
ORK0042.1.6.20,19 

Protokół  Nr 8/19 
z posiedzenia Komisji Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego 

i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego w dniu 09 maja 2019 roku, w Urzędzie Miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego, Pasaż  Karola Rudowskiego 10, w sali nr 1, 

w godz. od 14.00 do 15:00 

Radni obecni na posiedzeniu: 
Monika Tera — Przewodnicząca Komisji 
Bogumił  Pęcina — Wiceprzewodniczący Komisji 
Dariusz Cecotka 
Rafał  Czajka 
Jan Dziemdziora 
Ludomir Pencina 
Andrzej Piekarski 
Sergiusz Stachaczyk 

Radni nieobecni: 

1. Konrad Czyżyński 

W posiedzeniu uczestniczyli także: 
Adam Karzewnik - Wiceprezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 
Wiesława Łuczak — Skarbnik Miasta 
Bogdan Munik — Sekretarz Miasta 
Agata Wypych — Kierownik Działu Komunikacji w ZDiUM 
Marek Domański — Kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego 
Małgorzata Majczyna — Dyrektor Biura Inwestycji i Remontów 

Obradom przewodniczyła Pani Monika Tara - 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 czlonków Komisji Administracji, Bezpieczeństwa 
Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego, co stanowi quorum i obrady 
są  prawomocne 

Proponowany porządek dzienny posiedzenia: 

Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia 3 Komisji: Komisji Administracji, 
Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego, Komisji Polityki 
Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych oraz Komisji Budżetu, Finansów i Planowania 
w dniu 15 kwietnia 2019 r.; 
Zaopiniowanie Sprawozdania o kształtowaniu się  Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2018 rok; 
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3) Zaopiniowanie Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 
za 2018 rok wraz z informacją  o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 
dzień  31 grudnia 2018 roku w następujących działach: 

Dział  600 - Transport i łączność, 
Dział  750 — Administracja publiczna, 
Dział  751 — Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 
prawa oraz sądownictwa, 
Dział  752 — Obrona narodowa, 
Dział  754 — Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 

E Dział  900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 
g. 	wykonanie wydatków jednostek pomocniczych. 

4) Sprawozdanie z działalności i wykonania planu finansowego Rad Osiedli za 2018 rok. 
5) Korespondencja kierowana do Komisji; 
6) Sprawy różne. 

Przewodnicząca Komisji zapytała, czy radni mają  uwagi do proponowanego porządku 
dziennego, a następnie w związku z brakiem uwag poddała pod głosowanie porządek obrad: 
W wyniku głosowania, przy 6 głosach za, bez głosów przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym, 
Komisja przyjęła porządek w zaproponowanej wersji. 

Punkt 1 
Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia 3 Komisji: Komisji Administracji, 
Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego, Komisji Polityki 
Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych oraz Komisji Budżetu, Finansów i Planowania w 
dniu 15 kwietnia 2019 r. 

W wyniku głosowania, przy 7 głosach za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących, 
Komisja przyjęła protokół  ze wspólnego posiedzenia 3 Komisji: Komisji Administracji, 
Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego, Komisji Polityki 
Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych oraz Komisji Budżetu, Finansów i Planowania w dniu 
15 kwietnia 2019 r. 

Punkt 2 
Zaopiniowanie Sprawozdania o kształtowaniu się  Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2018 rok. 
W wyniku głosowania, 6 głosów za, O głosów przeciwnych, 2 głosy wstrzymujące, Komisja 
zaopiniowała pozytywnie Sprawozdanie o kształtowaniu się  Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2018 rok. 
Opinia Nr 43/8/19 

Punkt 3 
Zaopiniowanie Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 
za 2018 rok wraz z informacją  o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 
dzień  31 grudnia 2018 roku w następujących działach: 

Dział  600 - Transport i łączność, 
Dział  750 — Administracja publiczna, 
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Dział  751 — Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 
oraz sądownictwa, 
Dział  752 — Obrona narodowa, 
Dział  754 — Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 
Dział  900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 
wykonanie wydatków jednostek pomocniczych. 

Pan Jan Dziemdziora zadał  pytanie dotyczące działu 600, rozdział  616. Stwierdził, iż  
jest napisane, że zostały wykonane remonty nawierzchni ulic Wyspiańskiego, Pawłowskiej i 
wielu innych. Radny nie zgadza się  z tym, uważa, iż  jezdnie tych ulic są  w bardzo złym stanie 
i wymagają  natychmiastowego remontu z powodu dużej ilości dziur. W jego opinii zostały 
wykonane naprawy cząstkowe jezdni, a nie remont całkowity. 

Pan Sergiusz Stachaczyk zadał  pytanie odnośnie działu 900, dotyczące kwoty wykorzystania 
na odbiór odpadów eternitu, od mieszkańców, w ubiegłym roku. 

Pani Wiesława Łuczak — Skarbnik Miasta odpowiedziała, iż  realizacja programu usuwania 
azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego wynosi 
39.150,00 zł  (dotyczy transportu i utylizacji odpadów zawierających azbest — str. 213, 
roz. 90002). 

Pan Jan Dziemdziora — zadał  pytanie dotyczące roz. 900, dział  903 o pojeździe szorującym: 
czy rzeczywiście auta używamy i dlaczego płacimy za garaż? 

Pan Adam Karzewnik — Wiceprezydent Miasta odpowiedział, że pojazd jest garażowany, 
żeby bezproduktywnie nie jeździł  po drogach. 

Pan Jan Dziemdziora — zadał  pytanie dotyczące roz. 915 odnośnie zakupu iluminacji 
świątecznej (postać  renifera): miał  być  zakupiony za kwotę  100 tys. zł, a ze sprawozdania 
wynika, ze zapłacono za niego około 40 tys. zł. Z czego wynika taka duża różnica? 

Pan Adam Karzewnik — Wiceprezydent Miasta wyjaśnił, ze cena była wynikiem 
postępowania przetargowego; być  może radni wyśmiewali ten projekt, ale dzieci były bardzo 
zadowolone. 

Pan Rafał  Czajka — Czy rzeczywiście bardziej opłacalne dla nas jest wynajęcie garażu niż  
dojazd do Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta. Pytanie padło dlatego, iż  Wiceprezydent Miasta 
stwierdził, iż  pojazd garażujemy dlatego, aby bezproduktywnie nie jeździł  po drogach. Pan 
radny Rafał  Czajka rozumie, że pojazd garażujemy dlatego, ponieważ  nie mamy dla niego 
garażu w bazie ZDiUM. Padło również  pytanie, czy pojazd musi być  przykryty w tym okresie, 
kiedy nie ma śniegu i mrozu? 

Pan Adam Karzewnik — Wiceprezydent Miasta - Na bazie Zarządu Dróg i Utrzymania 
Miasta nie ma takich pomieszczeń. 

3 



Dział  600 - Transport i łączność, 
W wyniku głosowania, 7 głosów za, bez głosów przeciwnych, 1 głos wstrzymujący, 
Komisja zaopiniowała pozytywnie Dział  600 — Transport i łączność. 

Dział  750 Administracja publiczna 
W wyniku głosowania 7 głosów za, bez głosów przeciwnych, 1 głos wstrzymujący, 
Komisja zaopiniowała pozytywnie Dział  750 — Administracja publiczna. 

Dział  751 — Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 
oraz sądownictwa, 
W wyniku głosowania 7 głosów za, bez głosów przeciwnych, 1 głos wstrzymujący, 
Komisja zaopiniowała pozytywnie Dział  751 — Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa. 

Dział  752 — Obrona narodowa, 
W wyniku głosowania 7 głosów za, bez głosów przeciwnych, 1 głos wstrzymujący, 
Komisja zaopiniowała pozytywnie Dział  752 — Obrona narodowa. 

Dział  754 — Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 
W wyniku głosowania 7 głosów za, bez głosów przeciwnych, 1 głos wstrzymujący, 
Komisja zaopiniowała pozytywnie Dział  754 — Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa. 

Dział  900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 
W wyniku głosowania 7 głosów za, bez głosów przeciwnych, 1 głos wstrzymujący, 
Komisja zaopiniowała pozytywnie Dział  900 — Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. 

wykonanie wydatków jednostek pomocniczych. 
W wyniku głosowania, 7 głosów za, bez głosów przeciwnych, 1 głos wstrzymujący, 
Komisja zaopiniowała pozytywnie wykonanie wydatków jednostek pomocniczych. 

Opinia Nr 44/8/19 
Punkt 4 

Sprawozdanie z działalności i wykonania planu finansowego Rad Osiedli za 2018 rok. 

Pan Rafał  Czajka — zapytał  ile rad osiedli zostało wybranych w nowej kadencji, a których nie 
udało się  wybrać  ? Zwrócił  się  z prośbą  o przesłanie mu przedmiotowej informacji drogą  
elektroniczną. 
Komisja przyjęła sprawozdanie z działalności i wykonania planu finansowego Rad Osiedli 
za 2018 rok. 

Punkt 5 
Korespondencja kierowana do Komisji. 
Brak korespondencji kierowanej do Komisji. 

Punkt 6 
Sprawy różne. 
Pan Ludomir Pencina — zadał  pytanie odnośnie procedury ponownych wyborów, co będzie 
teraz z funduszami dla rad, czy przejdą  na inne rady i czy będą  rozpisane nowe wybory. 
Pan Jan Dziemdziora — zapytał  dlaczego w kioskach brakuje biletów komunikacji miejskiej 
(np. w kiosku przy zbiegu ulic Sienkiewicza i Słowackiego), dlaczego w autobusach nie można 
kupić  biletów socjalnych. Czy jest to spowodowane zaniedbaniem właścicieli punktów, którzy 
prowadzą  sprzedaż  biletów, czy kierowców autobusów. 
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Pan Rafał  Czajka — ponieważ  nie została wybrana Rada Osiedla Słowackiego — Północ, radny 
zadał  pytanie w imieniu mieszkańca zamieszkującego przy ul. Daniłowskiego, który 
wnioskował  o rozmalowanie tzw. koperty w pobliżu jego klatki schodowej. Otrzymał  
odpowiedź, że ZDiUM jest za ale, że te dwie koperty są  nieco dalej i rada osiedla musi 
zaopiniować, którą  kopertę  przenieść, czy wykonać  kolejną  zabierając miejsca parkingowe. Jak 
będzie wyglądała procedura realizacji tego wniosku w sytuacji, gdy tej rady osiedla nie ma? 
Czy jest on już  zrealizowany, czy będzie zrealizowany w momencie, kiedy rada osiedla się  
wybierze i w przyszłości zaopiniuje? Może na tą  opinię  nie trzeba czekać  i będzie można 
zrealizować  wniosek wcześniej? 
Pan Adam Karzewnik Wiceprezydent Miasta — stwierdził, że rada osiedla jest najlepszym 
gospodarzem na swoim terenie i najlepiej wie jakie są  potrzeby osób niepełnosprawnych. 
Miejsce dla takich osób jest inne, niż  pozostałe miejsca, w związku z tym trzeba zrealizować  
szersze miejsce postojowe. Musimy poczekać  na wybór rady osiedla, która zadecyduje w tej 
sprawie. Nie jesteśmy w stanie wyznaczać  odpowiednich miejsc na każdą  prośbę  osób 
niepełnosprawnych, ponieważ  byłoby ich zbyt dużo. 
Pan Rafał  Czajka — stwierdził, że rady osiedli, to nie jest sprawa urzędu, tylko mieszkańców, 
jeżeli organizowane są  wybory, a rady osiedla się  nie wybiera, to niestety nikogo na siłę  się  nie 
zmusi, aby ta rada osiedla powstała, błędem więc jest oczekiwanie na to, że rada osiedla się  
zbierze za tydzień, miesiąc lub pół  roku. Nadmienił  również, że bardzo długo były takie części 
miasta, które nie były objęte działalnością  żadnej rady osiedla i jakoś  tam decyzje podejmowane 
były bez nadzoru rad osiedla. Radny nie widzi powodu, dla którego należy czekać  na to, czy 
mieszkańcy ul. Słowackiego-Północ w końcu wybiorą  radę, czy nie. Wniosek złożony przez 
osobę  niepełnosprawną  jakiś  czas temu powinien zostać  rozpatrzony, ponieważ  po drugiej 
stronie ulicy są  dwa, zbyteczne miejsca postojowe, wymalowane przy klatce, w której nie 
mieszka żadna osoba niepełnosprawna. Nie widzi powodu dlaczego mielibyśmy czekać  kolejne 
miesiące i nie można byłoby zlikwidować  jednego miejsca dla osób niepełnosprawnych w tym 
miejscu gdzie wymalowane są  dwa miejsca i zrobić  po drugiej stronie, po to, żeby ta 
potrzebująca osoba miała lżej w życiu. Jest to tylko kwestia przemalowania i nie jest to duży 
koszt. 
Pan Adam Karzewnik Wiceprezydent Miasta — odpowiedział, iż  kiedyś  wyznaczano 
miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych i inne, bez konsultacji z radami osiedla co 
powodowało później problemy: w związku z tym od pewnego czasu postanowiliśmy, że 
zarówno progi zwalniające, jak i miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych, będą  
konsultowane z radą  osiedla i dlatego poczekamy, aż  rada osiedla zostanie wybrana. Jeśli do 
tego nie dojdzie zmuszeni będziemy do podjęcia decyzji pozytywnej lub negatywnej. 
Pan Rafał  Czajka — zapytał  do kiedy trzeba będzie oczekiwać  na odpowiedź  na wniosek, który 
został  złożony dwa miesiące temu ? Zaznaczył, że mieszkaniec uzyskał  informację, że wniosek 
jego czeka na konsultację  rady osiedla. Z tego względu, że rady osiedla nie ma, radny wnioskuje 
o to, żeby zrobić  to co należy do samorządu gminnego i podjąć  odpowiednią  decyzję  w sprawie. 
Pan Jan Dziemdziora — stwierdził, że trzeba wesprzeć  stanowisko radnego Czajki, ponieważ  
rady osiedli mają  tylko możliwość  wyrażania swoich opinii, a nie mają  w swoim zakresie 
wydawania władczych decyzji. W związku z tym uważa, że nie można robić  sztucznych 
przeszkód, byłaby rada to wyraziłaby opinie, bądź  mogłaby się  zachować  milcząco, nie 
wyrażając swojej opinii. 
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Pan Adam Karzewnik Wiceprezydent Miasta — my nie oczekiwaliśmy decyzji od rady 
osiedla, tylko opinii, a decyzja należy wyłącznie do nas. 
Pan Ludomir Pencina — powiedział, ze zgadza się  z tym, ale ta opinia zwykle nie była wiążąca, 
mogła być  ona uwzględniona, albo nie. Decyzyjność  leży po stronie pana Prezydenta. 
Pan Rafał  Czajka — dodał, że odpowiedź  którą  otrzymał  mieszkaniec, zawierająca 
sformułowanie, że decyzja zostanie podjęta po wyrażeniu opinii przez radę  osiedla, została 
wysłana w momencie, kiedy tej rady juz nie było, bo skończyła się  kadencja „starej" rady, a 
nowa nie została wybrana. Podkreślił, że to nie jest taki stan rzeczy, który wytworzył  się  dzisiaj, 
tylko jest to sprawa sprzed kilku miesięcy. Ponownie zwrócił  się  do Wiceprezydenta 
Karzewnika, żeby niezwłocznie zajął  się  sprawą, gdyż  niepotrzebnie stwarzamy mieszkańcowi 
problem i trzymamy go w niepewności. Mieszkaniec będzie wiedział, czy ma się  stamtąd 
wyprowadzić, czy nie. 
Pan Dariusz Cecotka — stwierdził, iż  według jego opinii, miasto bardzo dziwnie buduje 
parkingi, zawsze musi być  miejsce dla osoby niepełnosprawnej. Przykładem są  parkingi, które 
powstały w części Osiedla Wyzwolenia. Są  tam trzy miejsca przy każdym z bloków, które są  
puste. Kilka metrów dalej zrobiono dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych, a nie mieszkają  
w tej klatce osoby niepełnosprawne i miejsca są  zbyteczne. Czy musimy robić  te miejsca dla 
osób niepełnosprawnych, bo tak trzeba? Czy nie lepiej byłoby w momencie, kiedy mieszkaniec 
Piotrkowa - osoba niepełnosprawna posiada swoje auto i chciałaby mieć  wyznaczone dla siebie 
miejsce, zgłasza się  do Urzędu i wtedy podejmowana jest decyzja, czy robimy takie miejsce, 
czy nie. Z obserwacji radnego na Oś. Wyzwolenia wynika, że obecnie tworzy się  miejsca 
parkingowe, które tak naprawdę  są  niewykorzystywane, miejsca dla osób niepełnosprawnych 
są  puste i nikt pełnosprawny tam nie zaparkuje, ponieważ  ludzie się  boją, że ktoś  zadzwoni do 
Straży Miejskiej, która da mandat. Pod koniec roku w części Osiedla Wyzwolenia powstały 
zatoki parkingowe, przy których tworzeniu uszkodzono trylinkę. Jadąc autem trzeba bardzo 
uważać, żeby sobie czegoś  nie uszkodzić, zwłaszcza tam, gdzie stoi punktowiec usytuowany 
przy szkole Budowlance, pomiędzy blokiem 1-klatkowym, a 2-klatkowym. 

Pan Adam Karzewnik Wiceprezydent Miasta — oznajmił, iż  miejsce postojowe dla osoby 
niepełnosprawnej to nie jest miejsce dedykowane dla konkretnej osoby. Nie można powiedzieć, 
że mieszkaniec się  zgłosi i wymalujemy dla niego miejsce. To jest miejsce ogólnodostępne i 
każda osoba niepełnosprawna może się  na tym miejscu zatrzymać. Jeśli chodzi o Osiedle 
Wyzwolenia to w tej chwili, ten teren będzie poddany opracowaniu konkretnej koncepcji. 
Nadmienił  również, że to nie jest tak, ze trylinka uległa zniszczeniu ze względu na budowę  
zatok dla osób niepełnosprawnych. 
Pan Adam Karzewnik Wiceprezydent Miasta — powiedział, że prace wykonywała firma 
i jest na to gwarancja oraz zaproponował  radnemu D. Cecotce wspólne oględziny 
uszkodzonych miejsc. 	Można wyegzekwować  od firmy energetycznej usunięcie 
stwierdzonych szkód, wiadomo, że nie odtworzą  całej drogi asfaltowej, tylko do stanu 
pierwotnego. Natomiast koncepcje zagospodarowania całego osiedla Wyzwolenia dotyczące 
dróg będą  powstawały. 
Pani Agata Wypych, Kierownik Działu Komunikacji w ZDiUM - podkreśliła, że jeżeli 
chodzi o budowę  nowych miejsc parkingowych i nowych parkingów to przepisy prawa, których 
na obecną  chwilę  nie jest w stanie dokładnie podać. obligują  ZDiUM do tego, że przy budowie 
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nowych parkingów i nowych miejsc parkingowych, na ogólną  liczbę  ogólnodostępnych miejsc 
parkingowych, pełnowymiarowych, musi przypadać  pewna liczba miejsc postojowych dla 
osób niepełnosprawnych. Nie ma tutaj dowolności przy projektowaniu takiego parkingu i 
miejsc parkingowych, należy brać  pod uwagę  odpowiednią  liczbę  miejsc dla osób 
niepełnosprawnych. 
Pan Jan Dziemdziora — ponowił  pytanie nt. przyczyn braku możliwości zakupu biletów 
komunikacji miejskiej w kioskach i biletu socjalnego u kierowców autobusów. 
Pani Agata Wypych, Kierownik Działu Komunikacji w ZDiUM poinformowała, że uchwała 
Rady Miasta o cenach biletów, która weszła w życie od 1 kwietnia br., w autobusach 
komunikacji miejskiej sprzedawane są  wyłącznie bilety pełnopłatne i bilety ulgowe. Wszystkie 
pozostałe bilety, w tym również  bilety socjalne, powinny być  dostępne w przedsprzedaży. 
W tym kiosku, który jest wyznaczony do sprzedaży biletów, o którym mówił  radny Jan 
Dziemdziora, bilet socjalny i każdy inny bilet powinien być  dostępny. Za sprzedaż  i dystrybucję  
biletów odpowiada Spółka MZK, więc informacje o ww. mankamentach przekaże Prezesowi 
MZK. 
Pan Dariusz Cecotka - zadał  pytanie dotyczące autobusu linii nr 1: w poniedziałek na 
spotkaniu z mieszkańcami, po drugiej stronie trasy (wiaduktu) na ulicy Wojska Polskiego, 
padło stwierdzenie, ze autobus linii nr 1, nie będzie dojeżdżał  do Szydłowa z dziećmi z 
Piotrkowa, które się  tam uczą. Powodem tego są  duże objazdy i 15 km autobus tej linii nie 
będzie nadrabiał. Czy to jest prawda, czy nie? 
Pan Adam Karzewnik Wiceprezydent Miasta odpowiedział, że chodzi o sprawy związane z 
przebudową  autostrady Al: w momencie, gdy dowiedzieliśmy się  o tym, że mają  zamknąć  
wiadukt na ul. Wojska Polskiego, jak również  przejazd na ul. Twardosławickiej wnioskowano, 
żeby Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych tak urządziła ten przejazd Wojska Polskiego, aby 
wybudować  drogę  technologiczną, zamontować  tam światła i żeby można było na wprost 
przejeżdżać. Taka dyskusja odbyła się  kilkukrotnie w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
Oddział  w Łodzi, byli również  przedstawiciele, wykonawcy firmy BUDIMEX i SKANSKA 
KONSORCJUM. Tam poproszono wykonawców w/w firm, żeby spojrzeli na to pod względem 
technicznym, czy da się  to wybudować. Następnie, było spotkanie w Starostwie i 
odpowiedziano nam, że pod względem technicznym da się  to wykonać, chociaż  Generalna 
Dyrekcja ma tu problem, gdyż  jest opłata viaTOLL, czyli na autostradzie jest ona płatna, mimo 
że jest w remoncie. Obawiano się, że z ul. Wojska Polskiego będzie można skręcić  na autostradę  
nie płacąc. To jest jedna przyczyna, dla której nie chcą  się  zgodzić  na przebudowę  autostrady, 
a druga dotyczy prawa, które zabrania ustawiania sygnalizacji świetlnej na autostradzie. Jest 
jednak taka instytucja indywidualnych warunków technicznych, można wtedy wystąpić  o 
odstępstwo od tych warunków do ministra, a następnie minister może takie odstępstwo 
zaakceptować. Oznajmił  również, że w piątek wybiera się  do Warszawy do 
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad na rozmowy w celu umożliwienia 
przejazdu na wprost samochodom osobowym i przynajmniej autobusowi MZK. Poseł  Grzegorz 
Lorek jest za tym, aby to udrożnić  w ten sposób. Marszałek Wojciechowski również  będzie 
obecny w Warszawie, będziemy wspólnie namawiać  dyrektora, żeby wyasygnował  jakieś  
środki finansowe na zbudowanie tego przejazdu. Faktycznie MZK-a, która nie może tamtędy 
przejeżdżać  przez ul. Wojska Polskiego musi dojechać  do szkoły, do Szydlowa przez Majków 
i przez te wszystkie wąskie drogi. Podkreślił, że droga jest bardzo niebezpieczna i wąska i 
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wyminięcie się  dwóch pojazdów jest problematyczne. Być  może w międzyczasie uda się  
wybudować  ten przejazd i wtedy nie będzie tego problemu. 
Pani Agata Wypych Kierownik Działu Komunikacji w ZDiUM powiedziała, ze są  kursy 
MZK do Szydłowa, do szkoły, ale nie w pełnym zakresie dlatego, że rozkład jazdy autobusów 
MZK jest pewnym dominem i zazębiają  się  poszczególne kursy, czyli np.: jak jedzie na linii nr 
1, to później przechodzi w linię  nr 3 i w linię  nr 7, itd. Ten objazd powoduje, że co najmniej 
pół  godziny jest to dodatkowy czas, kiedy trzeba do tego Szydłowa dojechać. W tej chwili 
Prezes utrzymał  tylko dwa kursy, jeden kurs w godzinach rannych, a drugi po południu. Pani 
A. Wypych nadmieniła, że nie tak dawno prowadziła rozmowy z Prezesem i okazuje się, że tak 
naprawdę  przez ten okres od poniedziałku do dnia wczorajszego autobus woził  po jednej lub 
dwie osoby. Jeżeli nie będzie uruchomionego tego przejazdu to wszystko wskazuje na to, że te 
kursy zostaną  zawieszone. 
Pan Dariusz Cecotka — powiedział, iż  będąc na miejscu rozmawiał  z wójtem i podpowiedział  
pewną  sugestię, która jest bardzo bliska tego wyburzanego wiaduktu. Uzyskał  informację, że 
prawdopodobnie w okresie jesiennym będzie wyburzany węzeł  bełchatowski, wtedy się  
skomplikuje sprawa, nie tylko dla tamtych mieszkańców, ale również  dla nas. Zwrócił  się  do 
Wiceprezydenta, żeby zasięgnął  jak najwięcej informacji dot. wyburzania odcinka węzła 
bełchatowskiego i dowiedział  się  w jakim terminie będą  prace. 
Pan Adam Karzewnik Wiceprezydent Miasta — odpowiedział, że na tym odcinku ma 
powstać  takie niby okrągłe rondo. Zasady poruszania się  po tym węźle będą  takie, jak na 
rondzie. Będzie przejezdne we wszystkich kierunkach Piotrków — południe. 
Pan Jan Dziemdziora — jak się  ukazała informacja na portalu e-Piotrków o problemach 
i protestach, które podejmują  mieszkańcy Twardosławic i przyległych miejscowości, gdzie 
m. in. radny D. Cecotka był, hejterzy suchej nitki nie zostawiali i nie zostawiają  na organie 
wykonawczym i Radzie Miasta i radnych. Zaznaczył, iż  to co przed chwilą  usłyszeliśmy z ust 
Wiceprezydenta Adama Karzewnika, powinno zostać  umieszczone w prasie przez Biuro 
Prasowe, że władze miasta, czy organ wykonawczy, wykonały pewne czynności zmierzające 
do tego, żeby te potencjalne utrudnienia, które w tej chwili występują  zminimalizować. 
Podkreślił, ze takiej informacji w mediach nie było i zwrócił  się  do p. Wiceprezydenta, żeby 
poczynił  pewne kroki w w/w sprawie. 
Pani Monika Tera Przewodnicząca Komisji — zwróciła się  do radnego Jana Dziemdziory 
z prośbą  o zapoznanie się  z informacjami z dnia wczorajszego. 
Pan Ludomir Pencina — stwierdził, że bardzo często bywa w Rynku Trybunalskim i jeszcze 
nie mial okazji zobaczyć  maszyny sprzątającej, a w Rynku jest bardzo brudno. Powiedział, że 
to nie jest jego opinia, tylko opinia turystów, którzy przyjeżdżają  do Piotrkowa i zadają  mu 
pytanie jako radnemu. Zwrócił  się  również  do przedstawicieli ZDiUM przypominając, że od 
miesięcy na ul. Anny pobocza są  w złym stanie, są  liczne dziury w nawierzchni, aby ominąć  
dziurę  w nawierzchni trzeba zjechać  na pobocze. Wspomniał, ze w zeszłym roku z powodu złej 
nawierzchni uszkodził  zawieszenie. Na drugi dzień  po tym zdarzeniu naprawiono 
nawierzchnię, ale odszkodowania nie otrzymał, ponieważ  samochód mial ponad 10 lat. Radny 
prosił, żeby wziąć  pod uwagę  fakt, że jest to w tej chwili obwodnica i ludzie jeżdżą  z Zalesie 
do ul. Sulejowskiej. Prosił  też  o utwardzenie nawierzchni, ponieważ  dwa samochody nie są  w 
stanie na nawierzchni asfaltowej się  wyminąć, a zjechać  na pobocze nie można, bo są  ogromne 
dziury. Poruszył  również  sprawę  pogłębianych rowów przy ulicy Zalesickiej. Zwracał  się  
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kilkukrotnie do p. Święconka (ZDiUM) i radnej Sylwii Więcławskiej. Nie chodzi już  o 
pogłębianie rowów ale o firmę, która te prace wykonywała i uszkodziła bardzo pobocza. Jak 
wiadomo nie ma tam chodnika od nr 66 i ludzie teraz muszą  chodzić  po nawierzchni asfaltowej. 
Zaproponował  p. Wiceprezydentowi, aby osobiście ocenił  w/w sytuację  w okolicy ulicy 
Zalesickiej i zawnioskował, aby ten temat był  załatwiony priorytetowo. 
Pan Adam Karzewnik Wiceprezydent Miasta — odpowiedział, że firma, która wykonywała 
te prace będzie zobowiązana do naprawy poboczy, jeżeli zostały one uszkodzone. Natomiast 
jeżeli chodzi o maszynę  sprzątającą, powiedział, że czyści ona również  ulicę  Słowackiego, 
POW i inne mniejsze, przyległe uliczki. 
Pani Agata Wypych Kierownik Działu Komunikacji w ZDiUM powiedziała, że wszystko 
zależy od częstotliwości sprzątania przez maszynę, w przypadku różnego rodzaju imprez 
organizowanych w Rynku Trybunalskim zabrudzenia są  duże. 
Pan Ludami Pencina — powiedział, iż  zgłaszał  fakt, ze jeden z rowów przy ul. Zalesickiej 
został  zawalony, powstała wyrwa do samej nawierzchni asfaltowej, na wysokości nr 116 do nr 
118. Poinformował  również  o tym fakcie p. Święconka w ZDiUM, jednak nic się  w tym temacie 
nie dzieje. Miejsce powinno być  odgrodzone, zabezpieczone i utwardzone. Radny poprosił  o 
zajęcie się  tą  sprawą. 
Pan Adam Karzewnik Wiceprezydent Miasta — powiedział, że sam osobiście zajmie się  
tematem poboczy ulicy Zalesickiej , ulicy Anny i zadba o bezpieczeństwo mieszkańców. 

Na tym protokół  zakończono. 
Przewodniczą  Komisji 

Administracji Bezpie 	stwa Publicznego 
i Inwentaryzacji 	nia Komunalnego 

M ika Tera 

Protokołowała: 

Monika Mróz 
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