencji prasowej podsumowującej  półmetek  kadencji 2014 - 2018 piotrkowskiego 
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samorządu. Pragnę wyrazić żal, że pan Prezydent nie zaprosił radnych na tego typu konferencję 

podsumowującą pracę także i Rady, bo jesteśmy ważnym organem w działalności miasta. 

 

Pan Krzysztof Chojniak odpowiedział: Zwróciłem się do Przewodniczącego, który wtedy nie 

był obecny, żeby radni byli reprezentowani i taką reprezentacją był członek Prezydium Rady 

Miasta w osobie pana Bronisława Brylskiego. Na konferencji mówiłem o wspólnych 

dokonaniach Rady Miasta i organu wykonawczego, składając podziękowanie dla wszystkich 

radnych, za to co wspólnie zrobiliśmy, na ręce obecnego Przewodniczącego pana Bronisława 

Brylskiego. 

 

Z wizytą do Izraela udałem się wraz z Przewodniczącym Rady Miasta i pracownikiem Referatu 

Kultury panem Jackiem Bykowskim na zaproszenie burmistrza miasta Nessiona, które 

prowadzi z nami   korespondencję z inicjatywy pani prof. Niny Feldman, która jest mieszkanką 

Izraela mającą korzenie w Piotrkowie i od dłuższego czasu zabiegała, aby znaleźć miasto 

partnerskie dla Piotrkowa w Izraelu. Zaangażowanie i wola współpracy ze strony miasta 

Nessiona jest bardzo duża i (nie znając naszych realiów) była z ich strony prośba, żeby już  

podjąć uchwałę o współpracy. Oczywiście ze względów proceduralnych leży to w gestii Rady 

Miasta. Ograniczyliśmy się do podpisania listu intencyjnego. 

W pierwszym etapie ta współpraca ma objąć wymianę młodzieży z piotrkowskich szkół i szkół 

Izraela. Wizyta władz miasta Nessiona prawdopodobnie będzie miała miejsce w połowie br.  

 

Pan Krzysztof Kozłowski: Chciałem się odnieść do półmetka kadencji 2014-2018. Jeżeli radni 

stanowią prawo, które jest później realizowane - a więc ten półmetek pana działalności jest 

uzależniony od decyzji radnych - to jestem tym zniesmaczony, że radni nie zostali, tak jak to 

jest w zwyczaju,  o takim spotkaniu poinformowani (gdzie i o której godzinie się odbędzie). 

Lokalne media z pewnością były, ale organu Rady Miasta - poza Przewodniczącym panem 

Brylskim – nie było. Popełnił pan tutaj fopaux, jeśli chodzi o poinformowanie radnych. 

Jakikolwiek gość przyjeżdża do Biblioteki Miejskiej otrzymujemy zaproszenia, a tu 

podsumowanie półmetka i takiego zaproszenia radni nie otrzymali.  Jest to nie w porządku. 

Proszę, żeby nie robił pan takich rzeczy w ścisłym gronie, tylko z udziałem mediów.  

 

Pan Tomasz Sokalski: Dlaczego my radni dowiadujemy się o tego typu rzeczach z prasy, nie 

było żadnej informacji oficjalnej na stronie miasta Piotrkowa. Tego typu rzeczy w innych 

miastach zaczynają się podjęciem uchwały intencyjnej, może należałoby to uporządkować. 

 

Prowadzący obrady Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rafał Czajka zapytał radnych, czy ktoś  

ma jeszcze pytania do tej informacji. Radni nie zgłosili innych uwag. 

Rada Miasta przyjęła informację do wiadomości. Informacja w załączeniu do protokołu. 

Punkt 8 

Informacja Przewodniczącego Rady Miasta dotycząca interpelacji, które wpłynęły 

między sesjami. 

Rada Miasta przyjęła informację do wiadomości. Informacja w załączeniu do protokołu. 

Punkt 9 

Odpowiedzi na zapytania radnych. 

 

Odpowiedzi na pytania pana Sławomira Dajcza:   

 Pan Leszek Heinzel, w sprawie barierki na lodowisku, odpowiedział: Jest to teren 
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chroniony przez Konserwatora Zabytków, wszelkie zmiany trzeba opierać na jego 

decyzji, tymczasowe rozwiązanie zrealizujemy, ponieważ w okresie letnim są tam 

korty. To co będzie możliwe bezzwłocznie zrealizujemy. 

Odpowiedzi na pytania pana Piotra Gajdy: 

 Pani Elżbieta Szmigielska, w sprawie budowy ronda przy Dmowskiego, odpowiedziała: 

Dokumentacja na przebudowę skrzyżowania Dmowskiego- Armii Krajowej- Żelaznej 

została zlecona w kwietniu 2016, z terminem realizacji luty 2017. Jest to pierwszy etap 

realizacji inwestycji. 

 Pytanie dotyczące sytuacji towarzyskiej; pan Piotr Gajda: Oczekuję od pana Prezydenta 

odpowiedzi, czy zajmie się tą sprawą i podejmie rozmowy w celu wyjaśnienia, czy tą 

sprawą ma zająć się Prokuratura. Chcemy oszczędzić wstydu dla miasta.  

Pan Rafał Czajka powiedział „Cisza wskazuje, że odpowiedzi na to pytanie nie będzie.” 

 Pytanie odnośnie przeprowadzenia rozmów z urzędnikami w sprawie rzekomych 

nagrań; pan Piotr Gajda: Czekam na reakcję pana Prezydenta. 

 Pani Jolanta Kopeć, w sprawie. kalendarium obchodów 800-lecia, programów, dotacji 

pozyskanych na ten cel, poinformowała: Ulotka powstała w grudniu ubiegłego roku  

w celu poinformowania mieszkańców o obchodach 800-lecia, wpisano do niej 

wydarzenia, które były na 100% pewne, że się odbędą. Kolejne informacje są 

doprecyzowywane na stronie internetowej 800 lat Piotrków oraz przygotowane do 

szerokiej publikacji w comiesięcznym  kalendarzu kulturalnym rozpowszechnianym w 

naszym mieście. Więcej szczegółowych informacji przekazałam na poprzedniej sesji w 

kilkudziesięciostronicowym dokumencie, który odchudziłam nieco i ograniczyłam to 

wydarzeń, które koordynuje miasto. Jest ich więcej niż te, które pan wymienił. Na 

wniosek pana Grzegorza Lorka zblokowałam je, aby były bardziej czytelne, W 

poprzednim dokumencie robiłam układ tematyczny, chronologiczny, tematów jest 

bardzo dużo, kierowanych do różnych grup docelowych. Może to jest powodem 

zamieszania. Zostaną rozdane materiały, które przygotowałam na dzisiejszą Sesję. Był 

zarzut, że nie ma wydarzeń plenerowych, przełomowych. Gusta i oczekiwania są różne, 

pan skrytykował breakdance taniec połamaniec – są w naszym mieście wielbiciele 

takich imprez, nie wszyscy są zainteresowani imprezami historycznymi, czy 

patriotycznymi. Piotrków ma tradycję hip-hopową, w latach 80-tych odbył się tutaj 

pierwszy festiwal hip-hopowy i reaktywowanie tego festiwalu, po ponad 20 latach, jest 

godne odnotowania, a w tym roku odbędzie się w większej i poszerzonej formule. 

Takich wydarzeń w roku 800-lecia będzie bardzo dużo. Bardzo pilnuję modułu nasze 

Muzeum. Dbam o to, aby każda  dziedzina rozwoju naszego Miasta była prezentowana 

w sposób równomierny i każda grupa docelowa znalazła imprezę dla siebie. Największe 

imprezy plenerowe to w marcu Dni Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, zespół Omega  

i Michał Szpak, w czerwcu Anita Lipnicka, Afromental i Stachursky, sierpniu 

Zakopower i IRA. Było też pytanie, które wydarzenia są przełomowe, najważniejsze. 

Według mnie nie ma, ale jeśli jest potrzeba żeby to uporządkować i nadać temu taki 

charakter to spróbowałam to zrobić. Nie zgadzam się z opinią, że Dni Polsko-

Węgierskie to nie jest to 800-lecie. Jest 800-lecie, ponieważ prawo do organizacji tej 

imprezy wygraliśmy z dwoma dużymi miastami dzięki temu, że jesteśmy miastem 800-

letnim. Jest to uhonorowanie naszego miasta. Cały marzec są będą wystawy, 

wydarzenia, plenery związane z Polską i Węgrami. Za organizację tych imprez 

odpowiadają nasze jednostki, są różne imprezy (np. Targi Turystyki Kulinarnej i Forum 

Gospodarcze), dbamy o to aby aspekt gospodarczy również się pojawiał. Wystawy w 

Bibliotece promujące Piotrków i Piotrkowian. W maju Festiwal Kultury Miast 

Partnerskich. Jeśli pan radny (Piotr Gajda) ma jakiś super pomysł na jakieś wydarzenia 

to proszę to zgłosić, zbieramy takie zgłoszenia od maja i włączamy je do kalendarza. 
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Prosiłabym aby się zapoznać z planem obchodów 800-lecia, terminarz jest na stronie 

internetowej i nie posiłkować się ulotką, która powstała 1,5  miesiąca temu po to, żeby 

zasygnalizować, że w naszym mieście 800-lecie się odbywa. Proszę korzystać  

z aktualnych informacji przygotowanych przez nasze Biuro. Dni Miasta są imprezą 

cykliczną, staramy się je zrobić tak żeby podkreślały 800-lecie. W sierpniu będą 

koncerty zespołów IRA i Zakopower, będzie Lato z Radiem, we wrześniu duże 

widowisko historyczne prezentujące sceny z 800-lecia miasta, również duże widowisko 

historyczne dotyczące koronacji Zygmunta Augusta. Biuro Partnerstwa i Funduszy 

dalej zajmuje się pozyskiwaniem środków unijnych, nie organizujemy tych imprez, 

imprezy organizują poszczególne placówki odpowiedzialne za kulturę: Muzeum, MOK, 

ODA. Ja dbam o to aby to spiąć, koordynuję aby to się odbyło i miało finansowanie. 

Pozyskaliśmy 220 tys. zł z Urzędu Marszałkowskiego na część gospodarczą, która 

odbywa się w marcu, w dalszym ciągu czekamy na decyzję z Narodowego Centrum 

Kultury, były tam sprawy dotyczące budżetu, zmiany władz NCK i to nam trochę 

zaszkodziło w płynnym przepływie informacji z tą instytucją, mamy pozyskane 50 tys. 

zł z Fundacji PZU i to są nasze prace dotyczące zwiększenia finansowania na 800-lecie 

miasta i na dni Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. 

Pan Piotr Gajda: Chociażby Lublin obchodzi 700-lecie otrzymania praw miejskich, 

chciałbym abyście Państwo zobaczyli jak impreza została przygotowana. W kończącym 

się styczniu jest przygotowywany program to porażające. Pani jest odpowiedzialna za 

przygotowanie obchodów 800-lecia. Czytała pani znów program, na który ja się 

powołałem. Jest to impreza historyczna Piotrkowa Trybunalskiego, a pani proponuje 

rozrywkę taką jaka jest realizowana w każdym roku w Piotrkowie, nie ma myśli 

przewodniej, nie wie pani do końca o czym pani mówi chociażby ostatnia wypowiedź: 

jaka koronacja i gdzie? Nie jest pani przygotowana, wie pani gdzie zaliczyła Pani 

wpadkę, która jest olbrzymia. Proszę nie mówić, że przygotowane są obchody 800-lecia 

Piotrkowa, bo powinno się rozpocząć przygotowania 2 lata temu jak powiedział radny 

Brylski, a to nie jest zrobione. Sądzę, że my zaproponujemy dobre obchody 800-lecia 

Piotrkowa, proszę się dobrze przygotować do zagadnienia bo w ciągu 2 tygodni się 

spotkamy na poważnej rozmowie, będziemy musieli głośno porozmawiać co się  

w Piotrkowie stało. 

 

Prezydent Pan Krzysztof Chojniak: Chciałem zwrócić uwagę, że chyba styl pana 

radnego w stosunku do urzędnika jest niestosowny. 

Pan Rafał Czajka: Szanowny panie radny Gajda chciałem powiedzieć, że wypowiedź 

pani kierownik Kopeć była merytoryczna. Nie kto inny jak pan radny Gajda zadał 

pytanie i nie miał wystarczająco cierpliwości, żeby wysłuchać odpowiedzi. Nie kto inny 

niż pan w pytaniach nie merytorycznie a towarzysko zajmował czas sprawami 

towarzyskimi, które działy się na pogrzebie co nie miało związku z pracami samorządu 

i wtedy wszyscy pana dokładnie słuchali i nikt nie machał, żeby zrobić przerwę, bo ktoś 

jest zniesmaczony wypowiedzią czy znudzony. Chciałem poprosić pana Gajdę jako 

osoba, która prowadzi tą sesję, żeby takie sytuacje nie miały miejsca. Uważam, że 

postawiliśmy panią kierownik w dość kłopotliwej, nieprzyjemnej sytuacji. Pani 

kierownik ma ogromne doświadczenie i myślę, że pomimo tego co się tu stało będzie 

mogła spać spokojnie tym bardziej, że była świetnie przygotowana, a przejęzyczenie 

nie było jej winą, jak sama powiedziała nie przygotowuje tych imprez tylko je spina.  

Pani Jolanta Kopeć: Jestem gotowa polemizować również na tym poziomie, kwestia 

pogróżek pana radnego typu: sprawdzimy, rozliczymy, przepytamy. Jedyną osobą 

uprawnioną do oceny mojej pracy i kwalifikacji jest mój pracodawca. 
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Pan Piotr Gajda: Ja pani nie groziłem, pani nadinterpretuje pewne fakty. Zapytałem 

jakie programy pani zawaliła, źle zostały przygotowane i nie dostaniemy pieniędzy. Nie 

dostałem odpowiedzi, będziemy musieli dostać to pytanie w innym trybie. Wie pan 

dobrze, że broni pan złej sprawy, radny Winiarski i Brylski jednoznacznie się 

wypowiedzieli i niestety popierają moje stanowisko. Proszę się nie powoływać na inne 

osoby, bo pańskie widzenie świata jest dość specyficzne. 

Pan Rafał Czajka: Chciałem się zgodzić z radnym Gajdą, że moje widzenie świata jest 

z pewnością zupełnie inne niż jego. 

Pan Ludomir Pencina: Usłyszałem stwierdzenie (p. Jolanty Kopeć), że były 

zawirowania przy staraniu się o dotację z Narodowego Centrum Kultury, z tego co ja 

się orientuję od niedawna jest nowy dyrektor, a wnioski składane z całej Polski były 

przyjmowane przez zastępców, NCK cały czas działało, nie było żadnych przerw, 

zastępca pełnił funkcję. Chciałem zapytać na czym te zawirowania polegały. 

Pan Krzysztof Kozłowski: Nie będę wnikał, czy program obchodów 800-lecia 

Piotrkowa jest bardziej rozrywkowy czy historyczny, jest jaki jest ustalony, będzie 

realizowany, mam nadzieję, że mieszkańcy wezmą w nim udział. Spotykam się z 

osobami, które związane są z Urzędem Miasta, polityką, życiem publicznym  

i nieodparte jest wrażenie i o to zabiega kierownictwo Urzędu aby doszło do spotkania 

obu Prezydentów zaprzyjaźnionych krajów, czyli pana Prezydenta Andrzeja Dudy  

i pana Prezydenta Węgier tu w Piotrkowie i aby na tym spotkaniu politycznie ugrać  

i tak się o tym mówi. Reszta nie ma znaczenia, czy jest taki program czy inny. Trzeba 

zrobić wszystko aby rozpoczęcie Dni Polsko-Węgierskich w marcu i obchodów 800-

lecia Miasta miało charakter ciekawy, było dobrze sprzedane, a wizyta obu 

Prezydentów ma być kluczem może do nadchodzących wyborów samorządowych. 

Pani Jolanta Kopeć: Odpowiadając na pytanie pana radnego Ludomira Penciny - 

przepraszam za przejęzyczenie, że były zawirowania. 

 Wiceprezydent Adam Karzewnik, odpowiedź w kwestii smogu: Jeśli chodzi  

o ograniczenie niskiej emisji Miasto podejmuje od wielu lat działania związane  

z termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej, termomodernizacji zostało 

poddane wiele obiektów, będziemy kontynuować tą pracę, po termomodernizacji 

zmniejsza się zużycie energii, zmniejsza użycie paliw, jako przykład podam 

Przedszkole nr 8, które miało własną kotłownię. Zostało przyłączone do sieci cieplnej, 

poddane termomodernizacji i zdecydowanie emisja na osiedlu z tego tytułu się 

zmniejszyła. Przy okazji będzie odpowiedź dla pani radnej Wężyk-Głowackiej, która 

złożyła interpelację - będziemy korzystać z tego programu, który uruchomił 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, nasi pracownicy byli na spotkaniu, mamy 

program. Kierownik omówi jak będzie się to odbywało, jesteśmy zdecydowani, aby 

włączyć się w to przedsięwzięcie i umożliwić mieszkańcom, właścicielom budynków 

wymianę źródeł ciepła na bardziej ekologiczne. Dofinansowanie jest troszkę mniejsze 

niż poprzednio ale będziemy to wspierać. Nie zgadzam się z tym albo pan Piotr wie 

wszystko, że ciepłownia jest w trakcie reorganizacji a jej zmodernizowanie wpłynie na 

zmniejszenie emisji, dlatego pan mówił aby wyłączyć ciepłownie, nie wiem co pan pod 

tym rozumie, może myślał pan o źródłach ciepła-kotłach i kominie ? Nie możemy 

wyłączyć z tego ciepłowni, ponieważ rozbudowuje ona sieć cieplną. Nie tak dawno 

prezes ciepłowni, po naszych rozmowach, wystosował pisma do różnych administracji 

aby zgłaszały swoje potrzeby dotyczące przyłączenia swoich budynków do sieci 

cieplnej. Po otrzymaniu odpowiedzi na te pisma podejmiemy decyzję w sprawie 

przyłączeń. W niektórych miejscach, takich jak rejon Wierzeje, może być z tym 

problem z racji tego, że nie ma tam sieci, miasto buduje sieci cieplne np. na Placu 

Kościuszki, ul. Garncarskiej, ul Starowarszawskiej, ul. Zamurowej. Wystąpiliśmy  
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o warunki techniczne do przyłączenia do sieci cieplnej budynków na ul. Jerozolimskiej, 

Starowarszawskiej.  

Pan Piotr Gajda: Powiedziałem nie z wyłączeniem ciepłowni tylko z wyłączeniem 

owego zagadnienia. Rozumiem, że ciepłownia musi funkcjonować i wpływa istotnie na 

to, że ograniczony jest smog w mieście. Chciałem zapytać czy miasto ma jakieś 

programy związane z prywatnymi użytkownikami. W niektóre miejsca sieć 

ciepłownicza nigdy nie dotrze. W związku z tym jakie działania podejmuje miasto, aby 

zmienić środki grzewcze szczególnie w budynkach prywatnych, które tworzą 

największy smog. Zapraszam w ten słynny kwartał, zmodernizowany pałac, 

oczyszczona elewacja, a to czym palą ludzie w piecach wokół muzeum to jest tragedia, 

za 2-3 lata będzie czarna maź na pałacu Zygmunta Starego. Czy miasto przewiduje 

alternatywne rozwiązanie ? Podpowiem, możliwe jest doprowadzenie sieci gazowej  

i porozumienie z gazownikami w celu rozszerzenia tej sieci. Czy miasto ma wpływ na 

doprowadzenie sieci gazowej do ogrzewania domów jednorodzinnych? Zmiana 

palenisk. Wiemy, że kotły nowoczesne mają inny system spalania, na innym paliwie 

pracują i nie emitują tak toksycznych gazów. Następna rzecz to działania prawne, które 

powodują kontrole tego co jest palone w piecach. Proszę odpowiedzieć na te trzy 

pytania. Czy są jakieś działania prowadzone w tym zakresie ? 

Wiceprezydent Adam Karzewnik: Mówiłem o programie Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska, który jest skierowany do Spółdzielni Mieszkaniowych, Wspólnot 

Mieszkaniowych, osób fizycznych, włączamy się w to, będziemy aplikować do WFOŚ 

jak również je rozliczać i zbierać informacje kto chce zmienić źródło ogrzewania na 

bardziej ekologiczne, po to żeby wyeliminować emisję. Program kiedyś nazywał się 

„KAWKA” był współfinansowany przez NFOŚ i my również byliśmy gotowi  

i aplikowaliśmy o te środki ale niestety NFOŚ wycofał się, mieliśmy obiecane, że 

WFOŚ zrealizuje to we własnym zakresie i w tym roku zostało to ogłoszone, nasi 

pracownicy byli na szkoleniu w sprawie przebiegu tego programu. W najbliższym 

czasie będziemy zbierać wnioski od osób chętnych, zainteresowanych wymianą kotłów 

z pewną dopłatą. W kwestii sieci gazowej wspieramy budowę sieci, pisma przed kilku 

laty były kierowane do Zakładu Gazowniczego, mieszkańcy Osiedla „Wierzeje” chcieli 

się przyłączyć, inicjatywę tą wspieraliśmy i sieć powstaje. Zakład Gazowniczy 

podchodzi bo tego biznesowo, musi być pewna ilość odbiorców, który zagwarantuje 

zwrot z inwestycji i zarobek na tej inwestycji inaczej nie podejmie się budowy sieci jeśli 

nie będzie pewności, że inwestycja w określonym czasie się nie zwróci. My będziemy 

budować sieć cieplną, mamy kilka koncepcji i w ramach modernizacji systemu 

ciepłowniczego będzie to realizowane. 

Pan Piotr Gajda: Proszę pana Przewodniczącego Komisji Polityki Gospodarczej pana 

Jana Dziemdziorę abyśmy podjęli ten temat na najbliższej komisji z uwzględnieniem 

co do tej pory zrobiono w mieście, co jest planowane i jakie są możliwości. Ja ze swojej 

strony przedstawiłbym kilka propozycji do rozwiązania i sądzę, że jest to dobry temat 

do dyskusji. 

Pan Krzysztof Kozłowski: Sprawa smogu to sprawa kilku ostatnich lat, kiedyś były 

piece kaflowe, kuchnie węglowe ta sprawa nie była tak nagłośniana, chodzi o jakość 

opału. Pan Prezydent mówi abyśmy dofinansowywali nowe źródła grzewcze nowe 

kotły, wymianę ich. Jeśli opał jest słabej jakości to nic nie pomoże. Dawniej kupiony 

węgiel szklił a spalał się na biały pył. Dziś węgiel jest słabej jakości, mamy składy 

węglowe wszystkie prywatne, nagle się okazuje, że w całym kraju jest smog. 

Kupowanie nowych kotłów nic nie pomoże, dawniej palono w starych kuchniach 

węglowych i z pieca leciał biały dymek lub nie było go widać. To wina opału. Składy 

węglowe wiedzą, że ludzie nie mają pieniędzy, mają budynki stare, nieocieplone, muszą 
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dużo palić i kupują tańszy węgiel, a jeśli szybciej się spali to ludzie palą śmieci. Straż 

Miejska reaguje, pokazują w telewizji czym ludzie palą. Smog będzie. Może zamiast 

dofinansowywać nowe, drogie kotły zmusić aby ludzie mogli kupić węgiel lepszej 

jakości, dobrze spalany i dofinansować do opału na zimę. 

 

Pani Marlena Wężyk-Głowacka złożyła interpelację na piśmie. 

 

Odpowiedzi na pytania Pana Bronisława Brylskiego: 

 Wiceprezydent Pan Adam Karzewnik: Odpowiedź na pismo mieszkańca dot. terenu 

„Metalplastu” była odmowna, nie było podstaw do uwzględnienia nawet w części tego 

roszczenia. Udzielona odpowiedź jest do wglądu. 

Odpowiedzi na pytania pana Ludomira Penciny: 

 Przedstawiciel Straży Miejskiej: Straż Miejska posiada osobne upoważnienie wydane 

na podstawie art.379 ustawy Prawo ochrony środowiska. Upoważnienie to pozwala 

strażnikowi wejść na prywatną nieruchomość i dokonać kontroli kotła i okolic tego 

urządzenia celem sprawdzenia jakie materiały są spalane. Tylko w tym roku 

przeprowadziliśmy 85 kontroli, ze skutkiem pozytywnym: osoby spalały odpady. Było 

8 przypadków, 7 osób zostało pouczonych, a 1 została ukarana mandatem 100 zł. 

Problem jest złożony, ponieważ kontrola odnosi skutek wówczas, gdy osoba ma 

przygotowane odpady do spalania, jeśli posiada paliwo strażnik nie określi jego jakości, 

stanu kotła, w 10 przypadkach tych kontroli to się potwierdziło. Mamy możliwość 

kontroli i ukarania i to czynimy.                

Odpowiedzi na pytania pana Krzysztofa Kozłowskiego: 

 Pan Zbigniew Stankowski, w sprawie śniegu na terenie Spółki MZK: Za wszystkie 

sprawy związane z bieżącą działalnością zakładu odpowiada prezes, mówimy o sytuacji 

ekstremalnej -20, -25 stopni, dla przeciwwagi tej opinii, że macie autobusy powiązane 

na sznurki, nie wiadomo jak wy funkcjonujecie, wypadałoby powiedzieć opinię osób 

innych, bo tylko takie mam argumenty: świetnie, że jesteście, przy mrozie -25 stopni 

nie było odwołania MZK, zdarzały się opóźnienia ale MZK była i zabrała dzieci do 

szkoły, itd. Na możliwości finansowe jakie macie działacie świetnie, strat nie macie. 

Mamy zysk ok. 20-30 tysięcy zatem nie stać nas aby założyć drogie bileterki, automaty 

do sprzedaży biletów. Priorytetem jest dla nas bezpieczeństwo, a następnie komfort 

jazdy. Rocznik autobusu nie jest miernikiem bezpieczeństwa. Starsze autobusy są 

bardziej niezawodne, mamy z nimi mniej problemu niż z tymi nowszymi. Akcję 

odśnieżania na terenie zakładu przeprowadza na nasze zlecenie PEUK, priorytetem dla 

nich jest odśnieżanie ulic w mieście, do tej pory nie było sygnału, że nasz plac jest 

zanieczyszczony i nie da się przejechać, ograniczenie prędkości na naszym placu to 20 

km/h więc na pewno nie było żadnego niebezpieczeństwa. 

Pan Krzysztof Kozłowski: Nie chciałem, żeby pan odebrał moją wypowiedź jako 

bezpośredni, osobisty atak na pana osobę. Powiedział pan, że za wszystko odpowiada 

prezes. Mówiąc o sprawach nieodśnieżonego terenu, o stanie technicznym pojazdów, 

chcę tylko aby pan baczniej przyglądał się swoim pracownikom odpowiedzialnym za 

to bezpieczeństwo i za to co widać na placu gołym okiem. Nie tylko ja to zauważyłem, 

nieładnie to wygląda jeśli ktoś z zewnątrz przyjeżdża, zakład transportowy a drogi nie 

odśnieżone. W kwestii pytania o MZK nr 56, na które pan nie odpowiedział, nie wiem 

jakie bezpieczeństwo spełnia, jest sprawna jeśli ma podbity przegląd, ale jeśli auto 

trzęsie się całe jakby miało się rozlecieć, hałas potężny, a kierowca mówi, że chyba 

niebawem pójdzie się ubiegać o chorobę zawodową, nie można wypuszczać takich 

autobusów, ja nią jechałem, wchodzili ludzie i wszyscy o tym mówili, nie dało się 

zamienić słowa z osobą siedzącą obok. MZK 27 letnie mają wymieniane silniki, jeśli 
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mają 300 tys. nie są nowe tylko używane. Chciałem zapytać, czy Państwo wymieniacie 

w tym taborze, który macie używane części ? Jakie to są koszty ? Są miasta, które w 

ogóle nie pobierają opłat za usługę transportową mieszkańców, my pobieramy jeśli to 

są nieduże kwoty, to podkreślam stanowczo bezpieczeństwo, powiem Panu po 

dzisiejszej sesji pewną rzecz, poruszyłem ten problem, żeby Pana uchronić przed 

problemami, Pan za wszystko odpowiada i dlatego to powiedziałem. 

Pan Zbigniew Stankowski: Zapraszam pana do obejrzenia dokumentów, na rozmowę 

jeśli jest pan zainteresowany, 300 tys. przebiegu dla silnika autobusowego jest prawie 

jak nowy, dotarty. Inne kategorie są do autobusów, które pracują w warunkach 

ekstremalnych inne do osobowych, nie można tego porównywać. Mamy 36 autobusów, 

nie ma kursu, który zostałby odwołany, musimy czasem wprowadzić do ruchu autobus, 

który nie stwarza odpowiedniego komfortu. Ten, o którym pan mówi, numer boczny 

56, jest to jeden z najnowszych. Będzie naprawiany, jego wada to przy wolnych 

obrotach wibracje silnika. Damy go do autoryzowanej stacji Man, zostanie 

doprowadzony do dobrego stanu technicznego. Jeśli będziemy mieć odpowiedni tabor, 

zabezpieczone autobusy na rezerwie, ten autobus nie będzie wyjeżdżać na miasto. 

Każdy inny autobus co 3 miesiące lub co pół roku jest poddawany obsłudze na stacji 

diagnostycznej (są dowody), autobusy są kontrolowane, czasem 2-3 pojazdy dziennie 

są zatrzymywane przez Inspekcję Ruchu Drogowego do kontroli, powoduje to duże 

utrudnienia, opóźnienia, przepraszamy mieszkańców ale takie sytuacje muszą być. Nie 

zdarzyło się w przeciągu 10 lat aby autobus był wyeliminowany z ruchu, ponieważ 

stwarza zagrożenie, można to skontrolować. 

 Sekretarz Miasta Bogdan Munik, odpowiedź w sprawie kosztów zaproszeń dla 

mieszkańców z okazji 800-lecia: Drukiem pisma oraz kopertowaniem zajęła się firma 

wyłoniona w trybie zapytania o cenę, firma „ABC” z Piotrkowa, wydrukowano 27400 

listów jako, że tyle jest adresów pocztowych, kosztowało to 9.630,90 zł brutto. 

Odpowiedzi na pytania Pani Wiesławy Olejnik: 

 Sekretarz Miasta Bogdan Munik, odpowiedź w sprawie e-sesji: Jak Państwo sobie 

przypominają z inicjatywy pana Przewodniczącego, w poprzedniej kadencji, odbyło się 

spotkanie Państwa radnych, na którym zaprezentowano system e-sesja i po spotkaniu 

Państwo zdecydowaliście, że nie jesteście tym systemem zainteresowani. Jeżeli takowy 

wniosek od pana Przewodniczącego i Państwa pojawi się do Prezydenta to pochylimy 

się nad nim ponownie. 

Pani Wiesława Olejnik: Taki wniosek już się pojawił, skoro pan Przewodniczący na 

poprzedniej sesji, podczas przerwy, zebrał Przewodniczących Klubów i na ten temat 

rozmawiał. Mieszkaniec miasta złożył pismo, chcąc abyśmy procedowali to na 

komisjach, w sprawie zainstalowania tutaj ekranu, który pokazywałby numer sesji  

i ewentualnie wyniki głosowań. Państwo rozmawiając w gabinecie pana 

Przewodniczącego uznali, że poszerzą tę formułę o e-sesję, dlatego pytam. My nie 

jesteśmy w punkcie wyjścia, ponieważ to padło miesiąc temu. 

Przewodniczący Rady Miasta Marian Błaszczyński: Pani Radna ma nie do końca 

prawdziwą informację, ale to nie jest moja wina. Rzeczywiście przedstawiciele 

wszystkich sił, tak to nazwijmy, w Radzie zostali zaproszeni aby tę sprawę omówić bo 

to dotyczy problemu finansowego i funkcjonowania naszego. Przeczytam ostatni akapit 

protokołu, częściowo zostało już przedstawione co spowodowało takie spotkanie. 

„Wniosek (złożony przez mieszkańca) został omówiony przez uczestników spotkania  

i nie uzyskał ich aprobaty. Jednocześnie informuję, że w trakcie dyskusji radni 

rozważali możliwość wprowadzenia e-sesji. Sprawa zostanie omówiona przez radnych 

w poszczególnych klubach a następnie zapadnie decyzja w tej kwestii.” I czekam na 

informację z Klubów. 
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Pani Wiesława Olejnik: Rozumiem, że nie zaczynamy od początku, rozmowy trwały, 

były i w tym momencie nadal oczekujemy. 

Sekretarz Miasta Bogdan Munik: Pani Radna ja powiedziałem wyraźnie, oczekujemy 

na stosowny wniosek od Państwa, czyli od pana Przewodniczącego skierowany do pana 

Prezydenta i wtedy się nad tym pochylimy. 

Pani Wiesława Olejnik: Chcę zwrócić uwagę, że skoro zbiera pan (Przewodniczący 

M.Błaszczyński) Przewodniczących Klubów, skoro pochyla się pan nad tym sądziłam, 

że kończy pan sprawę ale widać, że nie. Więc złożymy taki wniosek. 

Pan Krzysztof Byczyński: Wypadek, który miał miejsce na skrzyżowaniu Kostromska-

Sikorskiego w okresie weekendowym spowodował dość duże uszkodzenie sygnalizacji, 

dotyczyło to sterownika i samego zasilania. Prace wykonuje firma wyłoniona w drodze 

przetargu i do tej działalności firmy nie mamy absolutnie żadnych uwag, prace były 

prowadzone w niedzielę i zakończone w poniedziałek przed godz.13, trudno było 

pozyskać sterownik, a jednocześnie trzeba było wykonać nowy odcinek zasilający ową 

sygnalizację. 

Sygnalizacja na niektórych skrzyżowaniach jest ustawiona w ten sposób, że ona 

funkcjonuje przy 3 kolorach świateł do określonej godziny, czasem 22:00, czasem 

23:00, następnie jest przełączona na światła migające żółte ale proszę pamiętać, że 

gdyby świateł nie było w ogóle to obowiązują jeszcze znaki poziome i pionowe. 

 

Wiceprezydent Adam Karzewnik: Każdy wie, że przejście przez tory wiąże się  

z bardzo dużym ryzykiem. Tym bardziej, że mówiła pani, że ludzie czekają aż policjant 

odejdzie i wówczas przechodzą. Co możemy zrobić? Ogrodzić torowiska przez kilka 

km na terenie Piotrkowa nie jesteśmy w stanie. Może postawić dodatkową tabliczkę, że 

przejście przez tory grozi niebezpieczeństwem, poprosimy PKP, żeby na swoim terenie 

taką tabliczkę umieściła, ale nic innego nie możemy zrobić. Każdy jest świadomym 

człowiekiem. 

Odpowiedzi na pytania Pana Jana Dziemdziory:  

 Pani Agata Wypych: Pan radny Dziemdziora pytał, czy została zakończona procedura 

posadowienia wiat przystankowych na ul. Świerczów i ul. Świerczowskiej. W 2016 

roku z taką prośbą zwrócił się jeden z mieszkańców ul. Świerczów. Wskazał 5-6 

punktów, w których zażyczył sobie posadowienie wiat przystankowych. We 

wskazanych obszarach nie ma możliwości postawienia ich, gdyż pas drogowy jest zbyt 

wąski, wystąpiliśmy do właścicieli nieruchomości, które bezpośrednio przylegają do 

wiat przystankowych z prośbą, czy byliby w stanie wydzierżawić, nieodpłatnie 

przekazać pod ten cel, swój teren. Czekaliśmy na pisemne odpowiedzi od 

poszczególnych mieszkańców, wszystkie odpowiedzi już spłynęły i wiemy, że z 6 osób 

tylko dwie odniosły się pozytywnie do naszej prośby. W jednym przypadku jest 

potrzeba rozebrania murowanego płotu z podmurówką, czekamy na informację, czy 

mieszkaniec jest w stanie na swój koszt rozebrać ten płot. Jednocześnie zwróciliśmy się 

również do Rady Osiedla z pytaniem czy w tych miejscach, w których dostaliśmy zgodę 

jest zapotrzebowanie na postawienie wiaty przystankowej, ponieważ występował w tej 

sprawie tylko jeden mieszkaniec. 

Pan L. Pencina, Przewodniczący Rady Osiedla Krakowskie Przedmieście-Sulejowska, 

poprosił o pismo w przedmiotowej sprawie. 

Odpowiedzi na pytania Pana Lecha Kaźmierczaka:  

 Kwestia ławki w pobliżu Parku ks. Józefa Poniatowskiego - ustny wniosek. 

 

Pan Łukasz Janik złożył ustnie interpelację, której nie przekazał podczas sesji na piśmie.  

Pan Rafał Czajka złożył ustny wniosek.  
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Punkt 10. 

Sprawy różne. 

 

Pan Piotr Gajda: Zaczął się nowy rok i wprowadziłem abolicję za 2016 rok, skasowałem 

wszystkie absencje na komisjach, na sesji wychodzenie zbyt wczesne. Apelowałbym aby nowy 

rok zaczął się nową kartą. Niestety na komisjach mieliśmy już przykłady wyjątkowych 

absencji, apeluję do pierwszego radnego wśród nas czyli pana Przewodniczącego, aby nie 

dawał złego przykładu. Będę pilnie pisał kto na jakiej komisji opuszcza te komisje i w jakim 

czasie. Nie może być sytuacji, że 2/3 czasu komisji danej osoby nie ma, a radośnie bierze dietę. 

Proszę radnych aby odpowiedzialnie podchodzili do zagadnienia. 

Pan Lech Kaźmierczak: Czy jest przewidywany nowy rozkład jazdy autobusów MZK, jeśli nie 

to prosiłbym o uzupełnienie rozkładów jazdy na wszystkich przystankach. Prezes MZK 

poinformował, że nie jest planowana zmiana rozkładu jazdy.  

Pan Jan Dziemdziora: Chciałem prosić trzy osoby, które potocznie nazywane są Prezydium 

Rady Miasta, aby skład tego Prezydium był uprzejmy zapoznać się z paragrafem 67 pkt 6 

Regulaminu Rady Miasta, którego tekst jednolity przyjęliśmy 30.11.2016 r. 

Pan Ludomir Pencina: Mam apel do pana Przewodniczącego Błaszczyńskiego aby wrócić do 

poprzednich zwyczajów, w ostatniej chwili została zmieniona Komisja Zdrowia, zawsze była 

we wtorki przed sesją, miałem problem z dotarciem na Komisję i dowiedziałem się w ostatniej 

chwili, że Komisja będzie zmieniona na poniedziałek. W ubiegłych latach był zwyczaj, że 

dzwoniłem do Biura Rady gdzie był harmonogram wszystkich komisji i można było wszystko 

zaplanować.  

Pan Piotr Masiarek przeprosił za przełożenie posiedzenia Komisji Zdrowia i powiedział, że 

według ustaleń zostaje wtorek przed sesją,  godz.13:00. 

Pan Krzysztof Kozłowski: Nie ma potrzeby przepraszania, jest to kwestia dogadania się pan 

Masiarek jest Przewodniczącym, dostałem informację z Biura Rady Miasta, że poproszono o 

zmianę terminu komisji, wyraziłem zgodę i myślę, że większość z nas ją wyraziło. Ja również 

kiedyś nie mogłem się stawić na komisji i poprosiłem o przełożenie na godzinę późniejszą. 

Pani Marlena Wężyk Głowacka: Ja również poprosiłam o zmiany komisji na ferie, ale nie mam 

chyba siły przebicia. Prosiłabym o uwzględnienie komisji, w których uczestniczę, 

w czasie wakacji i ferii.” 

Pan Marian Błaszczyński: Jestem pozytywnie wstrząśnięty, że mamy abolicję. Obiecałem 

sobie, że nie będę na takie zaczepki reagował, ale ponieważ jest abolicja raz się 

wypowiedziałem przed abolicją i raz się wypowiem po abolicji i więcej nie będę bez względu 

na to ile będzie w Internecie wylewane na mnie złych słów. Dla wiedzy Państwa była to 

Komisja Oświaty i w zasadzie miałem na nią nie przychodzić, dlatego że miałem spotkanie ze 

Związkiem Żołnierzy Wojska Polskiego, razem z panem Prezydentem Andrzejem Kacperkiem 

uczestniczyliśmy. Byłem w pierwszej części, ponieważ czułem obowiązek, aby być na tych 

sprawach merytorycznych, natomiast - nie wiem czy są to odczucia wszystkich czy nie –ale 

sam sobie udzieliłem, oczywiście za pośrednictwem pani Przewodniczącej Ziółkowskiej, 

rozgrzeszenia, bo niekiedy  nie da się słuchać wywodów pana radnego Gajdy. W kwestii pani 

radnej Wężyk-Głowackiej, wyjaśniam że nie było w tym żadnej złośliwości, chcieliśmy się 

dostosować, ale wymogi były takie terminowe ze pani Skarbnik i pan Prezydent powiedzieli, 

że nie da się tego przenieść o tydzień. Jak Państwo widzą nie ma także innych radnych. 

Pan Piotr Gajda: Panie Przewodniczący zacytuję panu starą maksymę łacińską vituperatio 

stultorum laus est czyli przygana głupca jest dla mnie pochwałą, dziękuję. 
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Punkt 11. 

Zamknięcie obrad XXXII Sesji. 

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady Miasta pan Rafał 

Czajka zamknął XXXII Sesję Rady Miasta. 

Na tym protokół zakończono. 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta 

        Marian Błaszczyński 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokół na podstawie dźwiękowego 

zapisu przebiegu obrad sporządziła: 

Aleksandra Rogalska 

 

 

 

 

 


