
DRM.0012.7.2.2020

Protokol Nr 19/20
z posiedzenia Komisji Administracji, Bezpieczenstwa Publicznego 

i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego w dniu 24 lutego 2020 roku, w Urz^dzie Miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego, Pasaz Karola Rudowskiego 10, w sali nr 1, w godzinach od

13.30 do 14.00

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

1. Monika Tera - Przewodnicz^ca Komisji
2. Bogumil P$cina - Wiceprzewodnicz^cy Komisji
3. Dariusz Cecotka
4. Rafai 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. Jacek Hofman - Komendant Strazy Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim
3. Krzysztof Mikulowski - Komendant Miejski Policji w Piotrkowie Trybunalskim
4. Ryszard Zak - Dyrektor Zarz^du Drog i Utrzymania Miasta
5. Piotr Olejnik - kierownik Pracowni Planowania Przestrzennego
6. Barbara Krol - kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska
7. Agata Wypych - kierownik Zarz^du Drog i Utrzymania Miasta
8. Katarzyna Szokalska - kierownik Biura Planowania i Rozwoju Miasta
9. Krzysztof Studzizur - Kierownik Referatu Geodezji, Kartografii i Katastru

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.

II. Proponowany porzqdek dzienny posiedzenia:
1) Przyj^cie protokolu z posiedzenia Komisji Administracji, Bezpieczenstwa Publicznego 

i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego z dnia 21 stycznia 2020 roku.
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2) Zaopiniowanie projektu uchwaiy w sprawie zamiaru przeksztaicenia I Liceum 
Ogolnoksztalc^cego im. Boleslawa Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim poprzez 
zmian^ siedziby szkoly.

3) Zaopiniowanie projektu uchwaty w sprawie zmiany uchwaty w sprawie wymagan jakie 
powinien speiniac projekt „Budzet Obywatelski w Piotrkowie Trybunalskim”.

4) Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie nadania Regulaminu Strazy Miejskiej 
w Piotrkowie Trybunalskim.

5) Sprawozdanie z realizacji programu zapobiegania przest^pczosci oraz ochrony 
bezpieczenstwa obywateli i porz^dku publicznego na rok 2019 pn. „Bezpieczne Miasto 
2019”

6) Sprawozdanie z dzialalnosci Komisji Administracji, Bezpieczenstwa Publicznego 
i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego.

7) Informacja o stanie bezpieczenstwa i porz^dku publicznego na terenie miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego za 2019 rok Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim.

8) Korespondencja kierowana do Komisji.
9) Sprawy rozne.

Przewodniczaca Komisji wprowadzila nastenuiace autopoprawki:
W punkcie 4. Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie nadania nazwy dla drogi dojazdowej 
w Piotrkowie Trybunalskim.
W punkcie 5. Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie przyst^pienia do sporzqdzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Zelaznej, Roosevelta, 
Wroniej, Glinianej oraz terenow PKP w Piotrkowie Trybunalskim.

W wyniku glosowania Komisja, przy 8 glosach za, bez glosow przeciwnych i wstrzymuj^cych, 
przyj^la porz^dek w nast^puj^cej wersji:

1) Przyj^cie protokolu z posiedzenia Komisji Administracji, Bezpieczenstwa Publicznego 
i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego z dnia 21 stycznia 2020 roku.

2) Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie zmiany uchwaly w sprawie wymagan jakie 
powinien speiniac projekt „Budzet Obywatelski w Piotrkowie Trybunalskim”.

3) Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie nadania Regulaminu Strazy Miejskiej 
w Piotrkowie Trybunalskim.

4) Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie nadania nazwy dla drogi dojazdowej 
w Piotrkowie Trybunalskim.

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) Sprawozdanie z realizacji programu zapobiegania przest^pczosci oraz ochrony 
bezpieczenstwa obywateli i porz^dku publicznego na rok 2019 pn. „Bezpieczne Miasto 
2019”.

7) Sprawozdanie z dzialalnosci Komisji Administracji, Bezpieczenstwa Publicznego 
i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego.
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8) Informacja o stanie bezpieczenstwa i porz^dku publicznego na terenie miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego za 2019 rok Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim.

9) Korespondencja kierowana do Komisji.
10) Sprawy rozne.

Punkt 1
Przyj^cie protokolu z posiedzenia Komisji Administracji, Bezpieczenstwa Publicznego 
i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego z dnia 21 stycznia 2020 roku.
W wyniku glosowania, przy 6 giosach za, bez giosow przeciwnych i 2 glosach 
wstrzymuj^cych, Komisja przyj^la bez uwag protokol z posiedzenia Komisji Administracji, 
Bezpieczenstwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego w dnia 21 stycznia 2020 
roku.

Punkt 2
Zaopiniowanie projektu uchwaty w sprawie zmiany uchwaly w sprawie wymagan jakie 
powinien speiniac projekt „Budzet Obywatelski w Piotrkowie Trybunalskim”.

Pan Jan Dziemdziora: W tym projekcie wprowadzony jest element, ze z Budzetu 
Obywatelskiego moglyby korzystac Rodzinne Ogrody Dzialkowe. Na terenie Piotrkowa 
Trybunalskiego jest 13 ROD, skupiaj^ one okolo 2,5 tys. dzialkowcow - jak pomnozymy przez 
2 tj. 5 tys. osob, przez weekend to mamy okolo 10 tys. ludzi i s^ to obszary, na ktorych od 
wczesnej do poznej jesieni przebywaj^ ludzie i uatrakcyjnienie infrastruktury na terenie tych 
ogrodow mialoby sens. W zwi^zku z tym wydaje mi si$, ze mozna by dla srodowiska 
dzialkowcow, wbrew niektorym negatywnym opiniom, dac szans$.
Pani Katarzyna Szokalska: Wychodzimy naprzeciw duzej rzeszy ludzi, ktorzy w Piotrkowie 
funkcjonuj^ i duz^ cz^sc swojego zycia na tych rodzinnych ogrodach dzialkowych sp^dzaj^, 
poza tym z tego co wiemy to w cz$sci miast rodzinne ogrody dzialkowe wyst^puj^ o dotacj$ w 
ten sposob zwracaj^ si$ do miasta, zeby w jakis sposob im dofmansowac, b^dz to jakies 
dzialania infrastrukturalne, b^dz dzialania zwi^zane z imprezami. B^dzie to jakby uklon w 
strong tej cz^sci mieszkahcow, oczywiscie ta uchwala musi isc jeszcze do analizy do Urz$du 
Wojewodzkiego, takze sprawdzimy, czy Urzqd Wojewodzki nie ma nic przeciwko.
Pan Dariusz Cecotka: Jestem zadowolony z tego faktu tym bardziej, ze tez jestem jednym z 
kilkuset osob, ktore maj^ dzialki w Piotrkowie Trybunalskim. Dobrze, ze cos takiego b^dzie z 
tym, ze jesli b^d^ glosowania nad roznego rodzaju projektami to wiadomo, ze b^dzie si^ 
odbywac tarn gdzie jest najwi^cej tych dzialek i ogrodkow dzialkowych. Przykladowo 
ul. Brzeznicka wzdluz ul. Lodzkiej jesli tarn jest okolo 1000 dzialek wiadomo, ze kazdy projekt 
zgloszony przez tych dzialkowcow b^dzie z automatu jak gdyby wygrywal. Jestem czlonkiem 
ogrodkow dzialkowych przy ul. Dzialkowej to s^ stare dzialki, ktore powstaly mi^dzy I i II 
wojn^ sw., tych dzialek jest tylko 50, tak wi$c tutaj trzeba byloby tez pomyslec nad ewentualn^ 
pul^ pieni^dzy i jakos inaczej to przemyslec.

Pan Andrzej Kacperek Wiceprezydent Miasta: Prosz$ zwrocic uwag$ na projekt szkolny, 
z ktorym jest podobnie usytuowane, jak propozycja ogrodow dzialkowych. To tez jest projekt 
ogolnomiejski i tez szkola szkole rowna nie jest, bo SP Nr 8 jest to mala szkola, a SP Nr 12,
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czy SP Nr 2 to szkoiy skupiaj^ce kilkakrotnie wi^ksz^ liczb$ uczniow co wcale nie znaczy, 
ze tylko tamte szkoly wygrywaj^. To tez jest element takiego wyjscia naprzeciw mieszkancom 
osiedla, w ktorym ogrod si^ znajduje, bo przeciez inwestycja, ktora b^dzie zrealizowana na 
terenie ogrodow dzialkowych ma, jak gdyby zasady sluzyc nie tylko dzialkowiczom, ale takze 
mieszkancom miasta. Zreszt^ do tego nawi^zuj^ takze przepisy ustawy o pracowniczych 
ogrodkach dzialkowych. Potraktujmy to jako priorytetowe rozwi^zanie, bye moze 
doswiadezenie, oczywiscie pod warunkiem, ze Pahstwo wyrazicie zgod$ i przyjmiecie projekt 
uchwaly i po tym pilotazu zawsze jakies delikatne modyfikaeje mozemy zrobic. Srodki na 
poszczegolne projekty b^dzie okreslal pan Prezydent. W tym roku b^dziemy mieli o 40 tys. 
zlotych wi^cej w porownaniu z rokiem ubieglym, poniewaz ze sprawozdania finansowego 
ostatniego zlozonego przez miasto wynika, ze to 5 % wydatkow to w tej chwili jest kwota 2.440 
tys. zlotych - ta kwota co rok b^dzie wyzsza. W miescie na prawach powiatu obligatoryjnie 
musimy tworzyc Budzet Obywatelski, a kwota jaka jest przeznaczona jest 0,5 % wydatkow z 
ostatniego sprawozdania finansowego, takze mamy jak gdyby to 40 tys. zlotych, oczywiscie od 
decyzji pana Prezydenta b^dzie zalezalo czy np. obnizy o 10 tys. zlotych 6 pozostalych 
projektow, wowczas na ogrodki dzialkowe w tym roku pilotazowym przeznaczylibysmy 100 
tys. zlotych, czy moze nieco wi$cej, ale naprawd^ z niewielkim uszczerbkiem dla pozostalych 
6 projektow, mysl$, ze taki jest do zaakceptowania. Oczywiscie my jako gmina mamy prawn^ 
mozliwosc wspierac pracownicze ogrodki dzialkowe funkcjonuj^ce na terenie miasta. To 
wynika wprost z ustawy, oczywiscie jak Pahstwo b^dziecie chcieli stosowne przepisy mozemy 
przywolac - art. 17 ustawy mowi o tym, ze wszystkie dzialania inwestycyjne, ktore poprawiaj^ 
mozliwosc funkejonowania nalez^ do fakultatywnych zadah gminy i w trybie ustawy o 
finansach publicznych ogrody dzialkowe mog^ od gminy dostawac dotacj$. My dotychczas nie 
korzystalismy z mozliwosci dotowania ogrodkow, natomiast bior^c pod uwag$ fakt, ze 
obligatoryjnie w miastach na prawach powiatu Budzet Obywatelski jest tworzony to jest to 
szansa do tego, aby nie w formie dotaeji, a w formie Budzetu Obywatelskiego wesprzec ogrody 
dzialkowe.

W wyniku glosowania, przy 8 glosach za, bez glosow przeciwnych i 1 glosie 
wstrzymuj^cym, Komisja zaopiniowala pozytywnie projekt uchwaly w sprawie zmiany 
uchwaly w sprawie wymagah jakie powinien spelniac projekt „Budzet Obywatelski 
w Piotrkowie Trybunalskim”.
Opinia Nr 106/18/20

Punkt 3
Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie nadania Regulaminu Strazy Miejskiej 
w Piotrkowie Trybunalskim.
W wyniku glosowania, przy 8 glosach za, bez glosow przeciwnych i 1 glosie 
wstrzymuj^cym, Komisja zaopiniowala pozytywnie projekt uchwaly w sprawie nadania 
Regulaminu Strazy Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim.
Opinia Nr 107/18/20

Punkt 4
Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie nadania nazwy dla drogi dojazdowej 
w Piotrkowie Trybunalskim.
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Pan Krzysztof Studzizur: Droga, ktor^ proponujemy nazwac to jest nowa droga wydzielona 
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W planie ta droga jest 
przeznaczona pod drog$ publiczn^, poki co ona nie jest jeszcze zaliczana do zadnej z kategorii, 
natomiast docelowo b^dzie to droga publiczna. Koniecznosc nazwania tej drogi wynika z tego, 
ze wybudowalo si$ juz przy niej sporo nowych domow i mieszkancy chc^ si$ w tych domach 
meldowac, chc^ oddawac budynki do uzytkowania. Poki co nie mamy nazwy ulicy i nie 
mozemy nadawac adresow mieszkancom, dlatego zwrocili si^ osobiscie do Rady Miasta, zeby 
nazwac t$ drog$ i ta nazwa, ktora jest zaproponowana jest to propozycja mieszkancow. Komisja 
Oswiaty i Nauki pozytywnie zaopiniowata t^ nazw^, w zwi^zku z czym przygotowalismy 
projekt uchwaly.

W wyniku giosowania, przy 8 glosach za, bez glosow przeciwnych i 1 glosie 
wstrzymuj^cym, Komisja zaopiniowaia pozytywnie projekt uchwaiy w sprawie nadania 
nazwy dla drogi dojazdowej w Piotrkowie Trybimalskim.
Opinia Nr 108/18/20

Punkt 5
Zaopiniowanie projektu uchwaty w sprawie przyst^pienia do sporz^dzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Zelaznej, Roosevelta, Wroniej, 
Glinianej oraz terenow PKP w Piotrkowie Trybimalskim.
W wyniku giosowania, przy 8 glosach za, bez glosow przeciwnych i wstrzymuj^cych, 
Komisja zaopiniowaia pozytywnie projekt uchwaty w sprawie przyst^pienia do sporz^dzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Zelaznej, Roosevelta, 
Wroniej, Glinianej oraz terenow PKP w Piotrkowie Trybunalskim.
Opinia Nr 109/18/20

Punkt 6
Sprawozdanie z realizacji programu zapobiegania przest^pczosci oraz ochrony 
bezpieczehstwa obywateli i porz^dku publicznego na rok 2019 pn. „Bezpieczne Miasto 
2019”.
Komisja przyj^la Sprawozdanie do wiadomosci.

Punkt 7
Sprawozdanie z dzialalnosci Komisji Administracji, Bezpieczehstwa Publicznego 
i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego.
Komisja przyj^la Sprawozdanie do wiadomosci.

Punkt 8
Informacja o stanie bezpieczehstwa i porz^dku publicznego na terenie miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego za 2019 rok Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim.
Komisja przyj^la Informacja do wiadomosci.

Punkt 9
Korespondencja kierowana do Komisji.
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Pan Bogumil Pecina odczytal korespondencie kierowana do Komisii:

• Komisja zapoznala si^ i przyj^la do wiadomosci pismo mieszkanca oraz uzupelnienie 
z dnia 19.02.2020 r. oraz 20.02.2020 r., w sprawie poprawy bezpieczenstwa oraz 
wyeliminowania rosn^cych drzew na srodku chodnika obok placu zabaw przy 
ul. Topolowej.

• Komisja zapoznala si$ i przyj^la do wiadomosci odpowiedz na pismo z dnia 24.02.2020 
r. udzielon^ przez II zast^pc? Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, zawieraj^ce 
wnioski, ktorych realizacja, w opinii wnioskodawcy, zmniejszy uci^zliwosc w zyciu 
codziennym mieszkancow ul. Krakowskie Przedmiescie i ul. Morgowej.

Punkt 10
Sprawy rozne.

Pan Rafal Czajka: Korzystaj^c z obecnosci przedstawicieli Zarz^du Drog i Utrzymania 
Miasta, chcialbym zwrocic uwag$ na to, ze jakies 2 miesi^ce temu byla latana dziura na 
ul. Szkolnej na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Koscielnej. Tak to zostalo zrobione, ze na 
poczqtku ta dziura zostala wylana z duzym naddatkiem, a teraz zostal tarn taki slad po tej masie. 
I tutaj mamy 2 problemy - pierwszy to jest jakosc wykonywanych napraw. Drugi - problem 
ci^gle pozostaje i poprosilbym, zeby t^ dziur$ z powrotem naprawiono. Czy ktos kontroluje 
to w jakis sposob, czy sq naprawiane?

• Na ul. Szkolnej na odcinku ul. Annii Krajowej do ul. Koscielnej caly czas wyst^puje 
tarn problem z ruchem i ta ulica jest dwukierunkowa tylko z nazwy, poniewaz w 
praktyce nie moznajezdzic w dwoch kierunkach, ale kierunek jest tylko jeden, czyli od 
osiedla, wylot w ul. Armii Krajowej jest mozliwy tylko jad^c pod prad, poniewaz 
wzdluz ogrodzenia III Liceum parkuj^ samochody i zeby z osiedla wyjechac trzeba 
jechac pod pr^d na calej dlugosci tej drogi tego odcinka. W zwi^zku z tym ruch 
prawidlowo odbywa si$ tylko z kierunku ul. Armii Krajowej skr^caj^c w prawo 
w osiedle ul. Szkolnej. Po raz kolejny prosz$ siuzby, zeby zastanowily si?, czy 
zamierzamy utrzymywac ten chory stan drogi dwukierunkowej na tym odcinku, czy tez 
zalegalizujemy to co mieszkancy od dluzszego czasu uprawiaj^, czyli wyl^czaj^ jeden 
pas ruchu na parking, ktory wyraznie tam brakuje, a wprowadzenie jednokierunkowego 
ruchu na tym odcinku dla tego osiedla nic nie zmienia, poniewaz jest wjazd ci^gle od 
ul. Polnej, a od ul. Slowackiego s^ 3 wjazdy, s^ 2 wjazdy od ul. Kostromskiej, 
w zwi^zku z tym wprowadzenie jednego kierunku mogloby poprawic zarowno ilosc 
miejsc postojowych jak i to, ze kierowcy nie narazaliby si? na lamanie przepisow ruchu 
drogowego. Kolejna sprawa na tym samym odcinku mianowicie w skutek braku miejsc 
postojowych i funkcjonowania, zarowno III Liceum jak i Urz?du Miasta, Policji oraz 
NFZ i innych sklepow sprzedaj^cych rzeczy dla osob niepelnosprawnych. Jest tam 
mnostwo kierowcow, ktorzy parkuj^ samochody i kiedy juz si? tam miejsce wzdluz 
ogrodzenia III Liceum wyczerpie to samochody parkuj^ w obr?bie przejscia dla 
pieszych i wyjazd z osiedla jest niemozliwy. Prosilbym siuzby korzystaj^c z obecnosci 
pana komendanta, b^dz przekazania tego do policji.
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• Ponownie skladam wniosek o to, zeby ul. Polnq obj^c zakazem zatrzymywania si$.
• Poprosil, zeby zalatac dziur^ przy potudniowym szczycie bloku 25 na ul. Kostromskiej 

64 w poblizu ronda osieckiej.

Pan Andrzej Kacperek Wiceprezydent Miasta: Mysl$, ze wkradla si^ pewna, delikatna 
niescislosc, bo rozumiem, ze fragment ul. Szkolnej pomi^dzy ul. Armii Krajowej, 
a ul. Koscieln^ jest ulicq dwukierunkow^, a wi$c w tym ukladzie nie mamy do czynienia 
z klasyczn^ jazd^ pod pr^d, tak jak bysmy mieli na odcinku jezdni obj^tej znakiem pionowym 
B2, a wi$c zakaz wjazdu. Tj. ulica dwukierunkowa i poruszanie si$ po lewym pasie jest 
dopuszczalne tym bardziej, jezeli tego wymagaj^ warunki ruchu drogowego.
Pan Rafal Czajka: Jazda tym drugim pasem ruchu nieprzeznaczonym do tego kierunku jest o 
tyle trudna, ze samochody nieustannie wjezdzaj^ z ul. Armii Krajowej, a poniewaz od strony 
III Liceum i od strony NFZ i sklepow dla niepelnosprawnych mamy zastawione kazde miejsce 
przez parkuj^ce samochody to generalnie nie ma gdzie uciec i dwa obok siebie samochody si$ 
nie mieszcz^ i wtedy nast^puje cofanie, ktore jest nagminne.
Pan Jan Dziemdziora: W nawi^zaniu do wyst^pienia pana radnego Czajki, chce powiedziec 
ze kilka lat temu remontowano chodnik na tym odcinku mi$dzy ul. Armii Krajowej, 
a ul. Koscieln^, wzdluz tego ogrodzenia III Liceum i uprzejmie wnosilem, zeby podczas tego 
remontu dolozyc 1 plyt$ 50 x 50 i wtedy bysmy poszerzyli chodnik o 4 plyt? i wtedy 
moglibysmy spokojnie dopuscic do parkowania na jednej plycie jednym kolem pojazdy 
samochodowe. Na pewno ulatwiloby to wymijanie si$ pojazdow i mysl$, ze jest to sprawa 
otwarta, bo w tym rejonie chroniczny brak deficyt miejsc postojowych wyst^puje.

Na tym protokol zakohczono.

Przewodnicz^ca 
Komisji Administracji 

BezpieczenstwaI/ublicznego 
i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego

ika

Protokolowala:

Monika Mroz
HpuILl Hyoi
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