
DRM.0012.7.15.2019

Protokol Nr 17/19
z posiedzenia Komisji Administracji, Bezpieczenstwa Publicznego 

i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego w dniu 16 grudnia 2019 roku, w Urz^dzie 
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, Pasaz Karola Rudowskiego 10, w sali nr 1,

w godzinach od 14.00 do 14.30

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

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

W posiedzeniu uczestniczyli takze:
1. Andrzej Kacperek - I zast^pca Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
2. Adam Karzewnik - II zast^pca Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
3. Barbara Krol - kierownik Ref. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska
4. Jacek Hofman - Komendant Strazy Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim
5. Ryszard Zak - Dyrektor Zarz^du Drog i Utrzymania Miasta
6. Dorota Kosterska - kierownik Ref. Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
7. Krzysztof Michalski - kierownik Ref. Zarz^dzania Kryzysowego i Obrony

Obradom przewodniczyla Pani Monika Tera - Przewodnicz^ca Komisji Administracji, 
Bezpieczenstwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego.

I. Przewodnicz^ca obrad pani Monika Tera stwierdzila, ze w chwili rozpocz^cia 
posiedzenia na sali jest obecnych 9 czlonkow Komisji Administracji, 
Bezpieczenstwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego, co stanowi 
quorum i obrady sq prawomocne

II. Proponowany porzqdek dzienny posiedzenia:

1) Sprawozdanie z realizacji uchwal podj^tych przez Rad$ Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego za I polrocze 2019 roku - material w wersji elektronicznej, wersja 
papierowa do wglqdu w Biurze Rady Miasta.
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2) Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie przekazania Policji srodkow finansowych 
z przeznaczeniem na rekompensat$ pieni^zn^ dla policjantow za ponadnormatywny 
czas sluzby.

3) Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na zawarcie porozumienia 
mi^dzygminnego pomi^dzy Miastem Piotrkow Trybunalski i Gmin^ Grabica w zakresie 
lokalnego transportu zbiorowego.

4) Opracowanie planu Pracy Komisji na I polrocze 2020 r.
5) Korespondencja kierowana do Komisji.
6) Sprawy rozne.

Przewodniczaca Komisji wprowadzila nastenuiace autopoprawki:
W punkcie 4 Zaopiniowanie projektu uchwaly zmieniaj^cej uchwaly w sprawie wysokosci 
stawek oplat za zaj^cie 1 m2 pasa drogowego drog, ktorych zarz^dc^ jest Prezydent Miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego.
W punkcie 5 Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie uchylenia Uchwaly 
Nr XXXVII/649/09 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 maja 20009 roku w 
sprawie ustalenia urz^dowych cen za przewozy taksowkami osobowymi na terenie Miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego.
W punkcie 6 Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie uchwalenia Programu zapobiegania 
przest^pczosci oraz ochrony bezpieczehstwa obywateli i porz^dku publicznego na rok 2020 
pn. „Bezpieczne Miasto 2020”.
W punkcie 7 Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie wyboru metody ustalania oplaty 
i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W wyniku glosowania Komisja, przy 9 glosach za, bez glosow przeciwnych i wstrzymuj^cych, 
przyj^la porz^dek w nast^puj^cej wersji:

1) Sprawozdanie z realizacji uchwal podj^tych przez Rad$ Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego za I polrocze 2019 roku - material w wersji elektronicznej, wersja 
papierowa do wg4du w Biurze Rady Miasta.

2) Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie przekazania Policji srodkow finansowych 
z przeznaczeniem na rekompensat^ pieni^zn^ dla policjantow za ponadnormatywny 
czas sluzby.

3) Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na zawarcie porozumienia 
mi^dzygminnego pomi^dzy Miastem Piotrkow Trybunalski i Gmin^ Grabica w zakresie 
lokalnego transportu zbiorowego.

4) Zaopiniowanie projektu uchwaly zmieniaj^cej uchwaly w sprawie wysokosci 
stawek oplat za zajfcie 1 m2 pasa drogowego drog, ktorych zarz^dc^ jest Prezydent 
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

5) Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie uchylenia Uchwaly 
Nr XXXVII/649/09 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 maja 20009 
roku w sprawie ustalenia urz^dowych cen za przewozy taksowkami osobowymi na 
terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
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6) Zaopiniowanie projektu uchwaty w sprawie uchwalenia Programu zapobiegania 
przest^pczosci oraz ochrony bezpieczenstwa obywateli i porz^dku publicznego na 
rok 2020 pn. „Bezpieczne Miasto 2020”.

7) Zaopiniowanie projektu uchwaiy w sprawie wyboru metody ustalania oplaty 
i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

8) Opracowanie planu Pracy Komisji na I poirocze 2020 r.
9) Korespondencja kierowana do Komisji.
10) Sprawy rozne.

Punkt1
Sprawozdanie z realizacji uchwai podj^tych przez Rad^ Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego za I poirocze 2019 roku.
Komisja przyj^ia Sprawozdanie do wiadomosci.

Punkt 2
Zaopiniowanie projektu uchwaty w sprawie przekazania Policji srodkow finansowych 
z przeznaczeniem na rekompensaty pientyzn^ dla policjantow za ponadnormatywny czas 
sluzby.

W wyniku gtosowania, przy 9 giosach za, bez giosow przeciwnych 
i wstrzymuj^cych, Komisja zaopiniowaia pozytywnie projekt uchwaty w sprawie przekazania 
Policji srodkow finansowych z przeznaczeniem na rekompensaty pientyzn^ dla policjantow za 
ponadnormatywny czas sluzby.

Punkt 3
Zaopiniowanie projektu uchwaty w sprawie wyrazenia zgody na zawarcie porozumienia 
mtydzygininnego pomtydzy Miastem Piotrkow Trybunalski i Gmin^ Grabica w zakresie 
lokalnego transportu zbiorowego.

W wyniku glosowania, przy 9 giosach za, bez giosow przeciwnych 
i wstrzymuj^cych, Komisja zaopiniowala pozytywnie projekt uchwaty w sprawie wyrazenia 
zgody na zawarcie porozumienia mtydzygminnego pomtydzy Miastem Piotrkow Trybunalski 
i Gmin^ Grabica w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

Punkt 4
Zaopiniowanie projektu uchwaty zmieniaj^cej uchwaty w sprawie wysokosci stawek opiat 
za zaj^cie 1 m2 pasa drogowego drog, ktorych zarz^dc^ jest Prezydent Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego.

W wyniku glosowania, przy 9 giosach za, bez giosow przeciwnych 
i wstrzymuj^cych, Komisja zaopiniowala pozytywnie projekt uchwaty zmieniaj^cej uchwaty 
w sprawie wysokosci stawek opiat za zaj^cie 1 m2 pasa drogowego drog, ktorych zarz^dc^ jest 
Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
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Punkt 5
uchyleniaprojektu uchwaly sprawie UchwalyZaopiniowanie

Nr XXXVII/649/09 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 maja 20009 roku 
w sprawie ustalenia urz^dowych cen za przewozy taksowkami osobowymi na terenie 
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

w

W wyniku giosowania, przy 9 glosach za, bez glosow przeciwnych 
i wstrzymuj^cych, Komisja zaopiniowala pozytywnie projekt uchwaly w sprawie uchylenia 
Uchwaly Nr XXXVII/649/09 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 maja 20009 
roku w sprawie ustalenia urz^dowych cen za przewozy taksowkami osobowymi na terenie 
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Punkt 6
Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie uchwalenia Programu zapobiegania 
przest^pczosci oraz ochrony bezpieczehstwa obywateli i porz^dku publicznego na rok 
2020 pn. „Bezpieczne Miasto 2020”.

W wyniku glosowania, przy 8 glosach za, bez glosow przeciwnych 
i 1 glosie wstrzymuj^cym, Komisja zaopiniowala pozytywnie projekt uchwaly w sprawie 
uchwalenia Programu zapobiegania przest^pczosci oraz ochrony bezpieczehstwa obywateli 
i porz^dku publicznego na rok 2020 pn. „Bezpieczne Miasto 2020”.

Punkt 7
Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie wyboru metody ustalania oplaty 
i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Pan Konrad Czyzyhski: Dostalem tak^ informacj$ ze Zgierza, ze otwarto ofert$ na odbior 
zagospodarowanie odpadow komunalnych. Miasto bylo przygotowane na 12.920 tys. zlotych 
brutto. Wplyn^ty do miasta 3 oferty. Najtahsza oferta - 18.993,044 tys. zlotych, kolejna 
23.284,000,00 tys. zlotych i ostatnia 21.949,880,00 tys. zlotych. Jest to 28 zl na mieszkahca 
Zgierza.

W wyniku glosowania, przy 7 glosach za, bez glosow przeciwnych 
i 2 glosach wstrzymuj^cych, Komisja zaopiniowala pozytywnie projekt uchwaly w sprawie 
wyboru metody ustalania oplaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Punkt 8
Opracowanie planu Pracy Komisji na I polrocze 2020 r.
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Plan Pracy
Komisji Administracji, Bezpieczenstwa Publicznego 

i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego 
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

na I polroeze 2020 roku

STYCZEN
1. Sprawozdanie z prac Komisji Bezpieczenstwa i Porz^dku za 2019 rok.

LUTY
1. Informacja z dzialalnosci Komendy Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej za rok 2019.
2. Ocena stanu bezpieczenstwa i porz^dku publicznego miasta Komendy Miejskiej Policji za 2019 r.
3. Informacja z dzialalnosci Strazy Miejskiej za 2019 r.

MARZEC
1. Sprawozdanie z programu zapobiegania przest^pczosci oraz ochrony bezpieczenstwa obywateli 
i porz^dku publicznego „Bezpieczne Miasto 2019”.
2. Informacja z dzialalnosci Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego za rok 2019.

KWIECIEN
1. Sprawozdanie z realizacji 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, za 2019 rok.

MAJ
1. Sprawozdanie z dzialalnosci Powiatowego Lekarza Weterynarii za 2019 r.

2. Sprawozdanie z wykonania budzetu miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2019 rok.
3. Sprawozdanie o ksztaltowaniu si$ Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego za 2019 rok.

CZERWIEC
1. Opracowanie planu pracy Komisji na II polroeze 2020 r.

Na biez^co sprawy wynikajejee z zakresu dzialalnosci Komisji.

W wyniku glosowania. przy 9 glosach za, bez glosow przeciwnych i wstrzymuj^cych, 
Komisja przyj^la plan pracy Komisji na II polroeze 2020 r.

Punkt 9
Korespondencja kierowana do Komisji.

Pan Bogumil Pecina odczvtal korespondencie kierowana do Komisji:
• Komisja zapoznala si? i przyj?la do wiadomosci odpowiedz na pismo mieszkanki, ktora 

zostala udzielona przez Sekretarza Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w dniu 19 
listopada 2019 roku, dot. budowy ci^gu pieszo-rowerowego na ul. Wschodniej.
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• Komisja zapoznala si$ i przyj^la do wiadomosci odpowiedz na pismo Piotrkowskiej 
Spoidzielni Mieszkaniowej z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie rozwi^zania problemu 
podrzucania odpadow komunalnych do pojemnikow znajduj^cych si^ na terenie PSM 
przez osoby zamieszkuj^ce poza Piotrkowem Trybunalskim. Odpowiedz zostala 
udzielona przez II Zast^pc^ Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego pismem 
z dnia 22 listopada 2019 r. , znak: IGO.6232.98.2019

• Komisja zapoznala si$ i przyj^la do wiadomosci pismo Kierownika Przychodni NZOZ 
„Twoje Zdrowie” z dnia 27 listopada 2019 roku dot. ustosunkowania si$ do problemu 
dotarcia pacjentow do placowki ze wzgl^du na utrudnienia zwi^zane z zakazem 
zatrzymywania si? i postoju na ul. Lodzkiej.

• Komisja zapoznala si? i przyj?la do wiadomosci uzupelnienie wniosku mieszkanca 
z dnia 21 listopada 2019 roku o rozwazenie mozliwosci wprowadzenia calkowitego 
zakazu palenia tytoniu i e-papierosow w Parku im. ks. Jozefa Poniatowskiego i 
w Parku sw. Jana Pawla II w Piotrkowie Trybunalskim oraz z odpowiedzi^ udzielon^ 
w dniu 5 grudnia 2019 roku przez II zast?pc? Prezydenta Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego.

PunktlO
Sprawy rozne.
Pan Sergiusz Stachaczyk poruszyl spraw? odnosnie oznakowania, poprzez ograniczenie 
pr?dkosci jazdy w obu kierunkach na ul. Kasztelanskiej.

Pani Monika Tera poprosila, aby to ustalic i rozstrzygn^c.
Pan Rafal Czajka skierowal swoj^ prosb? do pana Prezydenta o napraw? dziury przy ZSP nr 3 
kolo parkingu w imieniu pracownikow i mlodziezy dojezdzaj^cych samochodami.

Na tym protokol zakonczono.

Przewodniczqca 
Komisji Administracji 

Bezpieczenstwa Publicznego 
i Inwentaryzacji Miefaia Komunalnego

nika Tera

Protokolowala:

Monika Mroz ^
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