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PROTOKÓŁ NR IX/15                     

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

ul. Pasaż Karola Rudowskiego 10 
w dniu 27 maja 2015 roku 

w godz. 9 -14 
 

Pan Marian Błaszczyński: „Szanowne koleżanki i koledzy radni, panie prezydencie, panie i panowie, pracownicy Urzędu Miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego. W związku z przypadającym w dniu dzisiejszym Dniem Samorządu Terytorialnego i jednocześnie 25- 

leciem Samorządności, chciałbym złożyć państwu serdeczne gratulacje i podziękować za dotychczasową pracę na rzecz naszej Małej 

Ojczyzny, za propagowanie idei samorządności, kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego oraz za to, że w sposób odpowiedzialny 

realizujemy dewizę nieodżałowanego prof. Jerzego Regulskiego i bierzemy sprawy w swoje ręce. To właśnie reforma samorządu 

terytorialnego zapoczątkowana w 1990 roku i pierwsze wolne wybory sprawiły, że żyjemy w innej Polsce i czujemy się           

odpowiedzialni za politykę lokalną, którą realizujemy na rzecz naszych wyborców, mieszkańców Miasta, którzy nas do jej     

sprawowania desygnowali. 

Punkt 1 

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad 

Pan Marian Błaszczyński - otworzył IX Sesję Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 
Stwierdził, że w Sesji uczestniczy 21 radnych, co wobec ustawowej liczby 23 radnych stanowi 
quorum, przy którym Rada Miasta może obradować i podejmować prawomocne uchwały. 

Radni obecni na IX 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. Piotr Gajda 
9. Marlena Głowacka 
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
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23.        Ewa Ziółkowska 

Pan Marian Błaszczyński powitał Radnych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego jak    
również Prezydenta Miasta - pana Krzysztofa Chojniaka, wiceprezydentów Adama       
Karzewnika i Andrzeja Kacperka, Sekretarza Miasta, Skarbnika Miasta i wszystkich gości 
obecnych na posiedzeniu Rady Miasta. 

Punkt 2 

Przyjęcie zmian do porządku obrad. 

Proponowany porządek obrad: 

Proponowany porządek obrad: 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Przyjęcie zmian do porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady Miasta. 
4. Sprawozdania: finansowe Miasta za 2014 r.; z wykonania budżetu Miasta za rok 2014;            

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego  
za 2014 r. i informacji o stanie mienia miasta na dzień 31.12.2014 r oraz roczne                           
z wykonania planu finansowego instytucji kultury.: 

a) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej dotycząca sprawozdania z wykonania 
budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2014 rok; 

b) przedstawienie opinii komisji stałych Rady Miasta dotyczących sprawozdania            
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego oraz z wykonania budżetu Miasta za 2014 r.; 

c) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej sprawozdania finansowego 
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta za 2014 r.  i informacji                
o stanie mienia Miasta oraz wniosku w kwestii absolutorium; 

d) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku   
Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium; 

e) dyskusja nad sprawozdaniem finansowym wraz ze sprawozdaniem z wykonania 
budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2014 rok i informacją o stanie      
mienia Miasta oraz sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego 
instytucji kultury; 

f) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz               
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta za 2014 rok; 

g) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2014 rok 
(opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie 
udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2014 
rok, zostanie przedstawiona na sesji). 

5. Podjęcie uchwał w sprawie: 
5.1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej; 
5.2. zmiany budżetu Miasta na 2015 r ; 
5.3. sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, nieruchomości położonych 

w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Żeglarskiej 25, ul. Żeglarskiej 25a, ul.       
Żeglarskiej 25b i ul. Żeglarskiej 25c; 
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5.4. zamiany nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski 
położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Chabrowej na działkę stanowiącą 
własność osoby fizycznej położoną w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wschodniej 
38; 

5.5. zamiany nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Targowej, 
stanowiącej własność gminy Miasta Piotrków Trybunalski, na nieruchomość    
położona w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Rzemieślniczej stanowiącą własność 
osoby fizycznej; 

5.6. uchylenia Uchwały Nr IV/39/15 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia               
28 stycznia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na 20 lat, w drodze 
przetargu nieograniczonego, nieruchomości zabudowanej, położonej w Piotrkowie 
Trybunalskim przy Al. 3-go Maja 7. 

5.7. sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste niezabudowanych nieruchomości 
gruntowych stanowiących własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, 
przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne; 

5.8.  określenia warunków oraz wysokości stawki procentowej bonifikaty przy sprzedaży 
nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne na rzecz ich 
użytkowników wieczystych; 

5.9. nadania imienia szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych      
nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim 

5.10. wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze. 
6. Interpelacje oraz zapytania i wnioski radnych. 
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 IX Sesji. 

Pan Marian Błaszczyński - wprowadził następujące autopoprawki: „Wycofuję z porządku    
punkt 5.3 natomiast wprowadzam punkt 5.1. - Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta, Punkt 5.2. - Podjęcie         
uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2015 rok wraz z autopoprawką Prezydenta 
Miasta, Punkt 5.7. - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie, w ramach 
należnego odszkodowania z tytułu utraconego prawa własności do działek położonych                   
w Piotrkowie Trybunalskim oznaczonych numerami 127/15 o powierzchni 0,0475 ha i 128/3    
o powierzchni 0,0292 ha z obrębu 20, które przeszły z mocy prawa na własność gminy Miasto 
Piotrków Trybunalski z przeznaczeniem pod drogę publiczną, nieruchomości zamiennej 
położonej w Piotrkowie Trybunalskim w rejonie ulicy Broniewskiego oznaczonej nr działki 
129/2 o powierzchni 0,1340 ha, Punkt 5.11. - Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ustalenia 
opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Punkt 5.12 - Podjęcie uchwały        
w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, Punkt 5.13 - Podjęcie 
uchwały w sprawie skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka pomocy Rodzinie w Piotrkowie 
Trybunalskiego. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (21-0-0) Rada Miasta przyj ęła proponowany 
porządek obrad IX Sesji Rady Miasta w następującym brzmieniu: 
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Proponowany porządek obrad: 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Przyjęcie zmian do porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady Miasta. 
4. Sprawozdania: finansowe Miasta za 2014 r.;  z  wykonania  budżetu  Miasta  za  rok  2014;                
      o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej  Miasta  Piotrkowa  Trybunalskiego 

za 2014 r. i informacji o stanie mienia miasta na dzień 31.12.2014 r oraz roczne                            
z wykonania planu finansowego instytucji kultury.: 
a) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej dotycząca sprawozdania z wykonania 

budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2014 rok; 
b) przedstawienie opinii komisji stałych Rady Miasta dotyczących sprawozdania            

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego oraz z wykonania budżetu Miasta za 2014 r.; 

c) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej sprawozdania finansowego 
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta za 2014 r. i informacji                  
o stanie mienia Miasta oraz wniosku w kwestii absolutorium; 

d) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku  
Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium; 

e) dyskusja nad sprawozdaniem finansowym wraz ze sprawozdaniem z wykonania 
budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2014 rok i informacją o stanie     
mienia Miasta oraz sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego 
instytucji kultury; 

f) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz              
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta za 2014 rok; 

g) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2014 rok 
(opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie 
udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2014 
rok, zostanie przedstawiona na sesji). 

5. Podjęcie uchwał w sprawie: 
5.1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta; 
5.2. zmiany budżetu Miasta na 2015 r. wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta ; 
5.3.  zamiany nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski 

położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Chabrowej na działkę stanowiącą 
własność osoby fizycznej położoną w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wschodniej 
38; 

5.4. zamiany nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Targowej, 
stanowiącej własność gminy Miasta Piotrków Trybunalski, na nieruchomość      
położona w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Rzemieślniczej stanowiącą własność 
osoby fizycznej; 

5.5. uchylenia Uchwały Nr IV/39/15 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia              
28 stycznia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na 20 lat, w drodze 
przetargu nieograniczonego, nieruchomości zabudowanej, położonej w Piotrkowie 
Trybunalskim przy Al. 3-go Maja 7. 

5.6.  sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste niezabudowanych nieruchomości 
gruntowych stanowiących własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, 
przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne; 

5.7. wyrażenia zgody na przyznanie, w ramach należnego odszkodowania z tytułu 
utraconego prawa własności do działek położonych w Piotrkowie Trybunalskim 
oznaczonych numerami 127/15 o powierzchni 0,0475 ha i 128/3 o powierzchni       
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0,0292 ha z obrębu 20, które przeszły z mocy prawa na własność gminy Miasto 
Piotrków Trybunalski z przeznaczeniem pod drogę publiczną, nieruchomości 
zamiennej położonej w Piotrkowie Trybunalskim w rejonie ulicy Broniewskiego 
oznaczonej nr działki 129/2 o powierzchni 0,1340 ha 

5.8. określenia warunków oraz wysokości stawki procentowej bonifikaty przy sprzedaży 
nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne na rzecz ich 
użytkowników wieczystych; 

5.9. nadania imienia szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych     
nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim 

5.10. wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze. 
5.11. wyboru ustalenia opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
5.12. skargi na Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 
5.13. skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka pomocy Rodzinie w Piotrkowie 

Trybunalskiego. 
6. Interpelacje oraz zapytania i wnioski radnych. 
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 IX Sesji. 

Punkt 3 

Przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady Miasta 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (18-0-3) Rada Miasta przyj ęła Protokół                    
z VIII Sesji Rady Miasta. 

Punkt 4 

Sprawozdania: finansowe Miasta za 2014 r.; z wykonania budżetu Miasta za rok 2014;        
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 
za 2014 r. i informacji o stanie mienia miasta na dzień 31.12.2014 r. oraz roczne                           
z wykonania planu finansowego instytucji kultury. 

Pan Krzysztof Chojniak: „Tradycyjnie przedstawię cechy wykonania budżetu za rok 2014 
wskazuj ąc na te elementy, które świadczą o tym, że był to dobry rok dla Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego i że budżet ten został zrealizowany w sposób prawidłowy. Stopień wykonania 
budżetu wskazuje na pełne i prawidłowe wykonanie kasowe. Plan dochodów został       
wykonany z nawiązką a wydatki nie przekroczyły zaplanowanego limitu. Warto podkreślić,      
że zaciągnęliśmy pożyczki w wysokości blisko 22 mln zł natomiast nie zaciągnęliśmy ani 
złotówki kredytu. Zobowiązania, które zaciągaliśmy były zobowiązaniami w formie pożyczek 
a nie w formie kredytów - spłacając jednocześnie kwotę 15,9 mln zł - a więc zmniejszyliśmy 
dług bankowy o powyższą kwotę. Poziom zadłużenia wzrósł w ciągu roku tylko  o  5,4  mln  zł.  
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Warto podkreślić, że w relacji do dochodów stanowił on niewiele ponad 30% - przy tym 
wcześniej, kiedyś obowiązującym limicie wynoszącym 60%. Wskaźnik obciążenia dochodów 
obsługą długu wyniósł ok. 5% przy limicie wyliczonym dla naszego miasta - 9%. Poprawiła    
się jednocześnie struktura długu. Udział kredytu w zadłużeniu zmalał o 18 punktów 
procentowych - z 86,2 % do 68,2 % natomiast udział pożyczek w zadłużeniu wzrósł z 13,8%  
do 31,8 %. Zaciągamy zobowiązania finansowe korzystne dla miasta - w wielu przypadkach 
można nawet posłużyć się takim stwierdzeniem, że byłoby zaniedbaniem nie skorzystać                 
z określonych pożyczek natomiast staramy się nie zaciągać kredytu - jak to miało miejsce             
w 2014 r. Budżet za rok 2014 był zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju - dochody 
sfinansowały w pełni wydatki bieżące i pozostała nadwyżka w wysokości 74,3 mln zł. Jeśli 
weźmiemy pod uwagę fakt, że wydatki majątkowe były na poziomie w sensie wartości 
bezwzględnych 86,9 mln zł (blisko 23% wydatków ogółem) należy stwierdzić, że ten budżet  
był budżetem prorozwojowym. Środki te zostały wykorzystane przede wszystkim na 
sfinansowanie zadań inwestycyjnych, na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (53,9 
mln zł) przy czym 51,9 mln zł na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków.                        
Na inwestycje w kulturę i ochronę dziedzictwa wydano prawie 14,3 mln zł co stanowi blisko 17 
% wykonania wydatków inwestycyjnych - w tym aż 13,6 mln zł na Trakt Wielu Kultur. 
Wreszcie na inwestycje w zakresie dróg i transportu miasto wydało blisko 4% (3,4 mln zł). 
Biorąc pod uwagę fakt, ze za 1 zł środków własnych uzyskaliśmy nakłady inwestycyjne                
w wysokości 1,5 zł należy powiedzieć o tym budżecie, że był on wysoce efektywny. Ze   
względu na fakt, że była zachowana uprzedniość budżetu względem jego realizacji    
zapewniając jednocześnie płynną realizację tych zadań, które zaplanowaliśmy - był    
operatywny i elastyczny. Myślę, że musi paść to zdanie - jak co roku, ale jest to ważne z      
punktu widzenia realizacji budżetu: miasto miało bieżącą płynność finansową w każdym dniu 
roku co wskazuje na fakt, że realizacja przebiegała płynnie. Zaplanowane zadania służące 
poprawie warunków życia mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego zostały zrealizowane             
a założone cele osiągnięte w stopniu zadawalającym. Warto podkreślić, że z jednej strony        
mając obowiązek, zadanie by zaspokajać te najpilniejsze potrzeby bieżące jednocześnie  
musimy pamiętać o rozwoju miasta a więc o takim wydatkowaniu, takim konsekwentnym 
planowaniu a potem wykonywaniu budżetu, aby nie zaburzyło to rozwoju miasta w tym 
kontekście, aby nie ograniczyło możliwości absorpcji środków unijnych, które są niezbędne     
do tego zwłaszcza w okresie, kiedy mamy możliwość je pozyskiwać, aby miasto mogło się 
dynamicznie rozwijać. Reasumując te wszystkie cechy - zwracając uwagę, że przy dużym 
wysiłku inwestycyjnym deficyt wyniósł 12,7 mln zł zamiast planowanego23,3 mln zł. 
Zadłużenie wzrosło tylko o 5,3 mln zł przy czym o zmianie struktury tego zadłużenia       
mówiłem wskazuj ąc na fakt, że korzystamy przede wszystkim z pożyczek. Przysporzono  
miastu majątku za prawie 87 mln zł - to znaczy, że wykonanie budżetu zasługuje na       
pozytywną ocenę. Proszę oczywiście o pytania, uwagi do w skrócie przedstawionych cech 
wykonania budżetu. Jeśli będą pytania szczegółowe to wraz z kierownictwem miasta w    
osobach wiceprezydentów, pani skarbnik i pana sekretarza postaramy się na nie       
odpowiedzieć. 

 
 
Punkt 4.a. 

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu 
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2014 rok. 

Pan Marian Błaszczyński poprosił pana Bronisława Brylskiego o odczytanie opinie 
Regionalnej Izby Obrachunkowej. 
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Pan Bronisław Brylski - przedstawił Radzie Miasta opinię RIO dot. sprawozdania                   
z wykonania budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2014 r. (Uchwała Nr     
2/89/2015 w załączeniu do protokołu)/ 

Punkt 4.b. 

Przedstawienie opinii komisji stałych Rady Miasta dotyczących sprawozdania o 
kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 
oraz z wykonania budżetu Miasta za 2014 r. 

Pan Marian Błaszczyński - przedstawił opinie komisji stałych Rady Miasta dotyczących 
sprawozdania o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego, sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za 2014 r. oraz rocznego 
wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2014 r. 

• Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia 
Komunalnego - opinia pozytywna. 

• Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych - opinia pozytywna. 
• Komisja Oświaty i Nauki - opinia pozytywna. 
• Komisja Kultury i Kultury Fizycznej - opinia pozytywna. 
• Komisja ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Społecznych i Osób Niepełnosprawnych - 

opinia pozytywna 
• Komisja Budżetu, Finansów i Planowania - opinia pozytywna. 

Pan Marian Błaszczyński przedstawił opinie komisji stałych dot. Sprawozdania                        
z wykonania budżetu Miasta Piotrkowa trybunalskiego za 2014 r.: 
• Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia 

Komunalnego - opinia pozytywna w działach dot. działalności Komisji. 
• Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych - opinia pozytywna       

w działach dot. działalności Komisji. 
• Komisja Oświaty i Nauki - opinia pozytywna w działach dot. działalności 

Komisji. 
• Komisja Kultury i Kultury Fizycznej - opinia pozytywna w działach dot. 

działalności Komisji. 
• Komisja ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Społecznych i Osób Niepełnosprawnych - 

opinia pozytywna w działach dot. działalności Komisji 
• Komisja Budżetu, Finansów i Planowania - opinia pozytywna. 

Pan Marian Błaszczyński - poinformował, że Sprawozdanie z wykonania planu 
finansowego instytucji kultury za 2014 rok pozytywnie zaopiniowała komisja      
Kultury i Kultury Fizycznej. 

 

Punkt 4.c. 

Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej sprawozdania finansowego wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta za 2014 r. i informacji o stanie mienia     
Miasta oraz wniosku w kwestii absolutorium. 

Pan Marian Błaszczyński - przedstawił opinie Komisji Rewizyjnej (w załączeniu do 
protokołu). 
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Punkt 4.c. 
Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji 
Rewizyjnej o udzielenie absolutorium 

Pan Marian Błaszczyński - poprosił pana Rafała Czajkę o przedstawienie opinii 
Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

Pan Rafał Czajka - odczytał opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 14 maja        
2015 roku (opinia 2/99/2015 w załączeniu do protokołu) 

Punkt 4.d. 

Dyskusja nad sprawozdaniem finansowym wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2014 rok i informacją o stanie mienia Miasta oraz 
sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego instytucji kultury 

Pan Grzegorz Lorek: „Ile wynosi indywidualny wskaźnik zadłużenia dla Piotrkowa? Jeśli 
chodzi o kredyty: Czy spłacamy tyle ile jesteśmy w stanie spłacić czy też tyle ile 
powinniśmy spłacać?” 

Pani Wiesława Łuczak: „Indywidualny wskaźnik dla Miasta Piotrkowa w 2014 r. wynosił 
(z uwzględnieniem wykonania za 2013 rok) 9,82% natomiast z uwzględnieniem planu        
na 30 września 2014 r. - 8,86%. Jeśli chodzi o spłaty kredytów i pożyczek - spłacamy 
zgodnie z umowami zawartymi. Nie były te umowy aneksowane pod kątem art. 243.            
W ostatnich latach nie zaciągaliśmy kredytów i w związku z tym spłacamy te stare     
kredyty i bieżące pożyczki, które zaciągamy zgodnie z okresem karencji - po upływie 
karencji zgodnie z umową. Jeśli chodzi o pożyczki ze względu na ich preferencyjne 
oprocentowanie staramy się rozkładać spłatę w takim terminie, aby obciążenie było jak 
najmniejsze. Struktura naszego zadłużenia z każdym rokiem wygląda korzystniej  
ponieważ pożyczka, którą zaciągamy na (zwłaszcza) oczyszczalnię ścieków i cały projekt 
oczyszczalniany oprocentowana jest tylko na 0,5%, bardzo korzystnie. Termin spłaty w 
związku z przedłużeniem terminu realizacji zadania, zakończenia tego projektu został 
przesunięty o rok, ale zgodnie z harmonogramem - tak aby okres spłaty możliwy                    
do wykorzystania wykorzystać w pełni.” 

Pan Grzegorz Lorek: „Ile mamy na lokatach i na jaki okres?” 

Pani Wiesława Łuczak: „Nie potrafię w tej chwili powiedzieć, ale cały czas lokujemy.        
To jest płynne - jedne lokaty się rozwiązuj ą, zawieramy następne. W zeszłym roku                           
na odsetkach zarobiliśmy 953901 zł czyli oprócz odsetek, które mamy na kontach a Vista 
również staramy się lokować.” 

Pan Tomasz Sokalski: „Proszę o rozszerzenie określenia, że budżet był operatywny                 
i elastyczny. Proszę również o rozszerzenie do stwierdzenia, że potrzeby mieszkańców 
zostały zaspokojone.” 

Pan Krzysztof Chojniak: „Z uwagi na konieczność pogodzenia dwóch kwestii - z jednej 
strony realizacji potrzeb bieżących gdzie wydajemy pieniądze, które klasyfikowane             
są jako wydatki bieżące a biorąc pod uwagę fakt, że algorytm w oparciu o który    
wyliczamy limit zadłużenia obejmuje dochody bieżące i wydatki  bieżące  jako  kluczowe  
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elementy w tym wzorze dlatego też konsekwentnie trzeba zwracać uwagę na to, aby               
w obliczu bardzo szerokich potrzeb, różnorodnych i gdybyśmy realizowali każdego roku 
na odpowiednim poziomie, bardzo wysokim poziomie - zawsze moglibyśmy wskazać         
na jeszcze większe potrzeby jeśli chodzi o zapotrzebowanie ze strony mieszkańców     
miasta to tak konsekwencja w tym, aby nie przesadzać z wydatkami bieżącymi                           
a jednocześnie dbać o to, aby poziom dochodów bieżących był na przyzwoitym poziomie 
jest niezwykle istotna z punktu widzenia wyliczania tego limitu zadłużenia, o którym 
wspomniałem. Wylicza się to w taki sposób, ze wydatki na obsługę długu a więc wydatki 
na spłatę rat i odsetek w stosunku do dochodów ogółem - ten wskaźnik nie może być 
większy od średniej arytmetycznej z trzech lat poprzedzających dany rok, gdzie tym 
kluczowym elementem są dochody bieżące minus wydatki bieżące plus dochody                   
ze sprzedaży mienia do dochodów ogółem. I z tego punktu widzenia zwracałem                       
na to uwagę, że aby jednocześnie zachować możliwość absorpcji środków unijnych              
bo przypomnę, że przy każdym pozyskaniu pieniędzy unijnych musimy dysponować nie 
małym zasobem środków własnych. Nie można więc przesadzać z wydatkami bieżącymi 
biorąc pod uwagę fakt, że musimy mieć dostateczną pulę pieniędzy, którą musimy 
przeznaczyć na udział własny w pozyskiwaniu pieniędzy unijnych.” 

Pani Wiesława Łuczak: „Aby móc zaciągnąć zobowiązania czyli zawrzeć umowę                     
z wykonawcą, kontrahentem, która rodzi jakiekolwiek zobowiązanie trzeba mieć środki       
w planie czyli posiadać upoważnienie do zaciągnięcia takiego zobowiązania. To jest    
bardzo ważne, aby występowała uprzedniość budżetu względem realizacji.” 

Pan Tomasz Sokalski: „Bardzo sprytnie państwo twierdzicie, że bierzecie tylko pożyczki     
a nie kredyty. Marketingowo brzmi to bardzo dobrze. Oczywiście finansowo jest                    
to lepsze bo nie jest obciążone tak, jak kredyty, ale nadal powoduje to zadłużenie miasta      
- pożyczkę też trzeba spłacić a o tym już nie mówimy. Porównując projekt budżetu                 
na 2014 rok i Sprawozdanie z wykonania budżetu, które otrzymaliśmy okazuje się,                 
że planowaliśmy budżet z deficytem ponad 40 mln (41,674 mln zł) i zmieniony uchwałą 
Rady Miasta budżet z dnia 22 grudnia to kwota 23,255 mln zł. Możemy się tym szczycić 
oczywiście, że deficyt się zmniejszył, ale jest jedyny powód - niestety zgodnie z planem  
nie zostały wykonane inwestycje planowane na 148692522,38 zł. Zgodnie ze zmianami        
z 22 grudnia 2014 r. ta kwota wynosi już 86257177,36 - czyli plan na inwestycje    
zmniejszył się o 60 mln zł.” 

Pani Wiesława Łuczak: „Aby się rozwijać i przedsiębiorstwa i samorządy z jednej strony 
sięgaj ą po środki bezzwrotne, po środki celowe, które pomagaj ą, które są tą dźwignią 
rozwojową, ale musza też zapewnić udział własny. Jeśli w mieście Piotrków, w którym 
zrealizowano wydatków majątkowych za 87 mln zł a przyrost długu to 5,4 mln zł                     
(i to jest przyrost długu z tyt. pożyczek, gdzie ich zdecydowana większość jest 
oprocentowana 0,5%), przy efektywności, że za 1 zł wzrostu długu mamy przyrost    
majątku prawie 9 zł to naprawdę nie jest źle. Myślę, że w tym względzie życzyłabym 
każdemu... A że zmalała wartość nakładów majątkowych w porównaniu do początku      
roku - tak się dzieje przy dużych projektach, dużych przedsięwzięciach inwestycyjnych 
zwłaszcza tych współfinansowanych środkami unijnymi ponieważ są na pewno jakieś 
przesunięcia w harmonogramie spowodowane różnymi okolicznościami. Wiecie państwo 
również, że w przypadku kiedy realizujemy projekty unijne i mamy oszczędności                  
na poszczególnych zadaniach, mamy rezerwy które już umowa o dofinansowanie 
przewiduje, ale ich nie wykorzystujemy to nie wolno nam zmniejszyć wartości tego 
projektu dopóki nie mamy aneksu do umowy o dofinansowanie zmniejszającego wartość  
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tego projektu. Tak więc trzymamy i przesuwamy je na przyszłość, aby mieć pełne 
finansowanie również i w tej chwili, na 2015 r. Nasze bilansowanie budżetu musi 
przewidywać właśnie te źródła finansowania na ten projekt w takiej wartości,                           
co do której już praktycznie wiemy, że nie będzie wykonany - ponieważ są oszczędności, 
są rezerwy niewykorzystane i będzie ta wartość mniejsza. Rozliczamy się z wykonania 
budżetu ostatecznego i jakiekolwiek nie byłyby przyczyny zmian w budżecie to zawsze     
są omawiane wtedy, kiedy tłumaczymy państwu dlaczego zmniejszamy, zwiększamy, 
przesuwamy czy też eliminujemy jakieś zadania.” 

Pan Tomasz Sokalski: „Jak się ma ta kwota zmniejszenia wykonania (60 mln zł)                      
w porównaniu z planowanym do oszczędności z przetargów? Jaka kwota wynika                      
z rezygnacji z inwestycji bądź przesunięcia ich harmonogramem na rok następny?” 

Pan Adam Karzewnik: „Ja w tej chwili nie potrafię panu dokładnie odpowiedzieć -                  
to wymaga odpowiednich wyliczeń i analiz. Pani skarbnik już mówiła, że mamy                      
w budżecie na oczyszczalnię ścieków również i potężną rezerwę na wydatki     
inwestycyjne, którą w tej chwili nie wykorzystujemy i nie wykorzystamy jej nigdy, ale   
póki nie będziemy mieli zakończonej inwestycji i rozliczonej, i nie będziemy mieli 
podpisanego aneksu to nie możemy zmniejszyć tej kwoty, która jest jako rezerwa.  
Niemalże na każdej sesji zmniejszamy wydatki inwestycyjne, które wynikają                             
z oszczędności przetargowych. Na oczyszczalni ponieważ harmonogram przewidywał 
wypłaty do końca 2014 roku, która to się przesunęła na rok 2015 - ale to chodzi o kilka 
tygodni w związku z tym nie można było zaliczyć tego wydatku do wydatków z 2014      
roku tylko na 2015 r. Ale to nie jest jakby rezygnacja z czegokolwiek tylko są to właśnie  
te rzeczy, o których państwo wiecie. To jest inwestycja bardzo duża - już kilkadziesiąt     
razy było mówione, że jest to inwestycja, która jest chyba największą inwestycją                     
w nowożytnej historii Piotrkowa to z tak bardzo dużym zakresem robót nie da się 
zaplanować co do dnia wykonania takiej inwestycji z różnych względów.” 

Pan Bronisław Brylski - zauważył, że można się spierać o potrzeby, które są zaspokajane 
albo nie zaspokajane. Nie można mieć natomiast jakichkolwiek zarzutów                                    
co do prawidłowości prowadzenia finansów publicznych gminy. Bardzo duże znaczenie  
ma też poprawa struktury zadłużenia - schodzenie z zadłużenia kredytowego a zaciąganie 
korzystnych pożyczek. Staramy się wszyscy zaspokajać potrzeby mieszkańców na jak 
najwyższym poziomie - nie ma jednak w Polsce takiego samorządu, który by te potrzeby 
zaspokajał w 100%.” 

Pan Krzysztof Kozłowski: „Od momentu, kiedy nastąpiły zmiany w ustawie o finansach 
publicznych i kiedy wprowadzono w życie wieloletnią prognozę finansową z każdym 
rokiem organ wykonawczy gminy otrzymuje uprawnienia na mocy których otrzymuje 
prawo do zaciągania kredytów w określonej oczywiście w uchwale budżetowej kwocie.         
I później już bez kontroli rady przez cały rok, w dowolnym czasie i w dowolnej chwili 
prezydent miasta, wójt czy też burmistrz może zaciągać te kredyty czy pożyczki. Czyli 
zadanie inwestycyjne, które jest zaplanowane w budżecie do wykonania - jesteśmy teraz    
w okresie kolejnej sześciolatki wykorzystywania funduszy unijnych - stwarza taka 
możliwość, że prezydent wybiera zadania te, które są powiedzmy w budżecie    
zaplanowane poza środkami unijnymi a często jest tak, że te zadania są wpisane                      
do budżetu pod kątem osób podnoszących zgodnie za panem prezydentem rękę i tak się 
dzieje, że bez kontroli rady zadania są wykonywane i są pobierane pożyczki czy kredyty. 
Całe  zarządzanie  w  państwa  wykonaniu  polega  na  tym, że  państwo  już  się o nic nie      
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musicie martwić bo potem mówicie że macie nadwyżkę. A problem zniknął wtedy, kiedy 
jest teraz koniunktura na zaciąganie pożyczek niskoprocentowych czyli argumenty  
rzucacie nam takie - no co wy chcecie? nie wziąć takiej pożyczki? takiego kredytu?       
Bierze się, dlaczego nie - przecież my nie powiemy, że nie jak jest dobrze. Tylko,                   
że to się bierze bez celu, to się bierze w tym sensie, że jak się zadanie pojawi to będziemy 
mieli. Potem na koniec każdego roku pojawia się coś takiego, że spadają zadania 
inwestycyjne i państwo się szczycicie, że ze środków niewykorzystanych mamy tyle               
i tyle pieniędzy, zadania inwestycyjne w prawdzie nie wyszły, pani skarbnik mówi,               
że pojawiła się rezerwa celowa bardzo duża z niewykonanych zadań majątkowych.  
Przecież to jest komfort takiego zarządzania, gdzie się nie trzeba martwić, że braknie 
środków - bo zawsze można wziąć niskooprocentowana pożyczkę. Ja już nie chcę mówić 
o tym, ile w państwa działaniach było różnych wątpliwych działań celowych czy 
gospodarnych. Nie będzie tutaj RIO, o czym na zakończenie powiedziano, oceniała               
te dwa czynniki. Ocenia jeden główny czynnik tj. słupki, tzw. legalność a więc cały     
budżet, wydatki i przychody i czy to się bilansuje i jaki ewentualnie powstaje z tego    
deficyt, który nie wnosi żadnego zagrożenia. Natomiast tu wchodzą jeszcze inne      
czynniki: gospodarność, celowość, dlaczego ta inwestycja a nie ta. Ile razy państwo  
naszych uwag i naszych wniosków nie bierzecie pod uwagę przy planowaniu budżetu. 
Dlaczego? Dlatego, że my stoimy po drugiej strony dla państwa a to są też ważne     
czynniki. A tak kochacie miasto i tak pompujecie w tych waszych gazetkach tych 
wszystkich... Gdybyście tak kochali mieszkańców to byście i nasze uwagi brali pod     
uwagę. Ja mówię właśnie o tej celowości i gospodarności a tu jest bardzo duża     
wątpliwość. Ten komfort, który nam państwo tu przedstawiacie jak to wspaniale 
zarządzacie wynika tylko i wyłącznie z tego, że się zmieniła ustawa o finansach 
publicznych i korzystacie z tego w sposób bezlitosny, jak tylko możecie, nie musicie już 
mieć żadnej kontroli rady miasta jak to było dawniej, że zadanie musiało wejść                                      
na posiedzenie rady miasta, że była dyskusja na odpowiedniej komisji merytorycznej                    
i że prezydent miasta przedstawiał skąd weźmie środki finansowe na to zadanie, kiedy 
ewentualnie rozpocznie się to zadanie i wtedy zastanawialiśmy się czy podnieść rękę,    
jakie będzie to miało skutki finansowe.” 
Pan Przemysław Winiarski: „Pan radny Kozłowski narzeka, że stoi po tej drugiej stronie. 
Panie radny - pan sam się po tej drugiej stronie postawił. Przecież jesteśmy otwarci               
na współpracę z panem i zupełnie nie rozumiem, dlaczego pan jako przedstawicie 
ugrupowania prawicowego stoi w opozycji do prawicowego prezydenta.” 

Pan Krzysztof Kozłowski: „Nie chcę komentować tej wypowiedzi bo jest żałosna.” 

Pan Krzysztof Chojniak: „Pan radny używając stwierdzenia, że pożyczki są brane bez     
celu uderza nie tyle w prezydenta, w radę miasta co w dysponenta środków. Ja chciałem 
zwrócić uwagę, że WFOŚiGW udziela pożyczek celowych na bardzo konkretne zadania. 
Pan opowiada jakieś niestworzone historie.” 

Pan Ludomir Pencina: „Jeżeli już nie będzie dyskusji to poproszę o 20 min. przerwy               
w obradach.” 

Pani Wiesława Łuczak: „Chciałam się krótko odnieść do zarzutów pana radnego 
Kozłowskiego, który twierdzi, że bierze się pożyczki a zadania potem się dopasowuje.       
No więc nie bo one są na konkretne zadania, które państwo radni w uchwale rady      
wskazują  ( i  w opisie  to  jest  pokazane,  w  uzasadnieniu – na  jakie  zadanie jaka kwota        
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pożyczki będzie zaciągana) i ta pożyczka później jest nam udzielana i pod konkretne   
koszty tego zadania inwestycyjnego. Jeśli chodzi o rezerwę - mówiłam o projekcie dot. 
oczyszczalni ścieków jako zadaniu, przedsięwzięciu inwestycyjnym - że tam instytucja 
finansująca oprócz środków na konkretne zadania również zapisała rezerwę na wypadek, 
gdyby któreś zadanie kosztowało więcej niż było to planowane. I o tej rezerwie mówiłam 
a nie o jakichkolwiek rezerwach na zadaniach, które nie będą zrealizowane - takiej    
rezerwy absolutnie się nie tworzy. Również chciałbym powiedzieć, że uchwała 
zaciągnięciu pożyczki na oczyszczalnię ścieków, na ten cały projekt jak najbardziej          
była podejmowana przez radę miasta - i przez radę też była aktualizowana ponieważ               
ta wartość ulega zmianie i przynajmniej raz w roku jest zmieniana wartość pożyczki. 
Zadania inwestycyjne są wprowadzane do budżetu nie przez prezydenta a przez radę  
miasta. Państwo otrzymują dokument, z którego jasno wynika jakie zadania, jaka wartość  
i jaki okres realizacji.” 
 

Pan Marian Błaszczyński - ogłosił 10 min. przerwy w obradach. 

 
Punkt 4.e 

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz                              
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta za 2014 rok; 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (13-0-7) Rada Miasta podjęła Uchwałę        
Nr IX/109/15 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz                              
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta za 2014 rok; 

 
Punkt 4.f 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 
absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2014 rok 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (13-0-8) Rada Miasta podjęła Uchwałę        
Nr IX/110/15 w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 
absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2014 rok 

Pani Wiesława Łuczak - podziękowała za przyjęcie Sprawozdania i za udzielenie 
absolutorium. „Chcę podziękować pani Janinie Stefaniak, Kierowniczce Referatu    
Budżetu i Analiz - dobremu duchowi budżetu, ponieważ jest to jej ostatnie absolutorium  
bo pomimo młodego wieku doczekała emerytury. Bardzo dziękuję za twoją pracę                     
i za twoje poświęcenie.” 

Pan Marian Błaszczyński - przekazał gratulacje panie Janinie Stefaniak w imieniu 
wszystkich radnych.
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Punkt 5 
 

Podjęcie uchwał 

Punkt 5.1 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta     
Piotrkowa Trybunalskiego wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta z dnia 26 maja      
2015 r. 

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

W wyniku przeprowadzonego głosowania (12-0-9) Rada Miasta podjęła Uchwałę                 
Nr IX/111/15 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta z dnia 26 maja 2015 r. 

Punkt 5.2 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2015 rok wraz z autopoprawką 
Prezydenta Miasta z dnia 26 maja 2015 r. 

Opinie Komisji: 
Komisja Budżetu, Finansów i Planowania - opinia pozytywna 
Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych - opinia pozytywna 

Pan Grzegorz Lorek zapytał, czy zmiana kwoty opłaty za śmieci jest już ujęta w tych     
zmianach? 

Pani Wiesława Łuczak: „Zarówno po stronie dochodów jak i po stronie wydatków -                        
po stronie dochodów wprowadziliśmy zwiększone dochody, wpływy z związku ze zmianą 
stawki a po stronie wydatków wyrównaliśmy do wysokości zobowiązań wobec       
wykonawców, z którymi zawarto umowy.” 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (12-0-10) Rada Miasta podjęła Uchwałę                                       
Nr IX/112/15 w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2014 rok wraz z autopoprawką 
Prezydenta Miasta z dnia 26 maja 2015 r. 

Punkt 5.3 

Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto 
Piotrków Trybunalski poło żonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Chabrowej na
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działkę stanowiącą własność osoby fizycznej położoną w Piotrkowie Trybunalskim przy 
ul. Wschodniej 38 

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

Pani Marlena Wężyk-Głowacka: „Czy tej osobie były proponowanie inne nieruchomości?” 

Pani Agnieszka Kosela: „Właścicielka nieruchomości była zainteresowana tymi 
nieruchomościami położonymi przy ul. Wschodniej i Żołędziowej. Innymi nie była 
zainteresowana.” 

Pani Marlena Wężyk-Głowacka: „Może warto było na ten temat jeszcze rozmawiać,                     
bo działki przy ul. Chabrowej są kwadratowe a ta jedna jest bardzo wąska.” 

Pani Agnieszka Kosela: „Owszem, działki przy ulicy Chabrowej są kształtne, są przeznaczone 
pod budownictwo mieszkaniowe, jest dla tego terenu plan zagospodarowania przestrzennego 
natomiast tworząc zasób nieruchomości pozyskujemy również nieruchomości w sąsiedztwie 
naszych gminnych nieruchomości. Zamiana wiąże się z tym, że nie musimy wydatkować 
środków finansowych na zakup w celu tworzenia zasobu a możemy przyznać nieruchomość 
zamienną a ewentualną różnicę uzyskać w dopłacie na rzecz miasta.” 

Pani Marlena Wężyk-Głowacka zauważyła, że działki na ul. Chabrowej są o wiele 
atrakcyjniejsze od tej, która jest przedmiotem zamiany. 

Pani Agnieszka Kosela: „Zostało to uwzględnione w wycenie nieruchomości.” 

Pan Tomasz Sokalski - zapytał, czy nie byłoby korzystniejsze zbyć nieruchomość                            
na ul. Chabrowej w drodze przetargu nieograniczonego nawet w sytuacji ewentualnego      
odkupu nieruchomości przy ul. Wschodniej? 

Pani Agnieszka Kosela: „Te nieruchomości przy ulicy Chabrowej były wystawiane                       
do przetargu wielokrotnie. Na początku nie było żadnego zainteresowania tymi działkami. 
Ostatecznie zostały one zbyte w drodze przetargu nieograniczonego (3 działki) i te dwie    
działki, które są przedmiotem zamiany są zgodnie z wyceną nieruchomości - za taką kwotę 
poszły praktycznie w przetargu nieograniczonym.” 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (12-10-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę               
Nr IX/113/14 w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto 
Piotrków Trybunalski poło żonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Chabrowej                 
na działkę stanowiącą własność osoby fizycznej położoną w Piotrkowie Trybunalskim   
przy ul. Wschodniej 38
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Punkt 5.4 
 

Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości położonej w Piotrkowie 
Trybunalskim przy ul. Targowej, stanowiącej własność gminy Miasta Piotrków 
Trybunalski, na nieruchomość położona w Piotrkowie Trybunalskim przy                                 
ul. Rzemieślniczej stanowiącą własność osoby fizycznej 

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

W wyniku przeprowadzonego głosowania (13-5-3) Rada Miasta podjęła Uchwałę                  
Nr IX/114/15 w sprawie zamiany nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim 
przy ul. Targowej, stanowiącej własność gminy Miasta Piotrków Trybunalski,                                             
na nieruchomość położona w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Rzemieślniczej          
stanowiącą własność osoby fizycznej 

Punkt 5.5 

Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr IV/39/15 Rady Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia   
na 20 lat, w drodze przetargu nieograniczonego, nieruchomości zabudowanej, położonej 
w Piotrkowie Trybunalskim przy Al. 3-go Maja 7 

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

Pan Tomasz Sokalski: „W projekcie uchwały pan prezydent stwierdza konieczność      
wygaszenia tej uchwały. Czemu? Czy nie może równolegle funkcjonować uchwała dot.  
zarówno sprzedaży jak i wydzierżawienia? W niczym to nie przeszkadza a umożliwia 
ewentualnie szybkie stworzenie bądź też ogłoszenie przetargu na wydzierżawienie, kiedy 
ewentualnie taki kontrahent by się znalazł.” 

Pan Andrzej Kacperek: „My prezentujemy odmienną ocenę. Uważamy, że obrocie prawnym  
nie mogą pozostawać dwie różne uchwały. Podjęliśmy tę uchwałę mając nadzieję, że jeżeli                                      
brak jest zainteresowania sprzedażą czyli nabyciem tej że nieruchomości to być może znajdzie 
się - tak jak to miało miejsce w przypadku nieruchomości położonej przy ulicy Dmowskiego - 
dzierżawca. Ponieważ nie ma jakiegokolwiek zainteresowania tą formą zagospodarowania                                     
tej nieruchomości proponujemy wygaszenie tej uchwały i powrót do zbycia tej nieruchomości 
w trybie przetargu nieograniczonego. W pierwszym przetargu cena tej nieruchomości nie                                        
będzie niższa niż wynikająca z operatu szacunkowego.” 

Pan Tomasz Sokalski: „Do dnia dzisiejszego funkcjonują dwie uchwały w obrocie prawnym: 
jedna pozwalająca na sprzedaż a druga pozwalająca na wydzierżawienie, tak?”
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Pan Andrzej Kacperek: „Tak. W tej chwili uchylamy tę pozwalającą na wydzierżawienie                             
i zostanie jedynie uchwała pozwalająca na zbyciu tejże nieruchomości.” 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (16-0-5) Rada Miasta podjęła Uchwałę                               
Nr IX/115/15 w sprawie uchylenia Uchwały Nr IV/39/15 Rady Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia     
na 20 lat, w drodze przetargu nieograniczonego, nieruchomości zabudowanej, położonej 
w Piotrkowie Trybunalskim przy Al. 3-go Maja 7 

Punkt 5.6 

Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste 
niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Miasto 
Piotrków Trybunalski, przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne 

Opinie Komisji: 

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

Pani Agnieszka Kosela: „W obrocie prawnym funkcjonuje uchwała Rady Miasta                                               
w Piotrkowie Trybunalskim z 2007 roku na podstawie której możemy sprzedawać 
nieruchomości stanowiące własność miasta przeznaczone w planach zagospodarowania 
przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom i wspierając budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne chcemy wzbogacić 
ofertę i umożliwi ć również nabywanie mieszkańcom nieruchomości w użytkowanie                              
wieczyste. Ta uchwał pozwoli na to, żeby według wyboru potencjalnych zainteresowanych 
inwestorów mogli oni albo nabyć działki przeznaczone w planie pod budownictwo, dla                                          
których zostały wydane warunki zabudowy albo nabyć je w użytkowanie wieczyste.” 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (22-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę                              
Nr IX/116/15 w sprawie sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste 
niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Miasto 
Piotrków Trybunalski, przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne 

Punkt 5.7 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie, w ramach należnego 
odszkodowania z tytułu utraconego prawa własności do działek położonych                                              
w Piotrkowie Trybunalskim oznaczonych numerami 127/15 o powierzchni 0,0475 ha                            
i 128/3 o powierzchni 0,0292 ha z obrębu 20, które przeszły z mocy prawa na własność 
gminy Miasto Piotrków Trybunalski z przeznaczeniem pod drogę publiczną, 
nieruchomości zamiennej położonej w Piotrkowie Trybunalskim w rejonie ulicy 
Broniewskiego oznaczonej nr działki 129/2 o powierzchni 0,1340 ha 
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Opinie Komisji: 

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

W wyniku przeprowadzonego głosowania (11-10-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę                                           
Nr IX/117/15 w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie, w ramach należnego 
odszkodowania z tytułu utraconego prawa własności do działek położonych                                               
w Piotrkowie Trybunalskim oznaczonych numerami 127/15 o powierzchni 0,0475 ha                                              
i 128/3 o powierzchni 0,0292 ha z obrębu 20, które przeszły z mocy prawa na własność 
gminy Miasto Piotrków Trybunalski z przeznaczeniem pod drogę publiczną, 
nieruchomości zamiennej położonej w Piotrkowie Trybunalskim w rejonie ulicy 
Broniewskiego oznaczonej nr działki 129/2 o powierzchni 0,1340 ha 

Punkt 5.8 

Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków oraz wysokości stawki procentowej 
bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo 
jednorodzinne na rzecz ich użytkowników wieczystych 

Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych - opinia pozytywna 
Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego - opinia 
pozytywna 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (20-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę                              
Nr IX/118/15 w sprawie określenia warunków oraz wysokości stawki procentowej 
bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo 
jednorodzinne na rzecz ich użytkowników wieczystych 

Punkt 5.9 

Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia szkołom wchodzącym w skład Zespołu                        
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim 

Komisja Oświaty i Nauki - opinia pozytywna 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (21-0-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę                       
Nr IX/119/15 w sprawie nadania imienia szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim
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Punkt 5.10 

Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze 

Pan Tomasz Sokalski: „Do końca maja mieszkańcy mieli możliwość składania wniosków             
o dofinansowanie. Tu pojawia się problem, że RIO tę uchwałę unieważniło, tak? Zwracamy                
się do WSA - a co z procedurą?” 
Pan Adam Karzewnik: „Oczywiście my przyjmujemy w dalszym ciągu te wnioski do końca 
maja natomiast czekamy na rozstrzygnięcie w WSA w tej sprawie i wtedy uruchomimy 
procedury.” 

Pan Tomasz Sokalski: „Kiedy jest planowane złożenie wniosku?” 

Pan Adam Karzewnik: „Wniosek do sądu jest złożony z tym, że jest potrzeba uchwały, żeby                                        
sąd rozpatrywał wniosek.” 

Pan Tomasz Sokalski: „Ile wniosków do dzisiaj zostało w tej sprawie złożonych?” 

Pan Adam Karzewnik: „Sądzę, że jest to ok. 100 wniosków.” 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (19-0-2) Rada Miasta podjęła Uchwałę                            
Nr IX/120/15 w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze 

Punkt 5.11 

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ustalenia opłaty i stawki za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 

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

Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła pani Anna Banaszczak (prezentacja multimedialna) 

Pan Piotr Gajda - zapytał, czy miasto planuje podjąć jakieś działania przeciwdziałające 
dyktatowi firm sprzątających na przyszłość? Jakie to będą ewentualnie działania? 

Pan Adam Karzewnik: „Przed ogłoszeniem tych przetargów Dyrektor ZDiUM informował  
wiele różnych firm spoza Piotrkowa o tym, że będzie w Piotrkowie ogłaszany przetarg i jest 
ewentualnie możliwość zgłoszenia się do tego przetargu innych firm niż te, które mają swoją 
lokalizację w mieście Piotrkowie. W trakcie trzeciego przetargu pokazywała się jakaś       
jaskółka - niektóre z tych firm były, oglądały Piotrków i przymierzały się do tego przetargu.   
Nie wiadomo z jakich powodów nie wystąpiły one jednak w tym przetargu. Brały więc w nim 
wyłącznie firmy zlokalizowane na terenie miasta. Obserwując ten rynek ponowiliśmy 
wystąpienie do takich instytucji jak UOKiK jak CBA, żeby tymi sprawami się zajęły. Trudno 
powiedzieć jaki będzie odzew i rezultat tych działań, ale  oczywiście  również  i  rozważaliśmy
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po tym ostatnim przetargu zmiany w podziale miasta, które mogę nieco skomplikować 
funkcjonowanie przedsiębiorstw, ale nie liczymy na to, żeby to spowodowało jakieś generalne 
zmiany. Mamy jeszcze w zanadrzu kilka takich możliwości, które będziemy się starali 
wykorzystać, ale to wymaga jednak rozmów, uzgodnień i nie chciałbym w tej chwili o tym 
mówić bo nie wiadomo czy cokolwiek z tego wypali w przyszłym przetargu. Te warunki będą 
obowiązywały do końca 2016 roku.” 

Pan Krzysztof Chojniak: „To jest problem, który dotyczy nie tylko Piotrkowa                         
Trybunalskiego. Ta ustawa, która miała rozwiązać niemal wszystkie problemy związane                                      
z gospodarką odpadami sprawiła, że widać wyraźnie podział rynku w Polsce. Pomimo 
rozmaitych zabiegów - pan dyrektor wysłał kilkadziesiąt pism zachęcających inne firmy,                      
które zajmują się tego rodzaju profilem działalności, aby zainteresowały się przetargami                           
i stanęły ewentualnie do przetargu w Piotrkowie Trybunalskim myśląc o tym, co teoretycznie 
powinno funkcjonować, że im więcej podmiotów jest zainteresowanych to tym większa 
konkurencja i cena powinna być niższa. Trzykrotnie rozpisywany przetarg i trzykrotnie stają                                         
te same dokładnie firmy. Myślimy o tym, co pan prezydent Karzewnik mówił i co sugeruje                       
pan radny Gajda, aby w kolejnym rozdaniu zmniejszyć ilość sektorów do dwóch albo                             
do jednego. Czy to załatwi sprawę? Nie wiem. Na pewno trochę będzie utrudniona sytuacja                                       
dla tych, którzy chcieliby ten rynek podzielić, ale jest coś takiego jak podwykonawstwo i ono 
też jest możliwe. Ta ustawa niestety narobiła dużo kłopotów samorządom, ale przede                    
wszystkim mieszkańcom bo jak widać po cenach jest to drogie i w sytuacji, kiedy chcemy                                  
ulżyć ludziom to musimy zwyczajnie dołożyć z budżetu i co gorsze - te kwestie, które                                
w poprzednim rozdaniu uwzględnialiśmy (gospodarstwa domowe wieloosobowe – żeby                          
stawka tam na jedną osobę była niższa) w myśl obowiązujących przepisów nie można tak                                                           
tego potraktować. Nie wiem, jak długo się będziemy uczyć a parlamentarzyści będą wyciągać                                       
z tego wnioski i skutecznie zmieniać to prawo, żeby ono rzeczywiście służyło ludziom.                                  
Również w tej kwestii zgłaszaliśmy, aby przy kolejnej ewentualnej nowelizacji                                                
to uwzględnić.” 

Pan Grzegorz Lorek - zwrócił uwagę na fakt, że różne gospodarstwa domowe produkują                                   
różną ilość śmieci. To z kolei powoduje, że niesprawiedliwą wydaje się być zaproponowana 
wersja dopłaty: dopłacamy bogatym kosztem biednych. Są gminy w województwie łódzkim, 
które zaproponowały taką wersję dopłaty, która związana jest z ilością produkowanych śmieci 
lub ilością pojemników. Odrębny trudny temat stanowią blokowiska. Radziłbym pokusić się                                    
o ponowne przeanalizowanie kwestii dopłat. 

Pan Przemysław Winiarski - zauważył, że trudne wydaje się być ogarnięcie, kto jaką liczbę 
śmieci produkuje. Dużo prostszym wydaje się być kryterium dochodowe na członka rodziny. 

Pan Krzysztof Chojniak - stwierdził, że nie wie czy z punktu widzenia formalnego takie 
kryterium byłoby możliwe do zastosowania. Na pewno osoby w najtrudniejszej sytuacji 
finansowej mogą liczyć na dofinansowanie z innych źródeł z MOPR. „Boję się,                                  
że różnicowanie według ilości produkowanych śmieci i sytuacji materialnej będzie    
niemożliwe. Zastanawialiśmy się , jak ująć w tym systemie rodziny wielodzietne korzystające  
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z pomocy na postawie karty dużej rodziny, ale niestety w myśl obowiązujących przepisów       
tego również zrobić nie można.” 

Pan Grzegorz Lorek: „Jeszcze inaczej - jest gmina blisko nas, która stosuje taką metodę. Raz     
w miesiącu jeżeli chcę wywozić kosz (przy segregowaniu oczywiście) - 5 zł, jeżeli chcę                              
to zrobić 2 razy w miesiącu - 8 zł, jeżeli chcę to zrobić 3 razy w miesiącu lub 2 razy w                                          
miesiącu segregowane - 10 zł. I to - wierzcie mi - funkcjonuje.” 

Pan Krzysztof Byczyński: „Co to się wydarzyło na Wiejskiej spowodowało, że pozbawiono 
mieszkańca indywidualnego zawierania umów. Nie podoba mi się firma - zmieniam firmę.                       
A dzisiaj takiej możliwości nie ma. Sytuacja się zamieniła na bardziej wiarygodnych                       
płatników pt. samorządy a niechęć i niezadowolenie zostało przekserowane na wójtów, 
burmistrzów i prezydentów. Natomiast w kontekście argumentów pana radnego Lorka - 
oczywiście każdy z systemów można tutaj spróbować dopasować. Na razie mamy metodę „od 
osoby”. Jak pamiętacie państwo w ustawie o utrzymaniu porządku i czystości jest przecież też 
możliwość płacenia od 1m3 zużytej wody, od metra kwadratowego zajmowanej powierzchni                    
- to są stawki też zróżnicowane i one może mniej się rzucają w oczy. Obawa jest tylko taka,                     
że my jesteśmy teraz w takim okresie przejściowym - wspomniał pan prezydent o tym,                              
że mamy również przeprowadzić proces inwestycyjne, który spowoduje, że ze specyfikacji 
znikną wymogi dotyczące punktów selekcyjnej zbiórki odpadów komunalnych bo praktyka 
wykazała, że dla wielkości naszego miasta wystarczy jeden taki punkt. Czyli dokumentację                               
będę miał jak sądzę około sierpnia, maksymalnie września, roboty infrastrukturalne jesienią                        
są do przeprowadzenia natomiast moduły bym stawiał w przyszłym roku i w połowie                                 
przyszłego roku rozpisany kolejny przetarg na następny okres pozwoli nam na pewno 
zmniejszyć wymogi, które również były również postulowane przez państwa radnych: żeby 
zwiększyć częstotliwość itd. Chciałbym pana radnego zapytać o gminie jakiej wielkości pan 
mówił? To ma dość istotny wpływ. Gmina gminie nie jest równa. Są gminy, które posiadają 
własne firmy. Są gminy, które posiadają własne wysypiska, własne instalacje - to są wszystko 
wymogi, które są zapisane w wojewódzkim programie (który ma być zresztą                                    
zmodyfikowany). Każdy z tych przykładów bralibyśmy pod uwagę - po rozmowach z panem 
prezydentem mogę powiedzieć, że do pewnych zmian się przymierzamy, ale nie o wszystkim 
mogę tutaj powiedzieć głośno. Podział miasta na 3 sektory spowodowany był intencją,                                               
by zapewnić miejscowym przedsiębiorcom funkcjonowanie z zachowaniem miejsc pracy.                       
Do czego to doprowadziło? Sami państwo widzicie.” 

Pan Grzegorz Lorek: „Należy się zastanowić nad poszukaniem człowieka, który wsiądzie                                        
do tego pociągu i będzie miał rozwiązania dla miasta. Ustawa jest gigantycznie trudna. Jest                                       
źle, a będzie gorzej bo firmy będą nam dyktować ceny. Bardzo się cieszę, że miasto zaczyna 
podejmować działania, by się usamodzielnić i móc dyktować jakieś warunki. Szkoda, że tak 
późno. Ja uważam, że władze miasta powinny przemyśleć politykę śmieci w przyszłości   
dlatego, że grożą nam coraz większe podwyżki. Z miasta, w którym było najtaniej (prawie)                            
w województwie już równamy do najdroższych a dopłatami ledwo się trzymamy średniej.” 
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Pan Adam Karzewnik: „Co do tego jesteśmy chyba wszyscy zgodni - ustawa jest zła                          
i spowodowała ona dla ludzi na pewno wiele problemów i kłopotów. Możliwość                                             
indywidualnej zmiany częstotliwości odbierania odpadów wymagałaby zmiany uchwały Rady 
Miasta.” 

Pan Krzysztof Chojniak: „Trzeba powiedzieć również, że oprócz wad ta ustawa ma też pewne 
zalety. Wszystkie odpady wyprodukowane na danej posesji, z budynku wielorodzinnego -                                       
są odbierane.” Pan prezydent dodał, że możliwość deklarowania mniejszej ilości 
produkowanych śmieci mogłaby spowodować, że część śmieci kończyłoby w miejscach                                           
do tego nie wyznaczonych.” 
Pan Krzysztof Kozłowski: „Korzystając z tego, że chcemy mieszkańcom ulżyć, pomóc -                      
wiemy, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargowego wyniknęły kwoty 12 i 24 zł. pan                                          
prezydent zdecydował, że może wspomóc mieszkańców kwotą 3,5 mln zł co obniżyłoby                                          
te stawki do poziomu 9 i 18 zł. Jest to jakaś wyciągnięta ręka do mieszkańców, ale ceny i tak                                        
są większe niż były do tej pory. Wiemy, że ludziom żyje się bardzo trudno. Dlaczego więc                               
na ten okres 1,5 roku nie wspomóc mieszkańców większą kwotą? Może udałoby się znaleźć                                     
w budżecie jeszcze 2 mln zł i obniżyć stawkę z 9 zł do 7,30-7,50.” 

Pan Bronisław Brylski: „Nie chcę być złośliwy, ale 2 mln to kwota, za którą można wykonać 
tak potrzebną ulicę Jerozolimską. Może więc należałoby to zadnie zdjąć z planu? A może 
wyrzucimy rondo o którym mówimy od 10 lat. Albo wyrzućmy ul. Zalesicką. Na tym polega 
nasz wybór. Ja uważam, że nie ma w tej sprawie złotego rozwiązania. Dzielimy się natomiast                                        
w miarę sprawiedliwie obciążeniami mieszkańców i obciążeniami budżetu miasta. Jeśli teraz 
chcemy być tak wspaniałomyślni i mówimy dopłaćmy jeszcze to powiedzmy,                                                       
że odpuszczamy rondo, Zalesicką czy Jerozolimską. Takie decyzje musimy podejmować.” 

Pan Tomasz Sokalski: „Pewnie, że tak - dopłacamy mieszkańcom z budżetu miasta. Pan 
prezydent podjął decyzję, że dopłaci i nie obciąży tak mieszkańców. A skąd te pieniądze                                         
wziął? Od mieszkańców. Więc pośrednio i tak mieszkańcy za to płacą. Na stronie                         
internetowej miasta w pierwszej wersji artykułu pan prezydent wypowiadał się, że będzie                                                  
musiał zrezygnować z pewnych inwestycji (nie wiadomo jakich) oraz obciążył 
odpowiedzialnością za podwyżki parlamentarzystów, którzy uchwalili nową ustawę. To jest                                         
tak poważna strona, że chyba nie należy tak żonglować artykułami, żeby one się zmieniały                           
co chwila - zresztą nie pierwszy raz. Władza nie ma żadnych swoich pieniędzy -                                                  
to są wszystko pieniądze publiczne.” 
Pan Krzysztof Chojniak: „Jestem pod wrażeniem. Tylko proszę o propozycje. Bo mamy                                     
dzisiaj taką oto alternatywę: albo oferujemy stawki takie, jakie wynikaj ą z przetargu i wtedy                                                  
nie narażamy się na krytykę z pańskiej strony, że oto - jak pan zasugerował - dajemy ludziom 
ich pieniądze albo też dzielimy to, tak jak zaproponowaliśmy - to co jest efektem przetargu                                 
i dla nas nie ma wątpliwości, że te stawki są wyższe niż być powinny i dzielimy ten problem                                                          
po połowie dopłacając z budżetu miasta z pełną świadomością, że czegoś nie zrealizujemy. 
Państwo wiecie, że na ten rok zaplanowaliśmy wykonanie projektu (koncepcja już jest 
praktycznie zakończona, za chwilę będzie realizowana  dokumentacja  techniczna)  jeśli chodzi 
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o pierwszą kamienicę na Podzamczu w kwartale pomiędzy ulicami Starowarszawską, 
Garncarską i Zamurową. Wcześniej była wybudowana kamienica przy ulicy Zamurowej i ile 
dobrze pamiętam kosztowała ok. 2 mln zł. A więc dopłacając 3,5 mln zł nie wykonujemy                                         
dwóch skromnych kamienic, albo jednej większej, bardziej okazałej. To jest decyzja                                               
samorządu czy w tej sytuacji bardziej ludziom ulżyć i budować potrzebne mieszkania, 
remontować potrzebne drogi czy też zaproponować te stawki, które były wynikiem przetargu. 
Natomiast demagogiczne przytaczanie cytatów bardzo mądrych niewiele zmieni. Mamy taką 
sytuacją jaką mamy. Jeśli pan ma propozycję, która zmierzałaby do wyjścia z sytuacji                                              
w dobry sposób i dla mieszkańców i dla rozwoju miasta (również dla mieszkańców)                                         
to chętnie skorzystamy.” 
Pan Bronisław Brylski: „Oglądamy swoje pieniądze dwa razy. Jeśli ktoś racjonalnie prowadzi 
budżet własny to ogląda je dwa razy. Jeżeli oglądamy pieniądze samorządowe to bez względu 
jak je nazwiemy -czy nazwiemy je publicznymi czy pieniędzmi mieszkańców – oglądamy                                          
je cztery razy. I w związku z tym uważam, że jakbyśmy nie mówili to myślę, że wszystkim 
zależy, aby to miasto w jakimkolwiek stanie - ale szło do przodu. Jeden będzie chciał                                         
w takim kierunku inny w drugim. Umówmy się w związku z tym - jakkolwiek decyzję nie 
podejmuje tylko prezydent - decyzję podejmujemy my - prezydent dał propozycję uchwały                            
a państwo, my wszyscy tę decyzję podejmujemy.” 

Pan Mariusz Staszek: „Odnosząc się do słów pana Tomasza Sokalskiego rozumiem,                                        
że ta propozycja jest na poziomie 12, 24 zł - bo tak to by wyglądało jeżeli mielibyśmy ten                       
budżet utrzymać bez szkody dla tych inwestycji i tych spraw, które musimy w jakiś sposób 
okroić.” 

Pan Przemysław Winiarski: „Chciałbym odpowiedzieć panu radnemu Sokalskiemu                                            
i stwierdzić, że uprawia demagogię. To prawda, że pieniądze przeznaczone na dopłaty                                             
pochodzą od podatników, ale proszę zwrócić uwagę, że w nierównym stopniu podatnicy 
składają się na pieniądze budżetowe. Z pewnością większe podatki odprowadzają ludzie                                                      
bardziej zasobni. W tym sensie jest to działanie osłonowe. A to, że pan mówi, że te pieniądze 
jedną ręką podatnikom zabrane drugą do nich wracaj ą jest stwierdzeniem niesprawiedliwym                                         
i niezgodnym z prawdą, z rzeczywistością.” 
 
Pan Grzegorz Lorek: „Poszukajmy tych rozwiązań. Ja rozumiem dobre intencje władz miasta, 
które próbują wyratować problem, ale jeszcze raz apeluję, żeby poszukały tych rozwiązań.                                             
Być może takich, które zaproponował radny Winiarski (kryterium dochodowe), wszystko                                       
jedno jakie. Poszukajmy - bo to rozwiązanie, które dziś jest zaproponowane jest                                    
rozwiązaniem dla ludzi majętnych a nie biednych.” 

Pan Krzysztof Kozłowski: „jeżeli strona miasta znajduje 3,5 mln zł, żeby ulżyć mieszkańcom                                    
to jest oczywiste i to jest dobre. Jeżeli my tutaj dyskutujemy dzisiaj i mówimy a dlaczego nie 
więcej to mówi się, że jest to demagogia. Z resztą już nie pierwszy raz pan radny Sokalski                                      
przy dyskusji o sprawach budżetowych został nazwany demagogiem. To jest już w ogóle                                      
poniżej wszelkiej krytyki. Ja myślę, że prawicowy prezydent, o którym pan Winiarski mówił, 
kochający tak mieszkańców  no  może  się  przychyli  jednak  do  próśb  tu  siedzących  radnych,  
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rozważy... No a propozycja, żeby Jerozolimska nie była zrobiona czy rondo - no to wybacz                             
pan, panie Bronku - ale to jest propozycja dotycząca inwestycji, które leżą w miejscu naszego 
zamieszkiwania. Może wymienimy jakąś inwestycję, która jest związana z grupą koalicyjną i 
może tam znajdziemy inwestycję, która nie będzie wykonana. Tak nie można takich                                                         
przykładów dawać. Ja myślę, że kochający miasto prawicowy prezydent znajdzie jeszcze                                              
jakieś środki, żeby jeszcze bardziej ulżyć mieszkańcom.” 

Pan Adam Karzewnik: „Myślę, że można dyskutować na temat wysokości dopłat, ale                                        
te pieniądze muszą się znaleźć w innej pozycji budżetu o czym mówił pan radny Brylski.                                    
Innej możliwości nie ma. Jesteśmy jednocześnie otwarci na wszelkiego rodzaju propozycje, 
które ewentualnie poprawią komfort naszym mieszkańcom jeśli chodzi o obciążenia                                                 
finansowe. Dopłacamy nie do człowieka tylko do tej firmy jak gdyby. Nie bezpośrednio 
człowiekowi dajemy te pieniądze tylko ZDiUM, żeby zapłacił za tę usługę, która kosztuje tyle 
ile zostało przyjęte w przetargu. A jeśli pan radny Lorek może powiedzieć, jakie dobre 
rozwiązania przyjęto w innych gminach - np. w Zelowie - to oczywiście możemy                                             
to przedyskutować i skorzystać z tych dobrych doświadczeń - jeśli nie teraz to w najbliższej 
przyszłości.” 

Pan Krzysztof Byczyński: „W kontekście wypowiedzi pana prezydenta Karzewnika -                                                
chciałbym państwu radnym przypomnieć, że tego typu kwestie będą omawiane przy                                                                                                
ewentualnej korekcie regulaminu, który państwo uchwalacie. I myślę, że jeżeli będzie                                        
to inicjatywa z państwa strony to jesteśmy otwarci i im więcej pomysłów, tym lepiej.” 

Pan Andrzej Kacperek: „Chciałbym bardzo mocno podkreślić, iż kwestia podnoszenia opłat 
przez osoby o najniższym statusie finansowym była przedmiotem naszych rozważań, naszej 
analizy. W mojej ocenie źle się stało, że ustawodawca do końca jak gdyby nie dał gminom 
instrumentu, który pozwoliłby uwzględnić uwarunkowania indywidualnych osób. A chcę 
powiedzieć, że system polskiego prawa zna takie rozwiązania i było się na czym wzorować.                                                
Nie sposób nie wspomnieć tutaj o dodatku mieszkaniowym czy dodatku energetycznym,                                               
gdzie rozwiązania zawarte w ustawach dają możliwość wsparcia osób najbiedniejszych. Może 
to by należało potraktować jako wniosek de lege ferenda.” 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (12-10-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę                                          
Nr IX/121/15 w sprawie wyboru ustalenia opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi 

Pan Marian Błaszczyński - ogłosił przerwę w obradach do godz. 12.05. 

Punkt 5.12 

Podjęcie uchwały w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

Komisja Rewizyjna - rekomendowała uznanie za bezzasadną z przyczyn wskazanych w załączniku do 
projektu uchwały. 
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Pani Wiesława Olejnik: „Jakie mamy terminy rozpatrywania skarg? Z uzasadnienia                       
do projektu uchwały widzę, że pan, mieszkaniec miasta złożył skargę w dniu 16 kwietnia, 
Komisja Rewizyjna zajmowała się tym dopiero 19 maja a dziś - wiadomo jaki dzień mamy. 
Rzecz jest prozaiczna - nie działająca sygnalizacja świetlna na jednym ze skrzyżowań -                                                
sprawa taka, którą można naprawić drugiego dnia. I bardzo dobrze, że to się zadziało, tylko                                                
w chwili, kiedy ten pan skargę składał była ona zasadna jak najbardziej, bo sygnalizacja nie 
działała. No jeśli Komisja Rewizyjna zajmuje się sprawą po ponad miesiącu                                                           
no to rzeczywiście wiele rzeczy zrobić można. Moje pytanie dotyczy czy tego, dlaczego                                     
sprawa tej skargi nie stanęła na sesji kwietniowej? Jakie obowiązują terminy?” 

Pani Anna Tłustwa: „Skargi rozpatrywane są zgodnie z KPA jednakże wymaga                                                  
to przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. Pan przewodniczący dekretuje skargę                                   
do Komisji Rewizyjnej, musi wyjść pismo do Prezydenta Miasta o wyjaśnienie. Na takie 
wyjaśnienie prezydent ma 14 dni. W związku z tym, że sprawa ta nie była rozpatrywana                              
w kwietniu strona została poinformowana o tym, że sprawa nie zostanie rozpatrzona                                              
w terminie zgodnie z przepisem art. 36 KPA i że będzie rozpatrywana na sesji majowej. Jest                          
to dopuszczalne przez KPA dlatego, że często się zdarza, że te skargi wpływają w okresie 
pomiędzy sesjami i wtedy niestety nie ma innej możliwości.” 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (12-0-10) Rada Miasta podjęła Uchwałę                                             
Nr IX/122/16 w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

 

Punkt 5.13 

Podjęcie uchwały w sprawie skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka pomocy Rodzinie    
w Piotrkowie Trybunalskiego 

Komisja Rewizyjna - rekomendowała uznanie za bezzasadną z przyczyn wskazanych w załączniku do                                                       
projektu uchwały. 

Pan Marian Błaszczyński - poinformował, że wniosek o zabranie głosu w tej sprawie złożyła 
pani (………………...), pełnomocnik zawodowej rodziny zastępczej państwa (…..………..). 

Pani Anna Tłustwa - wyjaśniła, że wnioskodawczyni zaznaczyła w złożonym wniosku, że jej 
wypowiedź trwałaby ok. 10. min. Kierownik Biura Rady Miasta przypomniała, że zgodnie                          
z zapisami Regulaminu Rady Miasta głos w sprawie projektu uchwały trwa nie dłużej niż                           
4 minuty. 

Pan Marian Błaszczyński - odczytał treść skarbi na dyrekcję MOPR w Piotrkowie                                              
Trybunalskim złożonej w dniu 7 kwietnia 2015 r. przez panią (………………....), której 
następnie udzielił głosu. 

Pani (………………...): „Państwo (…………….) sprowadzili się do Piotrkowa we wrześniu 
2014 r. Do stycznia 2015 współpraca z MOPR układała się prawidłowo. Nie było większych 
nieścisłości czy problemów, 17 grudnia 2014 r. pani (………………………..) kierownik Pieczy 
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        Zastępczej dokonała władczego wejścia, autorytarnego w sferę życia rodziny, przyszła                 
do domu sprawdzić ponieważ otrzymała sygnały z zewnątrz, że dzieci głodują. Weszła,  
zakłóciła mir domowy, przerwała podawanie posiłków, które ta rodzina bardzo mocno   
celebruje zasiadając wspólnie do stołu o określonej godzinie. Była zbulwersowana tym,                
że najmłodsze z dzieci prosiło mamę, żeby nie rozmawiała w tej chwili z tą panią tylko         
zjadała posiłek. Pani (……….) się do tego nie zastosowała, uznała, że dziewczynka jest 
niegrzeczna, że jest agresywna i że jest niewychowana. Świadkiem całego zdarzenia, który 
chciał wezwać policję była pani redaktor z Polskiego Radia. Ona pierwszy raz w życiu     
przeżyła takie wejście, widziała jak pracuje pracownik pomocy społecznej, który wobec 
społeczeństwa a szczególnie wobec ludzi potrzebujących pomocy ma rolę służebną - nie 
autorytarną, nie agresora, nie kontrolera tylko ma służyć. Nie zrobiliśmy tego i nie 
zawiadomiliśmy policji dlatego, że uznaliśmy, że widocznie miała podstawy - chcieliśmy 
sprawę wyjaśnić. 17 grudnia 2014 r. pani (………….) ponieważ kończyła jej się umowa                  
ze Starostwem w (…………) na pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej wysłała 
wniosek. Tego samego dnia wniosek poszedł droga mailową o godz. 9-10 rano. O godz. 14.30 
pani (…………) weszła już do rodziny. 18 grudnia - ponieważ toczy się postępowanie 
opiekuńcze w Sądzie Opiekuńczym w (…………), o czym była poinformowana pani    
(……………) - Sąd Opiekuńczy zawiesił te postępowania. Były to postanowienia dotyczące 
tego, żeby dzieci zostały odebrane rodzinie przymusowo przez kuratorów sądowych. Zarzuty, 
które tam były zostały przez sąd II instancji obalone, wyrok jest już prawomocny. W tym 
momencie, kiedy (……….) zrozumiały sprawę zrobiły prawdopodobnie tutaj, w Piotrkowie 
burzę mózgów. Zastanawiające jest jedno: że ani przyjaciele tej rodziny, ani sąsiedzi czy 
znajomi, ani lekarze, ani nauczyciele, ani nikt inny kto miał styczność (m.in. zawodowi 
kuratorzy sądowi, którzy również wystawiają opinię o tej rodzinie, Biuro Rzecznika Praw 
Dziecka - pracownicy, biegli wyspecjalizowani, biegli sądowi, którzy słuchali dzieci                       
w innych sprawach). Jedyne zarzuty, które próbują produkować pracownicy PCPR     
(……………) i w tej chwili - od grudnia 2014 r. - pracownicy MOPR (…………………….......) 
(……………...) Skandalicznym i niedopuszczalnym jest to, że pani (………………) contra 
legem zaniechała czynności, które są wymagane Ustawą o pieczy zastępczej. Niezależnie            
od tego pani dyrektor czy toczy się postępowanie opiekuńcze i jaki będzie werdykt,         
orzeczenie sądu pani powinna tych czynności, które wynikają z Ustawy dokonać. Druga       
rzecz, której dotyczyła skarga to protokół. Podejrzewałam manipulację - pozwoliłam sobie 
dokonać nagrania. Stenogram panie prezydencie będzie panu udostępniony bo to pana 
pracownicy dokonali nieuczciwego zagrania a ja muszę to prostować. Ja panu ten stenogram 
dostarczę. Ja mogłam to nagrywać ponieważ obligują mnie do tego wyroki Trybunału 
Konstytucyjnego i uchwały Sądu Najwyższego. Mogę w swojej sprawie nagrywać  
pracowników w czasie wykonywania przez nich czynności służbowych. Protokół nie 
odzwierciedla stanu faktycznego, wszedł w obrót prawny i jest w tej chwili lub może być 
świadectwem tego, że rodzina zostanie rozwiązana. Państwo będziecie za chwilę głosować - 
proszę, żebyście rozważyli w sumieniach to, w jaki sposób będziecie głosować. Jesteście tutaj  
z nadania społecznego i macie służyć temu społeczeństwu, macie stać w obronie i na straży 
prawa, które tutaj zostało złamane.” 
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        Pan Krzysztof Kozłowski: „Jest sporządzony jakiś protokół ze spotkania, który nie 
odzwierciedla stanu faktycznego tej rodziny. Tu pani twierdzi, że ma na to dowody w postaci 
nagrania. Jeżeli to by się potwierdziło to są to pańscy urzędnicy i z tego tytułu widzę tutaj        
duże kłopoty.” 

       Pan Andrzej Kacperek: „Chciałbym się odnieść do zarzutów skargi bo to przede wszystkim       
nas wiąże. Jeśli chodzi o drugi zarzut to wbrew temu, co powiedział przed chwilą pan radny 
protokół ma odzwierciedlać przebieg czynności, której dotyczy a nie stanu rodziny. Protokół 
odzwierciedla w tym układzie wypowiedzi pracowników i powinien zgodnie z KPA zawierać 
najistotniejsze kwestie. Jeżeli osoba, która prezentowała stanowisko zabierała głos i uważa,       
że jej wypowiedź jest źle zaprotokołowana, nie oddaje sensu czy istoty tej wypowiedzi przed 
podpisaniem protokołu ma prawo, obowiązek wnieść pisemne zastrzeżenia co do tej części 
protokołu. Jeśli chodzi o drugi zarzut sformułowany w skardze to na dzień dzisiejszy Miasto 
Piotrków Trybunalski nie jest organizatorem pieczy zastępczej dla zawodowej rodziny 
zastępczej państwa (………….). Z taką sytuacją mielibyśmy do czynienia wówczas, gdyby 
Starosta (………) zawarł z Prezydentem miasta Piotrkowa Trybunalskiego stosowne 
porozumienie mocą którego to porozumienia Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 
przejąłby na siebie prawa, obowiązki i odpowiedzialność jaka ciąży na organizatorze pieczy 
zastępczej. Tak, jak pani pełnomocnik powiedziała umowa w przedmiocie ustanowienia   
rodziny zastępczej wygasła z końcem grudnia 2014 roku. Prawdą jest, iż od dnia 4 września 
2014 r. rodzina przebywa na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Rodzina ta objęta jest 
świadczeniami pomocy społecznej przez MOPR mimo, że przekracza kryterium dochodowe       
z Ustawy o pomocy społecznej. Doskonale wiemy, jaka jest sytuacja ponieważ z panią 
(…………), z jej mężem spotykaliśmy się kilkakrotnie... Tym nie mniej biorąc pod uwagę     
fakt, iż doceniamy z jaka rodziną mamy do czynienia, że jest to rodzina wielodzietna, której 
należy się pomoc objęliśmy tę rodzinę dodatkami specjalnymi w postaci opału na zimę. 
Rozmawialiśmy i faktem jest, że nakłanialiśmy panią (……………….) do tego, aby wystąpiła 
z wnioskiem o wydanie decyzji administracyjnej zmierzającej do objęcia dzieci darmowymi 
posiłkami w szkołach. A więc deklarujemy tutaj daleko idącą pomoc. Natomiast w kwestii 
istnienia rodziny zawodowej zastępczej póki co my nie jesteśmy organizatorem pieczy 
zastępczej. My jesteśmy dla rodzin piotrkowskich - natomiast dzieci umieszczone w rodzinie 
zawodowej zastępczej są dziećmi pochodzącymi z terenu powiatu ziemskiego (…………..)              
i właściwym jest Starosta (……………). Prawdą jest, iż Wicestarosta (………) kontaktował się 
ze mną prosząc o to, abyśmy objęli tę rodzinę pomocą - ja to deklarowałem. I to staramy się 
czynić. Dobro dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej jest naczelnym dobrem. Tak więc 
staraliśmy się także, aby dzieci miały stały kontakt z pedagogami szkolnymi (dzieci realizują 
obowiązek szkolny, część z nich ma ustalony stopień niepełnosprawności i wymaga 
dodatkowych działań, które to działania są podejmowane). Staramy się im zapewnić jak    
najdalej idącą pomoc - także pomoc pedagogiczną, pomoc psychologiczną i inną. W mojej 
ocenie ta skarga jest pokłosiem tego, że staramy się tej rodzinie maksymalnie pomóc -                   
na tyle, na ile w chwili obecnej pozwala nam prawo. Mamy porozumienie ze Starostą   
(…………) i wypłacamy należne świadczenia rodzinie państwa (…………..).  Faktem jest,        
że w chwili obecnej nie ma umowy i rodzina nie dostaje wynagrodzenia za pełnienie funkcji 
rodziny  zawodowej  zastępczej,  ale  to  jest  poza  przedmiotem  sporu  w  tej  chwili.  W naszej  
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        ocenie pani dyrektor robi wszystko, aby objąć tę rodzinę jak najdalej idącą pomocą. Bardzo 
mocno podkreślaliśmy jeden fakt, że to co miało miejsce pomiędzy rodziną (…………)                   
a Starosta (…………..), pomiędzy państwem (………..) fundacją w której zamieszkiwali - dla 
nas nie ma znaczenia. I wszystko, co będzie w przyszłości zapisane na tej czystej karcie                 
to zależy przede wszystkim od rodziny państwa (……………..). My chcemy tym państwu 
pomóc, bo wiemy doskonale, że nasza opinia w toczących się sprawach sądowych może mieć 
istotne znaczenie tym bardziej, że państwo od 4 września przebywają na terenie Piotrkowa 
Trybunalskiego. Nie możemy nie podejmować jakichkolwiek działań, nie możemy się nie 
interesować losem rodziny, losem dzieci bo za chwileczkę postawicie nam zarzut zaniechania. 
My działamy w granicach prawa i staramy się - to, co jest możliwe - dać państwu. Tylko  
państwo jeszcze musicie zechcieć z tej pomocy skorzystać.” 

        Pan Krzysztof Kozłowski - powiedział, że pełnomocnik rodziny podkreśla nieprawidłowość 
sporządzenia protokołu, która polega na tym, że nie odzwierciedla on przebiegu spotkania, 
którego dotyczy co może mieć wpływ na to, że sąd wyda w toczącym się postępowaniu 
niekorzystny dla rodziny wyrok. Jeśli zaś protokół nie odzwierciedla przebiegu spotkania            
(a pełnomocnik rodziny twierdzi, że jest w stanie to udowodnić) to ktoś w tej sprawie        
dopuścił się niewątpliwie przestępstwa. „To jest prokuratorska sprawa! Trzeba zawiadomić     
sąd w (………..), że jest to sprawa prokuratorska i że wnosimy o zawieszenie postępowania 
(………….).” 

        Pan Andrzej Kacperek: „Ja w swojej wypowiedzi sugerowałem możliwość wniesienia uwag      
do protokołu i to można było uczynić. Nie ma takiej siły sprawczej, aby merytorycznego 
pracownika zmusić do zmiany swojej wypowiedzi. Natomiast jeżeli protokół jako dokument 
został sfałszowany to jest to elementem to daje to możliwość, aby złożyć w tej sprawie 
zawiadomienie do organów ścigania o domniemaniu popełnieniu przestępstwa przez 
urzędników MOPR - i tak należało uczynić. Nie nam oceniać ten protokół. Jeśli są dowody - 
należało uczynić tak, jak mówiłem.” 

        Pani Wiesława Olejnik: „Z jakiej formy pomocy i wsparcia korzystają państwo                     
(………..) na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego podczas pobytu tutaj? Jak               
wygląda ta sprawa z nakłanianiem państwa do starania się o pomoc w uzyskaniu darmowych 
obiadów szkolnych? Jakie były terminy w tej sprawie? Czy faktycznie pan (………..) 
uczestniczył  w  spotkaniach z władzami  miasta i przedstawicielami MOPR, czy nie?” 

        Pani Zofia Antoszczyk: „Musiałabym zapytać rodziny (……………….), czy pozwoliliby bym 
tu publicznie powiedziała, z jakich form pomocy korzystają.” 

        Pani Anna Karlińska: „Najlepiej byłoby, gdyby rodzina napisała takie krótkie upoważnienie      
do upublicznienia tych danych - zwłaszcza, że sytuacja ma charakter konfliktowy.” 

        Pani Zofia Antoszczyk: „Z obiadami była taka sytuacja, że w grudniu dostaliśmy informacje      
ze szkoły, że dzieci są głodne, że podjadają suchy chleb itd. W związku z tym była         
rzeczywiście   taka   sytuacja,  że  pracownik   natychmiast   udał  się  do  miejsca  zamieszkania  
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rodziny i rzeczywiście zaglądał do lodówek, ale to nie jest czymś, z czego pracownik                                     
musiałby się tłumaczyć. Rodzina rzeczywiście spożywała posiłek. Natomiast absolutnie nie 
zgadzam się z zarzutem pani (………), która mówi, że jakieś uwagi były ze strony pracownika, 
że dziecko jest niegrzeczne, że jest źle wychowane. To jest absolutnie nieprawda. Dzieci                                          
są bardzo grzeczne i nie mamy do dzieci żadnych uwag. Po tej sytuacji ja zadzwoniłam                                            
do pani (………)i zaproponowałam, że pomimo tego, że rodzina nie kwalifikuje się do pomocy 
dobrze by było, żebyśmy zapłacili obiady dla całej piątki nie patrząc na to, czy są to dzieci 
biologiczne czy adoptowane, czy w rodzinie zastępczej i będzie wówczas jak gdyby sytuacja 
bezpieczniejsza i dla pani (………) - bo my nie stwierdziliśmy, że nie ma jedzenia w domu,                                
ale dziecko rzeczywiście idzie do szkoły i nie mamy możliwości kontrolowania. Jeżeli zje ten 
jeden gorący posiłek - wyjaśniała pani (………) - to będzie nadal sytuacja dla niej i dla nas                                                                   
o tyle dobre, że nikt nie zarzuci, że dzieci chodzą głodne bo na pewno ten jeden posiłek                                          
gorący będzie dziecko jadło. Pani (……….) od razu rzeczywiście zareagowała, że ona się 
zastanowi, ale chyba tak nie zrobimy, bo wtedy będzie podstawa, żeby zabrać dzieci. 
Tłumaczyłam, że nie - że nie będzie to podstawa, żeby zabrać dzieci, ale nie mniej jednak                                                 
pani (……….) nie zdecydowała się na to pomimo kilkukrotnych próśb z naszej strony                                               
i zapewnień, że to niczym nie będzie skutkowało. Pani (……..) podjęła sama decyzję, że                                               
będzie sama opłacała obiady i rzeczywiście opłaca w jednym z ośrodków. Pozostałe dzieci                                                                       
nie mają tych obiadów, ale dla tych dzieci zapewnione są obiady. Ja osobiście nie miałam 
żadnych kontaktów z panem (..………) natomiast faktem jest, że w dniu 8 maja -                                         
ponieważ ta współpraca nam od lutego po tym spotkaniu w Centrum Wsparcia Rodziny                                                                       
i Dziecka zaczęła się coraz gorzej układać, wizyty są takie, że właśnie wzywana jest policja, 
kiedy koordynator przychodzi do środowiska, co źle wpływa na dzieci itd. i jest to absolutnie 
niedopuszczalne - chcieliśmy uściślić swoją współpracę, porozmawiać z panią (……….) jak                                      
by to widziała, w jakich godzinach, kiedy pracownicy mają przychodzić. Niestety pani                                          
( ……….. ) nie dopuściła do tego, żeby podjąć ten temat natomiast dopatruje się we wszystkim                                                                             
z naszej strony jakiś takich działań, które miałyby służyć przeciw temu, że pani (..…….)                                    
zostaną odebrane dzieci. Z czystym sumieniem mogę państwu powiedzieć, że nie jest to ani 
moją ani intencją pracowników. Po każdej wizycie rozmawiam z pracownikami, dyskutujemy 
co moglibyśmy zrobić, żeby zdobyć zaufanie w tej rodzinie bo ta rodzina nie ma do nas 
absolutnie zaufania. W dniu 15 maja pani Chmiel przyszła do mnie, zrobiła mi awanturę,                                     
że ja zrobiłam to spotkanie specjalnie, bo ma być sprawa w sądzie i że zrobiłam to celowo,                                         
żeby jak gdyby dołożyć pani (………), żeby jej odebrano dzieci. Absolutnie nie jest to moją 
intencją.” 
Pan Krzysztof Kozłowski: „Kiedy ostatni raz była kontrola u tych państwa i ile było tych                          
kontroli w przeciągu ostatniego półrocza?” 

Pani Zofia Antoszczyk: „To nie jest kontrola - to jest wizyta koordynatora w środowisku,                                            
która ma służyć obserwacji jak rodzina funkcjonuje, jakie są relacje między dziećmi                                         
a rodzicami, czy dzieci są właściwie ubrane, czy są posiłki w domu. To nie jest kontrola.                                       
Niestety my nie możemy tego w sos tanim czasie zrobić, ponieważ są cały czas jakieś                                                            
problemy ze strony państwa (……..) - pani (……...) od razu nawiązuje do protokołu                                            
dlaczego  protokół nie  jest poprawiony ... My  żeśmy  sporządzili  jak  gdyby stenogram  z tego  
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spotkania, co było. Nie ma obowiązku sporządzania protokołu z tego spotkania ponieważ 
przepisy KPA nie dotyczą tej sytuacji. ” 

Pan Krzysztof Kozłowski: „Ja mam informację, że od początku roku tych obserwacji                                          
w rodzinie było ponad 40. Czy takie same standardy są wobec naszych, piotrkowskich                                             
rodzin? Czy może pani potwierdzić, że tyle razy jakaś nasza rodzina miała tyle wizyt, co                                        
rodzina państwa (……….) ?” 

Pani Zofia Antoszczyk: „Częstotliwość wizyt w środowisku uzależniona jest od tego, jak 
funkcjonuje rodzina. Te wizyty były wzmożone, żeby w jakiś sposób pomóc rodzinie. Tak                          
to się odbywa. W każdej rodzinie jest inaczej.” 

Pan Marian Błaszczyński - powiedział, że wpłynęło już upoważnienie rodziny (………)                                             
do upublicznienia informacji na temat form pomocy udzielanej im przez MOPR. 

Pani Zofia Antoszczyk: „Rodzina korzystała tylko raz z zasiłku specjalnego (grudzień 2014)                                       
na opał ponieważ w mieszkaniu było zimno.” 

Pan Andrzej Kacperek: „Jeden z zarzutów skargi mówił o tym, iż pani dyrektor nie                                          
realizowała uprawnień wynikających z art. 131, art. 128 a więc m.in. z uprawnień, które ciążą 
na organizatorze rodzinnej pieczy zastępczej. Gdyby pan prezydent zawarł porozumienie                                     
ze Starostą Gliwickim i stał się organizatorem zastępczej pieczy to zgodnie z art. 38b Ustawy                                     
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na panu prezydencie w ramach czynności 
kontrolnych ciąży obowiązek i uprawnienie do wstępu w ciągu doby - w tym także w porze 
nocnej w przypadku zagrożenia życia i zdrowia dziecka - do obiektów i pomieszczeń 
kontrolowanej rodziny zastępczej. Rodzina zastępcza zawodowa decydując się na zawarcie 
umowy i realizując to zadanie musi być przygotowana na to, że właściwy starosta jako 
organizator pieczy ma prawo ma prawo kontroli. Rodzina musi się tej kontroli poddać, musi                                       
z organizatorem pieczy zastępczej współdziałać. Jeśli starostwa zawrą porozumienie i inny 
starosta będzie realizował uprawnienia organizatora pieczy zastępczej to wówczas                                      
przysługują mu te same uprawnienia.” 

Pan Piotr Gajda: „Czy stwierdziliście  państwo istotne naruszenie  praw dzieci  w tej rodzinie?” 

Pani Zofia Antoszczyk: „Nie - my nie możemy obserwować, zrobić obserwacji w rodzinie 
ponieważ przeważnie ich nie ma, gdy przychodzimy, albo mamy utrudnioną wizytę                                          
w środowisku ponieważ nie ma rodziny i nie można nawiązać z nią kontaktu. Nie mniej                                 
jednak jesteśmy w stałym kontakcie ze szkołą i wiemy, że w chwili obecnej nie ma żadnych 
większych zarzutów do funkcjonowania rodziny. Natomiast nasze obserwacje w środowisku                                      
od miesiąca lutego są utrudnione.” 

Pan Piotr Gajda: „W związku z tym, że nie ma w stosunku do rodziny żadnych zarzutów                                      
na dzień dzisiejszy sądzę, że do sądu trzeba przesłać stenogram z naszej sesji potwierdzający, 
że nie ma licznych sytuacji. Natomiast jest prośba do państwa (………………..................) - jest  
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zacietrzewienie i z jednej i z drugiej strony. Prosiłbym, żeby udało się znaleźć jakiś konsensus 
w tej materii, bo cierpią dzieci. Widzę nadgorliwość ze strony urzędu poprzez te nagminne 
wizyty. Chciałbym, żebyście państwo dopuścili urzędników chociaż raz na 2 tygodnie, żeby 
mogli sprawdzić, jak ta rodzina funkcjonuje.” 

Pani   Zofia  Antoszczyk:  „Pan   troszeczkę    przejaskrawił   tę  sprawę.   32   czy   34   wizyty 
od września to wcale nie jest nękanie środowiska. Ostatnio wizyty odbywają się raz                                                
na tydzień, raz na dwa tygodnie i też do nich nie dochodzi nawet bo jest sytuacja taka jak                                                   
mówię: albo pani (…………) gdzieś się już spieszy, albo musi zadzwonić do pani (……..) i 
spytać... Żeby była jasność. My napiszemy jak wyglądają nasze kontakty teraz                                                      
ze środowiskiem. Bo one nie są poprawne i musimy o tym napisać, że nie wyglądają tak, jak 
powinny wyglądać.” 

Pan Bronisław Brylski: „Spróbujmy sobie zaufać. Ja w pełni ufam pani dyrektor (………….)                       
tu i teraz, że taka ilość kontroli, taka ilość spotkań z rodziną jest właściwa do stanu, w którym 
musimy pomóc. Wierzę, że wszystkie działania MOPR i pani dyrektor zostały zrobione     
zgodnie z prawem. My dziś dyskutujemy nad skargą i jej zasadnością a nie nad rolą tej                                          
rodziny i dalszym funkcjonowaniem tej rodziny. Skończmy tę dyskusję. Nie po to się dzisiaj 
zebraliśmy. Przyszłość, sprawy sądowe, pomoc rodzinie - to nie jest rzecz ani na to miejsce                                      
ani na tą chwilę. Proszę o zamknięcie dyskusji na tym etapie i o to, aby Rada Miasta podjęła 
decyzję w tej sprawie w formie głosowania nad uchwałą.” 

Pan Andrzej Kacperek: „Ta dyskusja zdecydowanie wyszła poza przedmiot skargi. Skarga                                               
jest skargą na panią dyrektor a w większości dotyczyła pracownika MOPR, pani (..……..) 
Chciałbym powiedzieć, że w kwestii sporządzenia protokołu w mojej ocenie zarzut jest 
niestosowny, niewłaściwy, mylny. Również zarzut niedopełnienia obowiązków wynikających                                  
z art. 138 i 128 Ustawy jest niezasadny ponieważ Prezydent Miasta póki co - ani służby 
(Dyrektor MOPR) - nie jest organizatorem pieczy zastępczej dla zawodowej rodziny                               
zastępczej państwa (…………..). Tym niemniej ja jeszcze raz chcę tutaj stanowczo                                               
zadeklarować jak najdalej idącą pomoc rodzinie państwa (…………..) w granicach prawa.                                   
Liczę na dobrą współpracę z rodziną państwa (………….) bo ta dobra współpraca                                      
gwarantuje bezpieczny pobyt w rodzinie dzieci z powiatu (……..). Nie ma innej                                   
możliwości. Przecież jeżeli państwo pozytywnie rozstrzygniecie sprawy sądowe za chwilę 
będziemy musieli usiąść - bo chcemy - ze Starostą (………….) i rozmawiać, na jakich                                        
warunkach ewentualnie zawrzemy porozumienie i czy będziemy stroną umowy                                        
o zorganizowanie rodziny zastępczej z powiatu (……..) na terenie Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego. Do tego naprawdę potrzebna jest współpraca. Jeszcze raz deklaruję                                    
otwartość. Ja jestem do dyspozycji rodziny państwa (…………) Jesteśmy w wielu                                        
sytuacjach państwu pomóc - ale do tego naprawdę potrzeba dobrej woli z obu stron jak                                     
również potrzebna jest tutaj świadomość, że zawierając takie porozumienia my bierzemy                                      
na siebie obowiązki i odpowiedzialność za ich realizację. A z czym to się wiąże -                                               
no to na terenie woj. Łódzkiego mieliśmy kilka głośnych ostatnio przypadków dotyczących 
rodzin zastępczych. Proszę się nie dziwić, że te uprawnienia, które będą i z mocy ustawy 
przyznane  są  organizatorowi  pieczy  zastępczej  będziemy   starali   się   w   pełni   realizować  
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bo innej możliwości nie ma w tej sytuacji. Dzisiejsze głosowania państwa radnych jest 
głosowaniem li tylko nad skargą pełnomocnika państwa (………).” 

Pani Wiesława Olejnik: „Chciałabym serdecznie podziękować wszystkim, którzy wzięli       
udział w tej dyskusji i pochylili się nad sprawą rodziny (……….).. Dziękuję pięknie                 
MOPR za to, że tak skrzętnie opiekuje się tą rodziną. Bardzo dziękuj ę panu prezydentowi            
za deklaracje, które wszyscy tutaj dzisiaj słyszeliśmy. Mam nadziej ę, że przełożą się one              
na dalszą współpracę z tą rodziną i na funkcjonowanie tej rodziny w naszym mieście. 
Chciałabym jednak zacytować pismo skierowane do Starosty (……..........) przez      
pełnomocnika Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 24 marca 2015 r.:   
Tworzenie przez rodzinę takiej atmosfery oraz abnegowanie jakichkolwiek działań ze strony 
organizatora pieczy zastępczej uniemożliwia rozwiązanie problemu oraz nie daje żadnych 
możliwości do podjęcia jakichkolwiek działań motywujących do zmiany postaw       
niekorzystnych i poprawy funkcjonowania rodziny jak i kształtowania prawidłowych wzorców   
i umiejętności psychospołecznych. ” 

Pan Piotr Gajda: „Czy jest możliwość, aby radny razem z pracownikiem socjalnym mógł się 
udać na takie spotkanie z rodziną?” 

Pani Zofia Antoszczyk: „Ustawa nie pozwala na to.” 

Pan Grzegorz Lorek - zgłosił wniosek formalny o 5 minut przerwy w obradach. 

Przewodniczący Rady miasta poddał wniosek pana Grzegorza Lorka pod głosowanie.                   
W wyniku przeprowadzonego głosowania (10-11-0) wniosek nie uzyskał poparcia. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (12-10-0) Rada Miasta podjęła Uchwałę                
Nr IX/123/15 w sprawie skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka pomocy Rodzinie                
w Piotrkowie Trybunalskiego 

Punkt 6 

Interpelacje i zapytania radnych 

Pan Rafał Czajka - zwrócił uwagę na fatalny stan parku przy ul. Wojska Polskiego (dziurawa 
nawierzchnia, alejek, brak ławek). Złożył również wniosek o wymianę nawierzchni chodnika  
ul. Belzackiej na odcinku od ronda im. A. Osieckiej do Biedronki. Kolejny wniosek dot. stacji 
transformatorowej na tyłach przychodni na ul. Dmowskiego - mieszkańcy proszą                                
o umieszczenie na tej stacji oświetlenia. Zwrócił również uwagę na konieczność naprawy 
chodnika ul. Słowackiego od UJK do ul. Kostromskiej. Poprosił również o zorganizowanie 
dodatkowych miejsc parkingowych u zbiegu ulicy Kościelnej i Polnej, przed apteką.       
Dochodzi tam do wielu sporów między parkującymi mieszkańcami a mieszkańcami budynku 
wspólnoty mieszkaniowej. Pan radny poprosił o udzielenie mu pisemnych odpowiedzi                   
w przedstawionych kwestiach. 
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Pani Urszula Czubała - zapytała, jaka jest decyzja Prezesa MZK w sprawie zmiany        
organizacji ruchu autobusów MZK, tak aby mieszkańcy osiedla Łódzka-Wysoka-Sadowa   
mogli dojechać bezpośrednio do hali targowej. Poprosiła o pisemną odpowiedź w  tej  sprawie. 

Pani Marlena Wężyk-Głowacka - złożyła wniosek o utworzenie strefy rowerowej                             
w okolicach Starego Rynku, ul. Słowackiego i innych często uczęszczanych miejsc na terenie 
miasta. 

Pani Marlena Wężyk-Głowacka - złożyła wniosek o przedstawienie diagnozy stanu powietrza 
w Piotrkowie Trybunalskim oraz o przedstawienie informacji o podjętych działaniach celem 
poprawy jakości powietrza w Piotrkowie Tryb. podjętych przez samorząd miasta. 

Pani Marlena Wężyk-Głowacka - złożyła wniosek o wydłużenie cyklów sygnalizacji       
świetlnej na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego z ul. Dąbrowskiego i Mickiewicza. 

Pani Marlena Wężyk-Głowacka - zadała pytanie w sprawie uwag Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego do koncepcji Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu 
Zbiorowego dla Województwa Łódzkiego do roku 2020 z perspektywą do roku 2013. 
Na swoje wnioski i pytanie pani Marlena Wężyk-Głowacka poprosiła o udzielenie       
odpowiedzi pisemnej. 

Pani  Krystyna  Czechowska  –  złożyła  wraz  panią  radną  Wężyk – Głowacką  wniosek               
o  nagłośnienie  sytuacji  związanej  z  niedokarmianiem  łabędzi  - szczególnie w okresie wiosny 
i lata. 

Pan Piotr Gajda - zapytał, jak wygląda obecnie sprawa ronda na ul. Dmowskiego? Jakie       
zostały podjęte działania w tej sprawie? 

Pan Piotr Gajda - powiedział, że trzy miesiące temu zgłaszał problem uszkodzonego pod 
remontu linii ciepłowniczej chodnika na pasażu między ulicami Armii Krajowej i Poprzeczną. 
Stan chodnika do tej pory nie uległ poprawie. 

Pan Piotr Gajda - poruszył sprawę przekazania miastu terenów zielonych będących                          
w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Barbórka”. Poprosił o zajęcie się tą sprawą przez 
stosowne komisje. 

Pan Piotr Gajda: „Na jakiej podstawie flaga państwowa codziennie wisi na dachu pałacu 
Zygmunta Starego w Piotrkowie Trybunalskim? Druga sprawa to barwy miejskie. Spójrzmy     
na flagę miasta. Tak naprawdę miasta nigdy nie miały flagi tylko miały sztandary albo 
chorągwie. Ta nasza flaga - wypisz wymaluj - jest flagą floty morskiej Rosji. Proszę         
spojrzeć, jak wygląda flaga na okrętach floty rosyjskiej. Proszę, abyśmy na posiedzeniu   
Komisji Kultury podjęli prace w związku z obchodami 800-lecia Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego. Flaga czy też chorągiew miejska powinna mieć układ wertykalny i mieć 
rzeczywiście barwy, które były związane z barwami, które funkcjonowały w Piotrkowie.             
W tej chwili nie jest to powód do zbytniej dumy.” 

Pan Piotr Gajda: „Na ostatnich połączonych komisjach zaprezentowano nam program 
rewitalizacji Starego Miasta. W ocenach konserwatorskich ostatnie realizacje, które                        
są wykonywane na Starym Mieście (ul. Rwańska, ul. Zamurowa i ul. Garncarska) posiadają 
elewacje, które nie są odpowiednie dla tej lokalizacji. Te  elewacje  sprawią,  że  gdy  będziemy       
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je realizować w tej formie, że zamiast dzielnicy Podzamcze będziemy mieli dzielnicę 
„blokowisko”, które nic nie będzie miało wspólnego ze starym miastem. W naszych planach 
Pałac Zygmunta Starego - rzecz, którą mamy najcenniejszą i umocowana jeszcze historycznie 
w historii nie naszego miasta lecz kraju - powinien być podmiotem, wokół którego odbywają  
się realizacje. Natomiast na dzień dzisiejszy podmiotem jest miasto żydowskie po 1865 roku. 
Chyba odwrócone są tutaj proporcje. I najtragiczniejsza rzecz - że przy Pałacu Zygmunta  
Starego teren zamiast być oczyszczany, odsłaniany powinien być pałac – wbudowywane                                      
są nowe komóreczki. Są dwie rzeczy, z których Piotrków powinien by naprawdę dumny -     
miejsce, gdzie jest położony (na skrzyżowaniu tak wielu tras) i Piotrków, który ma tak       
potężną historię, która powinna być promowana w skali całej Polski. Te dwie rzeczy                       
są zupełnie niewykorzystane.” 
Pan Ludomir Pencina: „Ulica Anny - od trzech lat rozmawiam z panem Żakiem o wjazdach         
z ul. Zalesickiej i wjazdach z ul. Świerczowskiej. Tamte narożniki są już w tej chwili        
ogromne wyrwy i obiecano mi już dawno, że to zostanie po prostu... Było to kiedyś          
wysypane tłuczniem, ale to nie zdaje egzaminu - to się po prostu po kilku tygodniach do tego 
samego stanu wraca. Więc trzeba byłoby po prostu zrobić to fachowo, z podbudową.  
Widziałem, że część ulicy Anny jest w tej chwili, że dokonano reperacji - natomiast jeszcze  
kilka wyrw zostało nie dokończonych. Czy skończono jak gdyby remont ulicy Anny? Czy  
będzie to kontynuowane? Potrzebne jest również wyrównanie poboczy i wysypanie ich       
jakimś tłuczniem.” 

Pan Ludomir Pencina: „Wykaszane są trawy na ul. Świerczowskiej i Zalesickiej oraz innych 
ulicach na osiedlu. Jest prośba, żeby także oczyszczono rowy, do których ta trawa                            
po koszeniu się dostała i zamula je.” 

Pan Grzegorz Lorek - złożył wniosek dot. autobusu MZK linii nr 8 i godzin jego kursowania, 
który umożliwiałby dodarcie dzieci do szkoły na II zmianę. 

Pan Grzegorz Lorek - złożył wniosek o doposażenie policji w sprzęt do kontroli 
ponadnormatywnych. 

Pan Grzegorz Lorek - poruszył sprawę skrzyżowania ul. Sienkiewicza i Piłsudskiego, które     
staje się najniebezpieczniejszym skrzyżowaniem w mieście. Złożył wniosek o wyposażenie 
wszystkich skrzyżowań w ciągu ulicy Sikorskiego, Piłsudskiego, Kopernika w sygnalizację 
świetlną umożliwiająca bezpieczne lewoskręty - ze szczególnym uwzględnieniem                          
ul. Sienkiewicza. 

Pan Grzegorz Lorek - zaapelował o rozpoczęcie prac remontowych na parkingu przy kościele 
Ojców Bernardynów. 

Pan Grzegorz Lorek - poprosił o pilne i kompleksowe rozwiązanie problemu związanego               
z organizacją ruchu na parkingu przy Urzędzie Miasta przy ul. Pasaż Rudowskiego 10. 

Pan Grzegorz Lorek poprosił o udzielenie mu pisemnych odpowiedzi. 

Pani Wiesława Olejnik - poruszyła problem polegający na tym, że nie wszyscy mieszkańcy         
są ujęci w obrębach rad osiedli. „Osoby, które przybyły na spotkanie wyborcze w ZSP nr 2 
często nie mogły wziąć udziału w wyborach - chodzi o mieszkańców ulic: Świerkowa,  
Malinowa i Energetyków. Okazało  się,  ze  osoba,  która  od  30  lat mieszka  w  bloku przy ul. 
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Energetyków i przez 2 poprzednie kadencje była w Zarządzie Rady Osiedla Południe dzisiaj   
nie mogła uczestniczyć w wyborach. Wiem też, że podobny problem występuje również               
w innych częściach miasta.” Pani radna zaapelowała o podjęcie prac przez stosowne komisje 
Rady Miasta, celem wyeliminowania takich białych plam na mapie miejskich rad osiedli             
na terenie Piotrkowa. 

Pani Wiesława Olejnik - poprosiła, aby wyznaczono jakiś pokój, w którym radni mogliby 
podczas przerwy w obradach Rady Miasta mogliby swobodnie wymienić poglądy. 

Pan Jan Dziemdziora: „Na poprzednich sesjach podejmowałem temat dostępności do placów 
zabaw położonych na terenie placówek oświatowych w godzinach późno popołudniowych i w 
weekendy. Odbieram w dalszym ciągu sygnały od mieszkańców, z których wynika, że się nic 
nie zmieniło. Czy jest możliwość poprawienia tego stanu jaki przed chwilą opisałem?” 

Pan Jan Dziemdziora: „Od dłuższego czasu niektórzy mieszkańcy kwestionują zasadę 
wprowadzenia organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Dąbrowskiego i Roweckiego-Grota    
gdzie obowiązuj ą przepisy dotyczące skrzyżowań równorzędnych. Wnoszę o zaproszenie          
na najbliższe posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego osoby, celem 
przedstawienia przez nią argumentów przeciw temu rozwiązaniu. Telefon podam dla pana 
dyrektora.” 

Pan Krzysztof Kozłowski: „Chodzi mi o los piotrkowskich ciepłowni. Do końca sierpnia na 
wniosek pana prezydenta przedłużyliśmy umowę dzierżawy i wtedy dowiedzieliśmy się, że 
odbywa się II etap konkursu na wybór operatora na kolejne lata. Wtedy też padły        
wypowiedzi, że raczej będzie to operator, z którym będzie podpisana umowa wieloletnia - 
mówiono nawet o 20 latach a może i więcej. Ponieważ mamy koniec maja, o ile mi wiadomo  
na czerwiec ustalono walne zgromadzenie wspólników podsumowujące rok 2014 i co za tym 
idzie koniec kadencji obecnego zarządu chciałem się dowiedzieć jakie w związku z tym będą 
losy spółki, losy pracowników? Czy dokonaliśmy już wyboru oferenta? Czy te rozmowy   
jeszcze trwaj ą? Czy ewentualnie przewidujemy inne rozwiązanie, o którym na chwilę    
obecnym nie wiemy? Poproszę o pisemną odpowiedź w tej sprawie.” 

Punkt 7 

Informacja z działalności Prezydenta Miasta miedzy sesjami 

Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że radni otrzymali informację w materiałach  

sesyjnych. Zapytał, czy ktoś ma uwagi do przedstawionej informacji. Nie stwierdził żadnych 

zgłoszeń w tym punkcie. 

 

Punkt 8 

Informacja Przewodniczącego Rady Miasta dotycząca interpelacji, które wpłynęły między 
VIII a IX Sesj ą Rady Miasta. 
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Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że informację dotycząca interpelacji w okresie 

międzysesyjnym radni otrzymali w materiałach sesyjnych. Zapytał, czy ktoś ma uwagi                 

do przedstawionej informacji. Nie stwierdził żadnych zgłoszeń w tym punkcie. 

Punkt 9 

Odpowiedzi na zapytania radnych. 

Pan Bogdan Munik odpowiadając na pytanie pana Piotra Gajdy powiedział: „W tym tygodniu 
odbyło się w PPP kolejne robocze spotkanie z udziałem przedstawicieli ZDiUM, PPP i Biura 
Rozwoju Miasta gdzie przyjęto wstępny harmonogram związany z dochodzeniem do tzw. 
zgody. Po pierwsze - w związku z tym, co już mówiłem - pojawił się kolejny potencjalny 
inwestor, przygotowane jest spotkanie z tymże inwestorem w zakresie przepytania jak widzi 
układ komunikacyjny związany z ewentualną przebudową ronda i w związku z powyższym       
na ile włączy się on w realizację wspólnej inwestycji. Po rozmowie z tymże inwestorem 
potencjalnym odbędzie się kolejne spotkanie z kolejnym inwestorem, gdzie wstępnie     
określimy mniej więcej proporcjonalny podział kosztów jako że inwestycja będzie kosztowała 
orientacyjnie w granicach 4-5 mln zł z całym układem. Przyjęto również wstępne założenia 
takiej umowy o wspólnej realizacji inwestycji wraz z projektem założeń do uchwały Rady 
Miasta. Tenże dokument został przekazany do Biura Radców Prawnych celem zaopiniowania 
zgodności z przepisami prawa. I to jest stan na dzień dzisiejszy. Ponadto przygotowany jest 
projekt zarządzenia Prezydenta Miasta w przedmiocie powołania zespołu negocjacyjnego             
z tymi inwestorami. Sadzę, że w czerwcu będziemy w stanie powiedzieć panu radnemu                    
i pozostałym radnym więcej w tymże też przedmiocie. Jest to sprawa w pewnym sensie  
delikatna jako, że chcemy włączyć w to inwestorów, ażeby miasto nie ponosiło pełnych   
kosztów tejże przebudowy jako, że inwestorzy z chwila przedstawienia układów 
komunikacyjnych będą musieli dostosować się do wymogów określonych przez ZDiUM                 
i pana dyrektora Byczyńskiego. Ażeby nie opóźniać tychże działań chcemy wstępnie       
uzgodnić założenia i w ślad za tymi założeniami dopiero przedłożenie projektu organizacji  
ruchu do akceptacji a następnie przyjęcia uchwały Rady Miasta o zgodzie na zawarcie 
porozumienia w zakresie wspólnej realizacji inwestycji z podmiotami prywatnymi.” 

Pan Mariusz Staszek - odnosząc się do kwestii flagi na budynku Zamku oraz barw miejskich 
powiedział, że sprawą zajmie się Komisja Kultury i Kultury Fizycznej, która zajmie się 
wyjaśnieniem tej kwestii. 

Pan Paweł Czajka - odnosząc się do poruszonej przez pana Piotra Gajdę sprawy koncepcji 
rewitalizacji Starego Miasta powiedział: „nie sposób odpowiadać mi jako dyrektorowi PPP.       
Za sprawy związane z elewacjami są odpowiedzialne służby od tego, które pan wymienił 
(konserwator zabytków). Mój sąsiad, z którym dzisiaj też dyskutowałem bije się w piersi, ale    
to już jest post factum. Natomiast to, co prezentowałem to jest to, do czego dążymy                            
w rewitalizacji całego układu Podzamcze - to jest dokładnie wyjaśnione, to jest Stare Miasto, 
które miało swoje losy historyczne. I to co zachęcałem wtedy, aby państwo radni też włączyli 
się w sposób negocjacji ze społeczeństwem, z przedsiębiorcami żeby ożywili t ę część miasta 
swoimi działaniami a nie tylko oczekiwania na stronę prezydenta, urzędników - żeby     
cokolwiek tu zrobili. Natomiast to, o czym pan mówi - oczywiście jako architekt jestem 
przeciwny takim kamienicom.” 
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Pan Krzysztof Byczyński - odpowiadając na pytania pana Ludomira Penciny powiedział: „jak 
państwo wiecie był przedstawiony harmonogram prac zarówno inwestycyjnych jak                            
i remontowych, które weszły w skład umowy remontowej. Ja wykonuję czynności zgodnie           
z harmonogramem natomiast państwa postulaty, które są zgłaszane nie sądzę, żeby były               
do załatwienia od razu. Jeśli chodzi o ulicę Anny to jeśli prace zostały rozpoczęte,                             
to na pewno zostaną ukończone. Jeśli chodzi o koszenie traw - część obszarów przy 
podpisywaniu umowy jest określona jako wymagające grabienia, ale są obszary, gdzie   
grabienie nie jest ujęte w umowie. Uwaga jest o tyle słuszna, że rzeczywiście przy rowach       
brak grabienia może powodować zamulenie rowów. Częstotliwość koszenia zależy                        
od czynników atmosferycznych.” 

Pan Radosław Kaczmarek - odpowiadając na pytanie pana Jana Dziemdziory powiedział:   
„Place zabaw co do zasady są otwarte. Może się zdarzyć, że jakiś dyrektor szedł i zamknął ten 
plac zabaw. Mam taki przykład SP nr 11, gdzie plac zabaw jest notorycznie otwierany        
poprzez likwidację ogrodzenia tego placu. Więc niektórzy dyrektorzy ze strachu o likwidację 
tego placu zamykaj ą go. Postaram się, aby w okresie wakacyjnym a teraz jeszcze w roku 
szkolnym te place zabaw były generalnie czynne.” 
Pan Krzysztof Byczyński - odnosząc się do sprawy lewoskrętów z ul. Piłsudskiego      
powiedział: „Podpisałem umowę na przeprojektowanie 3 skrzyżowań, o których pan  
wspominał. Jak dostanę dokumentację to chętnie przedstawię ją do wglądu.” 

Pan Adam Karzewnik - odpowiadając na pytanie dot. ciepłowni powiedział: „Dostaliśmy 
zgodnie z naszymi prośbami propozycje, którą potencjalny oferent miał przestawić.    
Dostaliśmy taką propozycj ę w postaci umowy, ale ja dostałem to dopiero wczoraj i nie mogę 
jeszcze nic na ten temat konkretnego powiedzieć. Procedura trwa i do końca czerwca 
powinniśmy mieć już konkretną decyzję, co z tym systemem dalej.” 

Pan Krzysztof Kozłowski: „Na odpowiedź na interpelację jest 2 tygodnie, więc może w tym 
czasie zajdą nowe okoliczności, o których pan prezydent będzie mógł na bieżąco 
poinformować.” 

Punkt 10 

Sprawy różne. 

Pan Piotr Gajda: „Otrzymałem zestawienie wynagrodzeń w dziale kultury. Zabrakło tylko  
OSiR-u. Proszę o uzupełnienie tych danych na najbliższe posiedzenie Komisji Kultury i Kultury 
Fizycznej.” 

Pan Piotr Gajda: „Zlikwidowany został Instytut Parlamentaryzmu natomiast muzeum zostało 
wskazane jako instytucja, która ma prowadzić szczególne badania w sprawie      
parlamentaryzmu i sądownictwa w Piotrkowie Trybunalskim.  Co  się  z  tym  dzieje -                    
bo my, pracownicy muzeum nie widzimy żadnych efektów.” 

Pan Piotr Gajda: „Lokal na spotkania w okręgach wyborczych (przynajmniej w moim okręgu 
wyborczym) - bardzo bym chciał, abym raz w miesiącu mógł odbyć półgodzinny dyżur                   
w jednej ze szkół, w świetlicy szkolnej.” 
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Pan Jan Dziemdziora: „Chcę uprzejmie zawiadomić, że wczoraj byłem na posiedzeniu 
uroczystym Sejmiku Województwa Łódzkiego, gdzie wręczono mi jako jednemu z 25       
dyplom z tego tytułu, że zostałem laureatem plebiscytu na samorządowca miasta Piotrkowa i 
powiatu piotrkowskiego. Chce zawiadomić, iż na 212 zająłem 1 miejsce natomiast jeśli       
chodzi o województwo, w którym wygrał znany państwu były prezydent Miasta Łodzi, 
Tomaszewski - na bez mała 3,5 tys. uczestników zająłem miejsce 8. Na tę okoliczność     
chciałem państwu pokazać dyplom a gazety, które przywiozłem - tu poproszę panie       
sekretarki, żeby rozdały radnym Rady Miasta.” 

Pan Marian Błaszczyński: „Panie radny - proszę przyjąć bardzo serdeczne gratulacje.” 

Pan Marian Błaszczyński: „Otrzymaliśmy list z Niemiec od pana Helmuta i Marianny 
Thienwiebel z okazji rocznicy zakończenia II Wojny Światowej” (tekst listu w załączeniu            
do protokołu). 

Pan Marian Błaszczyński - poinformował o tym, że z listem do Rady Miasta zwrócił się 
Marszałek Senatu, Bogdan Borusewicz. W liście tym zawarte są życzenia z okazji                            
25 rocznicy Samorządu Terytorialnego oraz prośba o współuczestniczenie radnych, 
samorządowców w tworzeniu wspólnego Archiwum Przełomu (list w załączeniu                             
do protokołu). 

Pan Marian Błaszczyński - poinformował, że 30-31 maja odbędzie się w Piotrkowie II      
Festiwal Kultury Miast Partnerskich, gdzie takie miasta partnerskie jak Mosonmagyarovar, 
Marijampole, Żagubica, Równe przysyłają swoje zespoły folklorystyczne. Będzie najpierw 
przemarsz o godz. 11 w sobotę a o godz. 12 w Centrum Idei Ku Demokracji odbędzie się 
uroczyste otwarcie. Będą koncerty aż do 31 maja. Wówczas w amfiteatrze miejskim o godz.      
16 będzie miało miejsce podsumowanie i zamknięcie festiwalu. Pełne informacje znajdą 
państwo na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz na plakatach. 

Punkt 11 

Zamknięcie obrad IX Sesji. 

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

Przewodniczący Rady Miasta 

Marian Błaszczyński 

Protokół na podstawie dźwiękowego 
zapisu przebiegu obrad sporządził: 

Jan Winiarski 
 
 
 


