
DRM.0012.8.2.2020
Protokol Nr 20/20

z posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych Rady Miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego w dniu 20 lutego 2020 roku, ktore odbyio si^ 
w siedzibie Urz^du Miasta w Piotrkowie Trybunalskim przy Pasazu Rudowskiego 10, 
w godzinach 13.00 - 14.00

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

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 Referatu Budzetu i Analiz Finansowych
5) Piotr Olejnik - Pracownia Planowania Przestrzennego
6) Barbara Krol - 

Srodowiska
7) Malgorzata Majczyna - Dyrektor Biura Inwestycji i Remontow
8) Elzbieta Bujakowska - Referat Gospodarki Nieruchomosciami
9) Marta Janik - Referat Partnerstwa i Funduszy Unijnych

/Kierownik • Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony

Obradom przewodniczyla Pani Jadwiga Wojcik - Przewodnicz^ca Komisji Polityki 
Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych, ktora stwierdzila, ze w chwili rozpocz^cia 
posiedzenia na sali jest obecnych 9 czlonkdw Komisji, co stanowi quorum i obrady sq 
prawomocne.

Przewodniczqca Komisji poinformowala, ze porzqdek obrad zostal cztonkom komisji 
dostarczohy. W ramach autopoprawki do porzqdku obrad wprowadza si? nast?pujqce 
zmiany:
1) punkt 5): Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie przystqpienia do sporzqdzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Zelaznej, 
Roosevelta, Wroniej, Glinianej oraz terenow PKP w Piotrkowie Trybunalskim.
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Nast^pnie pani Jadwiga Wojcik zapytala czy inne uwagi do porz^dku obrad.
W wyniku glosowania: 6 glosow za, 0 glosow przeciw, 3 glosy wstrzymuj^ce, Komisja
Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych przyj^la porz^dek posiedzenia
w nast^puj^cej wersji:
1) Przyj^cie protokolu z posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej i Spraw 

Mieszkaniowych w dniu 23 stycznia 2020 roku;
2) Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy

Finansowej;
3) Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie zmiany budzetu miasta na 2020 rok;
4) Zaopiniowanie projektu uchwaly zmieniaj^cego uchwaly Nr III/24/18 Rady Miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie warunkow 
udzielania bonifikat od oplat jednorazowych z tytulu przeksztalcenia prawa 
uzytkowania wieczystego gruntdw stanowiqcych wlasnosc gminy Miasto Piotrkow 
Trybunalski w prawo wtasnosci tych gruntow i wysokosci stawek procentowych tych 
bonifikat;

5) Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie przyst^pienia do sporz^dzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Zelaznej, 
Roosevelta, Wroniej, Glinianej oraz terenow PKP w Piotrkowie Trybunalskim;

6) Zbiorczy raport z realizacji Programu Rewitalizacji dla Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego do 2023 roku w 2019 roku;

7) Sprawozdanie z dzialalnosci Komisji Polityki Gospodarczej i Spraw 
Mieszkaniowych;

8) Rozpatrzenie korespondencji skierowanej do Komisji;
9) Sprawy rozne.

PUNKT 1
Przviecie protokolu z posiedzenia Komisii Polityki Gospodarczej i Spraw
Mieszkaniowych w dniu 23 stycznia 2020 roku.

Protokol z posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych w dniu 
23 stycznia 2020 roku zostal przyj^ty w wyniku glosowania: 6 glosow za, 0 glosow 
przeciw, 3 glosy wstrzymuj^ce.

PUNKT 2
Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozv
Finansowei Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Przewodnicz^ca Komisji pani Jadwiga Wojcik poddala pod glosowanie projekt uchwaly 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 
Projekt zostal zaopiniowany pozytywnie.
Wynik glosowania: 5 glosow za, 0 glosow przeciw, 3 glosy wstrzymuj^ce.
Opinia Nr 121/20/20.
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PUNKT 3
Zaopiniowanie proiektu uchwah w sprawie zmianv budzetu miasta Piotrkowa
Trvbunalskiego na 2020 rok.

Przewodnicz^ca Komisji pani Jadwiga Wojcik poddala pod giosowanie projekt uchwaty 
w sprawie zmiany budzetu miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2020 rok.
W wyniku glosowania przy 5 glosach za, 3 glosach przeciw, 0 glosach wstrzymuj^cych 
komisja zaopiniowala pozytywnie projekt uchwaiy.
Opinia Nr 122/20/20.

PUNKT 4
Zaopiniowanie proiektu uchwatv zmieniaiacego uchwale Nr III/24/18 Rady Miasta
Piotrkowa Trvbunalskiego z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie warunkow
udzielania bonifikat od oplat iednorazowvch z tvtulu przeksztalcenia prawa
uzvtkowania wieczvstego gruntow stanowiacvch wiasnosc gminv Miasto Piotrkow
Trvbunalski w prawo wlasnosci tvch gruntow i wvsokosci stawek procentowvch tvch
bonifikat.

Przewodnicz^ca Komisji pani Jadwiga Wojcik poddala pod giosowanie projekt uchwaly 
zmieniaj^cy uchwaly Nr III/24/18 Rady Miasta. Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 
19 grudnia 2018 roku w sprawie warunkow udzielania bonifikat od oplat jednorazowych 
z tytuhi przeksztalcenia prawa uzytkowania wieczystego gruntow stanowi^cych wiasnosc 
gminy Miasto Piotrkow Trybunalski w prawo wlasnosci tych gruntow i wysokosci stawek 
procentowych tych bonifikat.
Wynik glosowania: 6 glosow za, 0 glosow przeciw, 3 glosy wstrzymuj^ce.
Opinia pozytywna Nr 123/20/20.

PUNKT 5
Zaopiniowanie proiektu uchwaiv w sprawie przvstanienia do sporzadzenia
mieiscowego planu zagospodarowania przestrzennego w reionie ulic: Zelaznei,
Roosevelta. Wroniei. Glinianei oraz terenow PKP w Piotrkowie Trvbunalskim.

Pan Piotr Olejnik wyjasnil, ze projekt uchwaly o przyst^pieniu do sporzadzenia planu, 
ktory zostal przedstawiony dotyczy zasad zabudowy na terenie dzielnicy przemyslowej 
w rejonie ul. Glinianej i ul. Roosevelta. Jest to obszar, ktory obecnie nie jest obj^ty 
miejscowym planem zagospodarowania. Glown^ przeslank^, kt6ra spowodowala, 
ze przyst^piono do sporzadzenia dla tego terenu planu miejscowego, jest ustalenie 
Studium, w ktorym zalozono kontynuacj? potudniowej obwodnicy Miasta w kierunku 
wschodnim (w kierunku Podola) oraz w kierunku zachodnim do Alei Concordii, ktora 
omija ul. Przemyslow^ i ul. 800 Stycznia od zachodniej strony. Gala dzielnica 
przemyslowa mi^dzy ul. Glinian^ a torami PKP, pocz^wszy od ul. Roosevelta a kohcz^c 
na ul. Granicznej jest juz obszarem zabudowanym. Jest tylko jedna jedyna nieruchomosc 
przez, ktor^ jeszcze mozna bez wyburzania istniej^cej zabudowy o takim sladzie myslec.
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Pan Piotr Gajda powiedziaJ, ze obwodnice zostaiy juz zagospodarowane 
w wojewodztwie todzkim ale Piotrkowa Trybunalskiego nie ma. Inni juz przygotowani 
do tego i prowadz^ dzialania. Radny zapytal czy w Piotrkowie na wlasny koszt wszystko 
b^dzie robione.
Pan Andrzej Kacperek odpowiedzial, ze radny powinien lepiej przygotowac si$ do tego 
zagadnienia. Pierwsze pytanie jakie nalezy sobie zadac to „Czy Miasto Piotrkow 
Trybunalski moglo ubiegac si^ o realizacj? obwodnicy w ramach Programu 100 
obwodnicT' Odpowiedz na to pytanie jest negatywna. Piotrkow Trybunalski jako miasto na 
prawach powiatu, ktorym zarz^dc^ drog krajowych jest Prezydent Miastajest wyl^czony, 
tak jak kazdy inny powiat grodzki, z tego programu. Obwodnice b^d^ budowane na 
drogach krajowych, tylko na tych odcinkach, ktore pozostaj^ w zarzqdzie Generalnej 
Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad.
Pan Adam Karzewnik dodal, ze pomimo takiej interpretacji Miasto Piotrkow Trybunalski 
zlozylo wniosek do Premiera, Ministra Infrastruktury, Generalnej Dyrekcji Drog 
Krajowych i Autostrad z propozycj^ wybudowania nie jednej a kilku obwodnic. Zlozono 
wniosek na ul. Rakowsk^, na ktor^ jest projekt, a takze na budow^ obwodnicy wschodnio- 
poludniowej, od ronda Sulejowskiego obok Oczyszczalni Sciekow do ul. Krakowskie 
PrzedmieScie. Proponowalismy rowniez budow^ obwodnicy poludniowo-zachodniej do 
Alei Concordii i kawalek od ul. Wojska Polskiego do ul. Lodzkiej. Na stronach 
Ministerstwa Infrastruktury znajduje si$ informacja, ze sq prowadzone konsultacje 
spoleczne w sprawie budowy obwodnic i mozna uwagi do Programu wnosic do 20 marca. 
Miasto Piotrkow Trybunalski taki wniosek przygotowalo i zostanie on zlozony.
Pani Wieslawa Olejnik zapytala czy w jakikolwiek sposob prowadzone byly konsultacje, 
rozmowy z Rad$ Osiedla Wronia w zakresie tego projektu uchwaly. Pani Olejnik poruszala 
w interpelacji temat halasu i zanieczyszczania terenu przez te firmy. Radna zdaje sobie 
spraw$ z tego, ze jest to projekt uchwaly w sprawie przyst^pienia do sporz^dzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ale uwaza, ze warto byloby zwrocic 
uwag^ i skontaktowac si? ludzmi mieszkaj^cymi w tym rejonie.
Pan Piotr Olejnik odpowiedzial, ze to jest dopiero uchwala o przyst^pieniu, ktora dotyczy 
pewnego obszaru. Po podj?ciu uchwaly b?dzie etap skladania wnioskow do tego planu 
miejscowego, w ktorym zainteresowane strony, mieszkahcy, niekoniecznie z obszaru 
obj?tego planem mog^ swoje wnioski skladac. Nast?pnie b?dzie faza projektowania, 
uzgodnienia i faza konsultacji spolecznych, ktore polegaj^ na wylozeniu projektu planu do 
publicznego wgl^du. Wowczas b?dzie to moment, w ktorym mieszkahcy mog^ zapoznac 
si? z projektem planu i wyrazic swoje uwagi w stosunku do niego. Potem jest uchwalenie 
planu miejscowego. Nalezy pami?tac, ze jest to uchwala, ktora realizuje polityk? gminy 
wyrazonq. w Studium.
Pan Jan Dziemdziora poprosil o podanie nazw ulic granicznych terenu obj?tego planem. 
Pan Piotr Olejnik pokazuj^c obszar na mapie okreslil nazwy ulic.

Przewodnicz^ca Komisji pani Jadwiga Wojcik poddala pod glosowanie projekt uchwaly 
w sprawie przyst^pienia do sporz^dzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w rejonie ulic: Zelaznej, Roosevelta, Wroniej, Glinianej oraz terenow PKP 
w Piotrkowie Trybunalskim.
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W wyniku glosowania przy 7 gtosach za, 0 glosow przeciw, 3 glosy wstrzymuj^ce 
komisja zaopiniowala pozytywnie projekt uchwaly.
Opinia Nr 124/20/20.

PUNKT 6
Zbiorczv ranort z realizacii Programu Rewitalizacii dla Miasta Piotrkowa
Trvbunalskiego do 2023 roku w 2019 roku.

Raport zostal przez Komisj? przyj^ty.

PUNKT 7
Sprawozdanie z dziatalnosci Komisii Politvki Gospodarczei i Soraw Mieszkaniowvch.

Sprawozdanie zostalo przez Komisj? przyj^te bez uwag.

PUNKT 8
Korespondencia Kierowana do Komisii.

Wiceprzewodnicz^ca Komisji pani Sylwia Wi^clawska przedstawita korespondencj? 
kierowana do Komisji Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych:

1) Pismo TBS Sp. z o.o. znak GM.5021/35/2020 z 12 lutego 2020 r. dot. propozycji zmian 
zapisow w Uchwale Nr XL/733/14 z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie zasad 
wynajmowania lokali uzytkowych na czas oznaczony dluzszy niz 3 lata lub czas 
nieoznaczony oraz w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat 
strony zawieraj^ kolejne umowy, ktorych przedmiotem jest ten sam lokal.

2) Pismo mieszkarica z dnia 31 stycznia 2020 r. wraz z odpowiedzi^ Wiceprezydenta Miasta 
z dnia 13.02.2020 r. znak DOP.7010.7.2020 dot. budowy ci^gu pieszo rowerowego wzdluz 
ul. Twardoslawickiej.

3) Pismo mieszkanca z dnia 24 stycznia 2020 r. RPW 4893/2020 w sprawie budowy chodnika 
i oswietlenia na ul. Morgowej. Komisja przyj^la pismo do wiadomosci i prosi o informacj? 
w sprawie udzielonej odpowiedzi zainteresowanemu.

PUNKT 9
Sprawv rozne.

1. Pan Mariusz Staszek na stronie Urz^du Miasta ukazala si$ nowa informacja 
nt. dofinansowania odnawialnych zrodel energii. Poprosil o wi$cej informacji na ten temat. 
Pan Adam Karzewnik wyjasnil, ze jest to informacja na temat firmy, ktora zajmuje si$ 
doradztwem, przygotowywaniem wnioskow, oraz pomocq w przygotowaniu niezb^dnych 
dokumentow. Nie ma obowi^zku zlecania tej firmie jakiekolwiek sprawy zwi^zanej 
z uzyskaniem dofinansowania. Jest to firma, ktora zna ten program i moze o nim 
opowiedziec, ale kazdy indywidualnie b^dzie mogl sobie wybrac czy sam zlozy 
dokumenty czy ktos mu je przygotuje. Chcemy poinformowac, ze taki program jest.
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2. Pan Piotr Gajda:
- zglosil problem parkujqcych samochodow na ul. Zamkowej, na wysokosci Mediateki 
przy zjezdzie w lewo z ul. M.Curie-Sklodowskiej, ktdre stwarzajq zagrozenie w ruchu 
drogowym. Radny poprosil o postawienie znaku zakazu parkowania i zainteresowanie si$ 
ta spraw^.
- zapytal czy Miasto Piotrkow Trybunalski jest zainteresowane ogloszonym przez Urzqd 
Marszalkowski projektem dot. retencji ogrodowej.
- poprosil o wyjasnienie dlaczego okres na skladanie wnioskow o dofinansowanie do 
zakupu piecy gazowych byl tak krotki i wynosil tylko 5 dni. Czy wszystkie osoby zd^zyly 
wnioski ztozyi, czy jest jaka3 kolejka i czy osoby niezadowolone?
Pan Adam Karzewnik odpowiedzial, ze inne okoliczne miejscowosci tez dawaly taki 
krotki termin. Wnioski pobralo ok. 400 osob, jednak zlozylo tylko 32. Po weryfikacji 12 
wnioskow spelnialo wymogi programu. Zeby zlozyc wniosek trzeba wykonad takie 
dokumenty jak studium wykonalnosci, a to kosztuje ok. 50 tys.zl. W zwi^zku z tym, ze na 
jednego czlowieka byloby to nie do zaakceptowania, bo trzeba by bylo te koszty rozliczyc 
i nie bylo pewnosci, ze ten konkurs zostanie wygrany, zrezygnowano z przyst^pienia do 
niego. Nie chciano narazac ludzi na niepotrzebne koszty. Ponadto kilku mieszkancow 
skladaj^c wnioski mowilo, ze maj^ podpisane umowy z zakladem gazowniczym i w 2020 
roku musz^ pobierac gaz, a niestety nie ma zadnych mozliwosci aby w ramach tego 
programu jakikolwiek kociol w tym roku wymienic. Dodatkowo gdyby Gmina prowadzila 
t$ wymian^, to kociol przez 5 lat bylby wlasnosci^ Gminy. W lokalu, budynku, w ktorym 
wymieniono w ramach tych £rodkow kociol, nie mozna byloby prowadzic przez caly okres 
trwalosci, zadnej dziatalnosci gospodarczej. Sam typ kotla bylby wybrany nie przez 
wlasciciela tylko w wyniku przetargu przez Miasto, a to niekoniecznie moze si$ wszystkim 
podobac. W zwiqzku z tym uznano, ze jest to zbyt duze ryzyko aby bm^c w dodatkowe 
obci^zenie kosztow wnioskodawcow.
Obecnie Miasto jest w trakcie podpisywania porozumienia z Wojewodzkim Funduszem 
Ochrony ^rodowiska w sprawie uruchomienia w Piotrkowie Trybunalskim punktu, do 

ktorego mieszkahcy mogliby przychodzic i wypelniac wnioski, dotycz^ce wymiany 
piecow gazowych.

Na tym protokol zakohczono.
Przewodnicz^ca Komisji
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Sporz^dzila: 
Monika Slomka
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