
        UCHWAŁA NR  ........./ 2012            PROJEKT 

               RADY MIASTA  PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO 

            z dnia  ..........................  2012 roku 

zmieniająca   uchwałę   w   sprawie  przyjęcia   Programu    zapobiegania    przestępczości    
oraz   ochrony   bezpieczeństwa   obywateli   i   porządku   publicznego   na   rok  2012 pn. 
„Bezpieczne Miasto 2012”. 

 

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. 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,  Nr 157,   poz.  241,  
z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40,  poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 
113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281  )  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   z  dnia  23 grudnia  2008 r.,  Rada  Miasta   
Piotrkowa  Trybunalskiego   uchwala,  co następuje: 
 
§ 1. W Programie  zapobiegania  przestępczości oraz ochrony  bezpieczeństwa  obywateli  
i  porządku  publicznego na rok 2012,  stanowiącym załącznik do uchwały Nr XV/316/2011 
Rady  Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 21 grudnia 2011 roku  w  sprawie  przyjęcia    
Programu    zapobiegania    przestępczości   oraz   ochrony    bezpieczeństwa    obywateli  
i   porządku  publicznego  na   rok  2012  pn.  „Bezpieczne  Miasto  2012”,  wprowadza  się 
następujące  zmiany: 
 
A/ w tabeli „Działania  bezpośrednio  wpływające  na  poziom  bezpieczeństwa”   
 
1/ w  poz. 4 lit. g, skreśla się cały zapis odnoszący się do zadania o treści „dofinansowanie  
zakupu  atestowanego  sprzętu  ochrony ( hełmy ochronne z przyłbicą oraz nagolenniki  )”; 
 
B/ w tabeli „Obszar  działań  wychowawczo – edukacyjnych”   
 
1/ w poz. 16  lit. F dotyczącej akcji  pod nazwą  „Widzę – Reaguję 2012”,  skreśla się cały 
zapis  w drugiej kolumnie, zastępując go nowym,  w brzmieniu:  Akcja „Widzę – Reaguję” 
oraz  w  szóstej   kolumnie   zapis   w   brzmieniu  „1.800,00 zł  środki  UM  +  pozyskane   
ewentualnie  od  sponsorów”  zastępuje  się  wyrazami  „wg budżetu miasta + pozyskane  
ewentualnie  od  sponsorów”. 
 
§ 2. Wykonanie  uchwały  powierza  się  Prezydentowi  Miasta  Piotrkowa  Trybunalskiego. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

 
 
  



                                                                 U Z A S A D N I E N I E 
 
 
 Referat Zarządzania Kryzysowego i Obrony Urzędu Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego nadzorując i częściowo realizując zadania ujęte w Programie  

zapobiegania  przestępczości oraz  ochrony  bezpieczeństwa  obywateli i porządku  

publicznego na rok 2012,  pod nazwą „Bezpieczne   Miasto   2012”,   przedłożył  

Prezydentowi  Miasta  Piotrkowa  Trybunalskiego wniosek o wprowadzenie  zmian w 

odniesieniu  do  kilku  zadań.  Zmiany  dotyczą  zapisów: 

 

A/ w  tabeli   „Działania  bezpośrednio  wpływające  na  poziom  bezpieczeństwa”,   

poprzez 

     skreślenie   w  poz. 4 lit. „g”,   całego   zapisu   odnoszącego   się   do   zadania  o  

treści 

    „dofinansowanie  zakupu  atestowanego  sprzętu  ochrony (  hełmy  ochronne z 

przyłbicą 

    oraz nagolenniki  )”;   

    

B/  w  tabeli  „Obszar działań wychowawczo – edukacyjnych”,   poprzez 

    skreślenia w II kolumnie w poz. 16 lit. F całego  zapisu  dot. akcji „Widzę – Reaguję 

2012”,  

    zastępując  go  treścią w brzmieniu:  Akcja   „Widzę  –  Reaguję”  oraz  w  kolumnie VI 

dot. 

    środków finansowych, zapis w brzmieniu „1.800,00 zł środki UM + pozyskane 

ewentualnie 

    od sponsora”  zastępuje się nową treścią tj. „wg budżetu miasta + pozyskane 

ewentualnie 

    od sponsora”. 

 

 Reasumując,  wycofanie zadania pn. „dofinansowanie zakupu atestowanego  

sprzętu ochrony ( hełmy ochronne z przyłbicą oraz nagolenniki  )”,  nastąpiło w oparciu o 

pismo KMP w Piotrkowie Trybunalskim ( jednostka ta z przyczyn obiektywnych 

zrezygnowała  z  zakupu 

sprzętu ochronnego; dany sprzęt będzie zakupiony w 2012 r. ze  środków finansowych 

KGP 

w   Warszawie  ).   

Również planując w roku ubiegłym zadania i przedsięwzięcia do programu pn.  

„Bezpieczne  Miasto 2012”,  uwzględniono  wśród  nich  m.in.  akcję pod nazwą  „Widzę – 



Reaguję  2012”, z zabezpieczeniem  na  jej  realizację  środków  własnych miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego  

(  powyższa  akcja  była  realizowana  przez  miasto Piotrków Trybunalski zarówno w 

latach  

2010 jak i 2011, we współdziałaniu z piotrkowską KMP ). Tymczasem  pod  koniec  

grudnia 2011  roku,   Urząd   Miasta  Piotrkowa  Trybunalskiego   wystąpił   do   Łódzkiego   

Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z wnioskiem o pozyskanie środków finansowych  w  

formie dotacji,    na kontynuację akcji pn.  „Widzę – Reaguję”,   w  ramach 

przygotowanego i przedłożonego Wojewodzie Łódzkiemu projektu programu pod nazwą  

„Widzę – Reaguję”. Obecnie miasto pozyskało  informację  o  zaakceptowaniu  projektu  

programu  i  przyznaniu dotacji na jego realizację. Dlatego zmiana zakresu akcji i 

wysokości środków finansowych zabezpieczonych  na jej realizację, wymusiła potrzebę 

dokonania zmiany zapisów w programie pn. „Bezpieczne   Miasto 2012” w odniesieniu  do  

w/w  przedsięwzięcia. 

 

 


