
                    Piotrków Tryb., dnia 17.06.2015 r.                  

PRZEWODNICZĄCY 

RADY MIASTA                                                                    

PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO                               

 DRM.0002.10.2015 

                          

 Informacja: W dniu 24 czerwca 2015 r. r. o godz. 7.00 w Klasztorze Ojców Bernardynów           

w Piotrkowie Trybunalskim odprawiona zostanie Msza Święta w intencji Miasta i Jego 

Mieszkańców, na którą serdecznie zapraszam wszystkich radnych, zaproszonych gości oraz 

mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego. 

 

                                                                                                                  

                                                            Pan/Pani 

 

                                                           …………………………………………….     

 Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku zwołuję 

na dzień: 

24 czerwca 2015 r. (środa) o godz. 9.00 

 

 X Sesję Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Pasaż Karola Rudowskiego 10, 

sala obrad, parter 

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie zmian do porządku obrad. 

3. Podjęcie uchwał w sprawie: 

3.1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej;  

3.2. zmiany budżetu Miasta na 2015 rok;  

3.3. przyznania nieruchomości zamiennej w ramach należnego odszkodowania z tytułu 

utraconego prawa własności działki numer 164/1; 

3.4. wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości położonej w 

Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Narutowicza, oznaczonej w ewidencji gruntów 

obrębu 22 jako działka nr 182 o powierzchni 0,1071 ha; 

3.5. sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego zabudowanej 

nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Działkowej 6A; 

3.6. przystąpienia do sporządzenia „Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego; 

3.7. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego; 



3.8. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowo-Regulaminowej Rady Miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego, ustalenia jej składu osobowego oraz zakresu i przedmiotu 

działania. 

3.9. powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów 

powszechnych; 

3.10. zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

4. Interpelacje i zapytania radnych. 

5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta między sesjami. 

6. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta dotycząca interpelacji, które wpłynęły między 

sesjami. 

7. Odpowiedzi na zapytania radnych. 

8. Sprawy różne. 

9. Zamknięcie obrad X Sesji. 

 

 

 

                                                                                               Marian Błaszczyński  
 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga: Podstawa prawna do zwolnienia Radnej/go od pracy zawodowej art.25 ust. 3 

ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594                      

z późniejszymi zmianami).                                                                                                        


