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Protokół  Nr II/18 
z posiedzenia Komisji Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego 

i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego w dniu 14 grudnia 2018 roku, w Urzędzie 
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, Pasaż  Karola Rudowskiego 10, w sali nr 109, 

w godzinach od 14.30 do 15.10 

Radni obecni na posiedzeniu Komisji Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego 
i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego: 

Monika Tera — Przewodnicząca Komisji 
Bogumił  Pęcina — Wiceprzewodniczący Komisji 
Dariusz Cecotka 
Rafał  Czajka 
Konrad Czyzyński 
Ludomir Pencina 
Andrzej Piekarski 
Sergiusz Stachaczyk 

Radni nieobecni: 
1. 	Jan Dziemdziora 

W posiedzeniu uczestniczyli także: 
Adam Karzewnik — Wiceprezydent Miasta 
Agata Wypych — Kierownik ZDiUM, 
Jacek Hofrnan — Komendant Straży Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim, 
Marcin Wężyk — kierownik Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony środowiska 
Dariusz Cłapa — Ref. Gospodarki Komunalnej i Ochrony środowiska 
Ryszard Żak — Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 

Marek Domański - Kierownik Ref. Zarządzania Kryzysowego i Obrony 
Pan Piotr Olejnik - kierownik Zespołu Planów Miejscowych i Analiz w Pracowni Planowania 
Przestrzennego 

Obradom przewodniczyła Pani Monika Tera - Przewodnicząca Komisji Administracji, 
Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego. 

Przewodnicząca obrad pani Monika Tera stwierdziła, że w chwili rozpoczęcia 

posiedzenia na sali jest obecnych 8 członków Komisji Administracji, 

Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego, co stanowi 
quorum i obrady są  prawomocne 

Proponowany porządek dzienny posiedzenia: 

1) Sprawozdanie z realizacji uchwał  podjętych przez Radę  Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego w okresie od 24 stycznia 2018 roku do 27 czerwca 2018 roku (stan na 
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dzień  30 września 2018 roku) — materiał  w wersji elektronicznej, wersja papierowa do 
wglądu w Biurze Rady Miasta; 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu zapobiegania 
przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na rok 
2019 pn. „Bezpieczne Miasto 2019"; 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia, że projekt zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Łódzkiej, Całej, 
Turystycznej i Drogi Krajowej Nr 8 w Piotrkowie Trybunalskim nie narusza ustaleń  
„Studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego; 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały zmieniającej nazwę  
jednostki budżetowej pod nazwą  Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji oraz nadającej 
statut Zarządowi Dróg i Utrzymania Miasta; 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa 
uznanego za pomnik przyrody; 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przekazania Policji środków finansowych 
z przeznaczeniem na rekompensatę  pieniężną  dla policjantów za ponadnormatywny 
czas służby; 
Raport o stanie środowiska w województwie łódzkim w 2017 roku — (wersja papierowa 
do wglądu w Biurze Rady Miasta, natomiast Raport do wglądu na stronie internetowej 
www.wios.lodz.p1); 
Ustalenie planu pracy Komisji Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego 
i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego na I półrocze 2019 roku; 
Rozpatrzenie korespondencji kierowanej do Komisji; 
Sprawy różne. 

Przewodnicząca Komisji zaproponowała przesunięcie punktu 7. Raport o stanie środowiska 
w województwie łódzkim w 2017 roku, na poz. 2 porządku obrad oraz wprowadziła w 
ramach autopoprawki Punkt 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Łódzkiej, Całej, 
Turystycznej i Drogi Krajowej Nr 8 w Piotrkowie Trybunalskim (pozostałe punkty zmieniły 
numerację  według kolejności): 

Sprawozdanie z realizacji uchwał  podjętych przez Radę  Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego w okresie od 24 stycznia 2018 roku do 27 czerwca 2018 roku (stan 
na dzień  30 września 2018 roku) — materiał  w wersji elektronicznej, wersja 
papierowa do wglądu w Biurze Rady Miasta; 
Raport o stanie środowiska w województwie łódzkim w 2017 roku — (wersja 
papierowa do wglądu w Biurze Rady Miasta, natomiast Raport do wglądu na stronie 
internetowej www.wios.lodz.p1); 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu zapobiegania 
przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na 
rok 2019 pn. „Bezpieczne Miasto 2019"; 
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Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia, Ze projekt zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Łódzkiej, 
Całej, Turystycznej i Drogi Krajowej Nr 8 w Piotrkowie Trybunalskim nie narusza 
ustaleń  „Studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Piotrkowa Trybunalskiego; 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Łódzkiej, Całej, 
Turystycznej i Drogi Krajowej Nr 8 w Piotrkowie Trybunalskim; 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały zmieniającej nazwę  
jednostki budżetowej pod nazwą  Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji oraz nadającej 
statut Zarządowi Dróg i Utrzymania Miasta; 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody 
drzewa uznanego za pomnik przyrody; 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przekazania Policji środków 
finansowych z przeznaczeniem na rekompensatę  pieniężną  dla policjantów za 
ponadnormatywny czas służby; 
Ustalenie planu pracy Komisji Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego 
i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego na I półrocze 2019 roku; 
Rozpatrzenie korespondencji kierowanej do Komisji; 
Sprawy różne. 

Przewodnicząca Komisji zapytała, czy są  uwagi do proponowanego porządku dziennego. 
W związku z brakiem uwag przystąpiła do realizacji porządku obrad. 

Punkt 1 
Sprawozdanie z realizacji uchwał  podjętych przez Radę  Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego w okresie od 24 stycznia 2018 roku do 27 czerwca 2018 roku (stan na 
dzień  30 września 2018 roku) — materiał  w wersji elektronicznej, wersja papierowa do 
wglądu w Biurze Rady Miasta. 
Komisja przyjęła Sprawozdanie do wiadomości. 

Punkt 2 

Raport o stanie środowiska w województwie łódzkim w 2017 roku — (wersja papierowa 
do wglądu w Biurze Rady Miasta, natomiast Raport do wglądu na stronie internetowej 
www.wiosiodz.p1). 
Komisja przyjęła Raport do wiadomości. 

Punkt 3  

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu zapobiegania 
przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na rok 
2019 pn. „Bezpieczne Miasto 2019". 

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały. 
W wyniku głosowania, przy 5 głosach za, bez głosów przeciwnych i 2 głosach 
wstrzymujących, Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie uchwalenia 
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Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku 
publicznego na rok 2019 pn. „Bezpieczne Miasto 2019". 

Punkt 4  

Zaopiniowanie projektu ucbwaly w sprawie stwierdzenia, że projekt zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Łódzkiej, Calej, Turystycznej i 
Drogi Krajowej Nr 8 w Piotrkowie Trybunalskim nie narusza ustaleń  „Studium 
uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego. 

Pan Piotr Olejnik kierownik Zespołu Planów Miejscowych i Analiz w Pracowni 
Planowania Przestrzennego wyjaśnił, że jest to projekt uchwały, który jest wymagany przy 
każdej zmianie planu miejscowego, ponieważ  jest obowiązek stwierdzenia, że plan nie narusza 
ustaleń  Studium. 

Pan Ludomir Pencina poprosił, aby kolejny punkt porządku, tj. pkt 5 dot. zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Łódzkiej, Całej, Turystycznej i Drogi 
Krajowej Nr 8 w Piotrkowie Trybunalskim, został  omówiony już  teraz. 
Pan Piotr Olejnik - kierownik Zespołu Planów Miejscowych i Analiz w Pracowni Planowania 
Przestrzennego powiedział, że zmiana tego planu miejscowego została zainicjowana Uchwałą  
Rady Miasta z 2016 roku, znosi obowiązek wykorzystania przepompowni ścieków, która jest 
zlokalizowana na działce prywatnej do systemu odprowadzania ścieków z tego terenu. W 
zamian wprowadza możliwość  budowy w sieci kanalizacji w zupełnie niezwiązaną  
infrastrukturą, która w tej chwili jest. Skomplikowana jest zmiana, tylko taka techniczna i 
dotyczy tego, ze nie mamy obowiązku i nie mamy konieczności korzystania ze struktury 
technicznej na działce prywatnej. 
Pan Rafał  Czajka: Nad czym teraz pracujecie? Jakie są  zmiany zagospodarowania 
przestrzennego? 
Pan Piotr Olejnik - kierownik Zespołu Planów Miejscowych i Analiz w Pracowni Planowania 
Przestrzennego odpowiedział, że tych uchwał o przystąpieniu bądź  zmiany planu miejscowego 
jest kilka. Musiałbym przygotować  listę  konkretną, żeby przedstawić  które są  obecnie w 
raporcie. 
Pan Rafał  Czajka: W ostatnim czasie taka intencyjna uchwała była dotycząca ul. Belzackiej, 
jak ta sprawa jest zaawansowana? 
Pan Piotr Olejnik - kierownik Zespołu Planów Miejscowych i Analiz w Pracowni 
Planowania Przestrzennego: Jest obecnie w trakcie prac planistycznych zmiana planu 
miejscowego, między ul. Kostromską, ul. Belzacką, a ul. Słowackiego. Projekt planu będzie 
przedstawiony 20 grudnia 2018 r. na miejskiej komisji urbanistyczno-architektonicznej, w 
związku z czym na początku stycznia będziemy wysyłać  to do uzgodnień, koło marca, kwietnia. 
Są  plany, które są  dalej posunięte, np. plac przy ul. Szymanowskiego, który jest w trakcie 
uzgodnień  w związku z tym po uzgodnieniach będziemy przystępować  do wyłożenia do 
publicznego wglądu. 
Kiedy dokładnie, to zależy jaki będzie efekt uzgodnień, ponieważ  jeżeli uzgodnienia będą  
wymagały jakichś  korekt to będziemy musieli do tych uzgodnień  wrócić, jeżeli nie, to również  
może być  wykładane do publicznego wglądu w okolicach marca. Trzeci plan, który 
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procedujemy w tej chwili to jest plan przy ul. Malinowej i ul. Energetyków i on również  będzie 
na komisji urbanistycznej 20 grudnia 2018 r. 

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały. 
W wyniku głosowania, przy 8 glosach za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących, 
Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie stwierdzenia, że projekt zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Łódzkiej, Całej, 
Turystycznej i Drogi Krajowej Nr 8 w Piotrkowie Trybunalskim nie narusza ustaleń  „Studium 
uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego. 

Punkt 5 

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Łódzkiej, Całej, Turystycznej i Drogi 
Krajowej Nr 8 w Piotrkowie Trybunalskim. 
W wyniku głosowania, przy 8 głosach za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących, 
Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Łódzkiej, Całej, Turystycznej i Drogi 
Krajowej Nr 8 w Piotrkowie Trybunalskim. 

Punkt 6 

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały zmieniającej nazwę  
jednostki budżetowej pod nazwą  Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji oraz nadającej 
statut Zarządowi Dróg i Utrzymania Miasta. 

Pani Agata Wypych (ZDiUM) wyjaśniła, że zmiana naszego statutu polega na tym, że 
dopisujemy jedno zadanie, czyli wykonywanie wszelkich zadań  związanych z organizacją  
Piotrkowskiego Roweru Miejskiego dlatego, że w tym roku prowadziliśmy to na podstawie 
upoważnienia pana Prezydenta. Pan Prezydent upoważnił  pana dyrektora do wykonywania tych 
zadań, ponieważ  był  to program pilotażowy i decyzja o tym, czy on na stałe zostanie wpisany 
do zadań  ZDiUM zapadła właśnie po podsumowaniu pilotażu i dodajemy to jako stałe zadanie 
ZDiUM. 

Pan Rafał  Czajka: Czy to będzie na takiej zasadzie jak Strefa Płatnego Parkowania? 
Pani Agata Wypych odpowiedziała, że tak. 

Pan Rafał  Czajka zapytał  co w sprawie PSZOK-u? 

Pani Agata Wypych wyjaśniła, że nie jest już  to zadanie ZDiUM, ale Urzędu Miasta. 

W wyniku głosowania, przy 8 głosach za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących, 
Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały zmieniającej 
nazwę  jednostki budżetowej pod nazwą  Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji oraz nadającej 
statut Zarządowi Dróg i Utrzymania Miasta. 

Punkt 7 

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa 
uznanego za pomnik przyrody. 
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Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały. 
W wyniku głosowania, przy 7 glosach za, bez głosów przeciwnych i 1 glosie 
wstrzymującym, Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie zniesienia 
formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody. 

Punkt 8 

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przekazania Policji środków finansowych z 
przeznaczeniem na rekompensatę  pieniężną  dla policjantów za ponadnormatywny czas 
służby. 
W wyniku głosowania, przy 8 glosach za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących, 
Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie przekazania Policji środków 
finansowych z przeznaczeniem na rekompensatę  pieniężną  dla policjantów za 
ponadnormatywny czas służby. 

Punkt 9 

Ustalenie planu pracy Komisji Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego 
i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego na I półrocze 2019 roku. 

Plan Pracy 
Komisji Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego 

i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego 
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

na I półrocze 2019 roku  
STYCZEŃ  

Sprawozdanie Prezydenta Miasta na prawach powiatu z działalności Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku w Piotrkowie Trybunalskim za 2018 r. 
Prezentacja wyników badań  marketingowych piotrkowskiej komunikacji miejskiej z 2018 
roku. 
Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług 
piotrkowskiej komunikacji miejskiej autobusów zeroemisyjnych. 
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego na lata 2019-2028. 

LUTY 
Informacja z działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej za rok 2018. 
Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego miasta Komendy Miejskiej Policji za 
2018 r. 
Informacja z działalności Straży Miejskiej za 2018 r. 

MARZEC 
I. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego konsultacji projektu „Budżet Obywatelski 2020 w Piotrkowie 
Trybunalskim". 
Sprawozdanie z programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa 
obywateli i porządku publicznego „Bezpieczne Miasto 2018". 
Informacja z działalności Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego za rok 2018. 
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KWIECIEŃ  
Sprawozdania z realizacji uchwał  podjętych przez Radę  Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 
w II półroczu 2018 roku. 
Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
za 2018 rok. 

MAJ 
1. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2018 rok. 

2. Sprawozdanie finansowe miasta za 2018 rok. 
Sprawozdanie z działalności Powiatowego Lekarza Weterynarii za 2018 r. 

CZERWIEC 
Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego za 2018 rok. 
Opracowanie planu pracy Komisji na II półrocze 2019 r. 

Na bieżąco sprawy wynikające z zakresu działalności Komisji. 

Punkt 10  

Rozpatrzenie korespondencji kierowanej do Komisji. 
Brak korespondencji kierowanej do Komisji. 

Punkt 11 

Sprawy różne. 
Pan Dariusz Cecotka: Z perspektywy tylu lat w naszym mieście może nie tyle, że miasto jest 
niebezpieczne, ale za dużo nie zrobiło, przynajmniej te 2 kadencje, na zwiększenie 
bezpieczeństwa. Osiedle „Wyzwolenia" jest miejscem bardzo specyficznym w Piotrkowie. 
Pamiętam rok 2010, albo 2011 jak pan komendant Straży Miejskiej brał  udział  też  w takim 
spotkaniu posła ówczesnego p. Artura Ostrowskiego. Dużo było tam pomysłów i projektów, 
które miały być  wdrożone na tym osiedlu i do tego czasu tak naprawdę  nic na tym osiedlu się  
nie zmieniło, jest teraz gorzej i niebezpiecznie. Młodzież, która tam przesiaduje uszkadza 
samochody i nikt nic z tym nie robi. Mieszkańcy pytają  mnie co z monitoringiem. Wiem, że 
jak mówimy o monitoringu to zaraz jest pytanie kto będzie za to płacił, bo wszyscy mamy 
monitoring taki jak w Straży Miejskiej, że ktoś  obserwuje 24 h, ale są  też  kamery, które 
rejestrują. Moja propozycja jest taka, że w momencie, gdy jest jakieś  zagrożenie, albo już  się  
coś  wydarzyło wtedy można odtworzyć  daną  rzecz i na przykład na podstawie drugiego zapisu, 
który jest zarejestrowany spośród tych dwóch kamer szukać  sprawców. Nie ma praktycznie 
miesiąca, żeby nie płonęły tam śmietniki. Miały być  zrobione porządki ze wszystkimi tymi 
śmietnikami, można powiedzieć, że to nie są  nawet śmietniki, a wysypiska śmieci na tym 
osiedlu zrobione. Jeśli są  kontenery, do których mieszkańcy wrzucają, nie jest to zabudowane, 
a są  w bardzo bliskiej odległości garaży to stwarza bardzo duże niebezpieczeństwo i zagrożenie 
dla mienia i mieszkańców. Dlatego wstrzymałem się  od głosu, mówimy o bezpiecznym mieście 
i nie chciałbym użyć  sformułowania „tylko mówimy", 10 lat temu jeśli osoby, które miały 5, 
10 lat oni są  teraz na tyle dorośli i są  niebezpieczni, że nikt tego nie kontroluje. Notorycznie są  
rzucane petardy i sprawcy są  niewykryci. 
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Pan Ludomir Pencina zapytał  czy Rada Osiedla nie zabierała głosu? 
Pan Dariusz Cecotka: Nic nie można było zrobić  z tego względu, że Przewodniczący był  taki 
a nie inny, stwierdził, że jest wszystko w porządku. Mieszkańcy prosili też  wcześniej o 
zamontowanie lustra na wyjeździe z ul. Pawlikowskiego przecinającą  ul. Krasickiego. Opinie 
były różne, że będzie to zniszczone i jest to nie potrzebne. Wtedy pan Tomasz Sokalski bardzo 
się  chwalił, że załatwił  słupy które miały spowodować  to że jedna wyjeżdżająca osoba z 
ul. Pawlikowskiego będzie miała lepszą  widoczność, wręcz przeciwnie jest jeszcze gorzej, bo 
samochody jak stały tak stoją. To jest kwestia czasu, żeby coś  się  tam wydarzyło zwłaszcza w 
okresie letnim kiedy jest dużo dzieci. 

Pan Jacek Hoffman Komendant Straży Miejskiej powiedział, że temat bezpieczeństwa na 
osiedlu Wyzwolenia był  poruszany na Komisji Bezpieczeństwa, pan radny Mariusz Staszek 
mówił  o tym problemie. Policja tam dosyć  intensywnie prowadzi działania takie bardziej 
oficjalne, czyli w umundurowaniu, a także operacyjne. Oczywiście podzielam zdanie, że 
osiedle Wyzwolenia jest takim specyficznym miejscem, chociaż  osiedle Wierzeje też  ma swoją  
specyfikę. Jest to w mocnym polu widzenia Policji i Straży Miejskiej w miarę  możliwości, 
natomiast odnośnie monitoringu to jest na pewno jakieś  rozwiązanie. Musimy wziąć  pod 
uwagę, że monitoring trzeba zaplanować, gdzie ma być. Nie ma możliwości, żeby objąć  każdą  
klatkę  schodową, każdy blok i miejsce. System monitoringu miejskiego ma pewną  swoją  
logikę. To jest system kamer zgromadzonych na małym obszarze o największym natężeniu 
ruchu. Zasięg tych kamer jest tak zaprojektowany, że praktycznie te obszary się  pokrywają, 
także co by się  tam nie stało powiedzmy w tej monitorowanej części to przy odrobinie szczęścia 
jesteśmy w stanie przy pomocy monitoringu gdzieś  sobie to tam odtworzyć, nawet zauważyć  
jeżeli takie przypadki mają  miejsce, natomiast pokrycie monitoringiem całego osiedla 
mieszkaniowego, gdzie jest dużo bloków, gdzie są  tereny zamknięte, dużo drzew, które z 
czasem wyrastają  i ta widoczność  w tej chwili zupełnie jest inna. To jest właśnie ten problem 
pomijając techniczne sprawy, bo to są  setki może nawet miliony złotych, żeby taki system 
monitoringu na jednym osiedlu stworzyć. A co powiedzą  inni mieszkańcy innych osiedli, gdzie 
tak naprawdę  dzieją  się  podobne rzeczy? Także jest to złożony problem, ale jest znany 
policjantom. 

Pan Dariusz Cecotka: Niejednokrotnie, gdy coś  widziałem, to reagowałem na takie sytuacje. 
Jeśli mamy godz. 2:30 w nocy i słychać, że coś  się  zaczyna dziać  i wyglądając przez okno 
widzę, że ktoś  uszkadza samochody, to dzwonię  na policję  i po 30 minutach przyjeżdża 
pierwszy radiowóz. Mało tego, jeszcze dzwonią  do mnie, czy mógłbym podać  rysopis. Kilka 
razy takie sytuacje miały miejsce. Wiem, że tych radiowozów może być  dużo w innych 
miejscach, ale Piotrków nie jest tak dużym miastem, że 30 minut trwa przyjazd. 

Pan Ludomir Pencina powiedział, żeby na Sesji ten temat poruszyć. 

Pan Jacek Hoffman Komendant Straży Miejskiej: Był  taki rok, że w każdą  noc był  tam patrol 
tylko prewencyjny, który nie wykonywał  żadnych innych czynności i interwencji tylko 
obserwował. 

Pan Dariusz Cecotka powiedział, żeby może by pomyśleć  o zawieszeniu atrap kamer. 

Pan Jacek Hoffman Komendant Straży Miejskiej odpowiedział, że osoby zainteresowane 
szybko zorientują  się, że jest to atrapa. 
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Pan Rafał  Czajka zgłosił  wniosek o to, aby rondo, które jest u zbiegu ul. Kostromskiej 
i ul. Polnej wyposażyć  w jakieś  odblaski. W ostatnim czasie doszło do kolizji, gdzie w ostatniej 
chwili kierowca, żeby nie uderzyć  w tą  wyspę  centralną  zniszczył  2 znaki, ale dlatego że wiele 
sygnałów dociera właśnie do mnie o to, że jak jest szarówka to ta wyspa centralna jest mało 
widoczna. Może te odblaski sprawią, że ta wyspa będzie bardziej widoczna. 

Na tym protokół  zakończono. 

Przewodnicząca 
Komisji Administracji 

Bezpieczeństwa P blicznego 
i Inwentaryzacji Miey,  a Komunalnego 

M ,b ika Tera 

Protokołowała: 

Monika Mróz 

k{QL \\WtOik  
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