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Protokól Nr 8/19 (KBFiP) 
Protokół  Nr 7/19 (KABPiIMK) 

Protokół  Nr 8/19 (KPGISM) 
ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Planowania, Komisji 
Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego oraz 
Komisji Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych w dniu 15 kwietnia 2019 roku, 
odbytego w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, Pasaż  K. Rudowskiego 10, 
w godz. 14:30-16:00. 	• 

Radni Komisji Budżetu, Finansów i Planowania obecni na posiedzeniu: 
Krystyna Czechowska — Przewodnicząca Komisji 
Rafał  Czajka 
Urszula Czubata 
Sławomir Dajcz 
Piotr Gajda 
Łukasz Janik (s) 
Halina Madej 
Sergiusz Stachaczyk 
Monika Tera 

Nieobecny: Mariusz Staszek 

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

Monika Tera — Przewodnicząca Komisji 
Bogumił  Pęcina — Wiceprzewodniczący Komisji 
Dariusz Cecotka 
Rafał  Czajka 
Konrad Czyżyński 
Jan Dziemdziora 
Ludomir Pencina 
Andrzej Piekarski 
Sergiusz Stachaczyk 

Radni Komisji Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych obecni na posiedzeniu: 
Jadwiga Wójcik — Przewodnicząca Komisji 
Krystyna Czechowska 
Jan Dziemdziora 

4, Piotr Gajda 
Lech Kahnierczak 
Wiesława Olejnik 
Andrzej Piekarski 
Sergiusz Stachaczyk 
Sylwia Więcławska — Wiceprzewodnicząca Komisji 

Nieobecny: Mariusz Staszek 
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W posiedzeniu uczestniczyli także: 
Andrzej Kacperek — Wiceprezydent Miasta 
Adam Karzewnik — Wiceprezydent Miasta 

Wiesława Łuczak — Skarbnik Miasta 
Bogdan Munik — Sekretarz Miasta 
Agata Wypych — ZDiUM 

Paweł  Czajka - dyrektor Pracowni Planowania Przestrzennego 
Piotr Olejnik — kierownik Zespołu Planów Miejscowych i Analiz w PPP 

Marcin Masiarek - kierownik Zespołu krytych pływalni OSiR 

Małgorzata Majczyna — dyrektor Biura Inwestycji i Remontów 

10.Dariusz Cłapa — kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 

i ł  Katarzyna Szokalska - kierownik Biura Planowania i Rozwoju Miasta 

Obrady wspólnego posiedzenia prowadziła pani Monika Tera Przewodnicząca Komisji 
Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego. 

Stwierdzenie quorum posiedzenia. 
Pani Monika Tera Przewodnicząca Komisji Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego 
i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego, po sprawdzeniu listy obecności, stwierdziła, 
ze w chwili rozpoczęcia posiedzenia na sali jest obecnych 9 członków Komisji, 
co stanowi quorum i obrady są  prawomocne. 

Pani Krystyna Czechowska Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Planowania, po 
sprawdzeniu listy obecności stwierdziła, że na sali jest obecnych 7 członków Komisji, co 
stanowi quorum i obrady są  prawomocne, 
Pani Jadwiga Wójcik Przewodnicząca Komisji Polityki Gospodarczej i Spraw 
Mieszkaniowych, po sprawdzeniu listy obecności stwierdziła, że na sali jest obecnych 
9 członków Komisji, co stanowi quorum i obrady są  prawomocne. 

Przewodnicząca wspólnego posiedzenia trzech komisji stwierdziła, że porządek obrad 
członkowie tych komisji otrzymali drogą  elektroniczną. 

Porządek obrad: 
Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego 
i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego w dniu 25 marca 2019 roku; 
Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Planowania w dniu 
26 marca 2019 roku; 
Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej i Spraw 
Mieszkaniowych w dniu 22 marca 2019 roku; 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego (KPGiSM, KBFiP); 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2019 rok 
(KPGiSM, KBFiP); 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż  
niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul.  
Regatowej  (KPGiSM, KBFiP); 
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Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji 
mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszącej przy zbiegu ulic Energetyków i 
Kasztanowej w Piotrkowie Trybunalskim (KPGiSM, KABPiIMK); 
Sprawozdanie z realizacji uchwał  podjętych przez Radę  Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego w okresie od 9 lipca 2018 roku do 19 grudnia 2018 roku (stan na dzień  
31 stycznia 2019 roku) — materiał  w wersji elektronicznej, wersja papierowa do wglądu 
w Biurze Rady Miasta (KPGiSM, KBFiP, KABPiIMK); 
Korespondencja kierowana do Komisji. 
Sprawy różne. 

Przewodnicząca obrad Monika Tera wprowadziła następujące autopoprawki: 
w punkcie 5) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wraz z autopoprawką  Prezydenta Miasta; 

w punkcie 6) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2019 r. wraz 

z autopoprawką  Prezydenta Miasta, punkt 9) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie 

określenia sezonu kąpielowego na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w roku 2019; 
punkt 10) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego w roku2019; punkt 11) Zaopiniowanie projektu uchwały 

w sprawie zmiany ulic w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Krzysztofa Kamila 

Baczyńskiego w Piotrkowie Trybunalskim; punkt 12) Zaopiniowanie projektu uchwały 

w sprawie zmiany ulic w obwodzie Szkoty Podstawowej nr 3 im. Szarych Szeregów 
w Piotrkowie Trybunalskim; punkt 13) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany 
ulic w obwodzie Szkoty Podstawowej nr 5 z oddzialami integracyjnymi im. Andrzeja Frycza 
Modrzewskiego w Piotrkowie Trybunalskim; punkt 14) Zaopiniowanie projektu e uchwały 

w sprawie zmiany ulic w obwodzie Szkoty Podstawowej nr 8 im. Emilii Plater w Piotrkowie 
Trybunalskim; punkt 15) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany siedziby, 

likwidacji innej lokalizacji prowadzenia zajęć  dydaktycznych, wychowawczych 

i opiekuńczych oraz zmiany ulic w obwodzie Szkoty Podstawowej nr 10 im. Mikolaja Reja 
w Piotrkowie Trybunalskim; punkt 16) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany 

ulic w obwodzie Szkoty Podstawowej nr 11 im. Henryka Sienkiewicza w Piotrkowie 
Trybunalskim; punkt 17) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany adresu 
siedziby i ulic w obwodzie Szkoty Podstawowej nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego 

w Piotrkowie Trybunalskim; punkt 18) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany 

ulic w obwodzie Szkoty Podstawowej nr 13 im. Trybunału Koronnego w Piotrkowie 

Trybunalskim; punkt 19) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany ulic w 

obwodzie Szkoły Podstawowej nr 16 im. Polskich Olimpijczyków w Piotrkowie 

Trybunalskim; punkt 20) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie likwidacji technikum 

uzupełniającego dla którego organem prowadzącym jest Miasto Piotrków Trybunalski; 

punkt 21) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie likwidacji liceum profilowanego, 

technikum uzupelniającego, dla których organem prowadzącym jest Miasto Piotrków 

Trybunalski; punkt 22) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie likwidacji liceum 

profilowanego, technikum uzupełniającego, policealnej szkoty zawodowej dla których 

organem prowadzącym jest Miasto Piotrków Trybunalski; punkt 23) Zaopiniowanie 

projektu uchwały w sprawie likwidacji uzupelniających liceów ogólnokształcących, 

technikum uzupełniającego, zasadniczej szkoty zawodowej, dla których organem 
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prowadzącym jest Miasto Piotrków Trybunalski; punkt 24) Zaopiniowanie projektu 
uchwały w sprawie likwidacji liceum profilowanego, technikum uzupełniającego, policealnej 
szkoły zawodowej dla których organem prowadzącym jest Miasto Piotrków Trybunalski; 
punkt 25) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie likwidacji liceum profilowanego, 
uzupelniającego liceum ogólnokształcącego, techników uzupełniających, policealnej szkoły 
zawodowej dla których organem prowadzącym jest Miasto Piotrków Trybunalski; 26) 
Wydanie opinii w sprawie wynajęcia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony: 
lokalu użytkowego polożonego w Piotrkowie Trybunalskim w budynkach przy ul. 
Stronczyńskiego 4, garażu położnego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Słowackiego 57. 

Porządek obrad wraz z autopoprawkami: 
Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego 
i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego w dniu 25 marca 2019 roku; 
Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Planowania w dniu 
26 marca 2019 roku; 
Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej i Spraw 
Mieszkaniowych w dniu 22 marca 2019 roku; 
Sprawozdanie z realizacji uchwał  podjętych przez Radę  Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego w okresie od 9 lipca 2018 roku do 19 grudnia 2018 roku (stan na dzień  
31 stycznia 2019 roku) — materiał  w wersji elektronicznej, wersja papierowa do wglądu 
w Biurze Rady Miasta (KPGiSM, KBFiP, KABPiIMK); 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wraz z autopoprawką  Prezydenta Miasta 
z dn.15.04.2019r.(KPGiSM, KBFiP); 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2019 rok wraz 
z autopoprawką  Prezydenta Miasta z dn.15.04.2019r.( (KPGiSM, KBFiP); 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż  
niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul.  
Regatowej (KPGiSM, KBFiP); 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji 
mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszącej przy zbiegu ulic Energetyków i 
Kasztanowej w Piotrkowie Trybunalskim (KPGiSM, KABPiIMK); 
Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie 
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w roku 2019 (KABPiIMK); 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego w roku 2019 (KABPiIMK); 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany ulic w obwodzie Szkoły 
Podstawowej nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Piotrkowie Trybunalskim 
(KABPiIMK); 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany ulic w obwodzie Szkoły 
Podstawowej nr 3 im. Szarych Szeregów w Piotrkowie Trybunalskim(KABPiIMK); 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany ulic w obwodzie Szkoły 
Podstawowej nr 5 z oddziałami integracyjnymi im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 
w Piotrkowie Trybunalskim(KABPBMK); 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany ulic w obwodzie Szkoły 
Podstawowej nr 8 im. Emilii Plater w Piotrkowie Trybunalskim (KABPiIMK); 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany siedziby, likwidacji innej 
lokalizacji prowadzenia zajęć  dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz 
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zmiany ulic w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 10 im. Mikołaja Reja w Piotrkowie 
Trybunalskim (KABPiIMK); 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany ulic w obwodzie Szkoły 
Podstawowej nr 11 im. Henryka Sienkiewicza w Piotrkowie Trybunalskim 
(KABPiIMK); 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany adresu siedziby i ulic w 
obwodzie Szkoły Podstawowej nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Piotrkowie 
Trybunalskim (KABPiIMK); 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany ulic w obwodzie Szkoły 
Podstawowej nr 13 im. Trybunału Koronnego w Piotrkowie Trybunalskim 
(KABPiIMK); 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany ulic w obwodzie Szkoły 
Podstawowej nr 16 im. Polskich Olimpijczyków w Piotrkowie Trybunalskim 
(KABPiIMK); 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie likwidacji technikum uzupełniającego, 
dla którego organem prowadzącym jest Miasto Piotrków Trybunalski 
(KABPiIMK); 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie likwidacji liceum profilowanego, 
technikum uzupełniającego, dla których organem prowadzącym jest Miasto 
Piotrków Trybunalski (KABPiIMK); 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie likwidacji liceum profilowanego, 
technikum uzupełniającego, policealnej szkoty zawodowej, dla których organem 
prowadzącym jest Miasto Piotrków Trybunalski (KABPiIMK); 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie likwidacji uzupełniających liceów 
ogólnokształcących, technikum uzupełniającego, zasadniczej szkoły zawodowej, dla 
których organem prowadzącym jest Miasto Piotrków Trybunalski (KABPiIMK); 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie likwidacji liceum profilowanego, 
technikum uzupełniającego, policealnej szkoły zawodowej dla których organem 
prowadzącym jest Miasto Piotrków Trybunalski (KABPiIMK); 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie likwidacji liceum profilowanego, 
uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, techników uzupełniających, policealnej 
szkoły zawodowej dla których organem prowadzącym jest Miasto Piotrków 
Trybunalski (KABPiIMK); 
Wydanie opinii w sprawie wynajęcia w trybie bezprzetargowym na czas 
nieoznaczony: 
- lokalu użytkowego położonego w Piotrkowie Trybunalskim w budynkach przy 

ul. Stronczyńskiego 4, 
- garażu polożnego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Słowackiego 57. 
Korespondencja kierowana do Komisji. 
Sprawy różne. 

Przewodnicząca obrad pani Monika Tera zapytała, czy radni mają  uwagi do 
zaproponowanego porządku. 
Pani Wiesława Olejnik: Dlaczego podejmujemy tematy związane ze zmianą  granic, rejonów 
i innych spraw związanych ze szkołami? Dwa miesiące temu podejmowaliśmy uchwały na ten 
temat. 
Pan Andrzej Kacperek Wiceprezydent Miasta: Wcześniej podejmowaliśmy uchwały 
intencyjne o zamiarze likwidacji, które zgodnie z ustawą  Prawo oświatowe musieliśmy 
przekazać  Łódzkiemu Kuratorowi Oświaty do zaopiniowania. W tej c wili, mając do każdej z 
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tych uchwał  pozytywną  opinię, przedstawiamy je Państwu, nie chcemy tego robić  w maju, bo 
to będzie sesja absolutoryjna, a więc będą  dominowały zupełnie inne kwestie. Co do zasady 
tych szkół  nie ma, ale tam gdzie zmieniamy obwody to jest kosmetyka i o tym mówiliśmy, 
kiedy przedstawialiśmy Państwu projekty tych uchwał  intencyjnych. 

Pani Monika Tera Przewodnicząca Komisji Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego 
i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego poprosiła o przegłosowanie porządku obrad kolejno 
przez poszczególne komisje. 
W wyniku głosowania, przy 5 głosach za, bez głosów przeciwnych i 2 glosach 
wstrzymujących, Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji 
Mienia Komunalnego przyjęła porządek obrad w zaproponowanej wersji. 
Pani Krystyna Czechowska Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Planowania 
poddała pod głosowanie porządek obrad: w wyniku głosowania, przy 5 glosach za, bez głosów 
przeciwnych i 2 glosach wstrzymujących, Komisja Budżetu, Finansów i Planowania przyjęła 
porządek obrad w zaproponowanej wersji. 
Pani Jadwiga Wójcik Przewodnicząca Komisji Polityki Gospodarczej i Spraw 
Mieszkaniowych przegłosowała porządek obrad. 
W wyniku głosowania przy 5 glosach za, bez głosów przeciwnych i 3 glosach 
wstrzymujących, Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych przyjęła porządek 
obrad w zaproponowanej wersji. 

Punkt 1  
Przyjecie protokołu z posiedzenia Komisji Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego 
i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego w dniu 25 marca 2019 roku.  

W wyniku głosowania przy 6 glosach za, bez głosów przeciwnych i 2 glosach 
wstrzymujących, Komisja przyjęla protokół  z Komisji Administracji, Bezpieczeństwa 
Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego w dniu 25 marca 2019 r. 

Punkt 2  
Przyjecie protokolu z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Planowania w dniu 
26 marca 2019 roku.  

W wyniku głosowania przy 6 glosach za, bez glosów przeciwnych i 2 glosach 
wstrzymujących, Komisja przyjęła protokół  z Komisji Budżetu, Finansów i Planowania 
w dniu 26 marca 2019 roku. 

Punkt 3  
Przyjecie protokołu z posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej i Spraw 
Mieszkaniowych w dniu 22 marca 2019 roku.  

Pani Jadwiga Wójcik Przewodnicząca Komisji Polityki Gospodarczej i Spraw 
Mieszkaniowych poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu Komisji z 22 marca 2019 r. 
W wyniku głosowania przy 4 glosach za, bez głosów przeciwnych i 3 glosach 
wstrzymujących, protokół  został  przyjęty. 
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Punkt 4 
Sprawozdanie z realizacji uchwal podjętych przez Radę  Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego w okresie od 9 lipca 2018 roku do 19 grudnia 2018 roku (stan na dzień  
31 stycznia 2019 roku) — materiał  w wersji elektronicznej, wersja papierowa do wglądu 
w Biurze Rady Miasta (KPGiSM, KBFiP, KABPiIMK).  

Komisji Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego 
przyjęła Sprawozdanie do wiadomości bez uwag. 
Komisja Budżetu, Finansów i Planowania przyjęła Sprawozdanie do wiadomości bez uwag. 
Komisji Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych przyjęła Sprawozdanie do 
wiadomości bez uwag. 

Punkt 5  
Zaopiniowanie projektu uchwali/ w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wraz z autopoprawką  Prezydenta Miasta z dnia 15.04.  
2019 r. (KPGiSM, KBFiP).  

Pan Jan Dziemdziora zwrócił  uwagę, Ze na ostatniej stronie przedkładanego projektu uchwały 
w Punkcie 2.4 jest zapis: „Budowa drogi gminnej w Osiedlu Łódzka-Sadowa". Łączne nakłady 

wynoszą  75 tys. zł, w tym w 2019 r. — 15 tys. zł, w 2020 r. — 60 tys. zł. Są  to środki na 
opracowanie dokumentacji projektowej. Radny zapytał  co zostanie wykonane za 15 tys., 

a co za 60 tys. zł  oraz stwierdził, że tytuł  „Budowa drogi gminnej w Osiedlu „Łódzka-Sadowa" 
jest nieadekwatny, bo zadanie to nie ma żadnego związku z Osiedlem Sadowa. 

Pani Małgorzata Majczyna dyrektor Biura Inwestycji i Remontów: 

- może być  to Osiedle ,Łódzka", jeżeli pan radny uważa, ze jest to bardziej precyzyjne 
określenie, 
- kwoty 15 tys. i 60 tys. złotych przeznaczone są  do opracowania dokumentacji i rozpoczęcia 

wypłaty odszkodowań, bo ponad 500 osób, będzie musiało otrzymać  odszkodowania, będą  też  
konieczne zmiany w księgach wieczystych i opłaty sądowe z tym związane. Przetarg 
rozstrzygnie koszt samej dokumentacji i jaka kwota zostanie na opłaty formalno-prawne. Nie 

można zrezygnować  z otrzymania odszkodowania. 

Pani Jadwiga Wójcik Przewodnicząca Komisji Polityki Gospodarczej i Spraw 

Mieszkaniowych poddała pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały. 

W wyniku głosowania, przy 6 glosach za, bez głosów przeciwnych i przy 3 głosach 

wstrzymujących, Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wraz z autopoprawką  
Prezydenta Miasta z dnia 15.04.2019 r. 

Pani Krystyna Czechowska Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Planowania 

poddała pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały. 

W wyniku głosowania, przy 5 glosach za, bez głosów przeciwnych, przy 2 głosach 

wstrzymujących, Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wraz z autopoprawką  
Prezydenta Miasta z dnia 15.04.2019 r. 
Opinia nr 38/8/19 



Punkt 6  
Zaopiniowanie projektu uchwal),  w sprawie zmiany budżetu miasta na 2019 rok wraz 
z autopoprawką  Prezydenta Miasta z dnia 15.04.2019 r. (KPGiSM, KBFiP)  

Pani Jadwiga Wójcik Przewodnicząca Komisji Polityki Gospodarczej i Spraw 
Mieszkaniowych poddała pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały. 
W wyniku głosowania, przy 6 glosach za, bez głosów przeciwnych, przy 3 glosach 
wstrzymujących, Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany 
budżetu miasta na 2019 rok wraz z autopoprawką  Prezydenta Miasta z dn.15.04.2019 r. 

Pani Krystyna Czechowska Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Planowania 
poddała pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały. 
W wyniku głosowania, przy 6 głosach za, bez glosów przeciwnych, przy 2 głosach 
wstrzymujących, Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany 
budżetu miasta na 2019 rok wraz z autopoprawką  Prezydenta Miasta z dn.! 5.04.2019 r. 
Opinia nr 39/8/19 

Punkt 7 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż  
niezabudowanej nieruchomości polożonei w Piotrkowie Trybunalskim przy 
ul. Regatowej. (1{PGiSM, KBFiP)  

Pan Piotr Gajda: Jak ma to być  podzielone? Jaka jest szerokość  działki? 
Pani Agnieszka Kosela: Nieruchomość  będzie przeznaczona do zbycia w drodze przetargu 
nieograniczonego i każdy może przystąpić  do przetargu. Nie posiadamy takich informacji, bo 
ewidencja gruntów nie posiada informacji dotyczących szerokości działek, tylko o ich 
powierzchni. 
Pan Piotr Gajda: Szerokość  działki rzutuje na to, czy można coś  postawić, czy nie. Jeżeli 
sprzedajemy bardzo wąską  działkę  to jest ona adresowana tylko i wyłącznie do osób, których 
nieruchomości przylegają  do tej działki i ich dobra wola będzie kupią, czy nie, cena zaniżona. 
Natomiast szerokość  działki rzutuje na to, że jeżeli można coś  tam pobudować  to wiadomo, że 
ktoś  będzie się  o to bił. Zawsze żądamy tej samej informacji szerokość, długość  działki i tego 
nigdy nie otrzymujemy, także prosiłbym o informację  o tej szerokości. 
Przewodnicząca Monika Tera poprosiła, żeby w przyszłości, zgodnie z życzeniem członków 
komisji, przygotowywać  informację  o długości i szerokości działek,. 
Pan Piotr Gajda: Chcę  wiedzieć  teraz, nad czym mam głosować, jaki jest w tym momencie 
sens sprzedaży tej działki? Działka może mieć  bardzo niską  cenę  i pod konkretną  osobę  może 
być  w tym momencie wystawiona. Jaka jest cena wyjściowa? 
Pani Agnieszka Kosela: Działka jest wystawiona do przetargu nieograniczonego, każdy może 
przystąpić  do tego przetargu. Dla tego terenu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego, który przewiduje budownictwo mieszkaniowe, działka swoja szerokością  nie 
odbiega od działek przyległych, które są  już  zabudowane budynkami mieszkalnymi 
jednorodzinnymi, poza tym jest możliwość  zabudowy budynkiem jednorodzinnym. Nie ma 
ceny, bo jest to pierwszy etap przygotowania działki do zbycia, czyli podjęcie przez Radę  
Miasta uchwały, dopiero jak uchwała zostanie podjęta zlecimy opracowanie operatu 
szacunkowego, który określi wartość  rynkową  tej nieruchomości. 
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Pan Piotr Gajda stwierdził, że na sesji Rady Miasta zapyta o szerokość  tej działki i poprosił, 
żeby w przyszłości przygotowywać  informacje odnośnie szerokości działek, które będą  
przedmiotem uchwał. 

Pani Jadwiga Wójcik Przewodnicząca Komisji Polityki Gospodarczej i Spraw 
Mieszkaniowych poddała pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały. 
W wyniku głosowania, przy 6 glosach za, bez głosów przeciwnych, przy 3 glosach 
wstrzymujących, Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż  niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim 
przy ul. Regatowej.  

Pani Krystyna Czechowska Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Planowania 
poddała pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały. 
W wyniku głosowania, przy 6 głosach za, bez glosów przeciwnych, przy 3 głosach 
wstrzymujących, Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż  niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim 
przy ul. Regatowej.  

Opinia nr 40/8/19 

Punkt 8  
Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji 
mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszącej przy zbie2u ulic Enereetyków 
i Kasztanowej w Piotrkowie Trybunalskim. (KPGiSM, KABPiIMK)  

Pan Jan Dziemdziora poprosił  przedstawicieli Pracowni Planowania Przestrzennego 
o omówienie tego punktu. 

Pan Paweł  Czajka dyrektor Pracowni Planowania Przestrzennego: Będziemy procedować  
w nowej ustawie, w tzw. specustawie mieszkaniowej lex deweloper, która była powołana do 
realizacji dwóch projektów mieszkaniowych: Mieszkanie Plus i Mieszkanie na Start (programy 
rządowe). Ustawa ta daleko wkracza w zagadnienia planistyki i w zagadnienia przestrzeni 
gminy, o ile do dzisiaj o tym gdzie zlokalizować  budynek mieszkaniowy decyduje plan 
miejscowy, jak go nie ma - decyzja o warunkach zabudowy, tak jest 3 forma, która pomija 
plany miejscowe, dopuszcza zabudowę  tego typu mieszkaniową  wraz z towarzyszącą  
infrastrukturą  na terenach, które są  wyznaczone w Studium, ewentualnie na terenach: 
pokolejowych, poprzemysłowych, powojskowych, terenów skarbu państwa. Ustawa ta będzie 
działać  przez najbliższe 10 lat, ustawa nakłada na Radę  podjęcie decyzji o lokalizacji takiej 
inwestycji. Jeżeli wszystkie punkty, które są  zawarte wart. 7 Gest ich 17) są  spełnione, wniosek 
jest uzasadniony. Przedstawiłem w uzasadnieniu całą  procedurę  do dnia dzisiejszego od daty 
wpłynięcia, poszczególne daty. Rozumiem, że dobrze byłoby, żebyśmy mogli zapoznać  się  
z tym wnioskiem, to poprosiłem, aby firma, która składa ten wniosek, jeżeli zajdzie taka 
potrzeba, zaprezentowała swój wniosek. Prezydent nie ma żadnej delegacji w tej ustawie do 
ustosunkowania się  do uwag, nie może negować  opinii, czy uzgodnień, natomiast jeżeli 
dojdziemy do postanowienia, że odmawiamy podjęcia uchwały to tylko są  dwie przesłanki. 
Pierwsza —jest niezgodna ze studium, a takiej przesłanki nie ma. 
Pan Piotr Olejnik kierownik Zespolu Planów Miejscowych i Analiz w Pracowni 
Planowania Przestrzennego: Druga uwaga, kontekst, który musi być  brany pod uwagę  przez 
Radę, to jest poziom zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych w mieście. Przez pryzmat tej 

 

9 

  



ustawy tylko te dwa elementy mogą  podlegać  jakiejkolwiek ocenie, która by powodowała 
odmowę  bądź  uchwalenie takiej uchwały. 
Pan Pawel Czajka dyrektor Pracowni Planowania Przestrzennego: Musielibyśmy 
stwierdzić, że zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych na terenie gminy Piotrków Trybunalski 
zostało już  dawno spełnione, natomiast nie podjęcie uchwały, a terminy mamy bardzo krótkie, 
wszystkie organy, które się  przy tym zajmują  łącznie z sądownictwem mają  określone w trybie 
przestrzeń  czasową  Gmina, Rada ma 60 dni na podjęcie uchwały od daty wpłynięcia 
wniosków. w uzasadnionych przypadkach jest możliwość  przesunięcia o te 30 dni, takowych 
przesłanek nie ma na dzisiaj, żeby można było podjąć  taką  delegację  czasową. W przypadku 
niepodjęcia żadnej uchwały wnioskodawca ma prawo w trybie art. 101, a w nawiązaniu do art. 
101 ustawy o samorządzie gminnym wnieść  zażalenie na bezczynność  organu jakim jest Rada 
i wtedy Wojewoda z urzędu podejmuje czynności, czyli przeprowadza całą  procedurę  od 
początku obciążając kosztami następnie gminę. 
Pan Jan Dziemdziora: W związku z tym, że w tym rejonie zamieszkuję  od kilku lat proszę, 
żeby pani Przewodnicząca zapytała, czy na sali są  mieszkańcy z tego rejonu. 
Pani Monika Tera odpowiedziała, że jest dwóch przedstawicieli. 
Pan Jan Dziemdziora: Chciałem zawiadomić, że do projektu tej uchwały w sposób szerszy 
ustosunkuję  się  na najbliższej Sesji Rady Miasta dlatego, ze jako badacz opinii społecznej 
wyemitowałem około 170 takich kwestionariuszy pytających o opinię  mieszkańców z tego 
rejonu. W tej chwili te opinie spływają  w formie sms-ów, e-maili, rozmów telefonicznych 
i stąd uważam, Ze na sesji przedstawię  wyniki tego swego rodzaju sondażu. 

Pan Piotr Gajda: Jakiej wysokości są  budynki, jaka ilość  osób przewidywana do 
zamieszkania, jaka jest relacja w stosunku do budynków już  istniejących? 
Pan Łukasz Wilczyński: Jestem autorem tej koncepcji, generalnie mówimy o 6 budynkach 
mieszkalnych wielorodzinnych z czego większość  jest budynkami o niewielkich gabarytach 
1-klatkowych, chodziło o znalezienie takiej formy, która będzie forrną  pośrednią  pomiędzy 
wielkogabarytowymi budynkami wielorodzinnymi, a budownictwem jednorodzinnym, 
zwartym. Chodziło o to, żebyśmy nie osiągnęli efektu przytłaczającego kompleksu, tylko 
budynków, które będą  miały w pewnym stopniu rozdrobioną  architekturę. Mówimy o 
budynkach od 4 do 5 kondygnacji, a w obrębie tego osiedla mamy łącznie, w zależności od 
wariantów przyjętych, wariantowanie odbywa się  pomiędzy ilością  kondygnacji, czy będziemy 
tylko budować  budynki 4-kondygnacyjne, czy 5-kondygnacyjne, mamy do dyspozycji od 176 
do 206 mieszkań. 
Pan Piotr Gajda: Jaka jest relacja w stosunku do zabudowy istniejącej? 
Pan Łukasz Wilczyński: Zgodnie ze specustawą  oparliśmy się  o punkt, który mówi nam o 
tym, że w promieniu 500 m, jeżeli znajduje się  istniejąca zabudowa mieszkalna wielorodzinna, 
to możemy uzyskać  takie parametry wysokościowe jak istniejących budynków, a więc w tym 
przypadku mówimy o 16,5 m wysokości. 
Pan Piotr Gajda: Osiedle na ul. Energetyków, w którym miejscu jest w stosunku do 
planowanej zabudowy? 
Pan Łukasz Wilczyński: Jest to od strony północnej, więc jeżeli chodzi o jakąkolwiek 
uciążliwość, to nie możemy mówić  o żadnego rodzaju zacienianiu, a jeżeli chodzi o odległości, 
to istniejące budynki wielorodzinne na południe od planowanej inwestycji są  między sobą  w 
odległości około 30 m., natomiast nasze osiedle w najmniejszym zbliżeniu to jest 55 metrów, 
od istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego. 

Pani Jadwiga Wójcik Przewodnicząca Komisji Polityki Gospodarczej i Spraw 
Mieszkaniowych poddała pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały. 
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W wyniku głosowania, przy 7 glosach za, bez głosów przeciwnych, przy 1 glosach 
wstrzymujących, Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie ustalenia 
lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszącej przy zbiegu ulic 
Energetyków i Kasztanowej w Piotrkowie Trybunalskim. 

Pani Monika Tera Przewodnicząca Komisji Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i 
Inwentaryzacji Mienia Komunalnego poddała pod głosowanie przedmiotowy projekt 

uchwały. W wyniku glosowania, przy 7 glosach za, bez głosów przeciwnych, przy 1 głosie 

wstrzymującym, Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie ustalenia 
lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszącej przy zbiegu ulic 
Energetyków i Kasztanowej w Piotrkowie Trybunalskim. 
Opinia Nr 25/7/19 

Punkt 9  
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie 
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w roku 2019 (KABPiIMK).  

Pan Piotr Gajda: Jak wygląda zabezpieczenie przeciw mułowe na „Sioneczku" ? Czy są  jakieś  
działania prowadzone profilaktyczne? 

Pan Adam Karzewnik Wiceprezydent Miasta: Zamierzamy dokonać  koszenia w okolicach 
brzegu, natomiast innych zabezpieczeń  przeciw mułowych nie znam. 

Pan Piotr Gajda: Są  technologie doprowadzające do tego, że ten muł  znika i jest czyste dno 
piaszczyste. Jak wygląda sytuacja zabezpieczeń  przez ratowników? 

Pan Marcin Masiarek kierownik Zespolu krytych pływalni OSiR: Zabezpieczenie 
ratownicze na kąpielisku „Sioneczko", tak jak w ubiegłym sezonie kąpielowym, będzie 
realizowane za pomocą  firmy zewnętrznej - zgodnie z wymogami i przepisami jest to minimum 
3 ratowników, w tym 1 ratownik z uprawnieniami sternika motorowego, żeby można było 
również  prowadzić  lustrację  kąpieliska z tafli zbiornika. 

Pan Piotr Gajda: Jak wygląda w mieście współpraca z WOPR? 

Pan Marcin Masiarek kierownik Zespołu krytych pływalni OSiR: Moim zdaniem 
pozytywnie, są  organizowane różne imprezy, m. in. familiada pływacka. Wydaje mi się, ze 
przynajmniej z mojej strony nie powinno być  zastrzeżeń, ale to jest moja opinia warto też  
zasięgnąć  opinii drugiej strony. 

Pan Piotr Gajda: Czy jest WOPR wykorzystywany na terenie Piotrkowa? Oprócz imprezy to, 
czy realizuje swoje statutowe zadania, czyli nadzór nad kąpiącymi się? 

Pan Marcin Masiarek kierownik Zespołu krytych pływalni OSiR: Moim zdaniem tak, 
Ośrodek Sportu i Rekreacji zatrudnia ratowników na umowę  o pracę. 

Pan Piotr Gajda: WOPR nie jest brany pod uwagę? 

Pan Marcin Masiarek kierownik Zespołu krytych pływalni OSiR: Nie jest, osoby, które są  
ratownikami są  członkami WOPR, także mamy pewną  wspólną  część. 
Pan Piotr Gajda: Jakie są  plany miasta w sprawie sterczących z wody, niedokończonych 
pomostów? Czy to maleńkie kąpielisko piaszczyste na Jez. Bugaj od strony wschodniej, także 
będzie objęte ochroną ? 
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Pan Adam Karzewnik Wiceprezydent Miasta: To nie jest kąpielisko, bo gdyby było, to 
trzeba byłoby podejmować  odpowiednie uchwały zgodnie z ustawą  Prawo wodne, natomiast to 
jest kąpielisko dzikie. Nie obejmiemy tego ochroną, natomiast jeśli chodzi o zagospodarowanie 
zbiornika, to przygotowujemy koncepcję  juz taką  bardziej szczegółową, dotyczącą  
zagospodarowania zbiornika Bugaj i wszystkie te elementy, o których Pan mówi, będą  ujęte. 
Nie wiem, czy będzie się  to jeszcze nadawało do czegokolwiek, czy też  trzeba będzie to 
zdemontować, ale to wyniknie później z projektu. 

Na pytanie radnego Piotr Gajda kiedy można spodziewać  się  konkretów pani Katarzyna 
Szokalska kierownik Biura Planowania i Rozwoju Miasta odpowiedziała, że trzy miesiące jest 
na opracowanie koncepcji, natomiast realizacja będzie w dalszych etapach. 

Pani Monika Tera Przewodnicząca Komisji Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i 
Inwentaryzacji Mienia Komunalnego poddała pod głosowanie przedmiotowy projekt 
uchwały. W wyniku głosowania, przy 5 glosach za, bez głosów przeciwnych, przy 2 głosach 
wstrzymujących, Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie określenia 
sezonu kąpielowego na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w roku 2019. 
Opinia Nr 26/7/19 

Punkt 10  
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego w roku 2019. (KABPiIMK)  

Pani Monika Tera Przewodnicząca Komisji Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i 
Inwentaryzacji Mienia Komunalnego poddała pod głosowanie przedmiotowy projekt 
uchwały. W wyniku glosowania, przy 7 glosach za, bez glosów przeciwnych, przy 1 glosie 
wstrzymującym, Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie wykazu 
kąpielisk na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w roku 2019. 
Opinia Nr 27/7/19 

Punkt 11  
Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie zmiany ulic w obwodzie Szkoty Podstawowej 
nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Piotrkowie Trybunalskim (KABPHMK).  

Pani Monika Tera Przewodnicząca Komisji Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i 
Inwentaryzacji Mienia Komunalnego poddała pod głosowanie przedmiotowy projekt 

uchwały. W wyniku glosowania, przy 6 głosach za, bez głosów przeciwnych, przy 2 glosach 

wstrzymujących, Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany ulic 

w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Piotrkowie 

Trybunalskim. 
Opinia Nr 28/7/19 

Punkt 12  
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany ulic w obwodzie Szkoty Podstawowej 
nr 3 im. Szarych Szeregów w Piotrkowie Trybunalskim(KABIMMK).  

Pani Monika Tera Przewodnicząca Komisji Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i 

Inwentaryzacji Mienia Komunalnego poddała pod głosowanie przedmiotowy projekt 



uchwały. W wyniku glosowania, przy 5 glosach za, bez głosów przeciwnych, przy 2 glosach 

wstrzymujących, Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany ulic 

w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Szarych Szeregów w Piotrkowie Trybunalskim. 
Opinia Nr 29/7/19 

Punkt 13  
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany ulic w obwodzie Szkoli/ Podstawowej 
nr 5 z oddziałami integracyjnymi im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Piotrkowie 
Trybunalskim. (KABPiIMK)  

Pani Monika Tera Przewodnicząca Komisji Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i 

Inwentaryzacji Mienia Komunalnego poddała pod głosowanie przedmiotowy projekt 

uchwały. W wyniku glosowania, przy 6 glosach za, bez glosów przeciwnych, przy 2 glosach 
wstrzymujących, Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany ulic 

w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 5 z oddziałami integracyjnymi im. Andrzeja Frycza 

Modrzewskiego w Piotrkowie Trybunalskim. 
Opinia Nr 30/7/19 

Punkt 14  
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany ulic w obwodzie Szkoły Podstawowej 
nr 8 im. Emilii Plater w Piotrkowie Trybunalskim. (KABPiIMK)  

Pani Monika Tera Przewodnicząca Komisji Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i 
Inwentaryzacji Mienia Komunalnego poddała pod głosowanie przedmiotowy projekt 

uchwały. W wyniku głosowania, przy 6 glosach za, bez głosów przeciwnych, przy 2 glosach 
wstrzymujących, Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany ulic 

w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 8 im. Emilii Plater w Piotrkowie Trybunalskim. 
Opinia Nr 31/7/19 

Punkt 15  
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany siedziby, likwidacji innej lokalizacji 
prowadzenia zajęć  dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zmiany ulic 
w obwodzie Szkoty Podstawowej nr 10 im. Mikołaja Reja w Piotrkowie Trybunalskim. 
(KABPiIMK)  

Pani Monika Tera Przewodnicząca Komisji Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i 
Inwentaryzacji Mienia Komunalnego poddała pod głosowanie przedmiotowy projekt 
uchwały. W wyniku glosowania, przy 6 głosach za, bez głosów przeciwnych, przy 2 glosach 
wstrzymujących, Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany 
siedziby, likwidacji innej lokalizacji prowadzenia zajęć  dydaktycznych, wychowawczych i 
opiekuńczych oraz zmiany ulic w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 10 im. Mikołaja Reja w 
Piotrkowie Trybunalskim. 

Opinia Nr 32/7/19 

Punkt 16  
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany ulic w obwodzie Szkoty Podstawowej 
nr 11 im. Henryka Sienkiewicza w Piotrkowie Trybunalskim. (KABPiIMK)  
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Pani Monika Tera Przewodnicząca Komisji Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i 
Inwentaryzacji Mienia Komunalnego poddała pod głosowanie przedmiotowy projekt 
uchwały. W wyniku głosowania, przy 4 glosach za, bez głosów przeciwnych, przy 2 glosach 
wstrzymujących, Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany ulic 
w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 11 im. Henryka Sienkiewicza w Piotrkowie Trybunalskim. 
Opinia Nr 33/7/19 

Punkt 17 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany adresu siedziby i ulic w obwodzie 
Szkoty Podstawowej nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Piotrkowie Trybunalskim. 
(KABPiIMK)  

Pani Monika Tera Przewodnicząca Komisji Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i 
Inwentaryzacji Mienia Komunalnego poddała pod głosowanie przedmiotowy projekt 
uchwały. W wyniku glosowania, przy 6 głosach za, bez głosów przeciwnych, przy 2 głosach 
wstrzymujących, Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany 
adresu siedziby i ulic w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w 
Piotrkowie Trybunalskim. 
Opinia Nr 34/7/19 

Punkt 18  
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany ulic w obwodzie Szkoty Podstawowej 
nr 13 im. Trybunału Koronnego w Piotrkowie Trybunalskim. (KABPiIMK)  

Pani Monika Tera Przewodnicząca Komisji Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i 
Inwentaryzacji Mienia Komunalnego poddała pod głosowanie przedmiotowy projekt 
uchwały. W wyniku głosowania, przy 6 glosach za, bez głosów przeciwnych, przy 2 głosach 
wstrzymujących, Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany ulic 
w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 13 im. Trybunału Koronnego w Piotrkowie Trybunalskim. 
Opinia Nr 35/7/19 

Punkt 19  
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany ulic w obwodzie Szkoty Podstawowej 
nr 16 im. Polskich Olimpijczyków w Piotrkowie Trybunalskim. (KABPiIMK)  

Pani Monika Tera Przewodnicząca Komisji Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i 
Inwentaryzacji Mienia Komunalnego poddała pod głosowanie przedmiotowy projekt 
uchwały. W wyniku glosowania, przy 5 glosach za, bez głosów przeciwnych, przy 2 glosach 
wstrzymujących, Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany ulic 
w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 16 im. Polskich Olimpijczyków w Piotrkowie 
Trybunalskim. 
Opinia Nr 36/7/19 

Punkt 20 
Zaopiniowanie projektu uchwali.,  w sprawie likwidacji technikum uzupełniającego, dla 
którego organem prowadzącym jest Miasto Piotrków Trybunalski. (KABPiIMK)  
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Pani Monika Tera Przewodnicząca Komisji Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i 

Inwentaryzacji Mienia Komunalnego poddała pod głosowanie przedmiotowy projekt 

uchwały. W wyniku głosowania, przy 4 glosach za, bez glosów przeciwnych, przy 2 głosach 

wstrzymujących, Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie likwidacji 

technikum uzupełniającego, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Piotrków 

Trybunalski. 
Opinia Nr 37/7/19 

Punkt 21  
Zaopiniowanie projektu uchwali" w sprawie likwidacji liceum profilowanego, technikum 

uzupełniającego, dla których organem prowadzącym jest Miasto Piotrków Trybunalski. 

(KABPiIMK)  

Pani Monika Tera Przewodnicząca Komisji Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i 

Inwentaryzacji Mienia Komunalnego poddała pod głosowanie przedmiotowy projekt 

uchwały. W wyniku głosowania, przy 5 glosach za, bez glosów przeciwnych, przy 2 glosach 

wstrzymujących, Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie likwidacji 

liceum profilowanego, technikum uzupełniającego, dla których organem prowadzącym jest 

Miasto Piotrków Trybunalski. 
Opinia Nr 38/7/19 

Punkt 22  
Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie likwidacji liceum profilowanego, technikum 
uzupełniającego, policealnej szkoty zawodowej, dla których organem prowadzącym jest 
Miasto Piotrków Trybunalski. (KABPiIMK)  

Pani Monika Tera Przewodnicząca Komisji Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i 
Inwentaryzacji Mienia Komunalnego poddała pod głosowanie przedmiotowy projekt 
uchwały. W wyniku glosowania, przy 5 głosach za, bez glosów przeciwnych, przy 2 głosach 
wstrzymujących, Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie likwidacji 
liceum profilowanego, technikum uzupełniającego, policealnej szkoły zawodowej, dla których 
organem prowadzącym jest Miasto Piotrków Trybunalski. 
Opinia Nr 39/7/19 

Punkt 23  
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie likwidacji uzupełniających liceów 
ogólnoksztalcacych, technikum uzupełniającego, zasadniczej szkoli,  zawodowej, dla 
których organem prowadzącym jest Miasto Piotrków Trybunalski. (KABPiIMK)  

Pani Monika Tera Przewodnicząca Komisji Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i 
Inwentaryzacji Mienia Komunalnego poddała pod głosowanie przedmiotowy projekt 
uchwały. W wyniku glosowania, przy 5 glosach za, bez głosów przeciwnych, przy 2 glosach 
wstrzymujących, Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie likwidacji 
uzupełniających liceów ogólnokształcących, technikum uzupełniającego, zasadniczej szkoły 
zawodowej, dla których organem prowadzącym jest Miasto Piotrków Trybunalski. 
Opinia Nr 40/7/19 

15 

 

 



Punkt 24  
Zaopiniowanie projektu uchwal),  w sprawie likwidacji liceum profilowanego, technikum 
uzupelniaiacego, policealnej szkoli,  zawodowej dla których organem prowadzącym jest 
Miasto Piotrków Trybunalski. (KABPiIMK)  

Pani Monika Tera Przewodnicząca Komisji Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i 
Inwentaryzacji Mienia Komunalnego poddała pod głosowanie przedmiotowy projekt 
uchwały. W wyniku glosowania, przy 5 głosach za, bez głosów przeciwnych, przy 2 głosach 
wstrzymujących, Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie likwidacji 
liceum profilowanego, technikum uzupełniającego, policealnej szkoły zawodowej dla których 
organem prowadzącym jest Miasto Piotrków Trybunalski. 
Opinia Nr 41/7/19 

Punkt 25  
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie likwidacji liceum profilowanego, 
uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, techników uzupelniajacych, policealnej 
szkoty zawodowej dla których organem prowadzącym jest Miasto Piotrków Trybunalski. 
(KABPiIMK)  

Pani Monika Tera Przewodnicząca Komisji Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i 
Inwentaryzacji Mienia Komunalnego poddała pod głosowanie przedmiotowy projekt 
uchwały. W wyniku glosowania, przy 5 głosach za, bez głosów przeciwnych, przy 2 glosach 
wstrzymujących, Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie likwidacji 
liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, 	techników 
uzupełniających, policealnej szkoły zawodowej dla których organem prowadzącym jest Miasto 
Piotrków Trybunalski. 
Opinia Nr 42/7/19 

Punkt 26  
Wydanie opinii w sprawie wynajęcia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony:  
- lokalu użytkowego polożonego w Piotrkowie Trybunalskim w budynkach przy  

ul. Stronczyńskiego 4, 
- garażu położnęgo w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Slowackiego 57.  

Pani Jadwiga Wójcik poinformowała, że wpłynęły dwa pisma z TBS Sp. z o.o. dotyczące 

wydania opinii w sprawie wynajęcia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony: 

lokalu użytkowego położonego w Piotrkowie Trybunalskim w budynkach przy 

ul. Stronczyńskiego 4, 
garażu położnego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Słowackiego 57. 

1. Lokal użytkowy przy ul. Stronczyńskiego 4 składa się  z jednego pomieszczenia i wc. 

Wyposażony jest w instalację  wodociągowo-kanalizacyjną  i instalację  elektryczną. Lokal 

wykorzystywany będzie na biuro firmy. 
Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych wydała opinię  pozytywną  
w sprawie wynajęcia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony lokalu użytkowego 

położonego w budynku na terenie posesji przy ulicy Stronczyńskiego 4 w Piotrkowie 

Trybunalskim o powierzchni użytkowej 21,24 m2. (DRM.0012.14.2019) 

Wynik głosowania: 9 głosów za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących. 
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2. Garaż  o powierzchni 15,00 m2  przy ul. Słowackiego 57 pomimo trzykrotnego ogłoszenia 

przetargu ustnego nieograniczonego nie został  wynajęty. 
Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych wydała opinię  pozytywną  
w sprawie wynajęcia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony garażu 

o powierzchni użytkowej 15,00 m2, położonego przy ulicy Słowackiego 57 w Piotrkowie 
Trybunalskim. (DRM.0012.15.2019) 
Wynik głosowania: 9 Rłosów za, bez Rłosów przeciwnych i wstrzymujących. 

Punkt 27 

Korespondencja kierowana do Komisji.  

Pani Monika Tera przekazała dalsze prowadzenie obrad Pani Sylwii Więcławskiej 

Wiceprzewodniczącej Komisji Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych. 
Komisje przyjęły do wiadomości odpowiedź  z dnia 26 marca 2019 r, dot. opłat 

adiacenckich z tytułu wybudowania kanalizacji sanitarnej ulicy Świerkowej, 

Kasztanowej, Zajęczej, Malinowej w Piotrkowie Trybunalskim. 
Pan Piotr Gajda: Osoby z tych ulic twierdzą, ze były zapewniane, ze nie będą  żadnych 

dodatkowych kosztów ponosić  z tytułu wybudowania tej kanalizacji i twierdzą, że było to 

realizowane ze środków Unii Europejskiej i miasto z tego tytułu na chwilę  obecną  czerpie 

pożytki i w związku z tym nie zgadzają  się  z tą  opinią. 
Pan Adam Karzewnik Wiceprezydent Miasta: To zostało sfinansowane z funduszy 
unijnych, dlatego ta opłata jest naliczana. Przypomnę, ze naliczamy tylko opłatę  w wysokości 

30 % wzrostu wartości, natomiast tam było przywołane moje nazwisko, dotyczące składania 

obietnic, że to nic nie będzie kosztowało, ale oczywiście ja się  do tego nie przyznaję, chociaż  
nigdy sam tam nie byłem i zawsze było kilka osób z urzędu, myśmy rozmawiali o przebiegu 
tej kanalizacji, w którym miejscu będzie usytuowana. Za budowę  sieci kanalizacyjnej nikt nie 
zapłacił  oprócz gminy, która korzystała ze środków unijnych, ale nigdy nie było mowy o tym, 
że nie dotyczy to opłaty adiacenckiej. Oczywiście dotyczy to wszystkich, nie tylko na ul. 
Malinowej, ale na wszystkich ulicach, tam gdzie była wybudowana kanalizacja i takie opłaty 
są  naliczane. 
Pan Piotr Gajda: Pan powiedział, że w związku z tym, ze ze środków unijnych. Jak by było z 
budżetu miasta, to by nie były naliczane opłaty adiacenckie ? 
Pan Adam Karzewnik Wiceprezydent Miasta: Ze środków publicznych, również  ze środków 
europejskich. 
Pan Piotr Gajda: Aż  30 % wartóści ? 
Pan Adam Karzewnik Wiceprezydent Miasta: Wzrostu wartości nieruchomości 
spowodowanej wybudowaniem czy to drogi, kanalizacji, infrastruktury generalnie. 
Pan Piotr Gajda: Jaka jest kwota? 
Pan Adam Karzewnik Wiceprezydent Miasta: Rzeczoznawca wycenia jaki jest wzrost dla 
danej nieruchomości. 

Komisje przyjęły do wiadomości pismo Towarzystwa Budownictwa Społecznego 
informujące o umowach zawartych na najem lokali mieszkalnych w gminnym zasobie 
mieszkaniowym w I kwartale 2019 roku., 
Komisje przyjęły do wiadomości pismo przedstawicieli lokatorów bloku przy ul. 
Sygietyńskiego skierowanie do Prezydenta Miasta dot. kaucji wpłaconej przez 
najemców lokali w tym bloku. 
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Pan Adam Karzewnik Wiceprezydent Miasta: W piśmie, które wysłaliśmy do pani opisana 
jest metoda wyliczenia zwrotu kaucji, każdy może sobie obliczyć  jaki dostanie zwrot. Kaucja 
się  należy wówczas, jeśli będzie dokument wpłaty tej kaucji. Nie rozumiem stanowiska o 
jakimś  szczególnym traktowaniu mieszkańców bloku przy ul. Sygietyńskiego, bo w ten sam 
sposób są  traktowani mieszkańcy w każdym innym budynku gminnym. 
Mieszkanka bloku przy ul. Sygietyńskiego: Nie mogę  się  zgodzić  z tym, że wszyscy są  
traktowani jednakowo, ponieważ  przygotowałam się  do tego, spojrzałam do umowy najmu jaką  
mają  lokatorzy na ul. Wroniej przy przejmowanych budynkach. Oni mają  w nowej umowie, 
sporządzonej jako tekst jednolity, zapisane prawo do zwrotu kaucji, natomiast dzisiaj 
przyniosłam swoją  umowę, żeby pokazać  jak wyglądają  nasze umowy. W § gdzie było wpisane, 
że mamy prawo do zwrotu kaucji jest to przekreślone i napisane, Ze nas to nie dotyczy i to co 
ja pisałam, to nie bez kozery dlatego, że niektórzy zostali przymuszeni. My mamy oryginalne 
umowy, one są  bardzo nieczytelne dlatego mam je ze sobą, żeby ktoś  zobaczył  jak one 
wyglądają. Na podstawie tych umów wiele osób, które by chciało dochodzić  kaucji nie będzie 
mogło tego zrobić, bo one są  nieczytelne, natomiast umowy, które są  na chwilę  obecną, są  
obowiązujące, na podstawie których zawiera się, melduje się  mieszkańców, wymeldowuje itd., 
mają  wykreśloną  kaucję. W poprzednim piśmie, w grudniu kierowanym, prosiłam o 
wyjaśnienie na jakiej podstawie te kaucje zostały wykreślone - takiej odpowiedzi my jako 
lokatorzy nie dostaliśmy. Ponowiliśmy swoje pytanie po raz kolejny, prosimy o to, żeby ta 
kaucja została przywrócona i jeżeli pan Prezydent jest zainteresowany to zaraz umowę  pokażę, 
bo ktoś  kto odpisuje nam na takie pismo powinien zajrzeć  do tych umów, zobaczyć  jak one 
faktycznie wyglądają, dlaczego ten zapis w ogóle został  wykreślony, bo to jest dla nas 
niezrozumiałe. 
A dlaczego piszę, że niektórzy zostali przymuszeni-ponieważ  tego tekstu jednolitego mój mąż  
nie podpisał  nigdy z tego względu, że miał  oryginalną  umowę  i powiedział, że nie podpisze 
czegoś  co nie jest zgodne z prawdą, bo wygląda na to, że my kaucji nie wpłaciliśmy. 
W momencie kiedy mąż  zmarł  iw 2010 roku wchodziłam jako główny najemca dostałam taki 
sam tekst jednolity, gdzie jest przekreślona zapis o wpłaconej kaucji i powiedziałam, że tego 
nie podpisze, więc pani w TBS powiedziała, że albo pani podpisze, albo nie dostanie pani 
umowy najmu. To jest szantaż  i tak wiele osób podpisało to, więc my nie chcemy niczego 
innego tylko na dzień  dzisiejszy, ponieważ  Państwo macie wszystkie oryginalne umowy 
każdego z lokatorów i my bardzo prosiłby, albo te umowy tam gdzie jest nieczytelnie, żeby 
były poprawione, jaka jest wysokość  płaconej kaucji, potwierdzony za zgodność  i niech to 
dostanie każdy lokator albo aneksem można przywrócić. 
Pani Elżbieta Sapińska Prezes TBS: W 2000 roku, kiedy TBS przejął  ten budynek nie 
przejęliśmy kaucji, te kaucje nie zostały przelane na konto TBS, więc musiały być  wykreślone 
- wykreśliliśmy, ponieważ  pieniądze do TBS nie wpłynęły, tak jak mamy pieniądze lokatorów, 
którzy zajmują  lokale gminne i one są  waloryzowane, ta waloryzacja nieraz przebiega poprzez 
sprawy sądowe i jeśli jest to w okresie inflacji wtedy lokator występuje na drogę  sądową  o 
wysokość  tej kaucji lub na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego przelicza się  tę  
kaucję, natomiast do TBS te kaucje nie wpłynęły w związku z tym nie mogły być  wpisane w 
tych umowach. 
Mieszkanka bloku przy ul. Sygietyńskiego: Kto tą  kaucję  do TBS, czy do miasta powinien 
przelać, przecież  blok był  przejmowany od skarbu państwa, w drodze darowizny, to jeżeli 
dostaje się  taki majątek za darmo i do tej pory czerpie się  z tego majątku zyski. to ktoś  kto 
przejmował, jeżeli były procedury takie, że ta kaucja powinna być  przez skarb państwa przelana 
do miasta to ktoś  tej procedury nie przypilnował  i nie dopełnił, więc trudno, żeby lokatorzy w 
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tej chwili byli pokrzywdzeni. Myśmy przez tyle lat o tą  kaucję  się  nie dochodzili, ale z tego 
względu, że my czynimy też  starania o wykup tych mieszkań, a poza tym ktoś  umiera zostaje 
spadkobierca i z czym on pójdzie do sądu, jeżeli nie ma? Nie miałam umowy oryginalnej, bo 
nie wiem co się  z nią  stało i z TBS dostałam umowę  potwierdzoną  za zgodność  z oryginałem. 
Chcemy, żeby wszyscy lokatorzy dostali obecnie umowy te stare poprawione, żeby było widać  
jakiej wysokości była wpłacona kaucja. Oryginalne dokumenty są  w TBS, czy wmieście. 
Pani Jadwiga Wójcik: Czy pani ma pokwitowanie? 
Mieszkanka bloku przy ul. Sygietyńskiego: Nie mam. 
Pani Jadwiga Wójcik: To o czym my mówimy, pani Prezes wyraźnie powiedziała, takie 
kaucje w ogóle nie wpłynęły do TBS, tylko na drogę  sądową  możecie występować, j ezeli macie 
dokumenty na takie wpłaty to jest szansa. 
Pan Piotr Gajda: Czy w TBS są  jakieś  mieszkania przejmowane przez osoby bez kaucji? 
Pani Elżbieta Sapińska prezes TBS: Kaucji nie wpłacają  lokatorzy lokali socjalnych. 
Pan Piotr Gajda: Czy to są  lokale socjalne, te które na ul. Sygietyńskiego? 
Pani Elżbieta Sapińska prezes TBS: Na ul. Sygietyńskiego nie ma żadnego lokalu socjalnego. 
Pan Piotr Gajda: Możemy założyć, że te mieszkania są  obciążone kaucją  przez każdą  osobę, 
która przejmuje to mieszkanie. Musiała być  kaucja wpłacona, miasto przejęło budynki, czyli 
wzbogaciło się  o znaczne mienie, w związku z tym przejęło całe dobrodziejstwo inwentarza 
związanego z tymi budynkami. Ci ludzie wpłacili konkretne pieniądze i sobie nie wyobrażam 
ktoś  nie dopatrzył  tego faktu, że przejmując od skarbu państwa nie zażądano rozliczenia kaucji, 
ale trudno żeby za to odpowiedzialność  ponosili mieszkańcy. Jeżeli kaucje zostały ustalane, 
każdy z tych mieszkańców pod rygorem przysięgi sądzę, że potwierdzi to, czy wpłacał, czy nie. 
Jeżeli wiemy, że na terenie miasta tego typu obiekty nie mogą  funlccjonować, być  przejęte przez 
mieszkańca bez płacenia kaucji, więc to są  już  dywagacje bezprzedmiotowe. Uważam, że jeżeli 
teraz odmawiamy Państwu zrealizowania ich prośby to jest to klasyczne oszustwo. 
Pani Jadwiga Wójcik: Panie Piotrze, kiedyś  było tak praktykowane, że niektóre bloki były 
przydzielane i tej kaucji ludzie nie wpłacali. W 2010 roku zamieniłam się  na mieszkanie na tym 
samym osiedlu tylko pod innym adresem. Okazało się, że poprzedniczka nie miała wpłaconej 
kaucji i ja uiszczałam tą  kaucję, więc były takie sytuacje i nie można generalizować. 
Pan Piotr Gajda zaproponował, żeby wystąpić  do podmiotu przekazującego te budynki o 
sprawdzenie, czy kaucje były wpłacone, czy nie. Jeżeli kaucje były wpłacone, to chyba jakieś  
dokumenty są  zachowane, TBS powinien profesjonalnie przejąć  ten obiekt, czyli wiedzieć  jakie 

ciążą  na nim zobowiązania. 
Pan Adam Karzewnik Wiceprezydent Miasta: Nie mówimy, że absolutnie nie wypłacimy 

kaucji. Ktoś  kto będzie miał  dowód, że taka kaucja była wpłacana będzie mógł  dochodzić  
zwrotu kaucji. Natomiast nie można powiedzieć, że ktoś  z gminy nie dopełnił  takiego 

obowiązku przejmując te nieruchomości, być  może, że wtedy do zakładu pracy nie wpłacało 

się  kaucji, przekazujący przekazał  bez kaucji, w związku z tym TBS nie dostał  tej kaucji na 

swoje konto, w związku z tym podpisuje takie umowy. 
Mieszkanka bloku przy ul. Sygietyńskiego: Po udowodnieniu - jak mają  udowodnić  
niektórzy lokatorzy, gdzie umowy są  nieczytelne. TBS jest w posiadaniu wszystkich umów, w 
umowie jest pieczątka zakładu pracy, potwierdzamy wpłaconą  kaucję  w takiej wysokości. 

Problem jest taki, że ta kaucja nie została przekazana przy przejmowaniu bloku i to nie jest 
wina lokatorów i my tu naprawdę  nie domagamy się  niczego innego, tylko jeżeli nie aneksem 
to bardzo prosimy o umowy oryginalne, żeby one były potwierdzone za zgodność  z oryginałem 

i każdy lokator, żeby to dostał. 
Pani Elżbieta Sapińska prezes TBS: Umowy oryginalne, o których pani mówi, nie są  
umowami TBS i mieszkańców, to są  umowy Państwa zakładu pracy, które podpisywał  ktoś  w 
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zakładzie pracy, więc my nie możemy potwierdzić  za zgodność  z oryginałem żadnej umowy, 
której nie wytworzyliśmy, ponieważ  to nie są  nasze umowy. 
Pan Piotr Gajda: Umówmy się, że strony dokładnie przyjrzą  się  zagadnieniu. Pani 
Przewodnicząca dobrze przygotuje materiały i na następną  komisję  pod obrady jako punkt 
wprowadzamy. To musi być  rozpatrzone, bo jeżeli umowy są  to nie rozumiem, dlaczego nie 
mogą  być  poświadczone mieszkańcom. Na podstawie tych umów przejęliśmy mienie i w tym 
momencie jest kontynuacja. 
Pan Andrzej Kacperek Wiceprezydent Miasta: Nieporozumieniem jest wypowiedź  pana 
radego Gajdy jakoby na podstawie umów najmów gmina przejęła to mienie, jest to oczywista 
nieprawda. Gmina nabyła tą  zabudowaną  nieruchomość  w wyniku umowy cywilno-prawnej 
aktu notarialnego, umową  darowizny, a w tejże umowie nawet nie ma wzmianki na temat 
ewentualnej kaucji, czy też  prawa mieszkańców do zwrotu tejże kaucji. 
Pan Piotr Gajda: Miasto przejęło majątek wraz zobowiązaniami z tego wynikającymi, czyli 
przejęło mieszkańców, którzy zasiedlają  ten budynek. Ci mieszkańcy zasiedlili go na podstawie 
sporządzonych stosownie umów w odpowiednim momencie i te umowy obowiązują. Nikt tych 
umów w tym momencie nie wypowiedział  im, te umowy, które z zakładem pracy zostały 
podpisane przeszły jak gdyby z całym majątkiem. Na podstawie tych umów sporządzone 
zostały następnie umowy najmu dla mieszkańców tego budynku. 
Pan Andrzej Kacperek Wiceprezydent Miasta: Chcę  zwrócić  uwagę  na jeden fakt, otóż  
umowy najmu są  umowami cywilno-prawnymi i trudno szukać  kompetencji dla Prezydenta, 
czy Państwa radnych, aby na tej sali te kwestie rozstrzygać. Ewentualne spory póki co, należą  
do właściwość  sądów powszechnych i w przypadku sporu zainteresowani będą  mogli 
dochodzić  swoich praw dotyczących prawa do zwrotu kaucji mieszkaniowej, natomiast my w 
postępowaniu administracyjnym nie będziemy o tym rozstrzygać, bo nikt z nas nie znajdzie 
przepisu prawa materialnego obowiązującego, który daje kompetencje organowi administracji 
publicznej do rozstrzygania tych kwestii. 
Pani Sylwia Więclawska: Czy próbowała pani dotrzeć  do oryginałów tych umów poprzez 
archiwum? 
Mieszkanka bloku przy ul. Sygietyńskiego: Te umowy są  dlatego, że była sprawa jednej 
z lokatorów o eksmisję  w sądzie i to nikt inny jak właśnie TBS przedstawił  tą  umowę  zawartą  
pomiędzy nami, a przedsiębiorstwem państwowym do sądu, więc jest w posiadaniu tych umów, 
natomiast nie była przedstawiona obecna umowa z TBS, gdzie jest wykreślona kaucja, bo 
zostało to zrobione w sposób nie do końca zgodny z prawdą. Chciałam podziękować  wszystkim 
radnym, którzy na sesji Rady Miasta wysłuchali z zainteresowaniem tego naszego 
oświadczenia odczytanego przez panią  Wiesławę  Olejnik i my bardzo prosiliśmy o to, bo ten 
konflikt się  nigdy nie rozwiąże i my też  nie dochodziliśmy nie wiadomo czego, tylko chcieliśmy 
spotkania pana Wojewody, Prezydenta i ciągle słyszeliśmy, że panu Prezydentowi nie wypada 
narzucać  panu Wojewodzie organizacji takiego spotkania. Wystąpcie Państwo radni z apelem, 
żeby pan Wojewoda zorganizował  takie spotkanie i sobie to wszystko wyjaśnimy, bo umowa 
cywilna jest pod dwoma stronami panem Wojewodą  i panem Prezydentem. 
Pani Sylwia Więclawska: Poprosimy o kopię  pisma, jeżeli pani wystosuje pismo do TBS, to 
prosimy do wglądu komisji i będziemy dalej procedować. 
Mieszkanka bloku przy ul. Sygietyńskiego: To nie TBS przejmował  od skarbu państwa, tylko 
przejmowało miasto, a miasto później przekazało w administracje TBS-wi. Właścicielem 
naszych mieszkań  nadal jest gmina, więc nie można przerzucać  odpowiedzialności pomiędzy 
gminą  i TBS kto nie zadbał  to, żeby kaucja wróciła tu gdzie powinna wrócić, a może przy 
darowiźnie tej kaucji nikt nie musiał  zwracać, bo dostali cały majątek, właśnie miasto. 
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Punkt 28 
Sprawy różne. 

Pani Krystyna Czechowska zapytała radnego Łukasza Janika, czy podpisze się  na liście, czy 
ma być  zapis w protokole informujący o tym, że się  spóźnił  i brał  udział  w głosowaniach oraz 
nie wyraził  zgody na złożenie podpisu na liście. 
Pan Łukasz Janik odpowiedział, że nie wyraża zgody na złożenie podpisu na liście. 
Pan Piotr Gajda: Czy zbieg ul. Krakowskie Przedmieście z Al. Kopernika to jest 
skrzyżowanie, czy nie? Jeżeli jest skrzyżowanie, to jeżeli zamontowane zostały w Al. 
Kopernika światła, to na jakiej podstawie mają  się  włączać  do ruchu osoby zjeżdżające od 
strony północnej w ul. Krakowskie Przedmieście? Jakie przepisy regulują  włączanie się  do 
ruchu osób? 
Pani Monika Tera: Proponuję  zadać  pytanie na sesji kiedy będzie przedstawiciel Policji. 
Proszę  złożyć  zapytanie na piśmie lub interpelację  w tej kwestii. 
Na pytanie pana Lecha Kaźmierczaka, czy na maszcie zamkowym będzie ponownie założona 
flaga padła odpowiedź  twierdząca. 
Pani Wiesława Olejnik: 

mieszkańcy ul. Zalesickiej zapytują  w sprawie postawionego masztu, czy można zlecić  
takie badania, czy mamy wiedzę  jak ten maszt oddziałuje na środowisko, na nich 
samych? 
mieszkaniec z ul. Chrobrego zwrócił  się  z zapytaniem o status prawny tej ulicy. 
Mieszkaniec chciałby, żeby dostawiono, albo domalowano znak, kopertę  dla osób 
niepełnosprawnych. 

Pan Adam Karzewnik Wiceprezydent Miasta: 
Badanie emisji z takich masztów jest wymagane przy wydawaniu pozwolenia na 
budowę, ale różne rzeczy mogą  się  dziać, mogą  dokładać  mocy. WICIS może takiej 
kontroli dokonać, jest to uciążliwe, ale to jest instytucja, która takie kontrole może 
przeprowadzić  na wniosek. Można napisać  wniosek do WIOS o przeprowadzenie 
kontroli, jeśli tam coś  faktycznie było robione z mocą  tych anten. 
Jeśli chodzi o ul. Chrobrego to sama ulica, miejsce postojowe to mogą  być  dwie różne 
własności ulica może być  gminna, ale miejsca postojowe na terenie spółdzielni. 

Pan Jan Dziemdziora: 
W mieście występuje deficyt miejsc postojowych, a to skutkuje tym, że nie zawsze 
parkujemy w miejscach wyznaczonych, albo zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Funkcjonariusze Straży Miejskiej dość  aktywnie wykonują  swoje czynności w zakresie 
właściwego parkowania. Czy ta aktywność  wynika z faktu, że mieszkańcy coraz 
częściej takie zgłoszenia i prośby o interwencje kierują? 
W nawiązaniu do dyskusji w sprawie bloku przy ul. Sygietyńskiego i faktu, że na 
ostatniej sesji pani Wiceprzewodnicząca Wiesława Olejnik odczytała Apel 
mieszkańców z ul. Sygietyńskiego - czy w tym zakresie mamy zamiar wywołać  
postulowane spotkanie Wojewody, Prezydenta Miasta i przedstawicieli mieszkańców? 

Pan Jacek Hofman Komendant Straży Miejskiej: Pan radny ma rację, ten deficyt miejsc 
parkingowych występuje, ale nie oznacza to, że kierowcy, którzy nie stosują  się  do znaków 
oznaczających „zakaz zatrzymywania" przede wszystkim postoju, parkowania w obrębie 
skrzyżowań, przejść  dla pieszych, nie popełniali wykroczenia. Brak miejsca parkingowego nie 
jest wystarczającym wytłumaczeniem popełnianego wykroczenia, tak samo jak pośpiech w 
przekraczaniu prędkości. Jak wynika co roku z informacji Państwu  przedstawianych sprawy 
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parkowania stanowią  największą  grupę  interwencji, przede wszystkim tych zgłaszanych przez 
samych mieszkańców, tak jak i w tym przypadku. Na pewno więcej kontroli jest na terenie 
Starego Miasta, a to wiąże się  z tym, że pewne granice zostały przez kierowców przekroczone. 
Mieszkańcy zwracają  uwagę, że w strefie płatnego parkowania kierowcy wykorzystują  miejsca, 
które nie są  objęte tą  płatnością, a to dotyczy także miejsc objętych zakazem zatrzymywania 
i postoju. 
Pani Wiesława Olejnik, w sprawie mieszkańców ul. Sygietyńskiego: Pewnego rodzaju 
działania się  toczą, miałam okazję  rozmawiać  z panem Sekretarzem Miasta, jestem przed 
rozmową  z panami Prezydentami. Z informacji, którą  otrzymałam na chwilę  obecną  to jakby 
ze strony miasta takiego wniosku do Wojewody nie będzie, natomiast może być  od strony 
radnych. Wiem, że takie intencje ze strony mieszkańców zresztą  wyrażone w tym piśmie na 
sesji były, więc póki co rozmowy trwają  i staram się  do takiego spotkania doprowadzić  
i szukam jakby sojuszników w tym, ale za szybko żeby to powiedzieć  już  dzisiaj. 

Na tym protokół  zakończono. 

Przewodnicząca Komisji 
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Protokół  sporządziły: 

Monika Mróz Valja 
Beata Szulc 22,2k zet  
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Polityki Gospodarczej i Spraw 

Mieszkaniowych 

iga Wójcik 
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