
                    Piotrków Tryb., dnia 19.08.2015 r.                  

PRZEWODNICZĄCY 

RADY MIASTA                                                                    

PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO                               

 DRM.0002.13.2015 

                          

 Informacja: W dniu 26 sierpnia 2015 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: 

26 sierpnia 2015 r. (środa) o godz. 9.00 

 

 XIII 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. Przyjęcie protokołów z IX i X Sesji Rady Miasta oraz XI i XII Nadzwyczajnej Sesji Rady 

Miasta. 

4. Podjęcie uchwał w sprawie: 

4.1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej;  

4.2. zmiany budżetu Miasta na 2015 rok;  

4.3. zmiany Uchwały nr LII/840/10 z dnia 23 czerwca 2010 roku, w sprawie zaciągnięcia 

pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi; 

4.4. zmiany Uchwały Nr XXXVI/616/09 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia  

24 kwietnia 2009 roku w sprawie Projektu „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków  

w Piotrkowie Trybunalskim”, zgłoszonego do Funduszu Spójności; 

4.5. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/54/15 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia  

25 lutego 2015 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych na 2015 rok; 

4.6. sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste niezabudowanych nieruchomości 

gruntowych stanowiących własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, przeznaczonych 

pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne; 



4.7. sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, niezabudowanych nieruchomości 

gruntowych położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Diamentowej; 

4.8. wystąpienia do Wojewody Łódzkiego z wnioskiem o nieodpłatne przekazanie na rzecz 

Gminy Miasto Piotrków Trybunalski własności nieruchomości położonej w Piotrkowie 

Trybunalskim przy ul. Brzeźnickiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 95/3  

o powierzchni 0,0202 ha, obręb 12; 

4.9. sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, niezabudowanej nieruchomości położonej  

w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Sulejowskiej, w celu poprawienia warunków 

zagospodarowania nieruchomości przyległej; 

4.10. sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, niezabudowanej nieruchomości położonej  

w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Narutowicza, w celu poprawienia warunków 

zagospodarowania nieruchomości przyległej; 

4.11. wyrażenia   zgody   na   nabycie do gminnego zasobu nieruchomości położonej  

w Piotrkowie Tryb. przy  ulicy  Świtezianki, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu 18 jako 

działka nr 85/23 o powierzchni 0,0045 ha 

4.12. wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 30 lat i odstąpienie od przetargowego 

trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Miasta Piotrków 

Trybunalski, położonych przy ul. Orlej 11 – Ciepłownia C-1 i przy ul. Rolniczej 75 – 

Ciepłownia C – 2; 

4.13. określenia przystanków komunikacyjnych w granicach administracyjnych Miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Piotrków 

Trybunalski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków; 

4.14. pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych (dot. ul. Mieszka I, ul. Chrobrego,  

ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Targowej); 

4.15. pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych (dot. odcinka al. Armii Krajowej,  

al. Piłsudskiego i al. Kopernika); 

4.16. zaliczenia dróg do kategorii dróg powiatowych (dot. odcinka al. Armii Krajowej,  

al. Piłsudskiego i al. Kopernika); 

4.17. zmiany Uchwały nr XXXI/619/13 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie 

określenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego; 

4.18. regulaminów określających zasady korzystania z parków, skwerów, placów zabaw 

należących do Miasta Piotrkowa Trybunalskiego (Załącznik nr 1 projektu uchwały został 

sporządzony w wersji A i B – Rada Miasta przed podjęciem uchwały decyduje  

o wyborze wersji załącznika nr 1);  



4.19. utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach, Domu Pomocy Społecznej 

i Areszcie Śledczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu 

Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 25 października 2015 r.;  

4.20. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

5. Interpelacje i zapytania radnych. 

6. Informacja z działalności Prezydenta Miasta między sesjami. 

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

sesjami. 

8. Odpowiedzi na zapytania radnych. 

9. Sprawy różne. 

10. Zamknięcie obrad XIII 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).                                                                                                        


