
DRM.0002.4.2020

PROTOKOL NR XIX/20
Z XIX Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, 

ktora odbyla si$ w dniu 29 kwietnia 2020 roku 
w trybie korespondencyjnym

Punkt 1
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocnosci obrad.

Przewodnicz^cy Rady Miasta Marian Biaszczynski otworzyi XIX Sesj? Rady Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego zwolan^ w trybie korespondencyjnym na podstawie art. 15 zzx. ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 2 marca 2020 r. o szczegolnych rozwi^zaniach zwi^zanych z zapobieganiem, 
przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorob zakaznych oraz wywolanych nimi 
sytuacji kryzysowych.
Zgodnie z art. 15 zzx. ww. ustawy:

7. W okresie obowiqzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii organy 
stanowiqce jednostek samorzqdu terytorialnego oraz dzialajqce kolegialnie organy: 
wykonawcze w jednostkach samorzqdu terytorialnego, w zwiqzkach jednostek samorzqdu 
terytorialnego, w zwiqzku metropolitalnym, w regionalnych izbach obrachunkowych oraz 
samorzqdowych kolegiach odwolawczych mogq zwolywac i odbywac obrady, sesje, 
posiedzenia, zgromadzenia lub inne formy dzialania wlasciwe dla tych organow, a takze 
podejmowac rozstrzygniqcia, w tym uchwaty, z wykorzystaniem srodkow 
porozumiewania si$ na odleglosc lub korespondencyjnie (zdalny tryb obradowania).

2. Obradowanie w zdalnym trybie zarzqdza osoba uprawniona do przewodniczenia danemu 
organowi stanowiqcemu jednostki samorzqdu terytorialnego oraz innemu organowi 
dzialajqcemu kolegialnie.

Pan Marian Biaszczynski Przewodnicz^cy Rady Miasta powiedzial, ze jak ogolnie wiadomo 
panuje wyj^tkowa sytuacja, nadal istnieje stan epidemiczny, stan zagrozenia i w zwiqzku z tym 
korzystamy, dzi^ki ustawodawcy, z mozliwosci takiej formuly prowadzenia obrad, dzi$ki czemu 
nie zostanie wyhamowane sprawne dzialanie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Przewodnicz^cy Rady Miasta stwierdzil ponadto, na podstawie przekazanych przez radnych 
w wyznaczonym terminie zwrotnych kopert z imiennymi wykazami giosowan, ze w Sesji w trybie 
korespondencyjnym potwierdzilo uczestnictwo 23 radnych, na ustawow^ liczb$ 23 radnych, co 
stanowi quorum, przy ktorym mozliwe jest podejmowanie prawomocnych uchwal.

W sesji potwierdzili uczestnictwo:
1. Biaszczynski Marian
2. Cecotka Dariusz
3. CzajkaRafal
4. Czechowska Krystyna
5. Czubala Urszula
6. Czyzyhski Konrad
7. Dajcz Slawomir
8. Dziemdziora Jan
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9. Gajda Piotr
10. Janik Lukasz
11. Kazmierczak Lech
12. Madej Halina
13. Masiarek Piotr
14. Olejnik Wieslawa
15. Pencina Ludomir
16. P^cina Bogumil
17. Piekarski Andrzej
18. Stachaczyk Sergiusz
19. Staszek Mariusz
20. Tera Monika
21. W^zyk-Glowacka Marlena
22. Wi^clawska Sylwia
23. Wojcik Jadwiga

Pan Marian Blaszczyhski Przewodnicz^cy Rady Miasta powital Prezydenta Miasta, 
Wiceprzewodnicz^c^ Rady Miasta, Sekretarza Miasta oraz przedstawiciela Biura Prawnego.

Porzadek sesii:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocnosci obrad.
2. Przyj^cie protokolu z XVII Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
3. Podj^cie uchwal w sprawie:

3.1. zmiany Uchwaly Nr XXV/458/12 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie 
uchwalenia Statutu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego;

3.2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego;
3.3. zmiany budzetu miasta na 2020 rok;
3.4. zmieniajqcej uchwaly w sprawie wprowadzenia oraz okreslenia wysokosci oplaty 

prolongacyjnej;
3.5. przedluzenia terminow platnosci rat podatku od nieruchomosci grupom przedsi^biorcow, 

ktorych plynnosc finansowa ulegla pogorszeniu w zwi^zku z ponoszeniem negatywnych 
konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (wirusa SARS-Co V-2);

3.6. zmieniaj^cej uchwaly Nr XL/503/2017 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 
28 czerwca 2017 r. w sprawie szczegolowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg 
w splacie oraz niedochodzeniu naleznosci pieni^znych, maj^cych charakter 
cywilnoprawny, przypadaj^cych Miastu Piotrkow Trybunalski lub jego jednostkom 
organizacyjnym zmienion^ uchwaly Nr XLV/558/17 Rady Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego z dnia 27 wrzesnia 2017 r.

3.7. wniesienia przez Miasto Piotrkow Trybunalski wkladu pieni^znego do Towarzystwa 
Budownictwa Spolecznego Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim;

3.8. zmieniaj^cej uchwaly w sprawie stawki oplaty za korzystanie z przystankow 
komunikacyjnych, ktorych wlascicielem lub zarz^dzaj^cym jest Miasto Piotrkow 
Trybunalski;

3.9. zamiany niezabudowanych nieruchomosci pomi^dzy Miastem Piotrkow Trybunalski 
a osobami fizycznymi;

3.10. wyrazenia zgody na przekazanie w drodze darowizny zabudowanych nieruchomosci 
stanowi^cych wlasnosc Miasta Piotrkow Trybunalski na rzecz Miasta Piotrkow 
Trybunalski miasta na prawach powiatu;
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3.11. wyrazenia zgody na przyj^cie darowizny przez miasto Piotrkow Trybunalski miasto na 
prawach powiatu zabudowanych nieruchomosci gminnych;

3.12. zmieniaj^cej Uchwal$ Nr X/154/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 
28 sierpnia 2019 roku w sprawie zamiaru likwidacji Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki 
Publicznej im. Adama Prochnika w Piotrkowie Trybunalskim, Rynek Trybunalski 2 oraz 
zamiaru dokonania zmian w statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Prochnika 
w Piotrkowie Trybunalskim, w cz$sci dotycz^cej zakresu dzialania i lokalizacji Filii, 
zmieniona Uchwal^ Nr XIII/200/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 
30 pazdziernika 2019 roku;

3.13. zmieniaj^cej Uchwal^ Nr XVIII/297/20 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 
18 marca 2020 roku w sprawie likwidacji Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
im. Adama Prochnika w Piotrkowie Trybunalskim, Rynek Trybunalski 2 oraz zmiany 
statutu Miejskiej Biblioteki im. Adama Prochnika w Piotrkowie Trybunalskim;

3.14. zmieniaj^cej uchwal$ w sprawie ustalenia rozkladu godzin pracy aptek ogolnodost^pnych 
na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2020 roku;

3.15. zmiany statutu Domu Pomocy Spolecznej w Piotrkowie Trybunalskim;
3.16. pozostawienia bez rozpatrzenia petycji zlozonej przez Koalicj^ Polska Wolna od 5G.

4. Sprawozdanie z realizacji uchwal podj^tych przez Rad$ Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 
w okresie od 28 sierpnia 2019 roku do 18 grudnia 2019 roku (stan na dzieh 15 stycznia 2020 
roku) - material w wersji elektronicznej.

5. Sprawozdanie z dzialalnosci Miejskiego Osrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie 
Trybunalskim za 2019 rok.

6. Sprawozdanie z Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zast^pczej w Miescie Piotrkowie 
Trybunalskim na lata 2019-2021 - realizacja za 2019 rok.

7. Informacja o zgloszonych z^daniach w roku 2019, w zakresie art. 36 ust. 1-3 ustawy z dnia 
27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (roszczenia zwi^zane 
z uchwaleniem lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) oraz 
w zakresie art. 36 ust. 4 w zwi^zku z art. 37 ust. 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym o przeprowadzonych post^powaniach administracyjnych 
zmierzaj^cych do okreslenia naleznej gminie oplaty z tytulu wzrostu wartosci nieruchomosci 
-tzw. „renta planistyczna”.

8. Informacja z dzialalnosci Prezydenta Miasta mi^dzy sesjami (wg stanu na dzieh 17.04.2020).
9. Informacja Przewodnicz^cego Rady Miasta dotycz^ca interpelacji i zapytah, ktore wplyn^ly 

od dnia 18 marca do dnia 17 kwietnia 2020 r.
10. Zamkni^cie obrad XIX Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Punkt 2
Przyj^cie protokolu z XVII Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Rada Miasta przyj^la bez uwag protokol z XVII Sesji Rady Miasta, ktora odbyla si$ w dniu 
26 lutego 2020 r.

Punkt 3.1
Podj^cie uchwaly w sprawie zmiany Uchwafy Nr XXV/458/12 Rady Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
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Qpinie Komisii:
1. Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych - w trybie korespondencyjnym -
opinia pozytywna
2. Komisja ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Spolecznych i Osob Niepelnosprawnych - w trybie 
korespondencyjnym - opinia pozytywna

Pani Wiestawa Olejnik Wiceprzewodnicz^ca Rady Miasta odczytala Protokol glosowania 
korespondencyjnego z imiennymi wykazami glosowan radnych w przedmiotowej sprawie - 
w zatqczeniu do niniejszego protokoiu.

W wyniku glosowania korespondencyjnego (21-0-1) Rada Miasta podj^la Uchwal$ 
Nr XIX/298/20 w sprawie zmiany Uchwaly Nr XXV/458/12 Rady Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Punkt 3.2
Podj^cie uchwaly w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego.

Qpinie Komisii:
1. Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych - w trybie korespondencyjnym -

opinia pozytywna
2. Komisja Budzetu, Finansow i Planowania - w trybie korespondencyjnym - opinia pozytywna

Pani Wieslawa Olejnik Wiceprzewodnicz^ca Rady Miasta odczytala Protokol glosowania 
korespondencyjnego z imiennymi wykazami glosowah radnych w przedmiotowej sprawie - 
w zal^czeniu do niniejszego protokolu.

W wyniku glosowania korespondencyjnego (19-0-3) Rada Miasta podj^la Uchwaly 
Nr XIX/299/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego.

Punkt 3.3
Podj^cie uchwaly w sprawie zmiany budzetu miasta na 2020 rok.

Qpinie Komisii:
1. Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych - w trybie korespondencyjnym -

opinia pozytywna
2. Komisja Budzetu, Finansow i Planowania - w trybie korespondencyjnym - opinia pozytywna

Pani Wieslawa Olejnik Wiceprzewodnicz^ca Rady Miasta odczytala Protokol glosowania 
korespondencyjnego z imiennymi wykazami glosowah radnych w przedmiotowej sprawie - 
w zal^czeniu do niniejszego protokolu.

W wyniku glosowania korespondencyjnego (19-0-3) Rada Miasta podj^la Uchwaly 
Nr XIX/300/20 w sprawie zmiany budzetu miasta na 2020 rok.
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Punkt 3.4
Podj^cie uchwaly zmieniaj^cej uchwal^ w sprawie wprowadzenia oraz okreslenia wysokosci 
opiaty prolongacyjnej.

Opinie Komisii:
1. Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych - w trybie korespondencyjnym -

opinia pozytywna
2. Komisja Budzetu, Finansow i Planowania - w trybie korespondencyjnym - opinia pozytywna

Pani Wiesiawa Olejnik Wiceprzewodnicz^ca Rady Miasta odczytala Protokoi giosowania 
korespondencyjnego z imiennymi wykazami giosowan radnych w przedmiotowej sprawie - 
w zai^czeniu do niniejszego protokohi.

W wyniku giosowania korespondencyjnego (22-0-0) Rada Miasta podj^la Uchwaly 
Nr XIX/301/20 w sprawie wprowadzenia oraz okreslenia wysokosci opiaty prolongacyjnej.

Punkt 3.5
Podj^cie uchwaly w sprawie przedluzenia terminow platnosci rat podatku od nieruchomosci 
grupom przedsi^biorcow, ktorych plynnosc fmansowa ulegta pogorszeniu w zwi^zku 
z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (wirusa 
SARS-Co V-2).

Opinie Komisii:
1. Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych - w trybie korespondencyjnym -

opinia pozytywna
2. Komisja Budzetu, Finansow i Planowania - w trybie korespondencyjnym - opinia pozytywna

Pani Wieslawa Olejnik Wiceprzewodnicz^ca Rady Miasta odczytala Protokoi giosowania 
korespondencyjnego z imiennymi wykazami giosowan radnych w przedmiotowej sprawie - 
w zal^czeniu do niniejszego protokolu.

W wyniku giosowania korespondencyjnego (23-0-0) Rada Miasta podj^la Uchwaly 
Nr XIX/3 02/20 w sprawie przedluzenia terminow platnosci rat podatku od nieruchomosci grupom 
przedsi^biorcow, ktorych plynnosc fmansowa ulegla pogorszeniu w zwi^zku z ponoszeniem 
negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (wirusa SARS-Co V-2).

Punkt 3.6
Podjfcie uchwaly zmieniajqcej uchwaly Nr XL/503/2017 Rady Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie szczegolowych zasad, sposobu i trybu 
udzielania ulg w sptacie oraz niedochodzeniu naleznosci pieni^znych, maj^cych charakter 
cywilnoprawny, przypadaj^cych Miastu Piotrkow Trybunalski lub jego jednostkom 
organizacyjnym zmienion^ uchwaly Nr XLV/558/17 Rady Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego z dnia 27 wrzesnia 2017 r.

Opinie Komisii;
1. Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych - w trybie korespondencyjnym -

opinia pozytywna
2. Komisja Budzetu, Finansow i Planowania - w trybie korespondencyjnym - opinia pozytywna
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Pani Wieslawa Olejnik Wiceprzewodnicz^ca Rady Miasta odczytaia Protokot giosowania 
korespondencyjnego z imiennymi wykazami glosowan radnych w przedmiotowej sprawie - 
w zal^czeniu do niniejszego protokolu.

W wyniku giosowania korespondencyjnego (21-0-1) Rada Miasta podj^la Uchwal$ 
Nr XIX/303/20 zmieniaj^c^ uchwal^ Nr XL/503/2017 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 
z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie szczegolowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg 
w splacie oraz niedochodzeniu naleznosci pieni^znych, maj^cych charakter cywilnoprawny, 
przypadaj^cych Miastu Piotrkow Trybunalski lub jego jednostkom organizacyjnym zmienion^ 
uchwal^ Nr XLV/558/17 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 wrzesnia 2017 r.

Punkt 3.7
Podj^cie uchwaly w sprawie wniesienia przez Miasto Piotrkow Trybunalski wkladu 
pieni^znego do Towarzystwa Budownictwa Spolecznego Sp. z o.o. w Piotrkowie 
Trybunalskim.

Qpinie Komisii;
1. Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych - w trybie korespondencyjnym -
opinia pozytywna
2. Komisja Budzetu, Finansow i Planowania - w trybie korespondencyjnym - opinia pozytywna

Pani Wiesiawa Olejnik Wiceprzewodnicz^ca Rady Miasta odczytaia Protokol giosowania 
korespondencyjnego z imiennymi wykazami glosowan radnych w przedmiotowej sprawie - 
w zai^czeniu do niniejszego protokolu.

W wyniku giosowania korespondencyjnego (19-1-2) Rada Miasta podj^la Uchwaly 
Nr XIX/304/20 w sprawie wniesienia przez Miasto Piotrkow Trybunalski wkladu pieni^znego do 
Towarzystwa Budownictwa Spolecznego Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim.

Punkt 3.8
Podj^cie uchwaly zmieniaj^cej uchwaly w sprawie stawki oplaty za korzystanie 
z przystankow komunikacyjnych, ktorych wlascicielem lub zarz^dzaj^cym jest Miasto 
Piotrkow Trybunalski.

Opinie Komisii:
1. Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych - w trybie korespondencyjnym -
opinia pozytywna
2. Komisja Budzetu, Finansow i Planowania - w trybie korespondencyjnym - opinia pozytywna

Pani Wieslawa Olejnik Wiceprzewodnicz^ca Rady Miasta odczytaia Protokol giosowania 
korespondencyjnego z imiennymi wykazami glosowan radnych w przedmiotowej sprawie - 
w zal^czeniu do niniejszego protokolu.

W wyniku giosowania korespondencyjnego (22-0-1) Rada Miasta podj^la Uchwaly 
Nr XIX/3 05/20 zmieniaj^cej uchwaly w sprawie stawki oplaty za korzystanie z przystankow 
komunikacyjnych, ktorych wlascicielem lub zarz^dzaj^cym jest Miasto Piotrkow Trybunalski.
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Punkt 3.9
Podj^cie uchwaly w sprawie zamiany niezabudowanych nieruchomosci pomi^dzy Miastem 
Piotrkow Trybunalski a osobami fizycznymi.

Opinie Komisii:
1. Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych - w trybie korespondencyjnym -
opinia pozytywna
2. Komisja Budzetu, Finansow i Planowania - w trybie korespondencyjnym - opinia pozytywna

Pani Wiesiawa Olejnik Wiceprzewodnicz^ca Rady Miasta odczytala Protokoi giosowania 
korespondencyjnego z imiennymi wykazami giosowan radnych w przedmiotowej sprawie - 
w zal^czeniu do niniejszego protokoiu.

W wyniku giosowania korespondencyjnego (21-0-1) Rada Miasta podj^la Uchwaly 
Nr XIX/306/20 w sprawie zamiany niezabudowanych nieruchomosci pomi^dzy Miastem 
Piotrkow Trybunalski a osobami fizycznymi.

Punkt 3.10
Podj^cie uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na przekazanie w drodze darowizny 
zabudowanych nieruchomosci stanowi^cych wlasnosc Miasta Piotrkow Trybunalski na 
rzecz Miasta Piotrkow Trybunalski miasta na prawach powiatu.

Opinie Komisii:
1. Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych - w trybie korespondencyjnym -
opinia pozytywna
2. Komisja Budzetu, Finansow i Planowania - w trybie korespondencyjnym - opinia pozytywna

Pani Wiesiawa Olejnik Wiceprzewodnicz^ca Rady Miasta odczytala Protokol giosowania 
korespondencyjnego z imiennymi wykazami glosowah radnych w przedmiotowej sprawie - 
w zal^czeniu do niniejszego protokolu.

W wyniku giosowania korespondencyjnego (19-0-3) Rada Miasta podj^la Uchwaly 
Nr XIX/307/20 w sprawie wyrazenia zgody na przekazanie w drodze darowizny zabudowanych 
nieruchomosci stanowi^cych wlasnosc Miasta Piotrkow Trybunalski na rzecz Miasta Piotrkow 
Trybunalski miasta na prawach powiatu.

Punkt 3.11
Podj^cie uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na przyj^cie darowizny przez miasto Piotrkow 
Trybunalski miasto na prawach powiatu zabudowanych nieruchomosci gminnych.

Opinie Komisii:
1. Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych - w trybie korespondencyjnym -
opinia pozytywna
2. Komisja Budzetu, Finansow i Planowania - w trybie korespondencyjnym - opinia pozytywna

Pani Wiesiawa Olejnik Wiceprzewodnicz^ca Rady Miasta odczytala Protokol giosowania 
korespondencyjnego z imiennymi wykazami glosowah radnych w przedmiotowej sprawie - 
w zal^czeniu do niniejszego protokolu.
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W wyniku glosowania korespondencyjnego (21-0-1) Rada Miasta podj^la Uchwal$ 
Nr XIX/3 08/20 w sprawie wyrazenia zgody na przyj^cie darowizny przez miasto Piotrkow 
Trybunalski miasto na prawach powiatu zabudowanych nieruchomosci gminnych.

Punkt 3.12
Podj^cie uchwaly zmieniaj^cej Uchwal^ Nr X/154/19 Rady Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie zamiaru likwidacji Filii nr 2 
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Prochnika w Piotrkowie Trybunalskim, Rynek 
Trybunalski 2 oraz zamiaru dokonania zmian w statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. 
Adama Prochnika w Piotrkowie Trybunalskim, w cz^sci dotycz^cej zakresu dzialania 
i lokalizacji Filii, zmieniona Uchwaly Nr XIII/200/19 Rady Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego z dnia 30 pazdziernika 2019 roku.

Qpinia Komisii:
Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych - w trybie korespondencyjnym - opinia 
pozytywna

Pani Wieslawa Olejnik Wiceprzewodnicz^ca Rady Miasta odczytala Protokol glosowania 
korespondencyjnego z imiennymi wykazami glosowan radnych w przedmiotowej sprawie - 
w zal^czeniu do niniejszego protokolu.

W wyniku glosowania korespondencyjnego (23-0-0) Rada Miasta podj^la Uchwaly 
Nr XIX/309/20 zmieniaj^c^ Uchwaly Nr X/154/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 
28 sierpnia 2019 roku w sprawie zamiaru likwidacji Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
im. Adama Prochnika w Piotrkowie Trybunalskim, Rynek Trybunalski 2 oraz zamiaru dokonania 
zmian w statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Prochnika w Piotrkowie 
Trybunalskim, w cz^sci dotycz^cej zakresu dzialania i lokalizacji Filii, zmieniona Uchwaly 
Nr XIII/200/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 pazdziernika 2019 roku.

Punkt 3.13
Podj^cie uchwaly zmieniaj^cej Uchwaly Nr XVIII/297/20 Rady Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie likwidacji Filii nr 2 Miejskiej 
Biblioteki Publicznej im. Adama Prochnika w Piotrkowie Trybunalskim, Rynek 
Trybunalski 2 oraz zmiany statutu Miejskiej Biblioteki im. Adama Prochnika w Piotrkowie 
Trybunalskim.

Opinia Komisii:
Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych - w trybie korespondencyjnym - opinia 
pozytywna

Pani Wieslawa Olejnik Wiceprzewodnicz^ca Rady Miasta odczytala Protokol glosowania 
korespondencyjnego z imiennymi wykazami glosowan radnych w przedmiotowej sprawie - 
w zal^czeniu do niniejszego protokolu.

W wyniku glosowania korespondencyjnego (23-0-0) Rada Miasta podj^la Uchwaly 
Nr XIX/310/20 zmieniaj^c^ Uchwaly Nr XVIII/297/20 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 
z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie likwidacji Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej
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im. Adama Prochnika w Piotrkowie Trybunalskim, Rynek Trybunalski 2 oraz zmiany statutu 
Miejskiej Biblioteki im. Adama Prochnika w Piotrkowie Trybunalskim.

Punkt3.14
Podj^cie uchwaty zmieniaj^cej uchwai^ w sprawie ustalenia rozkladu godzin pracy aptek 
ogolnodost^pnych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2020 roku.

Opinia Komisii:
Komisja ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Spolecznych i Osob Niepelnosprawnych - w trybie 
korespondencyjnym - opinia pozytywna

Pani Wieslawa Olejnik Wiceprzewodnicz^ca Rady Miasta odczytala Protokol glosowania 
korespondencyjnego z imiennymi wykazami glosowah radnych w przedmiotowej sprawie - 
w zai^czeniu do niniejszego protokolu.

W wyniku glosowania korespondencyjnego (22-0-1) Rada Miasta podj^la Uchwaty 
Nr XIX/311/20 zmieniaj^c^ uchwal$ w sprawie ustalenia rozkladu godzin pracy aptek 
ogolnodost^pnych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2020 roku.

Punkt 3.15
Podj^cie uchwaly w sprawie zmiany statutu Domu Pomocy Spolecznej w Piotrkowie 
Trybunalskim.

Opinia Komisii:
Komisja ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Spolecznych i Osob Niepelnosprawnych - w trybie 
korespondencyjnym - opinia pozytywna

Pani Wieslawa Olejnik Wiceprzewodnicz^ca Rady Miasta odczytala Protokol glosowania 
korespondencyjnego z imiennymi wykazami glosowah radnych w przedmiotowej sprawie - 
w zal^czeniu do niniejszego protokolu.

W wyniku glosowania korespondencyjnego (23-0-0) Rada Miasta podj^la Uchwaly 
Nr XIX/312/20 w sprawie zmiany statutu Domu Pomocy Spolecznej w Piotrkowie Trybunalskim.

Punkt 3.16
Podj^cie uchwaly w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji zlozonej przez Koalicj^ 
Polska Wolna od 5G.

Z uwagi na braki formalne, zgodnie z art. 7 ust 1 ustawy o petycjach, przedmiotow^ petycji nalezy 
pozostawic bez rozpatrzenia.

Pani Wieslawa Olejnik Wiceprzewodnicz^ca Rady Miasta odczytala Protokol glosowania 
korespondencyjnego z imiennymi wykazami glosowah radnych w przedmiotowej sprawie - 
w zal^czeniu do niniejszego protokolu.
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W wyniku glosowania korespondencyjnego (18-3-2) Rada Miasta podj^la Uchwal^ 
Nr XIX/313/20 w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji zlozonej przez Koalicj^ Polska 
Wolna od 5G.

Punkt 4
Sprawozdanie z realizacji uchwal podj^tych przez Rad§ Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 
w okresie od 28 sierpnia 2019 roku do 18 grudnia 2019 roku (stan na dzien 15 stycznia 2020 
roku) - material >v wersji elektronicznej.
Radni w trybie korespondencyjnym potwierdzili na pismie, ze przyj^li Sprawozdanie do 
wiadomosci.
Rada Miasta przyj^la Sprawozdanie do wiadomosci.

Punkt 5
Sprawozdanie z dzialalnosci Miejskiego Osrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie 
Trybunalskim za 2019 rok.
Wszyscy radni w trybie korespondencyjnym potwierdzili na pismie, ze przyj^li Sprawozdanie 
do wiadomosci.
Rada Miasta przyj^la Sprawozdanie do wiadomosci.

Punkt 6
Sprawozdanie z Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zast^pczej w Miescie Piotrkowie 
Trybunalskim na lata 2019-2021 - realizacja za 2019 rok.
Wszyscy radni w trybie korespondencyjnym potwierdzili na pismie, ze przyj^li Sprawozdanie 
do wiadomosci.
Rada Miasta przyj^la Sprawozdanie do wiadomosci.

Punkt 7
Informacja o zgloszonych z^daniach w roku 2019, w zakresie art. 36 ust. 1-3 ustawy z dnia 
27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (roszczenia zwi^zane 
z uchwaleniem lub zmian^ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) oraz 
w zakresie art. 36 ust. 4 w zwi^zku z art. 37 ust. 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym o przeprowadzonych post^powaniach 
administracyjnych zmierzaj^cych do okreslenia naleznej gminie oplaty z tytulu wzrostu 
wartosci nieruchomosci - tzw. „renta planistyczna”.
Wszyscy radni w trybie korespondencyjnym potwierdzili na pismie, ze przyj^li Informacja 
do wiadomosci.
Rada Miasta przyj^la Informacja do wiadomosci.

Punkt 8
Informacja z dzialalnosci Prezydenta Miasta mi^dzy sesjami (wg stanu na dzien 17.04.2020).
Wszyscy radni w trybie korespondencyjnym potwierdzili na pismie, ze przyj^li Informacja do 
wiadomosci.
Rada Miasta przyj^la Informacja do wiadomosci.
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Punkt 9
Informacja Przewodnicz^cego Rady Miasta dotycz^ca interpelacji i zapytan, ktore wptyn^ly 
od dnia 18 marca do dnia 17 kwietnia 2020 r.
Wszyscy radni w trybie korespondencyjnym potwierdzili na pismie, ze przyj^li Informacj? do 
wiadomosci.
Rada Miasta przyj^ia Informacja do wiadomosci.

Punkt 10
Zamkni^cie obrad XIX Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Wobec wyczerpania porz^dku obrad Przewodnicz^cy Rady Miasta pan Marian Blaszczynski 
zamkn^I posiedzenie XIX Sesji Rady Miasta.

Na tym protokol zakonczono.

Zal^cznik Nr 1 do niniejszego protokolu - imienne wykazy glosowan radnych.
Zlozenie przez radnych, w wyznaczonym terminie zwrotnych kopert z imiennymi wykazami 
glosowan radnych stanowi potwierdzenie obecnosci na Sesji.
Adres strony intemetowej z nagraniem obrad: 
https://www.youtube.com/watch?v=3Wm8DTnxJ-Q

Przewodnicz^cy'Rady Miasta 

Marian Blaszczynski

Protokol sporz^dzila: 
Monika Mroz
(^2
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