
DRM.0012.5.6.2019 

Protokół  Nr 8/19 
z Komisji Kultury i Kultury Fizycznej 

Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w dniu 22 maja 2019 roku, 
które odbyło się  w siedzibie Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim 

przy Pasażu Rudowskiego 10, w godzinach od 14.45 do 15.30 

Radni obecni na posiedzeniu Komisji: 
Lech Kaźmierczak — Przewodniczący 
Dariusz Cecotka - Wiceprzewodniczący 
Michał  Czarczyk 
Halina Madej 
Ludomir Pencina 
Bogumił  Pęcina 
Marlena Wężyk-Głowacka 

Radni nieobecni: 

	

1. 	Marian Błaszczyński 

	

2. 	Mariusz Staszek 

Ponadto w posiedzeniu udział  wzięli: 
Andrzej Kacperek — Wiceprezydent Miasta 
Ilona Patyk — Kierownik Promocji Sportu i Rekreacji 
Leszek Heinzel — dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji 
Wiesława Łuczak — Skarbnik Miasta 
Elżbieta Łągwa-Szelągowska — dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury 
Marta Walak- dyrektor Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim 
Renata Wojtczak — dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej 
Michał  Zajączkowslci — Centrum Informacji Turystycznej 

Obradom Komisji przewodniczył  Pan Lech Kazmierczak. W chwili rozpoczęcia obrad 
stwierdził, że obecnych jest 7 członków Komisji, co stanowi quorum pozwalające Komisji 
na prawomocne obradowanie. 

Następnie zapytał, czy są  inne uwagi do porządku obrad porządek i wobec braku zgłoszeń  
Komisja przyjęła porządek w zaproponowanej wersji: 

Stwierdzenie prawomocności posiedzenia. 
Proponowany porządek dzienny posiedzenia: 

L 	Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Kultury i Kultury Fizycznej 
w dniu 8 maja 2019 r. 
2. 	Zapoznanie się  z Raportem o stanie miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2018 
rok. 
3. 	Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego wotum zaufania. 
4. 	Przygotowanie do sezonu kąpieliska „Sioneczko" (informacja ustna). 
5. 	Korespondencja kierowana do Komisji. 
6. 	Sprawy różne. 
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Punkt 1 
Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Kultury i Kultury Fizycznej w dniu 
8 maja 2019 r. 

W wyniku głosowania, przy 7 głosach za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących, 
Komisja przyjęła protokół  bez uwag. 

Punkt 2 
Zapoznanie się  z Raportem o stanie miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2018 rok. 
Komisja przyjęła Raport do wiadomości. 

Punkt 3 
Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego wotum zaufania. 

W wyniku głosowania, 6 głosów za, bez głosów przeciwnych, 1 głos wstrzymujący, Komisja 
zaopiniowała pozytywnie projektu uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego wotum zaufania. 
Opinia nr 7/8/19 

Punkt 4 
Przygotowanie do sezonu kąpieliska „Sioneczko" (informacja ustna). 

Pan Leszek Heinzel dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji: Szanowni Państwo, w ubiegłym 
roku złożyliśmy wniosek do Pana Prezydenta o umieszczenie w rejestrze kąpielisk projektu 
naszego kąpieliska i wykonaliśmy naprawdę  kawał  dobrej, żmudnej roboty kancelaryjno-
biurowej uzyskując opinie, decyzje takie jak pozwolenie na budowę, żeby to kąpielisko 
umieścić  w rejestrze i 14 maja przyjęta przez Państwa uchwała została opublikowana w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i dotyczyła ona sezonu kąpielowego, a druga 
uchwała w sprawie wykazu kąpielisk na terenie miasta. Uchwała ukazała się  w Dzienniku 
Urzędowym 21 maja. Czyli formalnie ten kawał  roboty kancelaryjno-biurowej został  
zakończony sukcesem. Teraz działania rzeczywiste na kąpielisku, kiedyś  z kierownikiem 
zaczęliśmy liczyć  ile w sezonie ciepłym może przyjść  osób i przy 800 pogubiliśmy się. Jest to 
miejsce, które odwiedzane jest chętnie przez Piotrkowian. Nawozimy tam piasek, badamy 
wodę, wyznaczamy zgodnie z nowymi przepisami kąpielisko znakując, czyli dla Państwa 
informacji biała flaga to możliwość  kąpieli. Czerwona zakaz wejścia. Jeżeli nie ma flagi to 
znaczy, że niema kąpieliska. Czerwona linia na wodzie to miejsce wytyczone dla tych osób, 
które nie potrafią  pływać. Żółta, zewnętrzna oznacza miejsce kąpieliska, gdzie mogą  znajdować  
się  ludzie potrafiący pływać. Na zmianie w związku długości linii brzegowej, troje ratowników 
przebywa: dwóch na lądzie jeden zwody. Jeżeli chodzi o te kwestie związane z infrastrukturą  
to, co możemy, co jest w zasięgu możliwości OSiR-u, to my chcieliśmy tam w tym momencie 
do tej linii brzegowej, czyli boisko do piłki plażowej, mata gastronomia mamy tam zjeżdżalnię  
wodną, siłownię  zewnętrzną. Zabawki zostały przebadane, atestowane, liny musimy wymienić. 
Sprzęt pływający jeszcze pozostanie ten, który był, ale dobiega okresu swojego wodnego życia, 
jest już  zużyty, ale ten sezon jeszcze nie wymieniamy w przyszłym roku powinniśmy 
wymienimy na nowy. Czyli mamy sprzęt plywająey, mamy ratowników mamy osoby, które 
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przychodzą. Droga będzie wymagała remontu własnym nakładem. Teraz do Sanepidu 
terminarz badań  przygotowujemy. Wszystko jest przygotowane. Nie wiemy jaka będzie 
pogoda. Natomiast jest taka reguła: jak jest pogoda są  ludzie, a jak pogody nie ma ludzi nie 
zachęci. Woda na przestrzeni kilkunastu lat chyba dwa razy przekroczyła jakieś  dopuszczalne 
normy bakterii co naprawdę  jest niewiele, woda ma duże zdolności do samooczyszczania się. 
Tylko trzeba pamiętać, że jest to woda żywa to często powtarzam nie jest to woda basenowa. 
Trzeba to zaakceptować  i o tym należy pamiętać. Podchlorynu sodu tam nie wleje, ktoś  kto 
sobie nie życzy niech idzie na basen. Natomiast nie jest to woda która jest w stanie komuś  
zaszkodzić, w zeszłym roku był  jakiś  przypadek ktoś  tam się  fotografował, że to wysypka 
natomiast byty to pokąsania. 
Pani Krystyna Czechowska: Ja wiem, że cieszmy się  tym co jest, ale myślę, że nie tylko my 
jako radni, ale przede wszystkim jako mieszkańcy oczekują  nowego zagospodarowania tego 
jeziora z lepszymi atrakcjami niż  te, które obecnie są. Ja nie mam do Pana dyrektora pretensji, 
bo rozumiem, że w to zazwyczaj wchodzą  duże pieniądze. Jednakże czy w niedalekiej 
przyszłości możemy spodziewać  się  czegoś  więcej niż  to, co teraz mamy? 
Pan Leszek Heinzel dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji: Niedaleko jak wczoraj Pani radna 
była na spotkaniu adresowanym do radnych i mieszkańców, na którym została przedstawiana 
koncepcja, zarys tej koncepcji, na podstawie i uwag zgłaszanych do realizacji. Ja chciałbym 
zwrócić  uwagę  tym wszystkim, którzy oczekiwaliby fajerwerków tam i parku wodnego, że 
także naszym walorem jest jezioro Bugaj ono w mojej ocenie powinno zostać  tym 
miejscem, gdzie przyroda jest taka, jaka jest. 
Pani Krystyna Czechowska: I te śmieci wokół  jeziora? 
Pan Leszek Heinzel dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji: Ja mówię  o przyrodzie. 
Pani Krystyna Czechowska: Ale w przyrodzie są  śmieci. Czy Pan widział ? 
Pan Leszek Heinzel dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji: Ja chciałbym zwrócić  uwagę  
na to, że tam historycznie były żaglówki i silnika nie powinno się  wpuszczać. Natomiast 
Słoneczko jest tynt miejscem, gdzie te rzeczy bardziej związane z rozrywką  popularną  powinny 
być  realizowane. Taka jest moja opinia i zagospodarowanie, skomunikowanie, zabezpieczenie 
przed aktami wandalizmu, z czym my na co dzień  walczymy na Słoneczku powinno być  też  
taką  uwagą, która będzie brana p-od uwagę  przy tworzeniu tej koncepcji. 
Pani Krystyna Czechowska: Kiedy to jest możliwe do realizacji ? Też  słyszeliśmy o nowej 
hali miała być  rozbudowa. Prosiłabym o przybliżenie terminu. 
Pan Leszek Heinzel dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji: Pani radna, Pani będąc, 
elementem organu stanowiącego, obserwując projekty uchwał, opiniując je i zachęcając 
Prezydenta do realizacji ich będzie bardziej tutaj właściwa. 
Pani Krystyna Czechowska: Ja się  pytam Panie dyrektorze, bo Pan tym zarządza. 
Pan Leszek Heinzel dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji: Pani radna, ja zarządzam 
jednostką  budżetową. Celem jednostki budżetowej jest realizacja tego, co Rada Miasta uchwali. 
Pani Krystyna Czechowska: Ja o tym wiem, ale wiele zależy od dyrektora może dyrektor 
wyjdzie z inicjatywą  i powie, że chciałbym to, czy tamto. To ja mam taką  propozycję  brakuje 
miejsc do przebieralni, nad czym ubolewają  u nas Piotrkowianie, tam wiele rzeczy brakuje. 
Pan Ludomir Pencina: Tak się  złożyło, że byłem na tych warsztatach projektowych, było 
spotkanie z firmą, która będzie opracowywała koncepcję  programu funkcjonalno-
przestrzennego dla potrzeb zagospodarowania zbiornika Bugaj oraz kąpieliska „Sioneczko" 
wraz z terenami przyległymi. Byli przedstawiciele wędkarzy, mieszkańcy Wierzej, pan Jan 
Dziemdziora i pani Czechowska, która reprezentowała też  Radę  Osiedla „Wierzeje". Bardzo 
dużo ciekawych wniosków ze strony uczestników było, które notowali projektanci.. Dziś  ma 
być  podsumowanie warsztatów projektowych na temat dojazdu, oczyszczania wody, 
wykaszania trzcin, co trzeba umiejętnie robić, żeby ptaki nie wyginęły, żeby ryby nadal były, 
można robić  zawody wędkarskie. Ja wnioskowałem, żeby dużo parkingów nie robić  wokół  
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„Słoneczka”, żeby był  zakaz dojazdu do tego, bo ludzie tam podjeżdżają  i np. myją  samochody. 
W projekcie jest jak trasa ścieżki rowerowej będzie przebiegać, punkt widokowy, więc bardzo 
ciekawe rozwiązanie jak to się  uda. Projektant informował, że niektóre z tych koncepcji mogą  
być  zrealizowane z udziałem funduszy unijnych. Zdajemy sobie sprawę, że jest tam dużo 
uwarunkowań  łącznie z ochroną  środowiska. Myślę, że w najbliższym czasie po tym 
podsumowaniu dzisiejszym firma przedstawi koncepcję  zagospodarowania i my jako radni 
będziemy nad tym debatować. Na pewno to trzeba w etapach zrobić, bo to jest ogromne 
przedsięwzięcie finansowe. 

Punkt 5 
Korespondencja kierowana do Komisji. 
Na posiedzenie Komisji nie wpłynęła żadna korespondencja. 

Punkt 6 
Sprawy różne. 
Pan Lech Kaźmierczak: Na naszym Starym Mieście powstaje dużo ogródków piwnych i na 
ul. Sieradzkiej pijaństwo zaczyna się  na ulicy, trudno przejść  z kościoła w niedzielę. Chciałbym 
zapytać, czy jest możliwość  zrobienia coś  z tym. Zachowanie młodzieży jest czasem 
skandaliczne. 
Pan Bogdan Munik, Sekretarz Miasta: Są  od tego służby porządkowe. Jest właściciel który, 
może zadzwonić  po Straż  miejską  po Policje itd. 
Pan Lech Kaźmierczak: Tak, ale tam jest Ośrodek Działań  Artystycznych, odbywają  się  tam 
różne wspaniałe imprezy a młodzież  ma tam negatywne przykłady. 

Pan 	 Imprezy na ul. Sieradzkiej odbywają  się  dosyć  często. Przynajmniej raz 
w miesiącu, jeśli są  to wernisaże są  to piątki o godzinie 19, i oczywiście widzimy co się  dzieje. 
Faktycznie jest tak, że są  trzy lokale gastronomiczne w bliskiej odległości. Młodzież  i osoby 
dorosłe korzystają  z tych loka1iLj est to naturalna sytuacja. Natomiast nie wiem do końca, o co 
chodzi? 
Pan Leszek Heinzel dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji: Jedna knajpa, a nazywa się  to 
„Ministerstwo śledzia i wódki" powoduje poważne problemy. Pisaliśmy notatki i 
opisywaliśmy tę  sytuację, jako mieszkaniec mogę  powiedzieć  informujemy Policję, w imieniu 
mieszkańców trzeba podjąć  zorganizowaną, instytucjonalną  reakcję, żeby przeciwdziałać  temu. 
Andrzej Kacperek Wiceprezydent Miasta: 
Na podstawie prawa miejscowego i trzech uchwal, które państwo w ubiegłym roku przyjęliście 
na terenie miasta Piotrkowa mogą  funkcjonować  zarówno punkty sprzedaży napojów • 
alkoholowych, detaliczne, jak i gastronomiczne. Nie ma chyba takiego przypadku, aby sprzedaż  
napojów alkoholowych odbywała się  bez Wymaganego zezwolenia. W zezwoleniu Prezydent 
Miasta, czyli organ zezwalający, nie ma prawnej możliwości określenia godzin funkcjonowania 
punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Zgodnie ż  art. 12 ustawy przepisy wprowadzające 
Kodeks pracy, czyli regulacja godzin otwarcia punktów handlowych, należy do wyłącznej 
kompetencji przedsiębiorcy. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi w art. 18 ust. 12 określa enumeratywnie przesłanki cofnięcia zezwolenia na 
sprzedaż  napojów alkoholowych. Tego przepisu nie można traktować  rozszerzającą), żeby 
Prezydent mógł  skutecznie cofnąć  zezwolenie musi udowodnić, iż  w miejscu sprzedaży 
napojów alkoholowych doszło do zakłócenia porządku publicznego" w związku z 
funkcjonowaniem placówki i prowadzący ten punkt sprzedaży o zakłóceniu porządku 
publicznego nie informował  organów porządku publicznego, a już  sam fakt powiadomienia 
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Przewodn' isji 

Lech Kaźmiercz 

skutkuje tym, iż  nie mamy do czynienia ż  pierwszym przypadkiem co najmniej w okresie 
sześciu miesięcy udowodnić  zakłócenie porządku pomiędzy sprzedażą  w tym punkcie 
sprzedaży, a zakłóceniem - to jest szalenie trudne dlatego, że w obrębie samej Starówki 
funkcjonuje wiele punktów sprzedaży, zarówno detalicznej, jak i punktów gastronomicznych. 
Zweryfikowanie, że osoba zakłócająca spożyła bądź  kupiła w tym punkcie alkohol, a nie 
w innym, jest bardzo trudne. Cofnięcie zezwolenia najczęściej skuteczne jest wtedy kiedy jest 
prawomocny wyrok skazujący za sprzedaż  napojów alkoholowych osobie nieletniej. Takie 
przypadki na terenie naszego miasta, co najmniej dwa, znam, bądź  udowodniona i orzeczona 
prawomocnym wyrokiem sprzedaż  osobie nietrzeźwej. Wszystko zależy od aktywności 
mieszkańców. W wyniku wszczętych postępowań  i przeprowadzonych czynności nie było 
takiego przypadku, żeby można było na podstawie zebranego materiału dowodowego 
stwierdzić, że doszło do spełnienia konkretnej przesłanki wymienionej ustawie. 
Pan Lech Kaźmierczak Przewodniczący Komisji: W kwestii prawnej ma Pan racje, że to są  
przepisy prawa itd. ale jeżeli ja przychodząc do takiej przepraszam knajpy i jest ogródek piwny 
wszystko jest jak należy, ale to, co się  odbywa poza ogródkiem na tej uliczce bardzo wąskiej i 
tam ludzie nie mają  się  gdzie gromadzić, nie ma przejścia przez osoby, które wypiją  w knajpie 
i idą  blokując przejście ludziom idącym. 
Andrzej Kacperek Wiceprezydent Miasta: Musimy rozróżnić  dwie sytuacje, czy mamy do 
czynienia z zakłóceniem porządku publicznego w samym punkcie sprzedaży, czy w najbliższej 
okolicy i ma to związek ze sprzedażą  w tym punkcie a zupełnie czym innym jest, 
jeżeli mieszkaniec lub osoba, która przebywa w naszym mieście spożywa napoje alkoholowe, 
chociażby w miejscu publicznym. Miejscem publicznym bez wątpienia jest droga publiczna, 
czy droga wewnętrzna, wówczas trudno byłoby przepisać  przedsiębiorcy prowadzącemu punkt 
sprzedaży napojów alkoholowych odpowiedzialność  za zachowanie takiej osoby. Tutaj jest 
pole do popisu dla Policji i Straży Miejskiej, bo takie zachowanie podlega odpowiedzialności, 
a więc de facto ustawa zabrania spożywania napojów alkoholowych w obrębie placów, dróg 
publicznych, poza miejscami do tego wyznaczonymi. Jeżeli jest ogródek gastronomiczny, 
który może tylko funkcjonować  w bezpośrednim sąsiedztwie stałego punktu sprzedaży, poza 
terenem ogródka nie można spożywać  napojów alkoholowych. Nie ma podstaw prawnych do 
wydawania odrębnych zezwoleń  na ogródek gastronomiczny. Chcę  podkreślić  to 
co niejednokrotnie mieszkańcy żądają  od Prezydenta „jeżeli Pan już  nie może cofnąć, niech 
Pan ograniczy do 22". Gdyby taki zapis w zezwoleniu się  znalazł, zezwolenie rażąco 
naruszałoby prawo i byłoby dotknięte sankcją  nieważności, a na to sobie też  nikt rozsądny nie 
pozwoli. 
Pan Ludomir Pencina: Jeżeli chodzi o kąpielisko i zagospodarowanie jeziora Bugaj ja 
zgłaszałem obawy, żeby przy projektowaniu nie było dużo punktów sprzedaży piwa, dam 
przykład Warszawy - na bulwarach butelki leżą, często potłuczone. 
Pan Lech Kaźmierczak Przewodniczący Komisji: To był  ostatni punkt porządku, zamykam 
posiedzenie Komisji. 

Na tym protokół  zakończono. 

Protokół  sporządził.t nika Mróz 

0-  Jk,liVer 

5 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005

