
UCHWALA NR 

RADY Ml ASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO 

z dnia...............................

zmieniaj^ca uchwat$ Nr XV/260/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 

18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Programu zapobiegania przest$pczosci 
oraz ochrony bezpieczenstwa obywateli i porzqdku publicznego na rok 2020 pn.

„Bezpieczne Miasto 2020”.

y.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 15, art. 12 pkt 9b i art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 

05 czerwca 1998 roku o samorz^dzie powiatowym ( Dz. U. z 2020 roku, poz. 920), Rada 

Miasta Piotrkowa Trybunalskiego uchwala, co nast^puje:

§1
W zat^czniku nr 1 o nazwie „Dziatania bezposrednio wptywaj^ce na poziom

bezpieczenstwa w 2020 r.” do Uchwaty Nr XV/260/19 Rady Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Programu 

zapobiegania przest^pczosci oraz ochrony bezpieczenstwa obywateli i porz^dku

publicznego na rok 2020 pn. „Bezpieczne Miasto 2020”, wprowadza si§ zmian§ 

polegaj^c^ na tym, iz skresla si§ zadanie uj^te w wierszu pod liczbq porz^dkow^ 3 o nazwie 

..Przeprowadzanie dzieci przez ulice przy szkotach”.

§2

Wykonanie uchwaty powierza si$ Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

§3
Uchwata wchodzi w zycie z dniem podj^cia.
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UZASADNIENIE

Projekt uchwaty przygotowano w zwi^zku z wystosowanym wnioskiem do Prezydenta 

Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przez Dyrektora Zarz^du Drog i Utrzymania Miasta 

w Piotrkowie Trybunalskim Pana Karola Szokalskiego odpowiedzialnego za realizacj^ 

zadania o nazwie MPrzeprowadzanie dzieci przez ulice przy szkolach”.

W zwi^zku z sytuacj^ epidemiologiczn^ COVID-19 w kraju oraz miescie 

i zamkni^ciem wszystkich placowek oswiatowych, Dyrektor ZDiUM zdecydowat 

o zakohczeniu od wrzesnia br. realizacji zadania polegaj^cego na przeprowadzaniu 

dzieci przez ulic§ i zaproponowat aby kwestia zapewnienia bezpieczehstwa dzieci na 

przejsciach dla pieszych przy szkotach podstawowych nr 3, 8, 10 i 11 pozostawata 

w kompetencjach Dyrektorow tych szkot, ktorzy ewentualnie podejm^ decyzj^ 

o powierzeniu zadania przeprowadzania dzieci przez ulice pracownikom obstugi 

w swoich szkotach.

Wprowadzenie zatem zmian w Uchwale Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego nr 

XV/260/19 z dnia 18.12.2019 r. jest zasadne.
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