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Protokół  Nr IV/19 
z posiedzenia Komisji Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego 

i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego w dniu 25 stycznia 2019 roku, w Urzędzie 
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, Pasaż  Karola Rudowskiego 10, w sali nr 1, 

w godzinach od 15.00 do 15.20 

Radni obecni na posiedzeniu: 
I. Monika Tera — Przewodnicząca Komisji 

Bogumił  Pęcina — Wiceprzewodniczący Komisji 
Dariusz Cecotka 
Rafał  Czajka 
Konrad Czyżyński 
Jan Dziemdziora 
Andrzej Piekarski 
Sergiusz Stachaczyk 

Radni nieobecni: 
1. Ludomir Pencina 

W posiedzeniu uczestniczyli także: 
I. Andrzej Kacperek Wiceprezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

Adam Karzewnik Wiceprezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 
Agata Wypych — Kierownik ZDiUM, 
Paweł  Czajka — Dyrektor Pracowni Planowania Przestrzennego 
Jacek Hoffman — Komendant Straży Miejskiej 
Krzysztof Byczyński — Dyrektor ZDiUM 
Dariusz Cłapa - Ref. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 
Michał  Rżanek — Prezes PWIK 
Zbigniew Stankowski — Prezes MZK 

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

L 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 

II. Proponowany porządek dzienny posiedzenia: 

Przyjęcie protokołu z Komisji Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego 
i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego w dniu 4 grudnia 2018 r.; 
Przyjęcie protokołu z Komisji Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego 
i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego w dniu 14 grudnia 2018 r.; 
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Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powierzenia Spółce z o. o. Piotrkowskie 
Wodociągi i Kanalizacja wykonywania zadania własnego gminy z zakresu świadczenia 
usług bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej na terenie miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego; 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie aktualności Studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego; 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Koralowej 
w Piotrkowie Trybunalskim; 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Podole 
i Małopolskiej w Piotrkowie Trybunalskim; 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: 
Przemysłowej, Lotniczej, Eryka i Krakowskie Przedmieście w Piotrkowie 
Trybunalskim; 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów w rejonie ulicy Wierzejskiej — „Strzelnica" w Piotrkowie 
Trybunalskim; 
Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego na lata 2013-2016 z perspektywą  na lata 2017-2020 za rok 2017 i 2018; 
Rozpatrzenie korespondencji kierowanej do Komisji; 
Sprawy różne. 

Przewodnicząca Komisji wprowadziła do porządku obrad w ramach autopoprawki: 
Punkt 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi 
przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Piotrkowa 
Trybunalskiego i gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej 
realizacji publicznego transportu zbiorowego oraz cen i opłat za usługi przewozowe środkami 
lokalnego transportu zbiorowego, wykonywane przez Miejski Zakład Komunikacyjny 
Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim wraz z autopoprawką  Prezydenta Miasta; 
Punkt 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu 
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego; 
Punkt 12. Sprawozdanie Prezydenta Miasta na prawach powiatu Piotrkowa Trybunalskiego 
z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Piotrkowie Trybunalskim za 2018 rok. 

Porządek posiedzenia wraz z autopoprawkami: 
Przyjęcie protokołu z Komisji Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego 
i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego w dniu 4 grudnia 2018 r.; 
Przyjęcie protokołu z Komisji Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego 
i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego w dniu 14 grudnia 2018 r.; 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powierzenia Spółce z o. o. Piotrkowskie 
Wodociągi i Kanalizacja wykonywania zadania własnego gminy z zakresu świadczenia 
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usług bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej na terenie miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego; 
Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi 
przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych 
Piotrkowa Trybunalskiego i gmin sąsiadujących, które przystąpiły do 
porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego oraz 
cen i opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego, 
wykonywane przez Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Piotrkowie 
Trybunalskim wraz z autopoprawką  Prezydenta Miasta; 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu 
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego; 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie aktualności Studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego; 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Koralowej 
w Piotrkowie Trybunalskim; 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Podole 
i Małopolskiej w Piotrkowie Trybunalskim; 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: 
Przemysłowej, Lotniczej, Eryka i Krakowskie Przedmieście w Piotrkowie 
Trybunalskim; 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów w rejonie ulicy Wierzejskiej — „Strzelnica" w Piotrkowie 
Trybunalskim; 
Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego na lata 2013-2016 z perspektywą  na lata 2017-2020 za rok 2017 i 2018; 
Sprawozdanie Prezydenta Miasta na prawach powiatu Piotrkowa Trybunalskiego 
z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Piotrkowie Trybunalskim 
za 2018 rok; 
Rozpatrzenie korespondencji kierowanej do Komisji; 
Sprawy różne. 

Punkt 1 
Przyjęcie protokołu z Komisji Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego 
i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego w dniu 4 grudnia 2018 r. 
Komisja przyjęła Protokół  do wiadomości. 

Punkt 2 
Przyjęcie protokołu z Komisji Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego 
i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego w dniu 14 grudnia 2018 r. 
Komisja przyjęła Protokół  do wiadomości. 
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Punkt 3 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powierzenia Spółce z o. o. Piotrkowskie 
Wodociągi i Kanalizacja wykonywania zadania własnego gminy z zakresu świadczenia 
usług bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej na terenie miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego. 

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały. 
W wyniku głosowania, przy 8 głosach za, bez głosów przeciwnych i głosów 
wstrzymujących, Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie powierzenia 
Spółce z o. o. Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja wykonywania zadania własnego gminy z 
zakresu świadczenia usług bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej na terenie miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego. 

Punkt 4 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia cen i opiat za usługi przewozowe 
lokalnego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Piotrkowa 
Trybunalskiego i gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej 
realizacji publicznego transportu zbiorowego oraz cen i opiat za usługi przewozowe 
środkami lokalnego transportu zbiorowego, wykonywane przez Miejski Zakład 
Komunikacyjny Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim wraz z autopoprawką  Prezydenta 
Miasta. 

Pan Jan Dziemdziora: Na Komisji Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych w sprawie 
projektu uchwały „dymiło się" odnośnie zrezygnowania z biletu socjalnego. Obiektywnie 
powiem, że jest to takie trochę  aspołeczne działanie dlatego, że argumentacja jaką  pani Agata 
Wypych z Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta wyraziła, ze bezrobocie się  zmniejsza. To wcale 
nie oznacza, ze ten system wydawania i dystrybucji biletu socjalnego nie należało utrzymać. 
Jakie obciążenie dla budżetu miasta miało i miałoby po przyjęciu tej uchwały? 

Pani Agata Wypych, ZDiUM: Co przyświecało zatem, żeby nie utrzymywać  dalej tego biletu 
socjalnego? Do stosowania biletu socjalnego są  uprawnione osoby, które są  zarejestrowane w 
Powiatowym Urzędzie Pracy, są  osobami bezrobotnymi i aktywnie poszukującymi pracy. 
Z danych, które otrzymaliśmy wynika, że bezrobocie na terenie Piotrkowa jest na poziomie 5%, 
więc jest to taki wskaźnik, który wskazuje na to, ze jest znaczący spadek. Ponadto w 
proponowanym projekcie uchwały wprowadza się  karnety, bilety okresowe, które są  bardzo 
korzystne cenowo. Osoby, które stale korzystają  z komunikacji miejskiej przez cały miesiąc 
mogą  na bardzo preferencyjnych zasadach kupić  bilety do podróżowania komunikacją  miejską. 
Osoby, które są  w trudnej sytuacji finansowej też  mogą  korzystać  z pakietu wielu świadczeń  
socjalnych. 

Pan Jan Dziemdziora: Mam apel do autorów i projektodawców tej uchwały, 
aby rozważyli możliwość  wprowadzenia autopoprawką  tego biletu socjalnego. 
Dla mnie jest to działanie aspołeczne tym bardziej, że utrzymujemy bezpłatne bilety 
dla radnych, którzy niekoniecznie legitymują  się  statusem bezrobotnego. 
Pan Andrzej Kacperek Wiceprezydent Miasta: Uzupełniając wypowiedź  pani Agaty 
Wypych, chciałbym zwrócić  uwagę, że rzeczywiście bezrobocie jest na poziomie 5 %. 
Jest to bezrobocie, którego stopa jest niższa od średniej stopy w województwie i średniej 
krajowej. W większości są  to osoby w trzecim profilu, które są  długotrwale bezrobotne i z 
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reguły nie są  zainteresowane podjęciem pracy, bo z drugiej strony, jeżeli się  zważy, że ponad 
kilka tysięcy cudzoziemców pracuje na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego i powiatu to 
tak naprawdę  tyle jest miejsc pracy, ze bezrobocia w naszym mieście i powiecie ziemskim nie 
ma. Osoby, które znajdują  się  w trudnej sytuacji bezrobocie jest jedną  z przesłanek 
przyznawania świadczeń  z Pomocy Społecznej, nie tylko ubóstwo, ale samo bezrobocie. Jeżeli 
osoba spełnia kryteria wynikające z ustawy o pomocy społecznej to nie ma jakichkolwiek 
przeszkód, aby uzyskała świadczenie pomocy społecznej pieniężne, chociażby na tą  potrzebę, 
ale musi ona faktycznie występować, a potwierdzeniem tejże nie jest zaświadczenie wydane 
przez pracownika organizacji pozarządowej, ale tutaj służy wywiad środowiskowy 
przeprowadzany przez pracownika socjalnego. 

Pan Sergiusz Stachaczyk: W ilu punktach sprzedawane są  bilety na terenie miasta? 
Pani Agata Wypych: w 36 punktach, to są  prawie wszystkie sklepy „Żabka", sklepy PSS 
„Społem" i kioski. 

W wyniku głosowania, przy 3 glosach za, 2 głosach przeciw i 3 glosach wstrzymujących, 
Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi 
przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Piotrkowa 
Trybunalskiego i gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej 
realizacji publicznego transportu zbiorowego oraz cen i opłat za usługi przewozowe środkami 
lokalnego transportu zbiorowego, wykonywane przez Miejski Zakład Komunikacyjny 
Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim wraz z autopoprawką  Prezydenta Miasta. 

Punkt 5 
Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

W wyniku głosowania, przy 8 głosach za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących, 
Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu 
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

Punkt 6 

Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie aktualności Studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały. 
W wyniku głosowania, przy 8 glosach za, bez głosów przeciwnych i głosów 
wstrzymujących, Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie aktualności 

Studium uwarunkowań  kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

Punkt 7 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Koralowej w Piotrkowie 
Trybunalskim. 
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W wyniku głosowania, przy 8 głosach za, bez głosów przeciwnych i głosów 
wstrzymujących, Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy 
Koralowej w Piotrkowie Trybunalskim. 

Punkt 8 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Podole i Małopolskiej 
w Piotrkowie Trybunalskim. 

W wyniku głosowania, przy 8 głosach za, bez głosów przeciwnych i głosów 
wstrzymujących, Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Podole i 
Małopolskiej w Piotrkowie Trybunalskim. 

Punkt 9 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Przemysłowej, 
Lotniczej, Eryka i Krakowskie Przedmieście w Piotrkowie Trybunalskim. 

W wyniku głosowania, przy 8 głosach za, bez głosów przeciwnych i głosów 
wstrzymujących, Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: 
Przemysłowej, Lotniczej, Eryka i Krakowskie Przedmieście w Piotrkowie Trybunalskim. 

Punkt 10 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów w rejonie ulicy Wierzejskiej — „Strzelnica" w Piotrkowie 
Trybunalskim. 
W wyniku głosowania, przy 7 głosach za, bez głosów przeciwnych i głosów 
wstrzymujących, Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulicy Wierzej skiej — ,Strzelnica" w 
Piotrkowie Trybunalskim. 

Punkt!! 
Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego na lata 2013-2016 z perspektywą  na lata 2017-2020 za rok 2017 i 2018. 
Komisja przyjęła Raport do wiadomości. 

Punkt 12 
Sprawozdanie Prezydenta Miasta na prawach powiatu Piotrkowa Trybunalskiego 
z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Piotrkowie Trybunalskim 
za 2018 rok. 
Komisja przyjęła Sprawozdanie do wiadomości. 

Punkt 13 
Rozpatrzenie korespondencji kierowanej do Komisji. 
Brak korespondencji kierowanej do Komisji. 
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Punkt 14 
Sprawy różne. 

Pan Jan Dziemdziora: Mieszkaniec przekazał  informację  z rejonu przy ul. Jerozolimskiej, że 
w tym właśnie rejonie jest ostoja, w której są  dziki. Ta ostoja to jest dziki teren, który jest 
porośnięty krzewami, trawą, chwastami. Czy Miasto podejmie działania, żeby tą  ostoje dla 
dzików w jakiś  sposób zneutralizować? 

Pan Paweł  Czajka Dyrektor Pracowni Planowania Przestrzennego: 
Mamy w tej chwili 3 decyzje na odstrzał  dzików na terenie miasta. Po raz pierwszy 
dotarła do mnie informacja odnośnie dzików w tamtym rejonie. 
Pan Jan Dziemdziora: Zacytuję  to co było napisane na portalu e-piotrków: „ Rzeczywiście 
dostaliśmy jednak sygnał  o opisywanym incydencie." Tak twierdzi dyrekcja Szkoły 
Podstawowej nr 5, wystarczy z dyrekcją  się  porozumieć  i ustalić, gdzie ta ostoja jest. 

Pan Adam Karzewnik Wiceprezydent Miasta: Zorientujemy się, czy jest jakaś  ostoja inna, 
niż  te o których wiemy. 

Pan Jan Dziemdziora: W dniu 19 grudnia 2018 roku przyjmowaliśmy budżet miasta na 2019 
rok, wówczas padały różne deklaracje m.in. taką  deklarację  złożył  pan dyrektor ZDiUM, 
że przedstawi radnym plan modernizacji remontów ulic wmieście - kiedy ten plan otrzymamy? 
Pan Byczyński Dyrektor ZDiUM: Etap konsultacji z panem Prezydentem zakończy się  
prawdopodobnie w poniedziałek, bo wymagało to wizji w terenie. Również  pan Prezydent 
sprawdzał  te propozycje, które w tych tabelkach się  znalazły i chciał  wyrazić  swoją  opinię  na 
ten temat. Po ustaleniu finalnym powstaną  ostateczne wersje tabelek, które zostaną  Państwu 
rozdane. 

Na tym protokół  zakończono. 

Przewodnicząca Komisji 
Administracji Bezpieczeństwa Publicznego 

i Inwentaryzacji Mieni Komunalnego 

M ika Tera 

Protokołowała: 

Monika Mróz 
HOU& 11/k 
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