DRM.0002.3.2020
PROTOKOL NR XVIII/20
z XVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego,
ktora odbyla si^ w siedzibie Urz^du Miasta w Piotrkowie Trybunalskim,
ul. Pasaz Karola Rudowskiego 10
w dniu 18 marca 2020 roku w godz. 16.00 - 17.00

Punkt 1
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocnosci obrad.
Pan Marian Blaszczynski Przewodnicz^cy Rady Miasta otworzyl XVIII Nadzwyczajn^ Sesj$
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Przewodnicz^cy stwierdzil w chwili rozpocz^cia, ze
w Sesji uczestniczy 22 radnych, co wobec ustawowej liczby 23 radnych stanowi quorum, przy
ktorym Rada Miasta moze obradowac i podejmowac prawomocne uchwaly.
Radni obecni na XVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Blaszczynski Marian
Cecotka Dariusz
Czajka Rafal
Czechowska Krystyna
Czyzynski Konrad
Dajcz Slawomir
Dziemdziora Jan
Gajda Piotr
Janik Lukasz
Kazmierczak Lech
Madej Halina
Masiarek Piotr
Olejnik Wieslawa
Purina Bogumil
Piekarski Andrzej
Stachaczyk Sergiusz
Staszek Mariusz
Tera Monika
W^zyk-Glowacka Marlena
Czubala Urszula
Wi^clawska Sylwia
Wojcik Jadwiga

Nieobecny: Pencina Ludomir
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Lista obecnosci stanowi zal^cznik do protokolu.
Przewodnicz^cy Rady Miasta Marian Blaszczynski powitai wszystkich przybylych na sesj^.
Radny pan Piotr Gajda zapytai Przewodnicz^cego Rady Miasta na jakiej podstawie zwolai
nadzwyczajn^ sesj? Rady Miasta z takim programem, kto skiadal wniosek o jej zwoianie.
Przewodnicz^cy Rady Miasta Marian Blaszczynski poinformowal, ze wniosek zlozyli radni:
Halina Madej, Wieslawa Olejnik, Mariusz Staszek, Marlena W^zyk - Glowacka, Krystyna
Czechowska, Piotr Masiarek, Marian Blaszczynski.
Pan Piotr Gajda powiedzial, ze jego zdaniem powinna zostac zwolana sesja w normalnym trybie,
skrocona. Stwierdzil tez, ze sesja nadzwyczajna powinna dotyczyc tylko sytuacji
epidemiologicznej na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
Pan Bogdan Munik Sekretarz Miasta: Regulamin pracy rady, jak rowniez ustawa o samorz^dzie
gminnym formuluje zapis, iz grupa radnych w okreslonej liczbie moze wnosic o zwolanie sesji
nadzwyczajnej wedlug porz^dku jaki ta grupa proponuje i nie ma nigdzie zapisu, ze ma to bye
tylko jeden punkt, moze to bye 10-15 punktow, ale tylko tych, ktore s^ obj^te wnioskiem
o zwolanie sesji nadzwyczajnej.
Punkt la
Przyj^cie zmian do porz^dku obrad.
Proponowany porzqdek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocnosci obrad.
2. Sytuacja epidemiologiczna na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
3. Podj^cie uchwal w sprawie:
3.1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego;
3.2. zmiany budzetu miasta na 2020 rok;
3.3. wyrazenia zgody na sprzedaz niezabudowanej nieruchomosci polozonej w Piotrkowie
Trybunalskim przy ul. Bursztynowej 37;
3.4. przyst^pienia do sporz^dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w rejonie ulic: Przemyslowej, Lotniczej, Zwirki oraz terenow PKP w Piotrkowie
Trybunalskim;
3.5. przyj^cia Programu opieki nad zwierz^tami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomnosci zwierz^t w Piotrkowie Trybunalskim na rok 2020;
3.6. zmieniaj^cej uchwal$ w sprawie utworzenia Piotrkowskiej Strefy Aktywnosci
Gospodarczej;
3.7. zmieniaj^cej uchwal$ Nr XV/253/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia
18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwi^zywania Problemow Alkoholowych dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na
2020 rok;
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3.8. zmieniaj^cej uchwai^ Nr XV/254/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia
18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdzialania Narkomanii dla
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2020 rok;
3.9. nadania Statutu Osrodkowi Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim;
3.10. skargi na Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego;
3.11. przekazania skargi do rozpatrzenia wedlug wlasciwosci.
4. Sprawozdanie z Realizacji Zadan z Zakresu Wspierania Rodziny za rok 2019.
5. Sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdzialania Narkomanii dla Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego za 2019 rok.
6. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwi^zywania Problemow
Alkoholowych dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2019 rok.
7. Sprawozdanie z realizacji Programu Rozwoju Strategia Rozwoju Miasta Piotrkow Trybunalski
2020 za 2019 rok.
8. Sprawozdanie z realizacji Programu Wspolpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z organizacjami pozarz^dowymi za rok 2019.
9. Sprawozdanie ze skarg i wnioskow podlegaj^cych rozpatrzeniu przez Rad$ Miasta w okresie
1.01.2019-31.12.2019r.
10. Informacja o dzialalnosci Strazy Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim za okres 1 stycznia 31 grudnia 2019 roku.
11. Zamkni^cie obrad XVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
Przewodnicz^cy Rady Miasta Marian Blaszczynski wprowadzil, za zgod^ wnioskodawcow
zwolania nadzwyczajnej sesji, nast^puj^ce zmiany do porz^dku:
w punkcie 3.1 Podj^cie uchwaly w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego wraz z autopoprawk^ Prezydenta Miasta; w punkcie 3.2 Podj^cie
uchwaly w sprawie zmiany budzetu miasta na 2020 r. wraz z autopoprawk^ Prezydenta Miasta;
punkt 3.12 Podj^cie uchwaly zmieniaj^cej Uchwaly Nr XV/248/19 Rady Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wyrazenia zgody na sprzedaz
niezabudowanej nieruchomosci polozonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Niecalej 29;
punkt 3.13 Podj^cie uchwaly w sprawie likwidacji Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Adama Prochnika w Piotrkowie Trybunalskim, zlokalizowanej w Piotrkowie
Trybunalskim, Rynek Trybunalski 2 oraz zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im.
Adama Prochnika w Piotrkowie Trybunalskim.
Przewodnicz^cy Rady Miasta Marian Blaszczynski zapytal, czy radni maj^ uwagi do
przedstawionego porz^dku obrad.
W wyniku przeprowadzonego glosowania (16-5-0) Rada Miasta przyj^la porz^dek obrad
w nast^puj^cej wersji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocnosci obrad.
la. Przyj^cie zmian do porz^dku obrad.
2. Sytuacja epidemiologiczna na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
3. Podj^cie uchwal w sprawie:
3.1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wraz
z autopoprawk^ Prezydenta Miasta ;
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3.2. zmiany budzetu miasta na 2020 rok wraz z autopoprawks* Prezydenta Miasta;
3.3. wyrazenia zgody na sprzedaz niezabudowanej nieruchomosci potozonej w Piotrkowie
Trybunalskim przy ul. Bursztynowej 37;
3.4. przyst^pienia do sporz^dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w rejonie ulic: Przemyslowej, Lotniczej, Zwirki oraz terenow PKP w Piotrkowie
Trybunalskim;
3.5. przyj^cia Programu opieki nad zwierz^tami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomnosci zwierz^t w Piotrkowie Trybunalskim na rok 2020;
3.6. zmieniaj^cej uchwal$ w sprawie utworzenia Piotrkowskiej Strefy Aktywnosci
Gospodarczej;
3.7. zmieniaj^cej uchwal^ Nr XV/253/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia
18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwi^zywania Problemow Alkoholowych dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na
2020 rok;
3.8. zmieniaj^cej uchwal$ Nr XV/254/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia
18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdzialania Narkomanii dla
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2020 rok;
3.9. nadania Statutu Osrodkowi Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim;
3.10. skargi na Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego;
3.11. przekazania skargi do rozpatrzenia wedlug wlasciwosci.
3.12. zmieniaj^cej Uchwal^ Nr XV/248/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia
18 grudnia 2019 r. w sprawie wyrazenia zgody na sprzedaz niezabudowanej
nieruchomosci polozonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Niecalej 29;
3.13. likwidacji Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Prochnika
w Piotrkowie Trybunalskim, zlokalizowanej w Piotrkowie Trybunalskim, Rynek
Trybunalski 2 oraz zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama
Prochnika w Piotrkowie Trybunalskim.
4. Sprawozdanie z Realizacji Zadah z Zakresu Wspierania Rodziny za rok 2019.
5. Sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdzialania Narkomanii dla Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego za 2019 rok.
6. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwi^zywania Problemow
Alkoholowych dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2019 rok.
7. Sprawozdanie z realizacji Programu Rozwoju Strategia Rozwoju Miasta Piotrkow Trybunalski
2020 za 2019 rok.
8. Sprawozdanie z realizacji Programu Wspolpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z organizacjami pozarz^dowymi za rok 2019.
9. Sprawozdanie ze skarg i wnioskow podlegaj^cych rozpatrzeniu przez Rad$ Miasta w okresie
1.01.2019-31.12.2019r.
10. Informacja o dzialalnosci Strazy Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim za okres 1 stycznia 31 grudnia 2019 roku.
11. Zamkni^cie obrad XVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
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Punkt 2
Sytuacja epidemiologiczna na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
(https://www.youtube.com/watch?v=bitFpQKi mu 06:01 - 43:13)
Przewodnicz^cy Rady Miasta Marian Blaszczynski poprosil o zabranie glosu Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego pani^ Elzbietp Dobrzynsk^ - dyrektora Powiatowej Stacji
Sanitamo-Epidemiologicznej w Piotrkowie Trybunalskim:
Pani Elzbieta Dobrzynska Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej:
Chcialabym prosic Panstwa, zebysmy skupili si$ jedynie na sytuacji dzisiaj zwi^zanej
z koronawirusem, poniewaz tym si$ zajmujemy praktycznie bez przerwy soboty niedziele dni
i noce. Chcialam zdementowac wszelkie plotki, ktore mowi^ o tym, ze jest jakis przypadek
zakazenia w Piotrkowie Trybunalskim - na godzinp 16:30 nie ma takiego przypadku. Mamy 101
osob w kwarantannie domowej, s^ to osoby, ktore przyjechaly do Polski przed 15 marca tego roku,
poniewaz tego dnia zmienilo si$ prawo i kazdy przekraczaj^cy granic$ 15 marca ma obowi^zek
kwarantanny. Tak jak juz mowilam na poprzednim spotkaniu sztabow kryzysowych wszystko
niestety zalezy od odpowiedzialnosci ludzi. Osoby, ktore przyjezdzaj^ wypelniaj^ dokumenty na
granicach, na ten moment my dost^pu do tych dokumentow nie mamy, wi$c mog$ powiedziec, ze
nie wiem kto przekroczyl granic$. Dokumenty dostala policja, ktora sprawdza tych ludzi, czy s$
w domu, zwlaszcza przypadki naruszenia kwarantanny. Osoby z rodziny z bliskiego otoczenia
osob kwarantannowanych obowi^zkowo, nie musz^ bye poddane kwarantannie, takie s^
najnowsze wytyezne z 17 marca br. Moze Pahstwo maja do mnie pytania?
Pani Marlena W^zyk-Glowacka zapytala, czy s^ testy, ktorymi mozna zbadac osoby na
koronawirusa.
Pani Elzbieta Dobrzynska Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej: W tej
chwili wygl^da to tak, zeby zrobic sobie test trzeba miec skierowanie lekarza. Jesli ktos ma objawy
wzywa pogotowie, jesli pogotowie nie przyjedzie wtedy powinien udac sip wlasnym srodkiem
transportu jesli ma tak^ mozliwosc, do szpitala zakaznego - na dzis jest to szpital Biegahskiego
w Lodzi, szpital w Zgierzu nie zostal jeszcze uruchomiony i tarn, jesli lekarz uzna za stosowne
wykonuje mu test. Jesli jest to test pozytywny to osoby z otoczenia, wskazane przez tp osobp
bliskiego kontaktu - jak Pahstwo chcecie to ja zacytujp co to jest bliski kontakt- s^ poddawane
kwarantannie, jest wydawana decyzja, ktora jest rownowazna ze zwolnieniem. Zostala
uruchomiona karetka w wojewodztwie, nie wiem, czy jedna, ma bye pipe takich karetek, ktore
bpd^ jezdzic po terenie wojewodztwa i pobierac proby od osob kwarantannowych.
Pani Marlena Wpzyk-Glowacka: Z tego co wiem jest jedna karetka, ktora przewozi takie osoby
do szpitala Biegahskiego. Czy w ogole takie testy s^ Piotrkowie przewidywane i w jakim okresie,
bo slyszalam, ze maj^ bye okolo 20 marca. Czy bpd^ testy dla osob chorych?
Pani Elzbieta Dobrzynska Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej: Jesli
ktos jest chory i pojedzie na nasz SOR przez przypadek, SOR jest przygotowany, ma wydzielone
miejsca do izolacji takiego podejrzanego i ma prawo pobrac probkp i tak sip juz stalo, u nas byla
taka sytuacja, proba byla pobrana my dostarezylismy zestawy do pobierania tych prob, prosimy
tylko wtedy o kontakt z nami uprzedzamy laboratorium, wtedy to proby s^ wiezione do stacji
wojewodzkiej sanitarno-epidemiologicznej w Lodzi, taka mozliwosc jest, ale pobranie proby
obecnie musi bye uzasadnione, nie bada sip zdrowych.
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Pan Rafal Czajka: Czy moze Pani przedstawic jak wygl^da sytuacja w powiecie ziemskim?
Pani Elzbieta Dobrzynska Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej:
Przepraszam, ale my nie mamy czasu dzielic ludzi na powiat i miasto i te dane, ktore podalam
zbiorcze z miasta i powiatu, czyli 101 osob w kwarantannie i 157 pod nadzorem
epidemiologicznym.
Pan Andrzej Kacperek Wiceprezydenta Miasta: Doskonale Panstwo wiecie, ze w dniu
11 marca br. Minister Edukacji Narodowej wydal stosowne rozporz^dzenie dotycz^ce
ograniczenia funkcjonowania szkol publicznych i niepublicznych. W wyniku tego ograniczenia
od poniedzialku zarowno w szkolach podstawowych, jak i ponadgimnazjalnych, nie odbywaj^ si$
zaj^cia dydaktyczne wychowawcze i opiekuncze. Jedynie zlobki i szkoly podstawowe prowadzily
zaj^cia opiekuncze, jak swietlice w czwartek i w pi^tek. Z mocy tego rozporz^dzenia z tego
ograniczenia wyl^czono mi^dzy innymi 2 placowki funkcjonuj^ce na terenie miasta Piotrkowa:
Poradni? Psychologiczno-Pedagogiczn^ oraz Specjalny Osrodek Szkolno-Wychowawczy. MEN
wyszlo ze stanowiska, ze w przypadku niektorych dzieci nie mozna zaprzestac kontynuacji dzialan
rehabilitacyjnych, czy terapeutycznych. Po wprowadzeniu przez Ministerstwo Zdrowia
rozporz^dzenia zagrozenia stanem epidemiologicznym i wprowadzeniu kolejnych ograniczen pan
Prezydent uznal, ze to wyl^czenie w tym momencie nie do konca jest uzasadnione, w zwi^zku
z tym Pan Prezydent w minion^ sobot$ wystosowal do Ministerstwa Edukacji Narodowej i przeslal
do wiadomosci Premierowi, Wojewodzie Lodzkiemu oraz Lodzkiemu Kuratorowi Oswiaty, pismo
z wnioskiem o zmian$ rozporz^dzenia z dnia 11 marca i odst^pienie od wyl^czenia z ograniczenia
funkcjonowania szkol tych dwoch ww. osrodkow. Przed godzin^ 20 w sobot^ mielismy
potwierdzenie z KPRM-u, ze wniosek Pana Prezydenta dotarl i b^dzie w pierwszej kolejnosci
rozpatrywany na KPRM. W przypadku uczniow tych dwoch jednostek oswiatowych rodzice
decydowali o tym, czy dzieci b^d^ braly udzial, czy tez nie w zaj^ciach. Rodzice w wi^kszosci
uznali, ze jest duze zagrozenie. W mediach pojawiaj^ si$ rozne cz^sto nieprawdziwe komunikaty.
Zgodnie z rozporz^dzeniem Ministra Edukacji Narodowej zawieszenie i to ograniczenie
w funkcjonowaniu szkol jest, poki co, ograniczone do dnia 25 marca, tj. do srody wl^cznie, nie do
27, czy 29 marca. Mysl$, ze na pewno ten termin b^dzie przesuni^ty.
Pan Piotr Masiarek: Niektore osoby, u ktorych stwierdzono wynik pozytywny mog^ przebywac
w domu i ten proces mialby si$ odbywac w domu. W jaki sposob mozna zabezpieczyc pozostale
osoby zamieszkuj^ce wspolnie, ktore s^ osobami zdrowymi?
Pani Elzbieta Dobrzynska Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej: Ja
mysl$ i wszyscy tak myslimy, bo czytamy to co Pan, ze b^dzie to dotyczyc osob, ktore same
mieszkaj^, a takich osob nie jest malo. Jesli b$d^ mieszkaly z kirns i b^d^ mialy potwierdzone
zakazenie, to b^d^ jednak izolowane, nie ma innego wyjscia.
Pan Piotr Masiarek: Czy prawd^ jest to, ze dla takich osob mialyby bye wynajmowane inne
lokale?
Pani Elzbieta Dobrzynska Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej: Nie
umiem odpowiedziec, poniewaz ja nie zajmuje si$ wynajmowaniem lokali, nie wiem jakby to byto.
Pani Marlena W^zyk-Glowacka: Czy miasto jest s^ przygotowane z takimi lokalami? Mysl$, ze
jest to powazny problem.
Pan Krzysztof Michalski Kierownik Referatu Zarz^dzania Kryzysowego i Obrony
w Urz^dzie Miasta: Miasto jest przygotowane do zorganizowania kwarantanny zbiorowej, mamy
do tego trzy obiekty przeznaczone: obiekt administracyjny Klubu Sportowego Polonia na ulicy
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Reagana 12, tarn w szatniach i w pomieszczeniach, gabinecie lekarskim, ktory moze bye
udost^pniony i w pomieszczeniu biurowym moze przebywac 15 nawet do 20 osob. Istniej^ tam
dobre warunki sanitame. Drugi obiekt to internat dawnego liceum medyezne przy ul. Piotra Skargi
3, obecnie jest to Centrum Ksztalcenia Ustawicznego i Zawodowego Urz^du Marszalkowskiego,
czyli dobry tez partner do wspolpracy. Jest tam mozliwosc zgromadzenia 60 osob, to jest internat
na ostatniej kondygnaeji, 4-osobowe pokoje, warunki bardzo godne. Trzeci obiekt to bursa szkolna
Zespolu Szkol Budowlanych na ul. Broniewskiego 16, gdzie mamy przygotowane 95 miejsc.
Pani Marlena W$zyk-Glowacka: Bardzo si$ ciesz^ z dzialan miasta, dla nas wszystkich nie jest
to ciekawy czas i musimy interweniowac. Podpisalam si$ pod zwolaniem sesji nadzwyczajnej, bo
uwazam, ze s$ szczegolne warunki, zeby ta sesja odbyla si$ dzisiaj. Mysl$, ze nalezy podj^c jakies
dzialania i w tym momencie podejmujemy. Dzisiaj tak naprawd^ spodziewalem si$, ze
rozmawiamy zdecydowanie wi^cej co mozemy zrobic dla miasta, jakie pieni^dze mozemy
przeznaczyc na walk$ z koronawirusem.
Pani radna przytoczyla przyklad sesji, ktora odbyla si$ w Lodzi, na ktorej zwi^kszono w zwi^zku
z epidemic rezerw^ na zarz^dzanie kryzysowe w kwocie 6 milionow, pomoc spoleczn^ 3 miliony
i pomoc dla MZK. Jedynie dzisiaj w autopoprawce przeznaczamy 100 tys. zl dla szpitala na
ul. Rakowskiej bardzo z tego powodu si$ ciesz$ oczywiscie b$d$ za, jesli chodzi o budzet miasta
Piotrkowa Trybunalskiego i mysl$, ze wszyscy si$ z tym zgodz^, ze ta pomoc jest potrzebna. Ja
mam taki apel przede wszystkim do Pana Prezydenta. Dzis stajemy oko w oko z powszechnym
zagrozeniem w postaci smiertelnego koronawirusa, ktory gwaltownie wkroczyl do naszego zycia.
Oczywisty jest takze fakt, ze mieszkancy poddaj^ si$ kwarantannie i pozostaj^ w domu. Niestety
nie wszyscy maj^ ten luksus i mogq swobodnie zaprzestac pracy. W tym apelu nie koncentruje si$
na stronie medyeznej, a martwi^ si$ o byt naszyeh mieszkancow w czasie trwania epidemii.
Martwi$ si^ rowniez o to co b^dzie, gdy ona si$ zakonezy, los tysi^cy mieszkancow Piotrkowa
Trybunalskiego zalezy od losu drobnego biznesu. Dzis widmo zagrozenie spogl^da w oezy
zarowno pracodawcom jak rowniez ich pracownikom, nie mozemy czekac z zalozonymi r^kami,
nie tylko panstwo musi pomagac mieszkancom Piotrkowa Trybunalskiego, ale rowniez miasto ma
ku temu stosowne mozliwosci, ale rowniez moralno - gospodarezy obowi^zek.
W ocenie licznych mieszkancow, ktorzy kontaktuj^ si? ze mn^, nalezy zaproponowac: czasow^
rezygnacj? z poboru wszelkich podatkow od nieruchomosci na terenie miasta, obnizenie,
a w wybranych przypadkach, calkowita rezygnaeja z czynszow najmu lokali handlowych,
uslugowych, nalez^cych do miasta, czasowe obnizenie czynszu w TBS, czasowe zawieszenie
funkejonowania strefy platnego parkowania poprzez rezygnacj? z pobierania oplat. Szanowny
Panic Prezydencie, w realizaeji tych punktow i innych, ktorych nie wymieniono w tym apelu,
a ktore zmierzaj^ do walki z epidemic, a takze z pozniejszymi jej konsekwenejami, moze Pan
liezye w pelni na moje poparcie, takze innych radnych, ktore przyczyni^ si? do minimalizowania
strat w zwi^zku z wprowadzeniem stanu epidemiologicznego.
Pan Piotr Gajda: Na co konkretnie przeznaczone s^ pieni^dze dla szpitala? W szpitalu na
ul. Rakowskiej kiedys byl oddzial zakazny, w tej chwili nie ma go. S^dz?, ze powinnismy si?
dowiedziec konkretnie co Miasto zaproponowalo mieszkancom, jakie dzialania podejmuje
w obecnej sytuacji, zeby zapobiec szerzeniu si? epidemii. Jak to wszystko organizacyjnie wygl^da,
oprocz tego, ze s^ zabezpieczone lokale dla osob, ktore moglyby bye nosicielami wirusa, nic
dodatkowo si? nie dowiedzialem. Punkt dotycz^cy sytuacji epidemiologicznej powinien bye
glownym punktem na dzisiejszej sesji.
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Pan Marian Blaszczynski Przewodnicz^cy Rady Miasta: Nic nie stoi na przeszkodzie, zeby
Pan ze swoj^ inicjatyw^ wyst^pii.
Pan Lukasz Janik: Wspomniala Pani dyrektor, ze wyst^piiy naruszenia kwarantanny, czy ma
Pani moze tak^ wiedz$ ile byio takich przypadkow w miescie i w powiecie piotrkowskim?
Pani Elzbieta Dobrzynska Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej:
W miescie nie byio zadnego. Gdyby byio takie naruszenie to nie tylko my mozemy karac,
poniewaz jest Kodeks Wykroczen art. 116, ktory przewiduje grzywn^ do 5000 zi, grzywny nie
mozna nalozyc mandatem ad hoc tylko trzeba wyst^pic do sadu. Wczoraj ukazala si$ instrukcja
Wojewody, ktora wyznacza zadania dla roznych urz^dow, mi^dzy innymi dla nas. Ja mowi$ tylko
o moim urz^dzie: Sanepid odbiera zgloszenia, codziennie kontaktujemy si$ z ludzmi
z kwarantanny i z nadzoru. Ludzie z nadzoru mog^ opuszczac miejsce zamieszkania i zrobic sobie
podstawowe zakupy i kupic rzeczy niezb^dne do zycia, ludzie z kwarantanny nie mog^ opuszczac
miejsca zamieszkania w zwi^zku z tym, jesli ktos potrzebuje pomocy my mamy obowi^zek
poinformowac opiek$ spoleczn^ i to robimy pisemnie, telefonicznie, poprzez e-mail mialam
z miasta nie mialam takiego przypadku, s^ tylko dwa przypadki z powiatu.
Pan Krzysztof Chojniak Prezydent Miasta: Jestem w stalym kontakcie z dyrektorem szpitala
panem Markiem Konieczko i z panem prof. Piotrem Wozniakiem dyrektorem drugiego szpitala
(Powiatowego Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim), za posrednictwem pana
Starosty i zwrocilem si? z zapytaniem jak my, jako samorz^d, mozemy pomoc w tej sytuacji
w kontekscie odpowiedniego zabezpieczenia i ludzi, ktorzy b?d$ potrzebowali pomocy, ale
rowniez personelu medycznego. Pomoc b?dzie jakby dwutorowa, jedna to zakup tych biez^cych
elementow typu maski, kombinezony, to na co zlozyly zapotrzebowanie szpitale i dokonamy tego
zakupu z rezerwy na dzielenia kryzysowe, ja to zrobi? zarz^dzeniem. Natomiast jesli chodzi o to
100 tys. zl dla Szpitala Wojewodzkiego, to tu jest zakup inwestycyjny, bo b?dzie to zakup
respiratorow, przede wszystkim choc nie tylko, do samochodow, ktorymi mog^ bye przewozone
karetkami one mog^ praktyeznie w kazdym miejscu funkcjonowac, natomiast te inne podstawowe
elementy, ktore b?d^ siuzyly do zabezpieczenia pracy piel?gniarek i lekarzy, z rezerwy jako
wydatki biez^ce. Dokonujemy tego w ten sposob, jezeli chodzi o zakup respiratorow, ze my to
zakupujemy i zostan^ te urz^dzenia uzyezone dla szpitala. To jest procedura w tej sytuacji
mozliwa, a po drugie najszybsza z mozliwych. Podobne rozmowy prowadzilem rowniez ze
szpitalem przy ul. Roosevelta, te biez^ce rzeczy tarn tez b?d^ zakupione natomiast takiego ekstra
urz^dzenia, ktore nalezaloby albo, ktore mozna byloby zakwalifikowac do takich dzialah
zwi^zanych z zakupem, z kryzysu nie bardzo mozna zrealizowac. Natomiast na nast?pnej sesji,
jesli ona odb?dzie si? w kwietniu zgodnie z planami, to przedstawimy Pahstwu tak^ tez pomoc
w postaci juz normalnej procedury przekazania pieni?dzy na zakup sprz?tu, ktory jest wazny
chodzi o znieczulenia na sali porodowej i jest to tez pilny zakup, ktory ustalilem z tym szpitalem
za posrednictwem starosty piotrkowskiego pana Piotra Wojtysiaka.
Pan Piotr Gajda: Panic Prezydencie, dla ktorego szpitala te respiratory maj^ bye uzyezone?
Pan Krzysztof Chojniak Prezydent Miasta: Dla Szpitala Wojewodzkiego przy ul. Rakowskiej.
Pan Piotr Gajda: W zwi^zku z tym jaki to ma zwi^zek z koronawirusem, ja popieram zakup
respiratora, ale boj? si?, zeby Pan Prezydent nie przekroczyl uprawnieh, poniewaz szpital ten nie
jest w sieci szpitali zakaznych i w tym momencie zakup respiratora do tego szpitala na cel
koronawirusa, w ktorym nie b?dzie realizowana ochrony zdrowia paejentow, jest przekroczeniem
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Panskich uprawnien. Jest to moja sugestia i obawa, ze dopuscilismy do tego, ze pieni^dze zostaly
uzyte niezgodnie z procedure.
Pan Marian Biaszczyhski Przewodnicz^cy Rady Miasta: Jezeli Pan dobrze sluchal, to
respiratory maj^ bye uzyte rowniez w transporcie i wtedy przewozi si$ osob^ korzystaj^c^ z tego
respiratora do szpitala, ktory b^dzie go leezyt.
Pani Elzbieta Dobrzynska Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej: Na
chwil$ obecn^ jest wyznaczony szpital Bieganskiego w Lodzi, drugi dedykowany b^dzie
w Zgierzu, nast^pne szpitale - w Tomaszowie i Radomsku, jeszcze nast^pny b^dzie
w Betchatowie, a gdyby epidemia si^ powi^kszyta, to wchodz^ w to wszystkie szpitale, ktore s$
w sieci.
Pan Piotr Gajda: Czy Pan Prezydent rozmawial dyrektorem SSW im. Kopemika w Piotrkowie
Trybunalskim, aby byla mozliwosc odtworzenia tego oddziahi zakaznego, bo jest niepokoj^ce
jezeli pozniej wszystkie szpitale w sieci maj^ wejsc do tej akcji jak mowila pani dyrektor, a my
nie b^dziemy do tego przygotowani.
Przewodnicz^cy Rady Miasta stwierdzii, ze to pytanie radny powinien skierowac do Urz^du
Marszatkowskiego, ktory ma nadzor nad tym szpitalem.
Pan Lukasz Janik: Panic Prezydencie jestesmy w bardzo trudnym czasie dla Piotrkowa, dla
Polski, jest to dose nieciekawe, bo s^ czynne tylko te sklepy spozywcze, ludzie nie prowadz^
dzialalnosci gospodarezej, nie zarabiaj^ bo nie maj^ przyehodow, czy panowie rozwazaliscie
w ogole, zeby w Piotrkowie zlikwidowac lub przesun^c oplaty za podatek od nieruchomosci,
oplaty targowe moze zmniejszyc, czy zadne kroki nie podj^liscie w tym trudnym czasie dla
Piotrkowian?
Pan Andrzej Kacperek Wiceprezydenta Miasta: Jesli chodzi o podatek od nieruchomosci to
terminy wynikaj^ z ustawy i mozliwosc zmiany tych terminow to jest kwestia ustawodawey nie
Prezydenta Miasta. Natomiast jezeli Pan sledzi wypowiedzi Pana Premiera to Pan Premier juz
sygnalizowal ze b^d^ podj^te takie dzialania gdzie termin wplaty pierwszej ale takze drugiej raty
ktorej termin przypada na 15 maja jak rowniez terminy wplaty z tytulu uzytkowania wieezystego
b$dq przesuni^te do kohea drugiego kwartalu. Jest to decyzja ustawodawey. Jesli chodzi
o targowiska ograniezylismy od wtorku funkejonowanie targowisk dopuszczona jest tarn jedynie
sprzedaz artykulow spozywczych i higienicznych.
Pan Lukasz Janik: Panic Prezydencie, jezeli chodzi o podatek od nieruchomosci to uchwala go
Rada Miasta. Jezeli by Pan Prezydent zeeheial przedlozyc do Rady Miasta jednak wniosek o to,
aby obnizyc podatek od nieruchomosci to mysl$, ze radni bardzo ch^tnie to przeglosuj^.
Pani Krystyna Czechowska: Pani dyrektor w mediach pojawita si$ informaeja o tym, ze najednej
z imprez, koncercie w Rozprzy, zdiagnozowano jednego z nosicieli koronawirusa. Czy w zwi^zku
z tym istnieje faktyeznie ryzyko, ze ten koronawirus u nas si$ rozprzestrzeni?
Pani Elzbieta Dobrzynska Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej: nie
reagujemy na zgloszenia, bo musimy miec dowody. Owszem jedna z osob, ktore wyst$powaly na
tym koncercie ma potwierdzone zakazenie, ona nie mieszka w Piotrkowie, ani w powiecie.
Ustalono bliskie kontakty, wszystkie osoby s^ w kwarantannie, s^ zdrowe na ten moment a ja
chcialabym zaapelowac jeszcze, zeby Pahstwo uspokoili troch? Piotrkowian. Nie mozna
lekeewazye problemu ale nie moze bye strachu, bo strach jest bardzo zlym doradc^, trzeba po
prostu zachowywac si$ racjonalnie, myc r^ce, nie m6wi$ zeby unikac ludzi, ale zachowac pewien
dy stans.
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Pan Rafal Czajka zwrocil si$ do pani Elzbiety Dobrzynskiej Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitamego w Piotrkowie Trybunalskim z podzi^kowaniem za wklad w walk$
z koronawirusem.

Punkt 3.1
Podj^cie uchwaly w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego wraz z autopoprawk^ Prezydenta Miasta.
(https://www.youtube.com/watch?v=bitFpQKi mg 43:14 - 52:22)
Opinie komisji:
Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych - opinia pozytywna
Komisja Budzetu, Finansow i Planowania - opinia pozytywna
Pan Krzysztof Chojniak Prezydent Miasta: Jesli chodzi o oplaty targowe dwie jest dzienna
oplata targowa i ten, kto w danym dniu nie handluje oczywiscie takiej oplaty nie ponosi. Jesli
prowadzi danego dnia handel, to wtedy jest pobierana oplata. Sq oplaty rezerwacyjne nie wszyscy
oczywiscie je wnosz^, ci ktorzy sobie zarezerwowali stale miejsce zwracaj^ si$ ci dotychczas
handluj^cy nie z takimi pytaniami sugestiami. Chce Panstwu powiedziec, ze te osoby, ktore
wniosly oplaty rezerwacyjne i tego handlu nie prowadz^ b^d^ mialy te oplaty zwrocone.
Pani Marlena W^zyk-Glowacka: Czy Pan Prezydent moze si$ odniesc do mojego apelu? Ja
jestem w stanie zrozumiec, ze nie wszystkie rzeczy mozemy jako samorz^d i Pan jako Prezydent
nie moze spelnic, ale przynajmniej nad kilkoma punktami si$ pochylic, na przyklad wspomniane
tu bilety miesi^czne, czy tez strefy platnego parkowania. Moze powinnismy wzorem miast, ktore
takie uchwaly juz podj^ly, tez podj^c takie dzialania w Piotrkowie. Mog$ przekazac apel
z wszystkimi punktami Panu Prezydentowi, a Pan moze odniesc si$ do tego apelu pisemnie.
100 tys. zl to jest bardzo mala kwota. He kupimy respiratorow za 100 tys. zl, maj^c na uwadze
mask! i ubrania ochronne, a dzisiaj nie podejmujemy takiej uchwaly, w ktorej zwi^kszamy
pieni^dze na zarz^dzanie kryzysowe. Prosz$ o odpowiedz.
Pan Krzysztof Chojniak Prezydent Miasta: Kwota w wysokosci 100 tys. jest tylko na
respiratory w zwi^zku z tym prosz$ do tej kwoty nie mieszac zakupow zwi^zanych
z kombinezonami i maskami. Ja powiedzialem wyraznie, ze na te zakupy b^d^ to pieni^dze
z rezerwy kryzysowej, ktore zarz^dzaniem przesun^.
Radna pani Marlena W$zyk - Glowacka powtorzyla pytanie ile respiratorow za 100 tys. zl
zostanie zakupionych.
Pan Krzysztof Chojniak Prezydent Miasta: Z informacji, ktor^ przekazal mi pan dyrektor b^d^
to 3 respiratory.
Pan Lukasz Janik: Rozumiem, ze osoby, ktore nie handluje nie b$d^ oplacac tej oplaty
rezerwacyjnej, natomiast te osoby, ktore handluje, poniewaz ta oplata wzrosla o 50%, mam
pytanie, czy ona b$dzie obnizona? Jezeli tak to, jak procentowo b^dzie to wygl^dalo? Czy Pan
Prezydent rozwazal ze swoimi sluzbami obnizenie podatku od nieruchomosci?
Pan Krzysztof Chojniak Prezydent Miasta: Odpowiem ogolnie na te pytania i sugestie pana
radnego i pani radnej. Wszystkie propozycje, ktore tutaj padly, jak rowniez inne, ktore si$
pojawiaj^, przekazywane s^ w rozmaity sposob, b$d^ niew^tpliwie przedmiotem rozwazania.
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Natomiast dzisiaj nie mog$ podj^c zadnej decyzji ani nawet deklaracji, zeby z jednej czy drugiej
propozycji si$ wywi^zac.
Pan Lukasz Janik poprosil o zaj^cie si^ tym pilnie, gdyz przedsi^biorcy bardzo odczuwaj^ skutki
i jest to kwestia istotna dla mieszkancow.
Pan Bogdan Munik Sekretarz Miasta: Prosz^ Panstwa, powoluj^c si$ na slowa pani dyrektor
Sanepidu: rozs^dek, rozwaga, spokoj. My nie mozemy emocjonalnie podejmowac pewnych
decyzji, nawet nasz rz^d dopiero dzis podczas posiedzenia rady gabinetowej z udzialem
Prezydenta Polski podj^i, a raczej zaproponowal tak zwan^ „tarcz^ oslonow^”, w ramach ktorej
zaproponowano bardzo liczne instmmenty wspierania przedsi^biorcow, pocz^wszy od roznych
kwestii zwi^zanych z terminami piatnosci roznego rodzaju podatkow, poprzez rowniez wsparcie
przedsi^biorcow, ktorzy utracili dochody, rowniez i wsparcie ludzi, ktorzy w wyniku utracenia
dochodow nie b^d^ otrzymywali pensji, gdzie b^dzie uruchomiony funduszu pracy, na ktory
przedsi^biorcy wpiacaj^ pieni^dze w proporcji 40-40-20, ale na to wszystko potrzeba czasu.
W tym tygodniu lub w przyszlym, rz^d przyjmie szereg w tym zakresie ustaw, ktore b^d^
normowaly t^ sytuacje, ktore rowniez i dadz$ okreslone umocowania prawne do poszczegolnych
dzialan.
Sytuacja jest dynamiczna, my dzis nie potrafimy powiedziec, czy za pol roku wplywy, ktore
planowalismy z tytulu podatkow PIT, CIT, czy one b^d^ realizowane Moze si$ okazac, ze ich nie
b^dzie i co wtedy? Wtedy polec^ inwestycje, ktore Panstwo zaplanowaliscie. Wszystko musi bye
poprzedzone ekonomicznymi analizami. Samorz^d nie moze tak sobie pstrykn^c palcem i tego nie
b^dzie. Samorz^d dziala w granicach prawa i w oparciu o przepisy prawa i z tego jest rozliczany,
pracuje w oparciu o zasady legalnosci, celowosci i gospodamosc, dlatego przy roznego rodzaju
dyskusjach miejmy i to na uwadze, podchodzmy do tego rozwaznie, z rozs^dkiem.
Pan Lukasz Janik: Czy rozwazaliscie Panstwo, aby wyst^pic zebysmy nie musieli splacac
kredytu odnosnie Mediateki ?
W wyniku glosowania (19-0-2) Rada Miasta podj^la Uchwal$ Nr XVIII/285/20 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wraz z autopoprawk^
Prezydenta Miasta.

Punkt 3.2
Podj^cie uchwaly w sprawie zmiany budzetu miasta na 2020 rok wraz z autopoprawk^
Prezydenta Miasta.
Opinie komisji:
Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych - opinia pozytywna
Komisja Budzetu, Finansow i Planowania - opinia pozytywna
W wyniku gtosowania (19-0-0) Rada Miasta podj^la Uchwaly Nr XVIII/286/20 w sprawie zmiany
budzetu miasta na 2020 rok wraz z autopoprawk^ Prezydenta Miasta.
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Punkt 3.3
Podj^cie uchwaJy w sprawie wyrazenia zgody na sprzedaz niezabudowanej nieruchomosci
poiozonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Bursztynowej 37.
Opinie komisji:
Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych - opinia pozytywna
Komisja Budzetu, Finansow i Planowania - opinia pozytywna
W wyniku giosowania (18-0-0) Rada Miasta podj^ia Uchwai^ Nr XVIII/287/20 w sprawie
wyrazenia zgody na sprzedaz niezabudowanej nieruchomosci poiozonej w Piotrkowie
Trybunalskim przy ul. Bursztynowej 37.

Punkt 3.4
Podj^cie uchwaly w sprawie przyst^pienia do sporz^dzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Przemyslowej, Lotniczej, Zwirki oraz
terenow PKP w Piotrkowie Trybunalskim.
Opinie komisji:
Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych - opinia pozytywna
Komisja Administracji, Bezpieczehstwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego
- opinia pozytywna
W wyniku giosowania (17-0-0) Rada Miasta podj^la Uchwaly Nr XVIII/288/20 w sprawie
przyst^pienia do sporz^dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie
ulic: Przemyslowej, Lotniczej, Zwirki oraz terenow PKP w Piotrkowie Trybunalskim.

Punkt 3.5
Podj^cie uchwaly w sprawie przyj^cia Programu opieki nad zwierz^tami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomnosci zwierz^t w Piotrkowie Trybunalskim na rok 2020.
Opinie komisji:
Komisja Administracji, Bezpieczehstwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego
- opinia pozytywna
Komisja Budzetu, Finansow i Planowania - opinia pozytywna
W wyniku glosowania (18-0-0) Rada Miasta podj^la Uchwaly Nr XVIII/289/20 w sprawie
przyj^cia Programu opieki nad zwierz^tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci
zwierz^t w Piotrkowie Trybunalskim na rok 2020.
Punkt 3.6
Podj^cie uchwaly zmieniaj^cej uchwaly w sprawie utworzenia Piotrkowskiej Strefy
Aktywnosci Gospodarczej.
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Opinie komisji:
Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych - opinia pozytywna
Komisja Budzetu, Finansow i Planowania - opinia pozytywna
W wyniku glosowania (18-0-0) Rada Miasta podj^la Uchwal$ Nr XVIII/290/20 w sprawie
uchwaly zmieniaj^cej uchwai^ w sprawie utworzenia Piotrkowskiej Strefy Aktywnosci
Gospodarczej.

Punkt 3.7
Podj^cie uchwaly zmieniaj^cej uchwai^ Nr XV/253/19 Rady Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu
Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych dla Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego na 2020 rok.
Opinie komisji:
Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Spoiecznych i Osob Niepelnosprawnych- opinia
pozytywna
Komisja Budzetu, Finansow i Planowania - opinia pozytywna
W wyniku glosowania (18-0-0) Rada Miasta podj^ia Uchwaly Nr XVIII/291/20 w sprawie
uchwaly zmieniaj^cej uchwaly Nr XV/253/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia
18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwi^zywania
Problemow Alkoholowych dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2020 rok.

Punkt 3.8
Podj^cie uchwaly zmieniaj^cej uchwaly Nr XV/254/19 Rady Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Programu
Przeciwdzialania Narkomanii dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2020 rok.
Opinie komisji:
Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Spoiecznych i Osob Niepelnosprawnych- opinia
pozytywna
Komisja Budzetu, Finansow i Planowania - opinia pozytywna
W wyniku glosowania (18-0-0) Rada Miasta podj^la Uchwaly Nr XVIII/292/20 w sprawie
uchwaly zmieniaj^cej uchwaly Nr XV/254/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia
18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdzialania Narkomanii dla Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego na 2020 rok.
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Punkt 3.9
Podj^cie uchwaly w sprawie nadania Statutu Osrodkowi Sportu i Rekreacji w Piotrkowie
Trybunalskim.
Opinie komisji:
Komisja Administracji, Bezpieczenstwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego
- opinia pozytywna
Komisja Kultury i Kultury Fizycznej - opinia pozytywna
W wyniku giosowania (18-0-0) Rada Miasta podj^ta Uchwai$ Nr XVIII/293/20 w sprawie nadania
Statutu Osrodkowi Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim.

Punkt 3.10
Podj^cie uchwaly w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Pan Marian Blaszczyhski Przewodniczjjcy Rady Miasta poinformowal, ze Komisja Skarg,
Wnioskow i Petycji rekomenduje Radzie Miasta podtrzymanie stanowiska o bezzasadnosci skargi
wyrazone w Uchwale Nr XVII/284/20 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie skargi na dzialalnosc
Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego i w uzasadnieniu do uchwaly.
W wyniku glosowania (18-2-0) Rada Miasta podj^la Uchwaly Nr XVIII/294/20 w sprawie skargi
na Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego (podtrzymanie stanowiska o bezzasadnosci
skargi na dzialalnosc Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego).

Punkt 3.11
Podj^cie uchwaly w sprawie przekazania skargi do rozpatrzenia wedlug wlasciwosci.
Pan Marian Blaszczyhski Przewodnicz^cy Rady Miasta poinformowal, ze organ, ktory
otrzymal skargi nie jest wlasciwy do jej rozpatrzenia, zobowi^zany jest przekazac skargi
wlasciwemu organowi.
W wyniku glosowania (18-0-0) Rada Miasta podj^la Uchwaly Nr XVIII/295/20 w sprawie
przekazania skargi do rozpatrzenia wedlug wlasciwosci.

Punkt 3.12
Podj^cie uchwaly zmieniaj^cej Uchwaly Nr XV/248/19 Rady Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wyrazenia zgody na sprzedaz
niezabudowanej nieruchomosci polozonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Niecalej 29.
(https://www.youtube.com/watch?v=:bitFpOKi mg 1:00:16 - 52:22)
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Opinie komisji:
Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych - opinia pozytywna
Komisja Budzetu, Finansow i Planowania- opinia pozytywna
Pan Andrzej Kacperek Wiceprezydenta Miasta: Zmieniamy tresc paragrafu pierwszego
uchwaty w zwi^zku z tym, iz wkradl si$ bt^d w uchwale, ktora jest uchylana, podano omylkowo,
ze powierzchnia wynosi 387 m2, a faktyczni e jest 378 m2.
W wyniku glosowania (18-0-0) Rada Miasta podj^la Uchwai^ Nr XVIII/296/20 w sprawie
uchwaly zmieniaj^cej Uchwal^ Nr XV/248/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia
18 grudnia 2019 r. w sprawie wyrazenia zgody na sprzedaz niezabudowanej nieruchomosci
polozonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Niecalej 29.

Punkt 3.13
Podj^cie uchwaly w sprawie likwidacji Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama
Prochnika w Piotrkowie Trybunalskim, zlokalizowanej w Piotrkowie Trybunalskim, Rynek
Trybunalski 2 oraz zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Prochnika
w Piotrkowie Trybunalskim.
Opinie komisji:
Komisja Administracji, Bezpieczenstwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego
- opinia pozytywna
Komisja Kultury i Kultury Fizycznej - opinia pozytywna
W wyniku glosowania (18-0-0) Rada Miasta podj^la Uchwaly Nr XVIII/297/20 w sprawie
likwidacji Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Prochnika w Piotrkowie
Trybunalskim, zlokalizowanej w Piotrkowie Trybunalskim, Rynek Trybunalski 2 oraz zmiany
statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Prochnika w Piotrkowie Trybunalskim.

Punkt 4
Sprawozdanie z Realizacji Zadah z Zakresu Wspierania Rodziny za rok 2019.
Ze Sprawozdaniem zapoznala si$:
Komisja ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Spolecznych i Osob Niepelnosprawnych oraz Komisja
Budzetu, Finansow i Planowania.
Rada Miasta przyj^la Sprawozdanie do wiadomosci.

Punkt 5
Sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdzialania Narkomanii dla Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego za 2019 rok.
Ze Sprawozdaniem zapoznaly si$:
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Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Spolecznych i Osob Niepelnosprawnych
Komisja Budzetu, Finansow i Planowania
Rada Miasta przyj^la Sprawozdanie do wiadomosci.

Punkt 6
Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwi^zywania Problemow
Alkoholowych dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2019 rok.
Ze Sprawozdaniem zapoznaiy si^:
Komisja ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Spolecznych i Osob Niepelnosprawnych
Komisja Budzetu, Finansow i Planowania
Rada Miasta przyj^la Sprawozdanie do wiadomosci.

Punkt 7
Sprawozdanie z realizacji Programu Rozwoju Strategia Rozwoju Miasta Piotrkow
Trybunalski 2020 za 2019 rok.
Ze Sprawozdaniem zapoznaiy si$:
Komisja Administracji, Bezpieczehstwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego
Komisja Budzetu, Finansow i Planowania.
Rada Miasta przyj^la Sprawozdanie do wiadomosci.

Punkt 8
Sprawozdanie z realizacji Programu Wspolpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z organizacjami pozarzqdowymi za rok 2019.
Ze Sprawozdaniem zapoznaiy si$:
Komisja Kultury i Kultury Fizycznej
Komisja Administracji, Bezpieczehstwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego
Komisja Budzetu, Finansow i Planowania.
Rada Miasta przyj^la Sprawozdanie do wiadomosci.

Punkt 9
Sprawozdanie ze skarg i wnioskow podlegaj^cych rozpatrzeniu przez Rad$ Miasta w okresie
1.01.2019-31.12.2019 r.
Ze Sprawozdaniem zapoznala si$:
Komisja Skarg, Wnioskow i Petycji.
Rada Miasta przyj^la Sprawozdanie do wiadomosci.
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Punkt 10
Informacja o dzialalnosci Strazy Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim za okres 1 stycznia
- 31 grudnia 2019 roku.
Z Informacja zapoznaly si$:
Komisja Rewizyjna
Komisja Administracji, Bezpieczenstwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego
Rada Miasta przyj^Ia Informacja do wiadomosci.
Pan Lukasz Janik zwrocil si? do Przewodnicz^cego Rady Miasta, ze nie dopuscil do glosu pana
Piotra Gajdy i ma nadziej?, ze przeprosi radnego za swoje nieodpowiednie zachowanie, gdyz
radny ma prawo zadac pytanie, a Przewodnicz^cy ma obowi^zek dopilnowac, aby to pytanie
zostalo wypowiedziane.

Punkt 11
Zamkni?cie obrad XVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
Wobec wyczerpania porz^dku obrad Przewodnicz^cy Rady Miasta pan Marian Blaszczynski
zamkn^I posiedzenie XVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta.
Na tym protokol zakonczono.
Zal^cznik Nr 1 do niniejszego protokolu - imienne wykazy glosowan radnych.
Adres strony internetowej z nagraniem obrad:
https://www.voutube.com/watch?v=bitFpQKi mg

‘ Przewodnicz^cwRady Miasta
(

Marian Blaszczynski

Protokol sporzqdzil:
Sylwester Kacprzyk
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