
PROJEKT 

Uchwala Nr 	 
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

z dnia 26 czerwca 2019 roku 

w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 
czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096; poz. 
1629, z 2019 r, poz. 60 i poz.730) uchwala się, co następuje: 

§ L Uznaje się, że skarga z dnia 13 maja 2019 roku pana 	 na Prezydenta Miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego jest bezzasadna z przyczyn przedstawionych w uzasadnieniu 
stanowiącym załącznik do uchwały, będący jednocześnie zawiadomieniem o sposobie 
załatwienia sprawy. 

* 2. Zobowiązuje się  Przewodniczącego Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego do 
zawiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia skargi. 

§ 3. Uchwała wchodzi w tycie z dniem podjęcia. 
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Załącznik do Uchwały Nr 	 
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 
z dnia 26 czerwca 2019 roku 

Uzasadnienie 

Do Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w dniu 13 maja 2019 roku wpłynęła skarga 
pana 	 zawierająca zarzut, że w Piotrkowie Trybunalskim jest coraz mniej miejsc 
parkingowych. Uchwałą  Nr VIII/119/19 z dnia 29 maja 2019 r. Rada Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego przedłużyła termin rozpatrzenia przedmiotowej skargi do dnia 21 czerwca 
21519 r., a następnie z uwagi na zmianę  terminu planowanej IX Sesji Rady Miasta, skarżący 
został  poinformowany pismem z dnia 18.06.2019 r., znak: DRM.1510.3.2019, iż  odpowiedz 
otrzyma do dnia 28 czerwca br. 

Przewodniczący Rady Miasta przekazał  skargę  do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 
w celu zbadania zarzutów i przeanalizowania wyjaśnień  w niniejszej sprawie oraz 
przygotowania i przedstawienia Radzie Miasta opinii w przedmiocie zasadności skargi wraz ze 
stosownym projektem uchwały. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zapoznała się  z pismem II Zastępcy Prezydenta 
Miasta pana Adama Karzewnika z dnia 29 maja 2019 r., znak: DUD.430-37/2019, 
stanowiącym odpowiedź  w przedmiotowej sprawie. Z wyjaśnień  wynika, że w 2018 r., 
w ramach inwestycji drogowych realizowanych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, 
utworzono 283 nowe miejsca parkingowe według następujących zadań: 

Remont nawierzchni chodnika i zjazdów oraz budowa zatoki postojowej na ul. Hutniczej 
w Piotrkowie Trybunalskim —3 miejsca parkingowe 

Przebudowa ul. Działkowej odcinek ul. Garbarska — ul. Sulejowska w Piotrkowie 
Trybunalskim — 93 miejsca parkingowe 

Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Bugajskiej 17 — Wyzwolenia 3 
w Piotrkowie Trybunalskim — 14 miejsc parkingowych 

Budowa zatok parkingowych na terenie Os. Wyzwolenia w Piotrkowie Trybunalskim — 76 
miejsc parkingowych 

Przebudowa ul. Witolda Doroszewskiego wraz z budową  zatok postojowych w Piotrkowie 
Trybunalskim — 13 miejsc parkingowych 

Przebudowa skweru z budową  miejsc postojowych przy PS Nr 20-33 miejsca parkingowe 
Przebudowa skrzyżowania ul. Wierzeje z ul. Jeziorną  wraz z przebudową  fragmentu 

ul. Wierzeje — 14 miejsc parkingowych 
Przebudowa ul. Kasztelańskiej —25 miejsc parkingowych 
Przebudowa i rozbudowa ul. Broniewskiego — etap I —4 miejsca parkingowe 
Przebudowa ul. Próchnika na odcinku od ul. Piastowskiej do ul. Żeromskiego — 4 miejsca 

parkingowe 
Budowa ul. Rzemieślniczej i ul. Asnyka wraz z niezbędna infrastrukturą  — 4 miejsca 

parkingowe 
W 2019 roku planowane jest wykonanie 46 nowych miejsc parkingowych w ramach 

realizacji następujących inwestycji: 
Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Kostromska 45 — Polna 62A 
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— 18 miejsc parkingowych 
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Dmowskiego/żelazna/Armii Krajowej/Górna, 

budowa ścieżki rowerowej wokół  jeziora Bugaj — I etap — zadanie w ramach budżetu 

obywatelskiego — 28 miejsc parkingowych 
Powyższe dane jednoznacznie wskazują  - wbrew zarzutowi, że „miejsc parkingowych 

jest coraz mniej"- iż  miejsc parkingowych w Piotrkowie Trybunalskim sukcesywnie przybywa. 

W świetle tak ustalonego stanu faktycznego, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zajęła 

stanowisko, że przedmiotowa skarga jest bezzasadna (wynik głosowania: 3 głosy za, 3 głosy 

przeciwne, O głosów wstrzymujących - zgodnie z 43 ust. 2 Regulaminu Rady Miasta 

w przypadku równej liczny głosów rozstrzyga głos prowadzącego obrady komisji 

— Przewodniczący Komisji głosował  „za") i przygotowała stosowny projekt uchwały. 

Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w oparciu o stanowisko Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji, działając w trybie art. 229 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego 

oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 08 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji 
przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46) - postanowiła uznać  

wniesioną  skargę  za bezzasadną. 

Pouczenie: Zgodnie z art. 239 § ł  Kpa w przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za 

bezzasadną  I jej bezzasadność  wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił  skargę  bez wskazania 

nowych okoliczności — organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać  swoje poprzednie stanowisko 

z odpowiednią  adnotacją  w aktach sprawy — bez zawiadomienia skarżącego. 
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