
DRM.0002.5.2020

PROTOKOL NR XX/20
z XX Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, 

ktora odbyla si^ w dniu 6 maja 2020 roku 
w trybie korespondencyjnym

Punkt 1
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocnosci obrad.

Przewodnicz^cy Rady Miasta Marian Biaszczynski otworzyl XX Nadzwyczajn^ 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:

1. W okresie obowiqzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stcmu 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 rozstrzygni^cia, w tym uchwaly, 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 stwierdzil ponadto, na podstawie 
przekazanych przez radnych w wyznaczonym terminie zwrotnych kopert z imiennymi wykazami 
glosowan, 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 radni:

1. Biaszczynski Marian
2. Cecotka Dariusz
3. CzajkaRafal
4. Czechowska Krystyna
5. Czubala Urszula
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6. Czyzynski Konrad
7. Dajcz Stawomir
8. Dziemdziora Jan
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^cq Rady Miasta, Sekretarza Miasta oraz przedstawiciela Biura Prawnego.

Porz^dek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocnosci obrad.
2. Podj^cie uchwaly w sprawie ustalenia oplaty, oplaty dodatkowej, maksymalnej oplaty za 

wyzywienie oraz warunkow cz^sciowego albo calkowitego zwolnienia od ponoszonych oplat 
za pobyt dziecka w Miejskim Zlobku Dziennym w Piotrkowie Trybunalskim.

3. Podj^cie uchwaly w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Piotrkowskiego.
4. Podj^cie uchwaly w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomosci przedsi^biorcow, ktorych 

plynnosc finansowa ulegla pogorszeniu w zwi^zku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji 
ekonomicznych z powodu COVID-19.

5. Podj^cie uchwaly w sprawie okreslenia sezonu k^pielowego i wykazu k^pielisk na terenie 
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w roku 2020.

6. Zamkni^cie obrad XX Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Punkt 2
Podj^cie uchwaly w sprawie ustalenia oplaty, oplaty dodatkowej, maksymalnej oplaty za 
wyzywienie oraz warunkow cz^sciowego albo calkowitego zwolnienia od ponoszonych oplat 
za pobyt dziecka w Miejskim Zlobku Dziennym w Piotrkowie Trybunalskim.

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 giosowania korespondencyjnego (23-0-0) Rada Miasta podj^la Uchwai$ 
Nr XX/314/20 w sprawie ustalenia oplaty, oplaty dodatkowej, maksymalnej oplaty za wyzywienie 
oraz warunkow cz^sciowego albo calkowitego zwolnienia od ponoszonych oplat za pobyt dziecka 
w Miejskim Zlobku Dziennym w Piotrkowie Trybunalskim.

Punkt 3
Podj^cie uchwaty w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzeez Powiatu 
Piotrkowskiego.

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 Uchwal^ 
Nr XX/315/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzeez Powiatu Piotrkowskiego.

Punkt 4
Podj^cie uchwaty w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomosci przedstybiorcow, 
ktorych ptynnosc finansowa ulegta pogorszeniu w zwi^zku z ponoszeniem negatywnych 
konsekweneji ekonomicznych z powodu COVID-19.

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 Uchwal$ 
Nr XX/316/20 w sprawie zmiany Uchwaty Nr XXV/458/12 Rady Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomosci przedstybiorcow, ktorych 
ptynnosc finansowa ulegla pogorszeniu w zwi^zku z ponoszeniem negatywnych konsekweneji 
ekonomicznych z powodu COVID-19.

Punkt 5
Podj^cie uchwaty w sprawie okreslenia sezonu k^pielowego i wykazu ksjpielisk na terenie 
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w roku 2020.

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

W wyniku glosowania korespondencyjnego (21-0-2) Rada Miasta podj^la Uchwaty 
Nr XX/317/20 w sprawie zmiany Uchwaty Nr XXV/458/12 Rady Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego w sprawie okreslenia sezonu k^pielowego i wykazu k^pielisk na terenie Miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego w roku 2020.
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Punkt 6
Zamkni^cie obrad XX Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Wobec wyczerpania porz^dku obrad Przewodnicz^cy Rady Miasta pan Marian Blaszczynski 
zamkn^i posiedzenie XX Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta.

Na tym protokoi zakonczono.
Zai^cznik Nr 1 do niniejszego protokohi - imienne wykazy giosowan radnych.

Adres strony internetowej z nagraniem obrad: 
httns://\¥ww. youtube.comAvatch?v=m 1 YxMOqyZhl

Przewodnicz^cy Ra4y Miasta

arian Blaszczynski'

Protokoi sporz^dzila: 
Monika Mroz

lliru
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