
UCHWAŁA NR XL/734/09 
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKI EGO 

z dnia 30 września 2009 roku 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu zapobiegania przestępczości 
oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na rok 2009 pn. 
„Bezpieczne Miasto 2009” 

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 15, art. 12 pkt 9b, art. 91 i art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 
czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz.U. tj. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, 
zmiany: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 
200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 
1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, 
poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 ) w związku z uchwałą Nr XVI/249/07 Rady Miasta w 
Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie przyjęcia „Strategii 
zrównoważonego rozwoju miasta Piotrkowa Trybunalskiego do 2017 roku", zmienioną 
uchwałą Nr XXXII/544/08 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 23 grudnia 2008 r. 
w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/249/07 Rady Miasta z dnia 28 listopada 2007 r. w 
sprawie przyjęcia „Strategii zrównoważonego rozwoju miasta Piotrkowa Trybunalskiego do 
2017 roku”, Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego uchwala, co następuje: 
 
§ 1.  
W Programie zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i 
porządku publicznego na rok 2009, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXXII/542/08 
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie przyjęcia 
Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i 
porządku publicznego na rok 2009 pn. „Bezpieczne Miasto 2009” oraz w oparciu o 
Uchwałę Nr XXXVII/645/09 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 maja 2009 
roku zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Programu zapobiegania przestępczości 
oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na rok 2009 pn. 
„Bezpieczne Miasto 2009”, wprowadza się następujące zmiany: 
 
A/ w tabeli „Działania bezpośrednio wpływające na poziom bezpieczeństwa”  
 
1/ w poz. 11 skreśla się całe zadanie występujące pod nazwą „Zorganizowanie badań 
społecznych dotyczących subiektywnych odczuć mieszkańców miasta w zakresie 
bezpieczeństwa w miejscach publicznych na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego ( 
przygotowanie i zbieranie materiałów do opracowania specjalistycznej analizy dla miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego w zakresie bezpieczeństwa publicznego )”; 
 
2/ w poz. 12 w zadaniu o nazwie „Bezpieczeństwo nad wodą - zakup specjalistycznego 
wyposażenia”, instytucja realizująca zadanie-Społeczna Straż Rybacka w Piotrkowie 
Trybunalskim, zapis w szóstej kolumnie „1.000,00 zł środki z U.M.”, zastępuje się 
wyrazami „980,00 zł środki z U.M.”; 
 
B/ w tabeli „Obszar działań wychowawczo – edukacyjnych”  
 
1/ w poz. 1 lit. E pkt. 2 dotyczącej akcji profilaktycznej pn. „Policja dzieciom. Policjant Twój 
przyjaciel”, zapis w szóstej kolumnie o treści „800,00 zł środki U.M.” zastępuje się 
wyrazami „329,00 środki U.M.”; 
 
2/ w poz. 1 lit. E pkt. 4 dotyczącej akcji profilaktycznej pn. „Bezpieczne wakacje – 
bezpieczne ferie”, zapis w szóstej kolumnie w brzmieniu „1.800,00 zł środki U.M.” 
zastępuje się wyrazami „1.302,00 zł środki U.M.”; 
 



3/ w poz. 1 lit. E pkt. 5 dotyczącej akcji pn. „Bezpieczna Kobieta”, zapis w szóstej kolumnie 
o treści „3.200,00 zł środki U.M.” zastępuje się wyrazami „2.969,00 zł środki U.M.”; 
 
4/ w poz. 1 lit. E pkt. 6 dotyczącej Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie 
Ruchu Drogowego, zapis w szóstej kolumnie w brzmieniu „800,00 zł środki U.M.” 
zastępuje się wyrazami 625,00 zł środki U.M.”; 
 
5/ w poz. 1 lit. E pkt. 7 dotyczącej akcji pn. „Policyjna Akademia Bezpieczeństwa”, zapis 
w szóstej kolumnie o treści „400,00 zł środki U.M.” zastępuje się wyrazami „120,00 zł 
środki U.M.”; 
 
6/ w poz. 2 dotyczącej akcji pn. „Bezpieczne Miasto – Bezpieczne Życie”, w zadaniu „ 
turniej pod hasłem „Ratujemy Życie”, zapis w szóstej kolumnie o treści „1.900,00 zł środki 
U.M.” zastępuje się wyrazami „680,00 zł środki U.M.”; 
 
7/ w poz. 6 dotyczącej „Zorganizowania i przeprowadzenia eliminacji miejskich 
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pn. „Młodzież Zapobiega Pożarom”, zapis 
w szóstej kolumnie „800,00 zł środki U.M.” zastępuje się wyrazami „296,00 zł środki U.M.”; 
 
8/ w poz. 7 występującej w brzmieniu „Kontynuacja akcji „Nie wypalaj trawy, przecież nie 
zabija się skowronków” , zapis w szóstej kolumnie „3.000,00 zł środki U.M.” zastępuje się  
wyrazami „2.538,00 zł środki U.M.”. 
 
§ 2.  
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 
 
§ 3.  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

 
 


