
Protokol Nr 14/19
z posiedzenia Komisji Administracji, Bezpieczenstwa Publicznego 

i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego w dniu 28 pazdziernika 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:
1. Monika Tera - Przewodnicz^ca Komisji
2. Bogumii P^cina - Wiceprzewodnicz^cy Komisji
3. Dariusz Cecotka
4. Rafal Czajka
5. Konrad Czyzynski
6. Ludomir Pencina
7. Jan Dziemdziora
8. Andrzej Piekarski
9. Sergiusz Stachaczyk

W posiedzeniu uczestniczyli takze:
1. Andrzej Kacperek Wiceprezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
2. Adam Karzewnik Wiceprezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
3. Bogdan Munik Sekretarz Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
4. Agata Wypych - Kierownik ZDiUM,
5. Jacek Hoffman - Komendant Strazy Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim
6. Ilona Patyk - Kierownik Ref. Kultury, Sportu i Promocji Miasta
7. Barbara Krol - Kierownik Ref. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska

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) Przyjqcie protokolu z posiedzenia Komisji Administracji, Bezpieczenstwa Publicznego 
i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego w dniu 23 wrzesnia 2019 r.

2) Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie zmiany uchwaly Nr X/l 54/19 Rady Miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie zamiaru likwidacji 
Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Prochnika w Piotrkowie 
Trybunalskim, zlokalizowanej w Piotrkowie Trybunalskim, Rynek Trybunalski 2 oraz 
zamiaru dokonania zmian w statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama
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Prochnika w Piotrkowie Trybunalskim, w cz^sci dotycz^cej zakresu dzialania 
i lokalizacji Filii.

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

4) Zatwierdzenie Regulaminow Rad Osiedli (materiaty w wersji elektronicznej).
5) Korespondencja kierowana do Komisji.
6) Sprawy rozne.

Przewodnicz^ca Komisji wprowadzila nast^puj^ce autopoprawki:
W punkcie 4. Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Podole i Malopolskiej w Piotrkowie 
Trybunalskim. Nast^pne punkty zmienily numeracj^ wg kolejnosci.

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

1) Przyj^cie protokoiu z posiedzenia Komisji Administracji, Bezpieczenstwa Publicznego 
i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego w dniu 23 wrzesnia 2019 r.

2) Zaopiniowanie projektu uchwaiy w sprawie zmiany uchwaly Nr X/l 54/19 Rady Miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie zamiaru likwidacji 
Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Prochnika w Piotrkowie 
Trybunalskim, zlokalizowanej w Piotrkowie Trybunalskim, Rynek Trybunalski 2 oraz 
zamiaru dokonania zmian w statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama 
Prochnika w Piotrkowie Trybunalskim, w cz^sci dotycz^cej zakresu dzialania 
i lokalizacji Filii.

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

4) Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w rejonie ulic Podole i Maiopolskiej w Piotrkowie Trybunalskim.

5) Zatwierdzenie Regulaminow Rad Osiedli (materialy w wersji elektronicznej).
6) Korespondencja kierowana do Komisji.
7) Sprawy rozne.

Punkt 1
Przyj^cie protokoiu z posiedzenia Komisji Administracji, Bezpieczenstwa Publicznego 
i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego w dniu 23 wrzesnia 2019 r.
W wyniku glosowania Komisja, przy 9 glosach za, bez glosow przeciwnych 
i wstrzymuj^cych, przyj^la bez uwag protokol z posiedzenia Komisji Administracji, 
Bezpieczenstwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego w dniu 23 wrzesnia 2019
r.
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Punkt 2
Zaopiniowanie projektu uchwaty w sprawie zmiany uchwaty Nr X/154/19 Rady Miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie zamiaru likwidacji 
Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Prochnika w Piotrkowie 
Trybunalskim, zlokalizowanej w Piotrkowie Trybunalskim, Rynek Trybunalski 2 oraz 
zamiaru dokonania zmian w statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama 
Prochnika w Piotrkowie Trybunalskim, w cz^sci dotycz^cej zakresu dzialania 
i lokalizacji Filii.
Przewodnicz^ca Komisji poddala pod glosowanie przedmiotowy projekt uchwaiy. 
W wyniku giosowania Komisja, przy 9 gtosach za, bez glosow przeciwnych
1 wstrzymuj^cych, zaopiniowala pozytywnie projekt uchwaly w sprawie zmiany uchwaty 
Nr X/154/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie 
zamiaru likwidacji Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Prochnika 
w Piotrkowie Trybunalskim, zlokalizowanej w Piotrkowie Trybunalskim, Rynek Trybunalski
2 oraz zamiaru dokonania zmian w statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama 
Prochnika w Piotrkowie Trybunalskim, w cz^sci dotycz^cej zakresu dzialania 
i lokalizacji Filii.

Opinia Nr 67/13/19

Punkt 3
Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na rozwi^zanie 
porozumienia mi^dzygminnego pomi^dzy Miastem Piotrkow Trybunalski i Gmin^ 
Grabica w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
W wyniku glosowania Komisja, przy 7 glosach za, bez glosow przeciwnych 
i 1 glosie wstrzymuj^cym zaopiniowala pozytywnie projekt uchwaly w sprawie wyrazenia 
zgody na rozwi^zanie porozumienia mi^dzygminnego pomi^dzy Miastem Piotrkow 
Trybunalski i Gmin^ Grabica w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

Opinia Nr 68/13/19

Punkt 4
Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w rejonie ulic Podole i Malopolskiej w Piotrkowie Trybunalskim.
W wyniku glosowania Komisja, przy 8 glosach za, bez glosow przeciwnych 
i 1 glosie wstrzymuj^cym zaopiniowala pozytywnie projekt uchwaly w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Podole i Malopolskiej 
w Piotrkowie Trybunalskim.

Opinia Nr 69/13/19
Punkt 5

Zatwierdzenie Regulaminow Rad Osiedli (materialy w wersji elektronicznej).
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W wyniku gtosowania Komisja, przy 9 glosach za, bez glosow przeciwnych 
i wstrzymujqcych zatwierdzila pozytywnie Regulaminy Rad Osiedli.

Funkt 6
Korespondencja kierowana do Komisji.

Pan Bogumil Pecina odczytal korespondencie. ktora wpivneia do Komisii:

• Komisja zapoznaia si^ i przyj^la do wiadomosci pismo z dnia 07 wrzesnia 2019 r. 
Stowarzyszenia EKOPiotrkowskie w sprawie udzielenia informacji zwi^zanych 
z dzialalnosci^ Aeroklubu Ziemi Piotrkowskiej oraz z odpowiedzi^ udzielon^ 
przez II Zast$pc$ Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 24 pazdziernika 
2019 r.

• Komisja zapoznala si$ i przyj^la do wiadomosci wniosek mieszkanca z dnia 23 wrzesnia 
2019 r. w sprawie rozwazenia mozlwiosci ustawienia znaku C13a na sciezce rowerowej 
w AL, Pilsudkiego, ktory zostal skierowany do Komisji Bezpieczenstwa Ruchu 
Drogowego oraz z odpowiedzi^ udzielon^ przez Zarz^d Drog i Utrzymania Miasta 
w dniu 24 wrzesnia 2019 r.

• Komisja zapoznala si? i przyj?la do wiadomosci stanowisko z dnia 30 wrzesnia 2019 r. 
Rady Osiedla Krakowskie Przedmiescie-Sulejowska w sprawie uciqzliwosci dzwi?ku 
emitowanego przez samolot SKYWAN oraz odpowiedz z dnia 09 pazdziernika 2019 r. 
udzielon^ przez II Zast?pc? Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

• Komisja zapoznala si? i przyj?la do wiadomosci pismo mieszkanca z dnia 04 
pazdziernika 2019 r. w sprawie: podl^czenia kanalizacji, braku chodnika i przejscia dla 
pieszych oraz uci^zliwosci generownych przez halas samolotowy oraz odpowiedz 
udzielon^ przez II Zast?pc? Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

• Komisja zapoznala si? i przyj?la do wiadomosci pismo mieszkanca z dnia 
17 pazdziernika 2019 r., zawierajace prosb? o rozwazenie decyzji o udroznieniu 
„starej” ulicy Lodzkiej w Piotrkowie Trybunalskim.

Punkt 7
Sprawy rozne.

Pan Ludomir Pencina:
• Mieszkancy Osiedla Krakowskie Przedmiescie-Sulejowska od kilku miesi?cy 

sygnalizuj^, ze jest halas. Miasto niezbyt ma mozliwosc interwencji. Wlasciciel obiecal 
kilka lat temu, ze b?d^ wymienione smigta w tym samolocie, co mialo ograniczyc halas. 
Wlasciciel ma tak skonstruowan^ umow? z Aeroklubem, ze on tego nie musi robic, bo 
tarn nie ma zadnej sankcji w umowie. Do 2020 roku jest homologacja tego urzqdzenia, 
ktore powinno bye wymienione. Mieszkancy licz^, ze moze si? to uda.

• Zwrocil si? do Komendanta Strazy Miejskiej, aby na ul. Zalesickiej oraz we wszystkich 
rejonach miasta byly cz?stsze kontrole Strazy Miejskiej z uwagi na generowany smog.
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• Poruszyt spraw$ przyci^cia zywoplotu przy ul. Przedborskiej.
• Poprosii Komendanta Policji o zwi^kszenie liczby patroli w celu ograniczenia nat^zenia 

ruchu samochodow ci^zarowych, ktore przejezdzaj^ ul. Wolborsk^, ul. Krakowsk^, 
ul. Sl^sk^.

Pan Andrzej Kacperek Wiceprezydent Miasta: Odnios$ si^ do ostatniego pytania pana 
radnego. Problem jest i nie oczekujmy poprawy sytuacji w zakresie ruchu drogowego 
w najblizszych 3 latach. Liczba policjantow ruchu drogowego na jednej zmianie jest 
ograniczona, jest dobrze jak s^ 2-3 patrole. Ostatnio mamy bardzo duzo zdarzeh zarowno na 
drodze krajowej 91, S8, jak rowniez na autostradzie Al. Ostatnio bylo kilka smiertelnych 
wypadkow, absorbowalo funkcjonariuszy przez kilka godzin. W przypadku kiedy kontrole 
odbywaj^ si$ w ramach sluzb ponadnormatywnych, zakupionych przez miasto, niejednokrotnie 
jest tak, ze zatrzymany pojazd ci^zarowy kontrolowany przez policji nawet 1,5 godz., bo jest 
to kontrola wszechstronna, kompleksowa. Takie informacje mamy od Naczelnika Wydzialu 
Ruchu Drogowego, rozmawiamy o tym tez na Powiatowej Komisji Bezpieczehstwa. Zdarzaj^ 
si$ kolizje ze zwierz^tami lesnymi co takze skutkuje utrudnieniami w ruchu. Trzeba mice duzo 
cierpliwosci, bo przejechanie z jednego kohca miasta w drugi b^dzie pochlaniac znacznie 
wi^cej czasu. My staramy si$ motywowac funkcjonariuszy policji, Strazy Miejskiej i Inspekcj^ 
Transportu Drogowego, musimy mice swiadomosc, ze czeka nas bardzo trudny okres. Droga 
91, czyli stara droga na Czestochowa - jest tarn natezenie ruchu znacznie wi^ksze i znacznie 
wi^cej porusza sie pojazdow ciezarowych, ale pamietajmy, ze jest to droga krajowa i my 
ograniczyc ruchu na tej drodze nie mozemy. Mieszkahcy mniejszych uliczek maj^ olbrzymi 
problem z wl^czeniem si? do ruchu. Bardzo cz^sto korzystaj^ z prawoskr^tu, objezdzaj^ wkolo, 
jad^ do ul. Moryca, aby moc dostac sie do miasta.
Pan Ludomir Pencina: Zdaje sobie sprawe, ze nie zmienimy tych przepisow, ze 1,5 godz. trwa 
taka kontrola. Uwazam, ze w innych krajach, gdyby takie ci^zarowki wjezdzaly do miasta to 
na pewno odbywaloby si$ to szybciej i policja by interweniowala. Ostatnio slysze, ze mandaty 
s^ za mate i nie tylko za predkosc.
Pan Andrzej Kacperek Wiceprezydent Miasta: Kazda akcja, ktora jest prowadzona 
niezaleznie w ramach dzialah policyjnych, czy w uzgodnieniu z nami, b^dzie pochlaniac czas 
tym bardziej, ze kontrola nie odbywa si$ na ulicy, bo przeciez to jest technicznie niemozliwe.

wyznaczone do tego specjalne miejsca, gdzie policjanci nakazuj^ zjazd kieruj^cemu 
samochodem ci^zarowym. Sytuacja jest taka, ze zarowno policja, jak i Straz Miejska maj^ 
problem ze znalezieniem ch^tnych do pracy w ramach sluzb ponadnormatywnych. Pami^tajmy, 
ze kwota jak^ mamy zabezpieczon^ pozwala na wyznaczone dni, albo 5, albo 8 godz., ale w 
przypadku, kiedy mamy na terenie miasta koniecznosc zabezpieczenia, chociazby imprez 
masowych, sportowych itd., to takze w ramach sluzb ponadnormatywnych takowe 
zabezpieczenie si$ odbywa, takze to nie tylko ruch drogowy.

Pan Ludomir Pencina: Ci^zarowki, ktore jad^ ul. Krakowskie Przedmiescie nie jad^ 50 km/h, 
jad^ 70-80 km/h, jezeli jest korek to nie, ale jezeli si$ patrzy, zeby skr^cic w lewo to one tak 
szybko jad^, ze nie jest mozliwe, zeby w prawo skr^cic z ul. Krotkiej. Widzialem ostatnio patrol 
drogowki na dwupasmowce i jakos policjanci znalezli czas, zeby ten radar ustawic i pilnowac, 
zeby jezdzili kierowcy z odpowiedni^ pr^dkosci^.
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Pani Monika Tera poprosila, zeby zaj^to si$ tym tematem.
Pan Dariusz Cecotka: Skiadalem interpelacj? odnosnie zalozenia lustra na skrzyzowaniu 
ul. Pawlikowskiego z ul. Krasickiego. Dostalem odmown^ odpowiedz, przy czym napisano, ze 
slupki, ktore tam postawiono 4-5 lat temu poprawily znacz^co widocznosc dla wyjezdzaj^cych 
z ul. Pawlikowskiego od strony szkoly budowlanki. Nie mog$ si$ zgodzic ze stwierdzeniem, ze 
poprawity te slupki na tyle bezpieczehstwo i widocznosc wyjezdzaj^cych. Czy mozna byloby 
zrobic wizj$ lokaln^ na tym skrzyzowaniu?
Pan Adma Karzewnik Wiceprezydent Miasta: Te slupki spowodowaly, ze ten promien 
widocznosci jest wi^kszy. Przy najblizszej komisji zrobimy jeszcze raz wizj$ lokaln^.
Pani Monika Tera: W zwi^zku z remontem ul. Wojska Polskiego na wysokosci Ryneczku, 
czy jest mozliwosc zmiany organizacji swiatel przy Kauflandzie, zeby krocej trwala zmiana 
przy ul. Wojska Polskiego, a wydluzony byl czas z ul. Armii Krajowej?
Pan Dariusz Cecotka: Z tego co zauwazylem swiatla na ul. Wojska Polskiego 
i ul. Mickiewicza one s^ jak gdyby pol^czone. Jad^c ul. Wojska Polskiego tez si$ trzeba 
zatrzymywac, bo zapala si$ swiatlo czerwone, nie mozna ich wyl^czyc, bo wtedy wyl^czymy 
to skrzyzowanie, ktore jest dalej. Czy nie mozna na czas remontu ul. Wojska Polskiego zaslonic 
tych swiatel sygnalizacyjnych?
Pan Adam Karzewnik Wiceprezydent Miasta: Teoretycznie w lewo mozna skr^cic, bo jest 
tam taki parking cz^sto wykorzystywany przez pracownikow, pacjentow, takze ten ruch si$ w 
tym kierunku odbywa. Przeanalizujemy ten problem zarowno na ul. Armii Krajowej i 
ul. Wojska Polskiego.
Pan Ludomir Pencina: Chcialbym uslyszec od przedstawicieli ZDiUM, czy si$ tym 
zywoplotem zajm^?
Pani Agata Wypych powiedziala, ze musz^ sprawdzic, poniewaz na wycinki musi bye zgoda. 
Pani Monika Tera poprosila przedstawicieli ZDiUM, zeby si$ zorientowala w temacie na czyim 
terenie rosnie zywoplot i ewentualnie, zeby poczynic takie kroki, zeby go wyci^c.
Pan Ludomir Pencina: S^dz^, ze jest to wlasnosc miasta i prosz^ o sprawdzenie i podanie mi 
tej informaeji na pismie.

Na tym protokol zakonezono.

Przewodnicz^ca Komisji 
Administracji Beznieczenstwa Publicznego 

i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego

ika Tera

Protokolowala:

Monika Mroz
MouiXo. Mr(X
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