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Protokol Nr 10/19 (KABPilMK)
Protokol Nr 11/19 (KPGISM) 

ze wspolnego posiedzenia
Komisji Administracji, Bezpieczenstwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia 
Komunalnego oraz Komisji Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych 

w dniu 24 czerwca 2019 roku, odbytego w Urz^dzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, 
Pasaz K. Rudowskiego 10, w godz. 13:00-15:00.

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

1. Monika Tera - Przewodnicz^ca Komisji
2. Bogumil P^cina - Wiceprzewodnicz^cy Komisji
3. Dariusz Cecotka
4. Rafal Czajka
5. Konrad Czyzynski
6. Jan Dziemdziora
7. Ludomir Pencina
8. Andrzej Piekarski
9. Sergiusz Stachaczyk

Radni Komisji Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych obecni na posiedzeniu:
1. Jadwiga Wojcik - Przewodnicz^ca Komisji
2. Krystyna Czechowska
3. Jan Dziemdziora
4. Piotr Gajda
5. Lech Kazmierczak
6. Wieslawa Olejnik
7. Andrzej Piekarski
8. Sergiusz Stachaczyk
9. Mariusz Staszek
10. Sylwia Wi^clawska

W posiedzeniu uczestniczyli takze:
1. Andrzej Kacperek - Wiceprezydent Miasta
2. Adam Karzewnik - Wiceprezydent Miasta
3. Bogdan Munik - Sekretarz Miasta
4. Wieslawa Luczak - Skarbnik Miasta
5. Beata Rakoczy - Kierownik Ref. Budzetu i Analiz Finansowych
6. Malgorzata Majczyna - Dyrektor Biura Inwestycji i Remontow
7. Renata Wojtczak - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim
8. Pawel Czajka - Dyrektor Pracowni Planowania Przestrzennego
9. Piotr Olejnik - Kierownik Pracowni Planowania Przestrzennego
10. Jacek Hofman - Komendant Strazy Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim
11. Agata Wypych - Kierownik Zarz^du Drog i Utrzymania Miasta
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Ustalono, ze obrady wspolnego posiedzenia b^dzie prowadziia pani Monika Tera - 
Przewodnicz^ca Komisji Administracji, Bezpieczenstwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia 
Komunalnego.

Nast^pnie stwierdzono quorum posiedzenia:
Pani Monika Tera Przewodniczqca Komisji Administracji, Bezpieczenstwa Publicznego 
i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego, po sprawdzeniu listy obecnosci, stwierdzila, 
ze w chwili rozpoczqcia posiedzenia na sali jest obecnych 9 czlonkow Komisji, 
co stanowi quorum i obrady sq prawomocne.
Pani Jadwiga Wojcik Przewodniczqca Komisji Polityki Gospodarczej i Spraw 
Mieszkaniowych, po sprawdzeniu listy obecnosci stwierdzila, ze na sali jest obecnych 10 
czlonkow Komisji, co stanowi quorum i obrady sq prawomocne.

Przewodniczqca obrad stwierdzila, ze porzqdek posiedzenia czlonkowie obu komisji otrzymali. 
Do porzqdku obrad wprowadzono autopoprawk^ polegajqcq na:
- w pkt 3: „Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej - wraz z autopoprawkq Prezydenta Miasta (KPGiSM)”.
Nast^pnie zapytala czy sq uwagi do zaproponowanego porzqdku. Wobec braku uwag 
przystqpiono do gtosowania porzqdku obrad z autopoprawkq:
- Komisja Administracji, Bezpieczenstwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia 

Komunalnego - 7 glosow za, 0 glosow przeciw, 1 glos wstrzymujqcy,
- Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych - 8 glosow za, 0 glosow przeciw, 

2 glosy wstrzymujqce.

Czlonkowie obu Komisji przvieli porzadek obrad w nastqpujqcej wersji:
1. Przyjqcie protokolu z posiedzenia Komisji Administracji, Bezpieczenstwa Publicznego 

i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego w dniu 27 maja 2019 r. (KABPilMK).
2. Przyjqcie protokolu z posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych 

w dniu 24 maja 2019 r. (KPGiSM).
3. Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej - 

wraz z autopoprawkq Prezydenta Miasta (KPGiSM).
4. Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie zmiany budzetu miasta na 2019 rok (KPGiSM).
5. Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej 

przy ulicy Energetykow w Piotrkowie Trybunalskim (KABPilMK, KPGiSM);
6. Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie przystqpienia do sporzqdzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Krakowskie Przedmiescie i Zwirki 
w Piotrkowie Trybunalskim (KABPilMK, KPGiSM);

7. Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na nabycie do gminnego 
zasobu niezabudowanej nieruchomosci polozonej w Piotrkowie Trybunalskim, 
w obr^bie 18, oznaczonej nr dzialki 91/27 (KPGiSM);

8. Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie sprzedazy nieruchomosci polozonych 
przy ul. Przemyslowej (KPGiSM);

9. Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na zawarcie kolejnych umow 
dzierzawy z Towarzystwem Budownictwa Spolecznego Spolka z o.o., na czqsci



nieruchomosci zabudowanych, pergolami smietnikowymi, polozonych w Piotrkowie 
Trybunalskim przy: ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Dzialkowej, ul. Sciegiennego, 
ul. Lodzkiej (KPGiSM);

10. Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie: utworzenia przez Miasto Piotrkow Trybunalski 
Spolki z ograniczon^ odpowiedzialnosci^ pod nazw^ „Elektrocieplownia Piotrkow 
Trybunalski” (KPGiSM);

11. Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na obnizenie kapitalu 
zakladowego i umorzenie udzialow oraz podwyzszenie kapitalu w spolce „Miejski Zaklad 
Komunikacyjny” Spolka z o.o. z siedzib^ w Piotrkowie Trybunalskim (KABPilMK 
i KPGiSM);

12. Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na udzielenie bonifikaty od 
oplat rocznych z tytulu trwalego zarz^du nieruchomosci ustanowionego na rzecz Zarz^du 
Drog i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim (KABPilMK, KPGiSM);

13. Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie zmiany uchwaly w sprawie ustalenia przebiegu 
drog gminnych w granicach administracyjnych miasta (KABPilMK, KPGiSM);

14. Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej 
im. Adama Prochnika w Piotrkowie Trybunalskim (KABPilMK);

15. Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie nadania Statutu Mlodziezowej Radzie Miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego (KABPilMK);

16. Informacja z dzialalnosci Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego za rok 2018 (KABPilMK).

17. Ustalenie planu pracy Komisji Administracji, Bezpieczehstwa Publicznego 
i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego na II polrocze 2019 roku (KABPilMK).

18. Ustalenie planu pracy Komisji Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych na 
II polrocze 2019 roku (KPGiSM).

19. Zatwierdzenie Regulaminow Rad Osiedli (materialy w wersji elektronicznej (KABPilMK).
20. Rozpatrzenie korespondencji kierowanej do Komisji;
21. Sprawy rozne.

Punktl
Przviecie protokohi z nosiedzenia Komisji Administracji, Beznieczenstwa Publicznego
i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego w dniu 27 maia 2019 r. (KABPilMK).

W wyniku glosowania przy 7 glosach za, bez glosow przeciwnych i 1 glosie wstrzymuj^cym, 
Komisja przyj^la protokol z Komisji Administracji, Bezpieczehstwa Publicznego 
i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego w dniu 27 maja 2019 r.

Punkt 2
Przviecie protokotu z nosiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej i Spraw
Mieszkaniowych w dniu 24 maia 2019 r. (KPGiSM).

Pani Wieslawa Olejnik powiedziala, ze protokol w stosunku do projektu zostal juz 
poprawiony jednak nadal nie odzwierciedla faktycznego stan tego co si$ dzialo na Komisji.
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Pani Jadwiga Wojcik odpowiedziaia, ze jest to protokol a nie stenogramem i jego zadaniem 
nie jest odzwierciedlenie w 100% przebiegu posiedzenia.
Pani Wieslawa Olejnik powiedziala, ze na poprzednim posiedzeniu Komisji Polityki 
Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych padla propozycja zorganizowania dodatkowej komisji, 
na ktorej omowiona bylaby sytuacja mieszkancow i statusu prawnego bloku przy 
ul. Sygietynskiego 3, natomiast w protokole nie ma informacji na ten temat.
Pan Piotr Gajda uwaza, ze powinno bye to zaznaezone w protokole, a dodatkowo powinno 
bye omowione na komisji.
Pani Jadwiga Wojcik odpowiedziala, ze sprawa b^dzie omawiana na dzisiejszym posiedzeniu 
w punkeie „Sprawy rozne”.
Pan Rafal Czajka powiedzial, ze Komisja ma mozliwosc zdj^cia punktu dot. przyj^cia 
protokolu z porz^dku obrad i po dokonaniu stosownych poprawek zatwierdzenie go na 
kolejnym posiedzeniu.
Pan Jadwiga Wojcik wyjasnila, ze zapis w protokole (po wczesniejszych uwagach radnej 
Wieslawy Olejnik) zostal umieszczony i brzmi: Pani Jadwiga Wojcik zaprosila 
przedstawicielk§ mieszkancow bloku przy ulicy Sygietynskiego 3 na kolejnq komisji na ktorej 
wyjasniona zostanie sprawa wplaconej kaueji.
Po przeprowadzonej dyskusji w wyniku glosowania przy 6 glosach za, 1 glosie przeciw 
i 3 gtosach wstrzymuj^cych Komisja przyj^la protokol z Komisji Polityki Gospodarczej 
i Spraw Mieszkaniowych w dniu 24 maja 2019 r.

Punkt 3
Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie zmianv Wieloletniei Prognozv Finansowei
wraz z autopoprawka Prezvdenta Miasta (KPGiSM).

Pan Piotr Gajda zapytal jaki b^dzie ostateezny koszt realizaeji tzw. Mediateki? W jakim 
okresie czasu temat b^dzie zamkni^ty i za jak^ kwot$? Jaki jest scenariusz do tego zadania? 
Pani Renata Wojtczak dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej potwierdzila, ze bylo 
otwarcie Mediateki 800-lecia. Obiekt jest wybudowany, wyposazony, a kolejne punkty 
w scenariuszu to doposazenie pracowni fizyko-chemicznej i multimedialnej, powstanie 
wirtualnej rzeczywistosc (z pieni^dzy tzw. start-up), wyposazenie auli w funkcj$ kinow^. 
Mediateka b^dzie si$ caly czas zmieniac a w jakim kierunku to zalezec b^dzie rowniez od 
mieszkancow, uzytkownikow. Pracownicy takze sledz^ zmiany jakie pojawiaj^ si$ w calej 
Polsce w tego typu obiektach.
Pan Piotr Gajda uwaza, ze w Miescie jest nowoczesna, dobrze zorganizowana biblioteka a nie 
Mediateka. Radny, chciatby dowiedziec si$ dokladnie jakie sq przewidywane koszty i jaki jest 
program wyposazenia Mediateki. Jakie s^ realizowane zadania i jakie kwoty zostaly 
zabezpieczone na ten cel? Radny Gajda powiedzial, ze jest to nieodpowiedzialne rzucanie na 
dyrektorow jednostek zadah, na ktore musz^ samodzielnie pozyskiwac fundusze. Wyrazil 
slowa uznania dla Pani Dyrektor za zorganizowanie biblioteki.
Pani Renata Wojtczak dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Prochnika
sprostowala, ze mediateka oznaeza nowoczesn^, wspolczesn^ bibliotek^. W Mediatece 800- 
lecia wszystkie rozstrzygni^cia organizacyjne, uslugowe jak i media s^ przygotowane dla 
czytelnikow. Znajduj^ si$ tarn ebooki, czytniki ebookow, wirtualna i staejonarna czytelnia,



prasa, dost^p do internetu. Jest pracownia, z ktorej mlodziez moze korzystac i grac. Dla 
mlodziezy cate ci^gi zbiorow i uslug, z ktorych mog^ korzystac w ci^gu dnia. Twierdzenie 
i pokazywanie, ze biblioteka to tylko ksi^zki jest niewlasciwe, bo to s^ ustugi i roznego rodzaju 
zbiory. Dlatego mowi si$ zamiennie biblioteka/mediateka. Pani Dyrektor uwaza, 
ze w przestrzen publiczn^ powinno trafiac znaczenie obydwu tych stow.
Pan Piotr Gajda powiedziat, ze podczas otwarcia Mediateki na pierwszym pi^trze nie 
pokazano nic nadzwyczajnego a miat to bye tzw. Kopernik. W Lodzi zostat otworzony 
Kopernik z 72 nowoczesnymi stanowiskami stworzonymi w oparciu o wspotprac^ 
z Politechnik^ Lodzk^. W Betchatowie zostai otwarty Kopernik o potow$ mniejszy, ale na 
poziomie. A w Piotrkowie nie ma nic.
Pani Wieslawa Luczak Skarbnik Miasta wyjasnita, ze Mediateka to jest obiekt, w ktorego 
sklad wchodzi ksi^gozbior, jego wypozyezanie, jak rowniez mozliwosci korzystania z innych 
mediow. Dyrektor najlepiej wie jak^ kwot$ na jakie zadania ma przyznane, poniewaz s$ srodki 
na zadania statutowe, jak rowniez indywidualne umowy na zadania zlecone. W budzecie Miasta 
w roku biez^cym na Bibliotek$ zaplanowana jest t^eznie kwota 4.995.642,00 zt, w tym 
4.127.315,00 zl na dzialalnosc biez^c^ tub wyposazenie, ktore nie stanowi srodkow trwalych, 
a 868.327,83 zl to kwota, ktora dotyezy pierwszego wyposazenia i zakupu srodkow trwalych. 
Pan Piotr Gajda zapytal co to znaezy pierwsze wyposazenie?
Pani Wieslawa Luczak Skarbnik Miasta wyjasnita, ze pierwsze wyposazenie to jest termin 
ksi^gowy, ktory dotyezy wszystkiego co kupujemy dla nowowybudowanego obiektu, po to aby 
mogl on zostac oddany do uzytku i bye eksploatowany.
Pan Piotr Gajda zapytal co b^dzie oplacane jako drugie wyposazenie i jakie kwoty s^ na ten 
cel przeznaczone.
Pani Wieslawa Luczak Skarbnik Miasta powiedziala, ze nie ma takiego poj^cia jak drugie 
wyposazenie.
Pan Piotr Gajda zapytal jakie pieni^dze Miasto chce zabezpieczyc w prognozie budzetowej 
dla realizaeji zdania Mediateka w podtekscie kopernik”. To zadanie jest bardzo kosztowne. 
Radny zorientowal si$ ile wyniosly koszty Lodzi i Belchatowie. Nast^pnie powiedziat, ze punkt 
po punkeie b^d^ sprawdzane wydatki Mediateki. Poprosil o udzielenie odpowiedzi na pytanie 
jakie pieni^dze s^ w prognozie budzetowej zabezpieczone na Mediatek^?
Pani Wieslawa Luczak Skarbnik Miasta wyjasnita, ze w prognozie budzetowej na rok 
biez^cy jest kwota 618.327,83 zl (bez zmiany, ktora b$dzie na najblizej sesji, czyli bez 
250 tys. zl) na wydatki maj^tkowe i 4.127.315,00 tys. zl na wydatki biez^ce. Natomiast ile na 
konkretne dzialania Biblioteki/Mediateki zostanie przeznaczone to wie Pani Dyrektor.
Pan Piotr Gajda powiedziat, ze przedstawione kwoty, ktore s^ przeznaczone na Mediatek^ s^ 
co najmniej dwukrotnie zanizone w stosunku do tego co s^siednie miasto wydalo na t^ 
instytucj$ osi^gaj^c w rniar^ dobry poziom edukacyjny ekspozycji. Radny Gajda uwaza, 
ze skoro obiekt powstal to nalezy go skohezye i dobrze wyposazye.

Pani Jadwiga Wojcik Przewodnicz^ca Komisji Polityki Gospodarczej i Spraw 
Mieszkaniowych poddala pod glosowanie projekt uchwaly w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej wraz z autopoprawk^ Prezydenta Miasta.
Komisja pozytywnie zaopiniowala projekt uchwaly. Opinia Nr 56/11/19 
Wynik glosowania: 7 glosow za, 3 glosy przeciw, bez glosow wstrzymujqcych.
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Punkt 4
Zaoniniowanie proiektu uchwatv w sprawie zmianv budzctu miasta na 2019 rok
(KPGiSM).

W wyniku gtosowania, przy 7 gtosach za, 0 gtosach przeciw, 0 glosach wstrzymuj^cych, 
Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych zaopiniowata pozytywnie projekt 
uchwaly w sprawie zmiany budzetu miasta na 2019 rok.
Opinia Nr 57/11/19

Punkt 5
Zaopiniowanie proiektu uchwalv w sprawie ustalenia lokalizacii inwestvcii
mieszkaniowei przy ulicv Energetvkow w Piotrkowie Trybunalskim (KABPilMK,
KPGiSM).

Pan Jan Dziemdziora poprosil o scharakteryzowanie wniesionych przez mieszkancow Miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego uwag do projektu uchwaly z informacj^ czy zostaly one 
uwzgl^dnione.
Pan Pawel Czajka Dyrektor Pracowni Planowania Przestrzennego wyjasnit, ze uwagi 
zostaly wniesione przez wspolnot^ mieszkaniow^, jedn^ osob^ fizyczn^ oraz komisja 
urbanistyczno-architektoniczn^. Niektore uwagi si$ pokrywaly i wnioskodawca pan Mariusz 
Prochon uwzgl^dnil je w cz$sci. Uwagi, ktore wplyn^ly ze strony mieszkancow i wspolnoty 
dotyczyly:
- braku zgody na zjazd z ul. Energetykow,
- zbyt niski wskaznik miejsc parkingowych - uwaga niezasadna z wzgl^du na koniecznosc 
zgodnosci wniosku ze studium
- zbyt duza wysokosc budynkow - uwaga niezasadna, gdyz wniosek miesci si$ w tym co ustawa 
przewiduje,
- niewaznosc studium - to jest daleko id^cy wniosek stwierdzenia,
- zbyt bliska odleglosc scian budynkow - autor wniosku moze si$ ustosunkowac i wyjasnic, 
ze problem zaslania, zacieniania, czy problem ilosci swiatla nie jest zaburzony,
- brak mozliwosci wprowadzenia nasadzeh drzew,
- zbyt malo terenu pod skrzyzowanie ul. Dmowskiego-ul. Energetykow - to powinien bye 
postulat do wladz Miasta, zeby to skrzyzowanie poprawic.
Nast^pnie poprosil autora wniosku pana Grzegorza Krysztofinskiego, aby ustosunkowal si$ do 
tych uwag. W dniu 8 maja br. ten wniosek zostal ponownie zlozony z korektami, ktore s^ 
zbiezne z uwagami komisji urbanistyeznej, wspolnoty mieszkaniowej i osoby fizyeznej.
Pan Grzegorz Krysztofihski architekt oraz autor ww. koncepcji architektoniczno- 
urbanistyeznej wyjasnil, ze struktura funkcjonalna calego ukladu jest kontynuacj^ zabudowy 
przy ul. Energetykow po jej przeciwnej stronie, czyli budownictwo wielorodzinne 
czterokondygnacyjne. Teren tych dwoch dzialek w studium przeznaczony jest pod zabudowy 
wielorodzinne, natomiast w planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego pod zabudowy mieszkaniowe z rzemioslem. Uklad urbanistyezny sklada si$ 
z pi^ciu budynkow mieszkalnych, ktore zostaly zaprojektowane. Kazdy sklada si$ z dwoch 
segmentow poleczonych trzonami komunikacyjnymi. Glowna oska pozycyjna zostala
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zorientowana w kierunku polnocnym, w takim celu aby uzyskac jak najwi^ksze doswietlenie 
i naslonecznienie poszczegolnych mieszkan w blokach. Tworzy ona drog$ wewn^trzn^ dopoki 
nie ma zaprojektowanej drogi, ktora jest na terenie oznaczonym w planie zagospodarowania 
przestrzennego jako droga, ktora b^dzie projektowana i t^czyta obwodnice. Na ten czas ze 
wzgl^dow przeciwpozarowych zaprojektowano dwa zjazdy od ul. Energetykow odsuwaj^c si$ 
od skrzyzowania z ul. Dmowskiego, poniewaz nikt nie da zgody na zbyt bliskie usytuowania 
zjazdow i w przysztosci caly uktad zostanie skomunikowany poprzez zjazdy z ul. Energetykow 
i tej nowej projektowanej ulicy. Caly uklad jest bardzo dobrze nasloneczniony, specjalnie 
zostaly ustawione te bloki w ten sposob, aby penetracja slonca byla jak najwi^ksza 
w mieszkaniach. Odleglosci, ktore zostaly zachowane mipdzy budynkami, spelniaj^ wszystkie 
warunki techniczne, przeciwpozarowe oraz te narzucane przez ustaw$ „prawo budowlane”. 
Pan Jan Dziemdziora poprosil o doprecyzowanie sprawy zjazdow na ul. Energetykow, bo po 
przeciwnej stronie projektowanej inwestycji znajduj^ si$ trzy bloki pod adresem 
ul. Energetykow 8, 10 i 10a i pod nr 14 punktowa kamienica. Pytanie zwi^zane jest z korelacj^ 
tych zjazdow z tymi nieruchomosciami.
Pan Grzegorz Krysztofinski wyjasnil, ze zjazdy zostaly zaprojektowane z dluzszego boku 
calej nieruchomosci. Pokazal miejsca na mapie. Musialo to bye zaprojektowane, poniewaz 
musieli wl^czyc si^ do ukladu drog miasta a nie ma innej mozliwosci wl^czenia si$ 
z ul. Dmowskiego, gdyz jest zbyt bliska odleglosc do skrzyzowania. Idealnym rozwi^zaniem 
byloby zostawienie jednego zjazdu i wl^czenie si$ calego ukladu do nowo projektowanej ulicy, 
ale jej jeszcze nie ma i st^d pojawil si? pomysl, aby tymezasowo do momentu wybudowania 
nowej drogi l^cz^cej z obwodnic^ zapewnic drugi zjazd, ktory wymusza „prawo budowlane”, 
jak rowniez inne warunki techniczne, chociazby warunki przeciwpozarowe.

Pani Monika Tera Przewodnicz^ca Komisji Administracji, Bezpieczenstwa Publicznego 
i Inwentaryzacji Mienia poddala pod glosowanie przedmiotowy projekt uchwaly. 
W wyniku glosowania, przy 8 glosach za, bez glosow przeciwnych i 1 glosie wstrzymuj^cym, 
Komisja pozytywnie zaopiniowala projekt uchwaly w sprawie ustalenia lokalizaeji inwestycji 
mieszkaniowej przy ulicy Energetykow w Piotrkowie Trybunalskim.
Opinia Nr 46/10/19

Pani Jadwiga Wojcik Przewodnicz^ca Komisji Polityki Gospodarczej i Spraw 
Mieszkaniowych poddala pod glosowanie przedmiotowy projekt uchwaly. 
Wynik glosowania: 6 glosow za, 0 glosow przeciw, 2 glosy wstrzymuj^ce.
Komisja pozytywnie zaopiniowala projekt uchwaly w sprawie ustalenia lokalizaeji inwestycji 
mieszkaniowej przy ulicy Energetykow w Piotrkowie Trybunalskim.
Opinia Nr 58/11/19

Punkt 6
Zaoniniowanie projektu uchwaly w sprawie przvstapienia do sporzadzenia mieiscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w reionie ulic; Krakowskie Przedmiescie
i Zwirki w Piotrkowie Trybunalskim (KABPilMK, KPGiSM).

Pan Sergiusz Stachaczyk poprosil o omowienie tego punktu.
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Pan Piotr Olejnik kierownik w Pracowni Planowania Przestrzennego wyjasnii, ze tym 
projektem b?dzie obj^ty obszar mi$dzy ul. Zwirki, Krakowskim Przedmiesciem oraz Srutowym 
Dolkiem. Jest to obszar w cz^sci zagospodarowany, a jego giown^ funkcj^ jest funkcja 
rekreacyjna i sportowa oraz infratruktura, czyli uj^cie wody. Obszar, ktory w drodze tego planu 
b$dzie uregulowany to jego potudniowo-wschodnia cz^sc, czyli dzialki w tej chwili 
uzytkowane rolniczo. Gmina Piotrkow jest tam wlascicielem pewnych nieruchomosci. Zgodnie 
ze studium ten obszar niezabudowany ma funkcja mieszkaniow^ jednorodzinn^. Podstawowym 
celem b^dzie, ustalenie zasad zabudowy i zagospodarowania dla zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej oraz wprowadzenie ukladu komunikacyjnego, ktory obsluzy istniej^ce 
i nowopowstale nieruchomosci.

Pani Monika Tera Przewodnicz^ca Komisji Administracji, Bezpieczenstwa Publicznego 
i Inwentaryzacji Mienia poddala pod glosowanie przedmiotowy projekt uchwaly. 
W wyniku glosowania: 7 glosow za, bez glosow przeciwnych i 1 glosie wstrzymuj^cym, 
Komisja pozytywnie zaopiniowala projekt uchwaly w sprawie przyst^pienia do sporz^dzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Krakowskie 
Przedmiescie i Zwirki w Piotrkowie Trybunalskim.
Opinia Nr 47/10/19

Pani Jadwiga Wojcik Przewodnicz^ca Komisji Polityki Gospodarczej i Spraw 
Mieszkaniowych poddala pod glosowanie przedmiotowy projekt uchwaly. 
W wyniku glosowania, przy 8 glosach za, bez glosow przeciw, przy 3 glosach 
wstrzymuj^cych, Komisja pozytywnie zaopiniowala projekt uchwaly w sprawie przyst^pienia 
do sporz^dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: 
Krakowskie Przedmiescie i Zwirki w Piotrkowie Trybunalskim.
Opinia Nr 59/11/19

Punkt 7
Zappiniowanie proiektu uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na nabvcie do gminnego
zasobu niezabudowanei nieruchomosci polozonei w Piotrkowie Trybunalskim, w obrebie
18, oznaczonei nr dzialki 91/27 (KPGiSM).

Pan Sergiusz Stachaczyk zapytal gdzie nieruchomosc jest zlokalizowana i jaka jest 
powierzchnia?
Pani Elzbieta Bujakowska wyjasnila, ze nieruchomosc obj^ta projektem uchwaly oznaczona 
jest nr dzialki 91/27, jej powierzchnia wynosi 825 m 2 i zlokalizowana jest na osiedlu Jeziorna.

Pani Jadwiga Wojcik Przewodnicz^ca Komisji Polityki Gospodarczej i Spraw 
Mieszkaniowych poddala pod glosowanie przedmiotowy projekt uchwaly.
W wyniku glosowania, przy 9 glosach za, bez glosow przeciwnych i wstrzymuj^cych, 
Komisja pozytywnie zaopiniowala projekt uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na nabycie do 
gminnego zasobu niezabudowanej nieruchomosci polozonej w Piotrkowie Trybunalskim, w 
obrebie 18, oznaczonej nr dzialki 91/27.
Opinia Nr 60/11/19



Punkt 8
Zappiniowanie projektu uchwahy w sprawic sprzcdazv nieruchomosci potozonych
przy ul. Przemyslowei (KPGiSM).

Pani Jadwiga Wojcik Przewodnicz^ca Komisji Polityki Gospodarczej i Spraw 
Mieszkaniowych poddala pod gtosowanie przedmiotowy projekt uchwaty. 
W wyniku glosowania, przy 8 gtosach za, bez glosow przeciw, przy 1 glosie 
wstrzymuj^cym, Komisja pozytywnie zaopiniowala projekt uchwaly w sprawie sprzedazy 
nieruchomosci polozonych przy ul. Przemyslowej.
Opinia nr 61/11/19

Punkt 9
Zappiniowanie projektu uchwaty w sprawie wyrazenia zgodv na zawarcie koleinvch
umow dzierzawy z Towarzvstwem Budownictwa Spoiecznego Spoika z o.o., na czesci
nieruchomosci zabudowanych, pergolami smietnikowymi, poiozonych w Piotrkowie
Trybunalskim przy: ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Dziaikowei, ul. Sciegiennego,
ul. Lodzkiei (KPGiSM).

Pani Jadwiga Wojcik Przewodnicz^ca Komisji Polityki Gospodarczej i Spraw 
Mieszkaniowych poddala pod glosowanie przedmiotowy projekt uchwaly. 
W wyniku glosowania, przy 9 glosach za, bez glosow przeciwnych i wstrzymuj^cych, 
Komisja pozytywnie zaopiniowala projekt uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na zawarcie 
kolejnych umow dzierzawy z Towarzystwem Budownictwa Spolecznego Spolka z o.o., na 
czesci nieruchomosci zabudowanych, pergolami smietnikowymi, polozonych w Piotrkowie 
Trybunalskim przy: ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Dzialkowej, ul. Sciegiennego, ul. Lodzkiej. 
Opinia nr 62/11/19

Punkt 10
Zappiniowanie projektu uchwaly w sprawie: utworzenia przez Miasto Piotrkow
Trybunalski Spolki z ograniczona odpowiedzialnoscia pod nazwa JElektrocieplownia
Piotrkow Trybunalski” (KPGiSM).

Pani Jadwiga Wojcik Przewodnicz^ca Komisji Polityki Gospodarczej i Spraw 
Mieszkaniowych poddala pod glosowanie przedmiotowy projekt uchwaly. 
W wyniku glosowania, przy 7 glosach za, bez glosow przeciwnych, przy 2 glosach 
wstrzymuj^cych, Komisja pozytywnie zaopiniowala projekt uchwaly w sprawie utworzenia 
przez Miasto Piotrkow Trybunalski Spolki z ograniczon^ odpowiedzialnoscia pod nazw^ 
„Elektrocieplownia Piotrkow Trybunalski”.
Opinia nr 63/11/19
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Punkt 11
Zappiniowanie proiektu uchwalv w sprawie wvrazenia zgodv na obnizenie kapitalu
zakladowego i umorzenie udzialow oraz podwyzszenie kanitalu w spoke „Mieiski Zaklad
Komunikacviny” Spolka z o.o. z siedziba w Piotrkowie Trvbunalskim (KABPilMK
i KPGiSM).

Pani Monika Tera Przewodnicz^ca Komisji Administracji, Bezpieczeristwa Publicznego 
i Inwentaryzacji Mienia poddala pod glosowanie przedmiotowy projekt uchwafy.
W wyniku glosowania, 6 glosow za, bez glosow przeciwnych i 2 glosach wstrzymuj^cych, 
Komisja pozytywnie zaopiniowala projekt uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na obnizenie 
kapitalu zakladowego i umorzenie udzialow oraz podwyzszenie kapitalu w spolce „Miejski 
Zaklad Komunikacyjny” Spolka z o.o. z siedzib^ w Piotrkowie Trybunalskim.
Opinia Nr 48/10/19
Pani Jadwiga Wojcik Przewodnicz^ca Komisji Polityki Gospodarczej i Spraw 
Mieszkaniowych poddala pod glosowanie przedmiotowy projekt uchwaly. 
W wyniku glosowania, przy 7 glosach za, bez glosow przeciwnych, przy 2 glosach 
wstrzymuj^cych, Komisja pozytywnie zaopiniowala projekt uchwaly w sprawie wyrazenia 
zgody na obnizenie kapitalu zakladowego i umorzenie udzialow oraz podwyzszenie kapitalu 
w spolce „Miejski Zaklad Komunikacyjny” Spolka z o.o. z siedzib^ w Piotrkowie 
Trybunalskim.
Opinia nr 64/11/19

Punkt 12
Zaopiniowanie proiektu uchwaly w sprawie wvrazenia zgodv na udzielenie bonifikatv od
oplat rocznych z tvtulu trwalego zarzadu nieruchomosci ustanowionego na rzecz Zarzadu
Prog i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trvbunalskim (KABPilMK, KPGiSMk

Pani Monika Tera Przewodniczijca Komisji Administracji, Bezpieczehstwa Publicznego 
i Inwentaryzacji Mienia poddala pod glosowanie przedmiotowy projekt uchwaly.
W wyniku glosowania, 6 glosow za, bez glosow przeciwnych i 2 glosach wstrzymuj^cych, 
Komisja pozytywnie zaopiniowala projekt uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na udzielenie 
bonifikaty od oplat rocznych z tytulu trwalego zarzadu nieruchomosci ustanowionego na rzecz 
Zarzadu Drog i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim.
Opinia Nr 49/10/19

Pani Jadwiga Wojcik Przewodnicz^ca Komisji Polityki Gospodarczej i Spraw 
Mieszkaniowych poddala pod glosowanie przedmiotowy projekt uchwaly. 
W wyniku glosowania, przy 7 glosach za, bez glosow przeciwnych, przy 2 glosach 
wstrzymuj^cych, Komisja pozytywnie zaopiniowala projekt uchwaly w sprawie wyrazenia 
zgody na udzielenie bonifikaty od oplat rocznych z tytulu trwalego zarzadu nieruchomosci 
ustanowionego na rzecz Zarzadu Drog i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim. 
Opinia nr 65/11/19
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Punkt 13
Zappiniowanie projektu uchwaty w sprawie zmianv uchwatv w sprawie ustalenia
przebiegu drog gminnych w granicach administracyjnvch miasta (KABPilMK,
KPGiSM).

Pani Monika Tera Przewodnicz^ca Komisji Administracji, Bezpieczenstwa Publicznego 
i Inwentaryzacji Mienia poddala pod glosowanie przedmiotowy projekt uchwaly.
W wyniku glosowania, 7 glosow za, bez glosow przeciwnych i 1 glosie wstrzymuj^cym, 
Komisja pozytywnie zaopiniowala projekt uchwaly w sprawie zmiany uchwaly w sprawie 
ustalenia przebiegu drog gminnych w granicach administracyjnych miasta.
Opinia Nr 50/10/19

Pani Jadwiga Wojcik Przewodnicz^ca Komisji Polityki Gospodarczej i Spraw 
Mieszkaniowych poddala pod glosowanie przedmiotowy projekt uchwaly. 
W wyniku glosowania, przy 8 glosach za, bez glosow przeciwnych, przy 1 glosie 
wstrzymuj^cym, Komisja pozytywnie zaopiniowala projekt uchwaly w sprawie zmiany 
uchwaly w sprawie ustalenia przebiegu drog gminnych w granicach administracyjnych miasta. 
Opinia nr 66/11/19

Punkt 14
Zappiniowanie projektu uchwaly w sprawie nadania Statutu Mieiskiei Bibliotece
Publicznei im. Adama Prochnika w Piotrkowie Trybunalskim (KABPilMK).

Pani Monika Tera Przewodnicz^ca Komisji Administracji, Bezpieczenstwa Publicznego 
i Inwentaryzacji Mienia poddala pod glosowanie przedmiotowy projekt uchwaly. W wyniku 
glosowania, 7 glosow za, bez glosow przeciwnych i 1 glosie wstrzymuj^cym, Komisja 
pozytywnie zaopiniowala projekt uchwaly w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece 
Publicznej im. Adama Prochnika w Piotrkowie Trybunalskim.
Opinia Nr 51/10/19

Punkt 15
Zappiniowanie projektu uchwaly w sprawie nadania Statutu Mlodziezowei Radzie Miasta
Piotrkowa Trvbunalskiego (KABPilMK).

Pan Sergiusz Stachaczyk poprosil o omowienie tego punktu.
Pani Monika Slomka z Biura Rady Miasta wyjasnila, ze zmiana wprowadzona w Statucie 
Mlodziezowej Rady Miasta jest zmiany porz^dkuj^c^ i polega na zast^pieniu nazwy gimnazjum 
i szkoly ponadgimnazjalne nazw^ szkoly ponadpodstawowe. Jest to konsekwencj^ wdrazanej 
reformy edukacji.

Pani Monika Tera Przewodnicz^ca Komisji Administracji, Bezpieczenstwa Publicznego 
i Inwentaryzacji Mienia poddala pod glosowanie przedmiotowy projekt uchwaly. 
W wyniku glosowania, 8 glosow za, bez glosow przeciwnych i wstrzymuj^cych,
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Komisja pozytywnie zaopiniowata projekt uchwaly w sprawie nadania Statutu Mlodziezowej 
Radzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
Opinia Nr 52/10/19

Punkt 16
Informacia z dzialalnosci Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta
Piotrkowa Trybunalskiego za rok 2018 (KABPilMK).

Pan Lech Kazmierczak poprosil przedstawiciela Powiatowego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego, zeby wypowiedzial si$ na temat pierwotnego stanu dawnej restauracji 
„Europa”.
Przedstawiciel Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (PINB) wyjasnil, ze z 
budynkiem Europy jest taki problem, ze inwestor obiecuje caly czas remont. Z uwagi na 
stwierdzony stan techniczny PINB nakazal wykonanie zabezpieczen obiektu i te roboty zostaly 
zakonczone. Chodzilo o te elementy konstrukcyjne, szczegolnie dachu i elementy stalowe w 
piwnicy, ktore po wykuciu nadprozy musialy bye wzmocnione. Poza tym zostaly 
zabezpieczone i zamurowane okna od podworza od strony polnocnej. Przed zim^ inwestor musi 
zrobic uzupelnienie pokrycia dachu z uwagi na to, zeby nie bylo juz dodatkowych przeciekow 
wodnych i dewastaeji elementow.
Pan Lech Kazmierczak zapytal czy zostala przeprowadzona wizja lokalna na tym obiekeie? 
Przedstawiciel Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (PINB) wyjasnil, ze nakaz 
rozbiorki wynika z przepisow i PINB nie moze nakazac rozbiorki wbrew inwestorowi. Ostatnia 
opinia, ktor^ zrobiono mowi o bezpiecznym uzytkowaniu po wykonaniu nalozonych 
obowi^zkow. Jezeli chodzi o rozbiorki dachu zdj$te zostalo ocieplenie.

Komisja Administracji, Bezpieczehstwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego 
przyj^la Informacj^ do wiadomosci.

Punkt 17
Ustalenie planu praev Komisii Administracji, Bezpieczehstwa Publicznego
i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego na II polrocze 2019 roku (KABPilMK).

Pani Monika Tera Przewodniczqca Komisji Administracji, Bezpieczehstwa Publicznego 
i Inwentaryzacji Mienia poddala pod glosowanie plan pracy Komisji na II polrocze 2019 roku. 
W wyniku glosowania, 7 glosow za, bez glosow przeciwnych i 1 glosie wstrzymuj^cym, 
Komisja przyj^la plan pracy na II polrocze 2019 roku w nast^puj^cej wersji:

LIPIEC
1. Posiedzenie wyjazdowe.

SIERPIEN
1. Sprawy biez^ce Komisji.
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WRZESIEN
1. Sprawozdanie opisowe z wykonania budzetu za I potrocze 2019 r.
2. Informacja o ksztaltowaniu si$ Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu 
realizacji przedsi$wzi$c w I polroczu 2019 roku.
3. Sprawy biez^ce Komisji.

PAZDZIERNIK 
1. Sprawy biez^ce Komisji.

LISTOPAD
1. Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie Programu Wspolpracy Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego z organizacjami pozarz^dowymi oraz podmiotami, o ktorych mowa w art. 3 
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzialalnosci pozytku publicznego 
i o wolontariacie, na 2020 rok.
2. Zaopiniowanie projektu budzetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2020 rok oraz 
zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 
na lata 2020-2036.
3. Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie okreslenia wysokosci stawek podatku od 
srodkow transportowych.
4. Sprawy biez^ce Komisji.

GRUDZIEN
1. Sprawozdanie z realizacji uchwal podj^tych przez Rad$ Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 
za I polrocze 2019 roku.
2. Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie przyznania pieni^dzy na sluzb? policjantow 
w patrolach ponadnormatywnych na 2020 rok.
3. Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie uchwalenia Programu zapobiegania 
przest^pczosci oraz ochrony bezpieczehstwa obywateli i porz^dku publicznego ‘’Bezpieczne 
Miasto 2020
4. Opracowanie planu pracy Komisji na I polrocze 2020 r.
5. Sprawy biez^ce Komisji

4 5

Na biez^co sprawy wynikaj^ce z zakresu dzialalnosci Komisji.

Punkt 18
Ustalenie planu nracv Komisji Polityki Gosnodarczei i Spraw Mieszkaniowvch na
II notrocze 2019 roku (KPGiSM).

Pani Jadwiga Wojcik Przewodnicz^ea Komisji Polityki Gospodarczej i Spraw 
Mieszkaniowych poddala pod glosowanie plan pracy Komisji na II polrocze 2019 roku. 
W wyniku glosowania, przy 7 giosach za, bez giosow przeciw, przy 3 giosach 
wstrzymuj^cych, Komisja ustalila plan na II polrocze 2019 roku w nast^pujqcej wersji:
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LIPIEC
1. Posiedzenie wyjazdowe.

SIERPIEN
1. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej.
2. Zmiana budzetu miasta na rok 2019.

WRZESIEN
1. Sprawozdanie opisowe z wykonania budzetu za I polrocze 2019 rok.
2. Informacja o ksztaltowaniu si? Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu 

realizacji przedsi?wzi?c w I polroczu 2019 roku.
3. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej.
4. Zmiana budzetu miasta na rok 2019.

PAZDZIERNIK
1. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej.
2. Zmiana budzetu miasta na rok 2019.

LISTOPAD
1. Opiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego na lata 2020 - 2036.
2. Opiniowanie projektu budzetu na 2020 rok.
3. Opiniowanie projektow uchwal w sprawie: okreslenia wysokosci stawek podatku od 

nieruchomosci, okreslenia wysokosci podatku od srodkow transportowych.
4. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej.
5. Zmiana budzetu miasta na rok 2019.
6. Rozpatrzenie odwolan mieszkancow do projektu listy osob uprawnionych do zawarcia 

umow najmu lokali mieszkalnych lub socjalnych oraz osob wykreslonych z listy.

GRUDZIEN
1. Sprawozdanie z realizacji uchwal podj?tych przez Rad? Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego w I polroczu 2019 roku.
2. Ustalenie planu pracy Komisji na I polrocze 2020 r.
Na biez^co sprawy wynikaj^ce z zakresu dzialalnosci Komisji Polityki Gospodarczej.

Punkt 19
Zatwierdzenie Regulaminow Rad Osiedli (materialv w wersii elektronicznei
(KABPilMKT

Komisja Administracji, Bezpieczehstwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego 
zatwierdzila regulaminy Rad Osiedli.
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Punkt 20
Rozpatrzenie korespondencji kierowanej do Komisji.
Wiceprzewodnicz^cy Komisji Administracji, Bezpieczenstwa Publicznego i Inwentaryzacji
Mienia Komunalnego Pan Bogumd Purina przedstawil korespondencji kierowan^ do ww.
Komisji:

• Odpowiedz z Zarz^du Drog i Utrzymania Miasta skierowana do mieszkanca oraz 
rozpatrywana na posiedzeniu Komisji Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego w dniu 
31.05.2019 r. w sprawie wyznaczenia miejsca postojowego dla osoby niepelnosprawnej na 
ul. Danilowskiego - przed blokiem 42A znajduj^cym sii pod adresem Polna 56 - w zatoczce 
postojowej z parkowaniem skosnym. W przedmiotowej sprawie wyst^piono w dn.6.03.2019 
do Rady Osiedla o zaj^cie stanowiska, a z uwagi na brak reakcji z ich strony wniosek uznano 
za zaakceptowany i wnioskowane miejsce postojowe dla osoby niepelnosprawnej na 
ul. Danilowskiego po stronie zachodniej przed blokiem nr 42A zostanie wyznaczone przez 
zarz^dci drogi do konca czerwca br. kosztem likwidacji jednego z takich miejsc po stronie 
wschodniej na ul. Danilowskiego. Odpowiedz zostala przekazana do wiadomosci na 
posiedzenie Komisji Administracji, Bezpieczenstwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia 
Komunalnego w dniu 24.06.2019 r.

• Wniosek mieszkanca skierowany na posiedzenie Komisji Administracji, Bezpieczenstwa 
Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego w dniu 24.06.2019 r. w sprawach 
dotycz^cych: wprowadzenia do porz^dku obrad ww. komisji sprawy dot. nieprzestrzegania 
przez rowerzystow przepisow ruchu drogowego przez jazd$ rowerami po chodnikach 
i przejsciach dla pieszych stwarzaj^c zagrozenie dla siebie i innych uczestnikow ruchu, 
zaproszenie na posiedzenie Komisji komendantow Strazy Miejskiej i Policji w celu 
udzielenia szczegolowych wyjasnieh podj^tych dzialaniach w przedmiotowej sprawie w 
celu zapewnienia bezpieczenstwa w wyst^pieniu do Prezydenta Miasta o zobowi^zanie 
komendantow Strazy Miejskiej i Policji do bardziej wnikliwych dzialah oraz uwzgl^dniania 
tego zadania w ponadnormatywnych patrolach Policji za ktore placimy z budzetu miasta, 
zaproszenie wszystkich radnych klubu PiS Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 
posiedzenie wyzej wymienionej Komisji.
Przedmiotow^ sprawy kilka lat temu zajmowala si$ na wniosek radnej Moniki Tery 
KABPilMK do tego wniosku mieszkaniec doslal uzupelnienie, ktore wplyn^lo w dniu 
6.06.2019 r. oraz w zal^czeniu przeslal kilka zdj$c dotycz^cych rowerzystow 
przejezdzaj^cych przez przejscia dla pieszych, zwracaj^c uwag$ w jakich godzinach w jakim 
krotkim odst^pie czasu ma to miejsce.

Pan Jacek Hofman Komendant Strazy Miejskiej odpowiedzial, ze wnioskodawca otrzymal 
odpowiedz na swoje pismo w tej sprawie zarowno od Strazy Miejskiej jak i Komendy Miejskiej 
Policji. W pismie zostalo podkreslone, ze Straz Miejska prowadzi takie dzialania w miar$ 
systematycznie - chodzi glownie o dni targowe. W dniu jutrzejszym takie dzialania kontrolne 
b^d^ prowadzone w stosunku do rowerzystow poruszaj^cych si$ po chodnikach wlasnie 
w rejonie opisanym przez wnioskodawc^. Nie moze bye to robione w sposob staly, poniewaz 
nie ma takiej technicznej, organizacyjnej mozliwosci. Komendant Strazy Miejskiej zaznaezyl, 
ze w tym roku juz kilkadziesi^t osob glownie starszyeh, ktore zostaly pouezone na okolieznose 
jazdy po chodniku, mimo wyznaczonej sciezki rowerowej, glownie na ul. Pilsudskiego. Jezeli
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chodzi o przejezdzanie przez przejscia dla pieszych to wnioskodawca zdaje sobie spraw^ z tego, 
ze obecnosc umundurowanych funkcjonariuszy, czy straznikow dziala w jakis sposob 
prewencyjny. Funkcjonariusze nie zawsze swiadkami tych wykroczen. Niemniej jednak 
b^d^ te dziatania kontynuowane. Ruch na ulicach jest coraz wi^kszy, rower jest coraz bardziej 
populamym srodkiem lokomocji. W slad za tym b^dzie kontynuowany kolportaz ulotek, ktore 
zostanq wyiozone w budynku Urz^du Miasta i na ul. Szkolnej, w ktorych s^ zapisane zasady 
ruchu drogowego z podkresleniem ruchu rowerow, czy obowi^zkiem jezdzenia rowerzystow 
po sciezkach rowerowych. Rowerzysci ulatwiaj^ sobie zycie poprzez to, ze zjezdzaj^c ze 
sciezki rowerowej nie schodz^ z rowerow, czy nie przeprowadzaj^ po przejsciu dla pieszych 
tylko kontynuuj^ jazd$. Komendant poruszyl spraw$ wypadku na przejsciu dla pieszych na ul. 
Pilsudskiego, gdzie okazalo si$, ze to kierowca pojazdu nie ust^pil pierwszehstwa przejazdu 
rowerzyscie i go potr^cil. Jest to kolejne zdarzenie, natomiast nie byio jakby przypadku, kiedy 
to rowerzysta spowodowal wypadek, jakkolwiek nagle wjezdzanie na przejscie dla pieszych 
moze sprowadzac zagrozenie. Komendant wypowiada si? rowniez w imieniu przedstawiciela 
Komendy Miejskiej Policji, gdyz sluzby te wymieniaj^ si? informacjami i koordynuj^ swoje 
dzialania. Straz Miejska jak i Policja w dalszym ci^gu b?d^ zwracac uwag? na tego typu 
zdarzenia.

Pan Bogumil P?cina przekazal dalsze prowadzenie obrad pani Sylwii Wi?clawskiej 
Wiceprzewodnicz^cej Komisji Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych, ktora 
przedstawila korespondencj? kierowana do ww. Komisji:
• Odpowiedzi udzielone zainteresowanej na pisma w sprawie kaucji wplaconej przez 

najemcow lokali bloku polozonego przy ul. Sygietyhskiego 3. W zal^czeniu do protokolu.

Piotr Gajda powiedzial, ze mamy tu odczynienia z niedopelnieniem obowi^zkow sluzbowych 
ze strony Agencji jak i ze strony Urz?du Miasta. W zwi^zku z tym, ze podmiot prawny 
przekazuj^cy nie istnieje odpowiedzialnosc prawna spada na podmiot przyjmuj^cy. Nie mozna 
doprowadzic do sytuacji gdzie strat? ponosz^ osoby b?d4ce najemcami, ktore wplacily 
konkretne pieni^dze. Miasto przyjmuj^c caly spadek ponosi peln^ odpowiedzialnosc za to jakie 
obci^zenia ci^z^ na tym maj^tku spadkowym.
Pan Adam Karzewnik Wiceprezydent Miasta wyjasnil, ze Miasto nie wycofuje si? z wyplaty 
kaucji. Zgodnie ze stanowiskiem prawnym, kaucja zostanie wyplacona w chwili opuszczenia 
przez lokatora mieszkania, po uprzednim okazaniu dokumentow swiadcz^cych o wplacie tej 
kaucji. Drug^ spraw^ jest zapis w umowie. Z uwagi na fakt, iz te pieni^dze nie wplyn?ly ani do 
gminy ani do TBS-u nie mozna wpisac fikcji w umowie, ze ta kaucja zostala przez najemcow 
uiszczona.
Pan Piotr Gajda powiedzial, ze Miasto przyj?lo maj^tek z calym dobrodziejstwem. Przy 
przejmowaniu maj^tku z^dania Pahstwa, zeby ta kaucja wpisana byla w umow? powinny bye 
zrealizowane.
Pan Adam Karzewnik Wiceprezydent Miasta powiedzial, ze jezeli Wojewoda Lodzki dotrze 
do archiwalnych dokumentow i gdy b?d^ przeslane pieni^dze to odpowiednie wpisy zostan^ 
dokonane.
Pan Piotr Gajda powiedzial, ze przyjmuj^c maj^tek ponosi si? peln^ odpowiedzialnosc 
zwi^zan^ z wszystkimi zobowi^zaniami, ktore ci^z^ na tym maj^tku. Tak mowi prawo.
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Pan Adam Karzewnik Wiceprezydent Miasta powiedzial, ze lokatorzy nie oszukani i 
nikt ich nie chce oszukac. Udokumentowanie wptaty wi^ze si$ ze zwrotem tych kaucji.
Piotr Gajda powiedzial, ze jezeli jednym ludziom data si$ prawo do wykupu mieszkania to 
inni dzialaj^c na tych zasadach powinni miec to samo prawo.
• Odpowiedz dla pismo mieszkanki dotycz^ce zakresu pianowanej inwestycji polegaj^cej 

na przebudowie ul. Rakowskiej. W zal^czeniu do protokolu.

Punkt 21
Sprawy rozne.

Mieszkanka bloku przy ul. Sygietynskiego: Jestem zaskoczona ze w sprawach 
korespondencji nie zostala podniesiona sprawa pisma jakie wplyn^lo z Kancelarii Prezydenta 
RP do Przewodnicz^cego Rady Miasta w sprawie zaj^cia si$ nasz^ sprawy. Wyst^pilismy 
z tak^ petycj^ nie tylko do Kancelarii Prezydenta, Kancelarii Premiera wyst^pilismy do 
Ministerstwa Sprawiedliwosci i ja mam informacje, ktore splyn^ly do mnie, ze te petycje 
zostaly przekierowane do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju z prosb^ o ich rozpatrzenie, 
a jednoczesnie zostala skierowana sprawa tez do pana Przewodnicz^cego Rady Miasta. To bylo 
w maju, mamy koniec czerwca i nie mamy zadnej informacji na ten temat, wi$c ja chcialam 
zapytac czy Pan Prezydent ma jak^s informacje od Pana Przewodnicz^cego? Czy w tym 
temacie sie cos zadzieje, czy si$ nie nie zadzieje.
Pani Jadwiga Wojcik powiedziala, ze znam sprawy, ale jeszcze nie ma odpowiedzi. Jak b^dzie 
odpowiedz to Pani j$ dostanie.
Mieszkanka bloku przy ul. Sygietynskiego: Chcialabym wyjasnic, ze nie rozumiem w ogole 
potrzeby kierowania pisma do Agencji Prywatyzacji, bo wszyscy wiedz$ ze Agencji 
Prywatyzacji i Ministerstwa Skarbu nie ma i to my wiemy, ze kompetencje przej^lo 
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, a obecnie jest Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju i to 
tarn trzeba kierowac, a nie do pana Wojewody, zeby zbadali archiwum, czy to jest. Jak my 
prosimy zwroccie si$ do Pana Wojewody, zeby nam pomogt to nie mozecie sie zwrocic do Pana 
Wojewody. Natomiast w takiej sprawie gdzie chodzi o kaucje zwracacie sie jakbyscie nie mogli 
bezposrednio zwrocic sie do Ministerstwa o wyjasnienie, zeby zbadali archiwum czy to jest czy 
nie. Nie wiem nawet, czy zaklad przekazal te pieni^dze, ale to nie znaczy, ze my nie mozemy 
miec takich informacji, takich dokumentow. My mamy te dokumenty i to juz nie chodzi 
o aneksy. To, ze przerzucacie odpowiedzialnosc na TBS to tez jest nie w porz^dku, bo to nie 
TBS przejmowal budynek od Skarbu Pahstwa tylko przejmowalo Miasto i Miasto w tym 
momencie, jezeli mialo tak^ wiedz$, bo przejmowalo wczesniej inne budynki i zawsze kaucja 
byla przekazywana, przynajmniej z tego co mowil Pan Prezydent, a tu nie bylo, to dlaczego 
w tamtym momencie Pahstwo nie zareagowaliscie, tylko dzisiaj kiedy lokatorzy si$ upominaj^. 
My bysmy o t$ kaucja az tak mocno nie zabiegali, ale na kazdym spotkaniu Pan Prezydent 
Kacperek zawsze to nie omieszka podkreslic „oczywiscie o ile si$ okaze, ze Pahstwo macie 
prawo do tej kaucji, to my t^ kaucj^ oddamy”. Ja to juz podnosilam, ze dokumenty s^ 
nieczytelne i Pahstwo jako Miasto macie dokumenty macie umowy oryginalne, ktore s^ 
bardziej czytelne. Do s^du byla dana umowa pani, ktora miala sprawy o eksmisje i ona byla 
duzo bardziej czytelna niz nasza. Jaki jest problem, zeby miasto nie zrzucalo odpowiedzialnosci
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na TBS tylko miasto umow$ dajt? i podpisuj^ za zgodnosc z oryginalem, bo ma ten 
oryginat.
Nie wiem z czego si$ robi problem. Problem si$ robi tylko po to, zeby odwlec spraw$ jak 
najdluzej w czasie. My wykazujemy przeogromn^ cierpliwosc. Ci ludzie juz zm^czeni t^ 
sytuacj^. Wszyscy mog^ kupic, my nie mozemy. To jest sprawa kaucji, wi$c ja nie wiem czy 
cos si$ wyjasni czy nie, ale po raz kolejny apeluj$ dajcie Panstwo ludziom umowy 
potwierdzone za zgodnosc z oryginalem. Kaucji wplacalismy w wysokosci dziesi^ciokrotnej 
wartosci czynszu w tamtych czasach. W tamtych czasach placilismy 1700 zl czynszu, a kaucja 
wynosila 17 tys. zl plus kaucja za urz^dzenia (kuchnia, wanna itd.) Za mieszkanie o 64 m2 
placilismy 24 tys. zl kaucji, a za te mniejsze okolo 20 tys. zl, wi$c to nie s$ grosze. Jezeli na 
dzien dzisiejszy placimy czynsz w wysokosci ponad 600 zl to dziesi^ciokrotna wartosc czynszu 
to jest ponad 6000 zl. My oczywiscie kaucji mozemy wtedy dochodzi w s^dzie, ale na razie nie 
ma wykupu, ani nikt si$ nie wyprowadza na t^ chwil$ to nie chodzi nam o to. Chcemy tylko, 
zeby to bylo raz na zawsze. Bo w momencie kiedy dojdzie do takiej sytuacji, okaze si$ ze my 
nie mamy dokumentow. Chcialam podzi^kowac Pani Prezes TBS, bo wyst^pilam z pismem 
z prosb^, zeby byly zrobione lawki przed kazdym blokiem z tego wzgl^du, ze mieszkaj^ ludzie 
starsi i nie maj^ gdzie wyjsc i usi^sc na swiezym powietrzu. Dostalam odpowiedz, ze te lawki 
b^d^ zrobione do konca lipca. Natomiast apelowalismy jeszcze o przegl^d techniczny balkonow 
bo sypie nam si$ tynk z balkonow na glowy. Byla robiona taka kompleksowa 
termomodemizacja i remont balkonow, ktory kosztowal ponad 80.000 zl i to zostalo zrobione 
tak zle ze to nic nie dalo. Dalej zami^kaj^ nam mieszkania dalej si$ sypie sufit. Ja zach^cam 
Panstwa radnych odwiedzcie nasz blok, zobaczcie starych schorowanych ludzi, ktorzy nie s^ 
w stanie tu przyjsc. My tu przychodzimy mal^ garstk^ aby ich reprezentowac. Zlitujcie si$ 
wreszcie nad nimi i podejmijcie Panstwo jakies dzialania zeby t^ spraw$ do konca doprowadzic, 
zebyscie nie zabierali czasu i sobie i nam bo to do niczego nie prowadzi. W listopadzie poszlo 
pismo do Pana Wojewody z prosb^ o to zeby si$ wypowiedzial czy zgodzi si$ na zmian$ 
zapisanego celu darowizny tak zeby nikt nie mial w^tpliwosci czy mozecie nam sprzedac czy 
nie. Bo my tych w^tpliwosci nie mamy i czy w tym temacie Pan Prezydent ma jak^s wiedz$? 
Chcialabym uslyszec odpowiedz.
Pan Andrzej Kacperek Wiceprezydent Miasta odpowiedzial, ze Miasto nie ma wiedzy, aby 
Wojewoda udzielil w tym temacie odpowiedzi.
Mieszkanka bloku przy ul. Sygietyhskiego: Czy Panstwo jakis monit podejmowaliscie? 
To nie moze bye tak, ze napisaliscie pismo. Po pierwsze - nie zrobiliscie wniosku o ktory 
prosilismy, zeby to poszlo w formie wniosku tylko poszlo zapytanie. He mamy czekac? 
Az znowu ktos umrze, znowu czyjes mieszkanie si$ przejmie? Skoro Panstwo uwazacie, 
ze prawo nie pozwala warn sprzedac, mimo ze macie tyle dokumentow z ktorych wynika 
zupelnie co innego probujecie nas odsylac do s^du. Ponawiam swoje pytanie do Pana 
Prezydenta z jakim roszczeniem mamy isc do s^du?
Pan Andrzej Kacperek Wiceprezydent Miasta powiedzial, ze reprezentuje interes Miasta, 
Gminy Piotrkow Trybunalski i nie moze doradzac mieszkancom w takich sprawach czy maj^ 
pojsc do sqdu z roszczeniem przeciwko miastu czy tez nie. Ponadto Pan Prezydent nie jestem 
prawnikiem mieszkanedw. Panstwo mieliscie wlasnego prawnika, ktory proponowal takie 
rozwi^zanie. Pan prezydent absolutnie do tej kwestii odnosic si$ nie b^dzie.



Mieszkanka bloku przy ul. Sygietynskiego: Skoro Panstwo nie jestescie pewni czy 
Wojewoda b$dzie z tego tytulu wnosit jakies roszczenia czy nie, nasz prawnik proponowai 
(mamy tak^ notatk^), zeby miasto poszlo do s^du z roszczeniem czy zbycie mieszkan przez 
gmin? przy takiej formic przekazania bloku b^dzie naruszeniem celu darowizny czy nie. Ale 
Panstwo nie poszliscie. Obiecaliscie nam, ze wyst^picie z wnioskiem do Wojewody 
o odwolanie darowizny. My czekalismy poitora roku na odpowiedz, po poltora roku si? 
dowiadujemy, ze nie ma podstaw do tego, zeby z takim wnioskiem pojsc. Natomiast bior? 
gazet? z 2010 roku i tarn mozna bylo pojsc o odwolanie darowizny. W naszym przypadku nic 
si? nie da zrobic. Apelujemy po raz kolejny, jezeli uwazacie ze problemu nie da si? rozwi^zac, 
o spotkanie z Wojewody, Prezydentem Miasta, przedstawicielem Rady Miasta 
i przedstawicielem lokatorow. W marcu na sesji bylo odczytane wyst^pienie przez pani^ 
Wiestaw? Olejnik, gdzie apelowalismy o zorganizowanie takiego spotkania. Ponawiam swoj^ 
prosb?, zeby jakies dzialania byly podj?te.
Pani Jadwiga Wojcik powiedziala, ze sprawa ci^gnie si? juz kilkanascie lat. Lokatorzy maj^ 
prawo wyst^pic do s^du i nikt za nich tego nie zrobi. Opinia S^du b?dzie si? liczyc. To prawnik 
powinien wyst^pic w imieniu lokatorow do s^du ale tego nie zrobil, bo wiedzial, ze nie mozna 
tego zrobic.
Pani
bo my nie jestesmy strong umowy darowizny.
Mieszkanka bloku przy ul. Sygietynskiego: Jeszcze raz chc? podkreslic z cal^ 
odpowiedzialnosci^, ze my rozmawiamy z prawnikami i my nie mamy roszczenia, z ktorym 
mozemy isc do s^du. W interpelacji, ktor^ pisal pan Grzegorz Lorek wyraznie pisze, ze my 
mamy prawo do pierwokupu, czyli nabycia z bonifikatami, ale nie mamy roszczenia o nabycie. 
To zalezy tylko i wyl^cznie od decyzji Rady i wladz Miasta. Apelujemy po raz kolejny bo my 
chcemy to zalatwic w sposob ugodowy. Oczekujecie Panstwo, ze przyjdziemy w srod?, na 
sesj? z transparentami i b?dziemy manifestowac swoje niezadowolenie, nie. Pani 
przewodnicz^ca prosz? mi powiedziec czy mozecie wyst^pic do Wojewody z prosb^ 
o zorganizowanie spotkania albo z apelem o przyspieszenie poniewaz min?lo 8 miesi?cy odk^d 
poszlo pismo i nie ma odpowiedzi i Pana Wojewody zaden termin nie obowi^zuje? Jezeli 
chcecie nam Panstwo pomoc to wyst^pcie z monitem.
Pani Jadwiga Wojcik: Panstwo rowniez mozecie wyst^pic i skarg? na Pana Wojewod? zlozyc 
jezeli tak uwazacie. Jestescie strong.
Mieszkanka bloku przy ul. Sygietynskiego: Jeszcze raz podkreslam, ze nie mozemy isc do 
s^du, bo nie mamy takiego roszenia. Pojdziemy do s^du, ale w zupelnie innym temacie.
Pan Piotr Gajda zaapelowat do Pani radnej Wieslawy Olejnik, zeby namowila cz?sc radnych 
do wyst^pienia o zorganizowanie spotkania, na ktorym wypracowano by konsensus. Czterech 
radnych PIS ch?tnie poprze ten wniosek.
Mieszkanka bloku przy ul. Sygietynskiego: Pani Olejnik skladala interpelacj? i bardzo 
dzi?kuj? za obszeme informacje. Z tych informacji wyraznie widac, ile miasto przej?lo 
budynkow po bylych przedsi?biorstwach pahstwowych, ile z tych budynkow i lokali zostalo 
sprzedanych. Ja rozumiem ze nasza sprawa jest inna, poniewaz problem si? rozchodzi o to, ze 
Panstwo przej?li ten budynek w drodze darowizny. Uzyskalismy informacj? ile zostalo 
przej?tych budynkow po bylych przedsi?biorstwach pahstwowych do kohca 1998 roku, 
natomiast w 1998 roku weszla w £ycie ustawa o gospodarce nieruchomosciami i chcielismy si?

Pani Przewodnicz^ca prawnik wiedzial ze my nie mozemy tego zrobic
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dowiedziec ile zostaio budynkow i lokali przej^tych po tej dacie i na jakich zasadach. W tej 
odpowiedzi jest napisane, ze byiy one przejmowane od Skarbu Panstwa, w zwi^zku z tym ta 
odpowiedz nie moze bye udzielona. Prosilabym o udzielenie odpowiedzi ile budynkow zostato 
przej^tych od skarbu panstwa i na jakich zasadach do miasta?
Pan Adam Karzewnik Wiceprezydent Miasta powiedzial, ze wide bylo budynkow 
przejmowanych od zaktadow pracy, przedsi^biorstw z terenu Miasta Piotrkowa ale byly one 
przejmowane na zupdnie innych zasadach. Sytuacja bloku przy ul. Sygietyhskiego jest 
zupdnie inna.
Mieszkanka bloku przy ul. Sygietynskiego: Ale ja nie uslyszalam odpowiedzi na moje 
pytanie, ktore brzmialo ile budynkow po roku 1998, kiedy weszia ustawa o gospodarce 
nieruchomosciami zostalo przejdych przez Miasto. Czy to jest tylko nasz budynek czy s^ 
jeszcze inne budynki.

Pani Monika Tera zapytala czy w sprawach roznych radni maj^ jeszcze jakies uwagi.

Pani Wieslawa Olejnik powiedziala, ze sprecyzuje ponownie na pismie problem, ktory 
dotyezy mieszkaheow bloku przy ul. Sygietyhskiego.
Ponadto radna przedstawila nast^puj^ce sprawy:
• zwrocila uwag$ na komfort jazdy komunikacj^ miejsk^ podezas upalow. Poprosila 

o wl^czanie klimatyzacji lub otwieranie okien.
• poruszyla problem zamknidych toalet na cmentarzu.

Pan Adam Karzewnik Wiceprezydent Miasta odpowiedzial, ze zostanie wykonany telefon 
do zarz^du cmentarza, zeby toalety byly czynne dluzej.

Pan Bogumil P^cina poruszyl sprawy oprozniania pojemnikow na odziez uzywan^. Nie s$ to 
pojemniki PCK tylko pojemniki koloru szarego i one nie s^ na czas oprozniane 
np. na ul. Witosa, Rolniczej, Przedborskiej, Krakowskie Przedmiescie. Pan P^cina zapytal czy 
jest jakas umowa ktora reguluje terminowosc odbioru takiej odziezy?
Pani Sylwia Wi^clawska powiedziala, ze zglaszala ten problem na osiedlu i dostala informacj$ 
ze nie wiadomo kto jest wlascicielem tych pojemnikow. Radna wysyta notoryeznie zdj^cia 
obrazuj^ce, ze tych smieci przybywa i s^ one rozgrzebywane. Zapytala czy ZDIUM 
w porozumieniu ze Straz^ Miejsk^ ustalil kto jest wlascicielem tych kontenerow, aby moc 
zobowi^zac go do ich usuni^cia.
Pani Agata Wypych odpowiedziala, ze pojawilo si? mnostwo pojemnikow w pasie drogowym, 
jak i na dzialkach gminnych. One kiedys byly pojemnikami PCK, w tej chwili zostaly 
przemalowane na inny kolor i nie maj^ zadnego oznaezenia, tabliezki znamionowej do kogo 
nalez^. Nie ma do kogo si? zwrocic o usuni?cie takiego pojemnika. Na usuni?cie tych 
pojemnikow z newralgicznych punktow maj^ bye przeznaczone jakies srodki finansowe. 
W tej chwili dzial, ktory zajmuje si? utrzymaniem porz^dku i czystosci podejmuje dzialania, 
zeby rozpropagowac informacj?, ze te pojemniki, ktore stoj^ nielegalnie w pasie drogowym 
b?d$ usuwane.
Pan Andrzej Kacperek Wiceprezydent Miasta powiedzial, ze problem jest nieco szerszy, bo 
te pojemniki niekonieeznie musz^ bye ustawione na terenie gminy, powiatu czy skarbu 
panstwa, czyli tarn gdzie mielibysmy tytul prawny do podejmowania dzialah. Referat



Gospodarki Nieruchomosciami absolutnie nie zawierai z zadnym przedsi^biorc^ umow moc^, 
ktorych na terenach stanowi^cych wiasnosc gminy, powiatu czy skarbu panstwa mog^ bye 
ustawione pojemniki na odziez uzywan^. Zupelnie inna sytuaeja jest gdy pojemniki te 
ustawione w obr^bie pasa drogowego, wowczas zgodnie z ustaw^ o drogach publicznych 
zarz^d drogi ma instrumenty prawne do podejmowania dziatan. Jezeli pojemniki ustawione s^ 
poza pasem drogowym, wtedy jedyna mozliwosc to wyst^pienie do s^du w trybie art. 222 
Kodeksu Cywilnego, a wi$c naruszenie wlasnosci. Pojemniki te mog^ bye ustawiane za zgod^ 
organow spoidzielni. Niektorzy przedsi^biorcy gdy nie uzyskali zgody probowali takze 
w organach spoidzielni takie zgody uzyskac. Mog^ oni rowniez uzyskac zgod^ 
przedsi^biorcow, czy tez osob fizycznych b^d^cych wlascicielami posesji. Straz Miejska moze 
podejmowac dziaiania tylko wowczas kiedy mielibysmy do czynienia z czynem stanowi^cym 
wykroczenie. To samo oczywiscie b^dzie dotyczyto Policji do podj^cia dzialan sprawdzaj^cych 
w sprawie wykroczenia, czy tez wszcz^cia post^powania i przeprowadzenia dowodow, wtedy 
jest podstawa do tego zeby ustalic wiasciciela terenu, ustalic przedsi$biorc$ ktory prowadzi t$ 
dzialalnosc. W przeciwnym razie, jezeli czyn nie ma znamion wykroczenia Straz Miejska jak 
i Policja nie moze podejmowac dzialan, bo one doprowadzilyby do przekroczenia uprawnien. 
Pan Dariusz Cecotka powiedzial, ze z jego obserwacji wynika iz te pojemniki s^ obslugiwane 
przez firmy z powiatu starachowickiego lub kieleckiego. Radny kilka razy mial mozliwosc 
obserwowac jak s$ one oprozniane na osiedlu Wyzwolenia. Zagl^biaj^c si$ w temat to 
w tamtym rejonie jest bardzo duzo firm, ktore zajmuj^ si$ uzupelnianiem tzw. ciucholandow 
w odziez, ktora jest wyci^gana z tych pojemnikow. Kiedys te pojemniki byly wykorzystywane 
pocz^tkowo przez PCK. Radny podejrzewa, ze to bylo na takiej zasadzie, zeby ludzi 
przyzwyczaic, ze ta odziez jest odzyskiwana, my j$ przekazujemy i ona idzie na sluszne cele, 
a po jakims czasie zostal tylko czerwony krzyz i firma w ten sposob w dalszym ci^gu 
kontynuuje swoj^ dzialalnosc.
Nast^pnie pan Dariusz Cecotka poruszyl temat dojazdu pracownikow firmy Haering 
komunikacj^ miejsk^. Nic si$ nie zmienilo dla pracownikow firmy mieszkaj^cych 
w Piotrkowie. W dalszym ci^gu nie ma bezposredniego pol^czenia, zeby mozna bylo przesi^sc 
si^ z autobusu na dworzec, a autobus linii 5 jedzie 3-4 min przed wszystkimi z osiedla Wierzeje 
czy tez z ul. Rakowskiej i innych miejsc.
Pan Adam Karzewnik Wiceprezydent Miasta powiedzial, ze wystosowal pismo do firmy 
i do tej pory nie ma odpowiedzi.
Pani Jadwiga Wojcik poruszyla problem autobusu, ktory skrocil swoj^ tras^ po to zeby kolo 
Mediateki przejechac. Mieszkancy prosz^ aby zmienic kurs autobusu nr 1, ktory i tak stawal 
w poblizu Mediateki przejezdzaj^c przez ul. Wyzwolenia, gdzie duzo ludzi wsiada, natomiast 
linia nr 6, zeby wjezdzala w Wyzwolenia, zakr^cala kolo Mediateki i wracala na tras$. Wtedy 
duzo ludzi od Fabryki Maszyn Gorniczych po Wierzeje b^dzie mialo dojazd do Mediateki. 
Pan Dariusz Cecotka poruszyl spraw^ wylewania kwasow przez firm$ dzialaj^c^ na terenie 
miasta Piotrkow Trybunalski. 0 d czasu pojawienia si$ w mediach informaeji na ten temat, ok.4 
m miesi^cy, nic wi^cej nie wiadomo. Radny zapytal czy s^ jakies informaeje w tej sprawie, czy 
funkcjonariusze Policji ktorzy byli na miejscu zdarzenia kontynuuje jakies dochodzenie, czy 
ktos sprawdzil stan naszej infrastruktury wodociegowo-kanalizacyjnej?
Pan Adam Karzewnik Wiceprezydent Miasta odpowiedziat, ze trwa post^powanie 
administracyjne w Urz^dzie Miasta. Trwaje przesluchania, zarowno domniemanego winowajey



jak i swiadkow. wydane odpowiednie decyzje. Policja prowadzi swoje post^powanie. 
Urz^d Miasta wyst^pii o uznanie go jako strony w post^powaniu, poniewaz jest to maj^tek 
urz^du, a byly wylewane substancje, ktore powoduj^ przyspieszone zniszczenie kanalizacji.

Na tym protokol zakonczono.

Przewodnicz^ca Komisji 
Administracji, Bezpieczenstwa Publicznego 
i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego

Przewodnicz^ca Komisji 
Polityki Gospodarcze 

i Spraw ieszkaniowyd}^ 

dwiggAV Monika Teraojcik

Protokoi sporz^dzily: Monika Siomka, Monika Mroz
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