
DRM.0012.7.14.2019

Protokol Nr 16/19
z posiedzenia Komisji Administracji, Bezpieczenstwa Publicznego 

i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego w dniu 27 listopada 2019 roku, w Urz^dzie 
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, Pasaz Karola Rudowskiego 10, w sali nr 1,

w godzinach od 15.00 do 15.30

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

1. Monika Tera - Przewodnicz^ca Komisji
2. Bogumil 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 -1 zast^pca Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
2. Adam Karzewnik - II zast^pca Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
3. Wieslawa Luczak - Skarbnik Miasta
4. Beata Rakoczy - Kierownik Ref. Budzetu i Analiz Finansowych
5. Malgorzata Majczyna - Dyrektor Biura Inwestycji i Remontow
6. Agata Wypych - Kierownik ZDiUM,

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

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

I.

Proponowany porzqdek dzienny posiedzenia:II.

1) Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie przyjqcia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2020-2036.

2) Zaopiniowanie projekt uchwaly w sprawie przyj^cia projektu Budzetu Miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego na 2020 rok w nast^pujqcych dzialach:

a) dzial 600 - Transport i Iqcznosc,
b) dzial 750 - Administracja publiczna,
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•J.

c) dzial 751 - Urz^dy naczelnych organow wladzy panstwowej, kontroli i ochorny 
prawa oraz s^downictwa,

d) dzial 752 - Obrona narodowa,
e) dzial 754 - Bezpieczenstwo publiczne i ochorna przeciwpozarowa,
f) dzial 900 - Gospodarka komunalna i ochoma srodowiska,
g) wykonanie wydatkow jednostek pomocniczych

3) Korespondencja kierowana do Komisji.
4) Sprawy rozne.

Pani Monika Tera Przewodniczqca Komisji zapytala czy uwagi do proponowanego porz^dku 
dziennego, w zwi^zku z brakiem uwag poddala pod glosowanie porz^dek obrad:
W wyniku glosowania: 9 glosow za, 0 glosow przeciwnych i 0 glosow wstrzymuj^cych

Punkt 1
Zaopiniowanie projektu uchwaty w sprawie przyj^cia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2020-2036.

Przewodnicz^ca Komisji poddala pod glosowanie przedmiotowy projekt uchwaly.
W wyniku glosowania przy 7 glosach za, 0 glosow przeciw i 2 glosach wstrzymuj^cych, 
Komisja zaopiniowala pozytywnie projekt uchwaly w sprawie przyj^cia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2020-2036.
Opinia Nr 95/15/19

Punkt 2
Zaopiniowanie projekt uchwaly w sprawie przyj^cia projektu Budzetu Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego na 2020 rok w nastfpuj^cych dzialach:

Pan Jan Dziemdziora: Chodzi o dzial 616 - drogi publiczne i gminne - zapis jest nast^puj^cy: 
„budowa drogi gminnej w osiedlu Lodzka” - 60 tys. zlotych. W miesi^cu kwietniu 
dokonalismy zmian w budzecie wskazuj^c, ze te pieni^dze wtedy zapisane pozwol^ 
na uruchomienie procedury projektowej i innych czynnosci. Ta droga, o ktorej mowimy nie 
istnieje. Jest to droga jakby wewn^trzna i dzialaj^ca na zasadzie prawa zwyczajowego. Czy to 
jest ten kolejny krok?
Pani Malgorzata Majczyna: Jestesmy juz po przetargu i po zawarciu umowy z projektantem, 
do 5 grudnia br. b^dzie przedlozona koncepcja w tej sprawie, a wczesniej zbieralismy warunki 
techniczne od gestorow sieci i od zarz^dcy drogi, takze wszystko jest na dobrej drodze, a w 
przyszlym roku b$dzie efekt finalny w postaci projektu.
Pan Sergiusz Stachaczyk: O ile byla zwi^kszona cz^sc pieni^dzy - eternit?
Pan Adam Karzewnik Wiceprezydent Miasta: 80 tys. zl, s^ to pieni^dze pochodz^ce z 
Ochrony Srodowiska - nadplaty, kary, etc. z przeznaczeniem na sprawy srodowiskowe. Jesli 
b$d^ wyzsze dochody to rowniez i przeznaczymy na te wydatki.
Pan Sergiusz Stachaczyk: Tam byly osoby, ktore si$ nie zalapaly.
Pan Adam Karzewnik Wiceprezydent Miasta: Tak jak mowilismy, ze w tym roku na pewno 
te osoby, ktore w zeszlym roku nie uzyskaly tego dofinansowania do zabrania etermitu to na 
pewno b$d^ mogly to zrealizowac. Widz$, ze ten eternit jest podrzucany.
Pan Sergiusz Stachaczyk: Czy te osoby musz^ od nowa wnioski skladac?
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Pan Adam Karzewnik Wiceprezydent Miasta: Cz$sc jest u nas tych wnioskow. Niech ztoz^ 
ponownie, ale wiemy, ze ktos tarn skladal i zostal ten wniosek jak gdyby odrzucony, czyli te 
osoby w pierwszej kolejnosci.
Pan Jan Dziemdziora: W temacie dzialu 900, chcialem zapytac o opini$ koszenia traw. S3 
obszary, w ktorych na usilne prosby i postulaty reagujemy w ramach tzw. zamowienia na 
wniosek. Sprz3tanie lisci - w kraju poszla taka inicjatywa, ze nie wszystkie miejsca czyscic z 
lisci do golej ziemi. Czy mamy mozliwosci modyfikacji stref, albo rozszerzania tych stref, zeby 
obejmowac nimi rowniez te miejsca, ktore drazni3 obserwatorow? Spoldzielnia wykosila, a 
obok jest nasz teren lub prywatny teren, a wszystko suweren zrzuca na kark zarz3dzaj3cym 
miastem.
Pan Adam Karzewnik Wiceprezydent Miasta: Teoretycznie strefi? mozna powi^kszac, ale 
za tym id3 rowniez zwi^kszone srodki finansowe, ktorych w nadmiarze nie ma, a potrzeb jest 
bardzo duzo. Planujemy takie l3ki kwietne i to nawet w I strefie si? pojawi, ze nie b?d3 koszone, 
to b?dzie siedlisko dla roznego rodzaju zwierz3t. Rozpropagujemy cos takiego, ze mieszkahcy 
Piotrkowa wiedzieli, ze to nie jest koszone z tych wzgl?dow, zeby umozliwic funkcjonowanie 
pszczolom, czy owadom. My zawsze reagujemy na uwagi mieszkahcow, chociaz to nie jest tak, 
ze na kazdy telefon zareagujemy natychmiast z koszeniem, bo jednak trzeba ostroznie 
dysponowac tymi pieni?dzmi. Jak pieni?dzy b?dzie przybywalo to mozna teoretycznie te strefy 
poszerzyc jako I strefa i kosic je co kilka dni.
Pan Jan Dziemdziora: Do wypowiedzi i opinii jak3 Pan wyglosil oczywiscie zgadzam si?, ale 
pami?tamy suche, upalne lato i obsmiewali w kraju, ze na naszym terenie mozna bylo 
zaobserwowac, ze trawa od dwoch miesi?cy nie rosia, a my j3 kosimy. St3d chodzi mi o to, ze 
zawieramy kontrakty, w kontrakcie jest, ze pan, ktory co dwa tygodnie kosi i ten pan zaczyna 
kosic i obsmiewa rowniez nas w tym sensie, ze nie ma wzrostu trawy, 
a wyst?puje zjawisko koszenia, a wlasciwie kurzenia i 0 takie sytuacje mi chodzi, ze jak 
zawieramy kontrakt, czy wylaniamy wykonawc? to, zeby w tej umowie byl mechanizm, zeby 
byla mozliwosc zmodyfikowania.
Pani Agata Wypych ZDiUM: O ile si? orientuj? nie ma sztywnego zapisu, ze co 2 tygodnie 
w strefie 0 ma bye koszone, czy urosla trwa, czy nie urosla, tylko S3 tarn okreslone standardy 
do jakich firma musi si? stosowac, czyli jezeli trawa urosnie wi?cej, niz iles centymetrow musi 
bye systematyeznie koszona, a jezeli chodzi tez 0 te obszary, z ktorych juz nie zbiera si? lisci, 
nie usuwa si? po to, zeby jakies zyj3tka mogly miec schronienie zim3 to juz to stosujemy od 
dwoch lat w Parku Belzackim. S3 obszary, gdzie 53 liscie zbierane, a S3 tarn takie enklawy, 
takie miejsca, gdzie celowo zostawiane S3 liscie na zim? i zarowno w Parku Belzackim jak 
i w Parku ks. J. Poniatowskiego.
Pan Jan Dziemdziora: Wkurzaj3 mnie odpowiedzi jakie otrzymuj? z podpisem Sekretarza 
Miasta, nie wiem, czy ma legitymacj? do takich zapisow cytuj?: „ JV odpowiedzi na pana 
interpelacj§ informuj?, ze vt-' projekeie budzetu miasta na 2020 rok nie posiadamy 
zabezpieczonych srodkow finansowych na ten cel”. A tych srodkow dla realizaeji takiego 
postulatu zgloszonego przeze mnie w imieniu mieszkahcow to my si?, ze wi?cej jak 
1 tys. zlotych by nie trzeba bylo wydac.

a) Dzial 600 - Transport i l3Cznosc.
Wynik glosowania: 7 glosow za, 0 glosow przeciw, 2 glosy wstrzymuj3ce si?.

b) Dzial 750 - Administracja publiezna.
Wynik giosowania: 9 glosow za, 0 glosow przeciw, 0 glosow wstrzymuj^cych si?.
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c) Dzial 751 - Urz$dy naczelnych organow wladzy panstwowej, kontroli 
i ochrony prawa oraz s^downictwa.

Wynik glosowania: 9 glosow za, 0 giosow przeciw, 0 glosow wstrzymuj^cych si^.

d) Dzial 752 - Obrona narodowa
Wynik glosowania: 9 glosow za, 0 glosow przeciw, 0 glosow wstrzymuj^cych sif.

e) Dzial 754 - Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa.
Wynik glosowania: 7 glosow za, 0 glosow przeciw, 2 glosy wstrzymujqce si^.

f) Dzial 900 - Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska.
Wynik glosowania: 7 glosow za, 2 glosy przeciw, 0 glosow wstrzymuj^cych si$.

g) wykonanie wydatkow jednostek pomocniczych.
Wynik glosowania: 9 glosow za, 0 glosow przeciw, 0 glosow wstrzymuj^cych si^.

Opinia Nr 96/15/19

Punkt 3
Korespondencja kierowana do Komisji.
Brak korespondencji kierowanej do Komisji.

Punkt 4
Sprawy rozne.
W tym punkcie nie poruszono zadnych spraw.

Na tym protokol zakohczono.

Przewodnicz^ca 
Komisji Administracji 

Bezpieczenstwa/Publicznego 
i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego

‘MamkaTera

Protokolowala:
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