
Uchwała Nr XXX/530/08 
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

z dnia 26 listopada 2008 roku 
 
w sprawie wezwania Prezydenta Miasta do podj ęcia działa ń mających na celu 
uporz ądkowanie gospodarki komunalnej w mie ście Piotrkowie Trybunalskim 
 
Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz.1591; 
zmiany: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 
1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 
102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 
175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, 
poz.327; Nr 138, poz.974; Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111), Rada 
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego uchwala, co nast ępuje:  
 
§ 1.  
Wzywa się i zobowiązuje Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego do podjęcia 
niezwłocznych działań mających na celu uporządkowanie gospodarki komunalnej w 
mieście Piotrkowie Trybunalskim.  
 
§ 2.  
Wezwanie i zobowiązanie w tej sprawie wraz z uszczegółowieniem niezbędnych do 
podjęcia działań stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 
 
§ 3.  
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 



Załącznik do Uchwały Nr XXX/530/08 
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 
z dnia 26 listopada 2008 r. 

 
Wezwanie i zobowi ązanie 

 
 
W celu zintensyfikowania działań gospodarczych mających na celu uporządkowanie 

gospodarki komunalnej w mieście Piotrkowie Trybunalskim wzywa się i zobowiązuje 

Prezydenta Miasta do podjęcia niezwłocznej inicjatywy w następujących sprawach: 

1. wystąpienia do Zarządu Spółki MZGK z propozycją zwołania 

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, w którego porządku obrad 

znajdą się uchwały dotyczące moŜliwości wykupu przez Miasto-Gminę 

Piotrków Trybunalski udziałów pracowniczych tej spółki. Ewentualnie, przy 

braku akceptacji przez udziałowców tej propozycji, do wykupu majątku 

przedsiębiorstwa spółki MZGK i przejęcia jego pracowników przez 100 % 

Spółkę Gminy Piotrków Trybunalski; 

2. przedstawienia Radzie Miasta w trybie pilnym (do dnia 15 grudnia 2008 r.) 

harmonogramu działań związanych z zadaniem inwestycyjnym 

„Oczyszczalnia Ścieków”, uwzględniającym zarówno wariant po uzyskaniu 

środków finansowych z Unii Europejskiej, jak teŜ działań w przypadku ich 

braku. 


