
                    Piotrków Tryb., dnia 21.09.2016 r.                  

PRZEWODNICZĄCY 

RADY MIASTA                                                                                      

PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO     

 DRM.0002.9.2016 

                          

 Informacja: W dniu 28 września 2016 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: 

28 września 2016 r. (środa) o godz. 9:00 

 

XXVI 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 protokołu z XXV Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

4. Podjęcie uchwał w sprawie: 

4.1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego; 

4.2. zmiany budżetu miasta na 2016 rok; 

4.3. sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, niezabudowanej nieruchomości gruntowej 

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

warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej; 

4.4. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na części nieruchomości 

niezabudowanych, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Matejki; 

4.5. nabycia do zasobu gminnego nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim 

przy ulicy Parkowej – Morgowej  (obręb 32) oznaczonej nr działki 478/1 o powierzchni 

0,1502 ha;  

4.6. wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości położonej  

w Piotrkowie Trybunalskim, oznaczonej w ewidencji gruntów  obrębu  41  jako działka 

nr 47/2 o powierzchni 0,0287 ha; 

4.7. wyrażenia zgody na rozszerzenie Podstrefy Piotrków Trybunalski Łódzkiej Specjalnej 

Strefy Ekonomicznej; 

4.8. wyboru metody ustalania opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

5. Interpelacje oraz zapytania i wnioski radnych. 

6. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego za I półrocze 2016 roku oraz o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 

2016 roku. 

7. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2016 

roku. 

8. Informacja z działalności Prezydenta Miasta między sesjami. 



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

sesjami. 

10. Odpowiedzi na zapytania radnych. 

11. Sprawy różne. 

12. Zamknięcie obrad XXVI Sesji. 

 

                                                                                             

 

        

Marian Błaszczyński    

 

 

 

 

Uwaga: Zgodnie z art.25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  

(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.446) – pracodawca ma obowiązek zwolnić radnego od pracy 

zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.       


