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DRM.0002.9.2020

PROTOKOL NR XXIV/20
z XXIV Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, 

ktora odbyla si^ w dniu 15 lipca 2020 roku, 
w trybie korespondencyjnym

Punkt1
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocnosci obrad.

Przewodnicz^cy Rady Miasta Marian Blaszczynski otworzyl XXIV Sesj$ Rady Miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego zwotan^ 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, w trybie korespondencyjnym.

Przewodnicz^cy poinformowal, ze w dniu 6 lipca 2020 roku Radni otrzymali drog^ 
elektroniczn^ Zawiadomienie o posiedzeniu XXIV Sesji Rady Miasta w dniu 15 lipca 2020 
r. wraz z projektami uchwal i innymi materialami. Od dnia 6 lipca 2020 roku mieli 
mozliwosc odbierac, za posrednictwem Biura Rady Miasta, imienne wykazy glosowan. 
Zlozenie przez radnych, w wyznaczonym terminie do dnia 13 lipca 2020 r., zwrotnych 
kopert z imiennymi wykazami glosowan stanowilo potwierdzenie obecnosci 
na XXIV Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, zwolanej w trybie 
korespondencyjnym.

Przewodnicz^cy Rady Miasta stwierdzil, ze na podstawie przekazanych przez radnych 
w wyznaczonym terminie zwrotnych kopert z imiennymi wykazami glosowan, ze w Sesji 
w trybie korespondencyjnym potwierdzilo uczestnictwo 22 radnych, na ustawow^ liczb$ 
23 radnych, co stanowi quorum, przy ktorym mozliwe jest podejmowanie prawomocnych 
uchwal.

W sesji potwierdzili uczestnictwo:
1. Blaszczynski Marian
2. Cecotka Dariusz
3. CzajkaRafal
4. Czechowska Krystyna
5. Czubala Urszula
6. Czyzyhski Konrad
7. Dajcz Slawomir
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. Purina Bogumil
17. Piekarski Andrzej
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18. Stachaczyk Sergiusz
19. Staszek Mariusz
20. Tera Monika
21. Wi^clawska Sylwia
22. Wojcik Jadwiga

Pani W^zyk-Glowacka Marlena nie potwierdzila uczestnictwa w sesji.

Pan Marian Blaszczynski Przewodnicz^cy Rady Miasta powital Prezydenta Miasta, 
Wiceprzewodnicz^c^ Rady Miasta, Skarbnika Miasta, Sekretarza Miasta oraz 
przedstawicieli Biura Prawnego Urz^du Miasta .

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

3.1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wraz 
z autopoprawk^ Prezydenta Miasta;

3.2. zmiany budzetu miasta na 2020 rok wraz z autopoprawka Prezydenta Miasta;
3.3. odwolania Skarbnika Miasta;
3.4. powolania Skarbnika Miasta Piotrkowa Trybunalskiego;
3.5. zmieniaj^cej uchwal^ w sprawie ustalenia strefy platnego parkowania na terenie 

miasta Piotrkowa Trybunalskiego, okreslenia wysokosci stawek i sposobu ich 
pobierania;

3.6. zaliczenia drog do kategorii drog gminnych;
3.7. przyj^cia Programu „Piotrkowska Karta Mieszkanca”;
3.8. zmiany „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021”;
3.9. wyrazenia zgody na wniesienie przez Miasto Piotrkow Trybunalski wkladu 

niepieni^znego (aportu) w postaci prawa wlasnosci zabudowanej nieruchomosci 
polozonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Rolniczei 73a do spolki pod firm^: 
Elektrocieplownia Piotrkow Trybunalski Spolka z ograniczon^ odpowiedzialnosci^ 
z siedzib^ w Piotrkowie Trybunalskim;

3.10. obj^cia przez Miasto Piotrkow Trybunalski udzialow w kapitale zakladowym 
Elektrocieplowni Piotrkow Trybunalski Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim;

3.11. wyrazenia zgody na sprzedaz nieruchomosci polozonej w Piotrkowie Trybunalskim 
przy ul. Garbarskiei 5;

3.12. ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Kasztanowej w Piotrkowie 
Trybunalskim;

3.13. przyst^pienia do sporz^dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim obejmuj^cego obszar zawarty pomi^dzy 
ulicami: Wojska Polskiego, Zawodzie, Twardoslawick^ i granic^ nieruchomosci 
przy
ul. Twardoslawickiej 35 - ul. Wojska Polskiego 200.

4. Informacja Przewodnicz^cego Rady Miasta dotycz^ca interpelacji i zapytah, ktore 
wplyn^ly od dnia 15 czerwca 2020 r. do dnia 3 lipca 2020 r.

5. Zamkni^cie obrad V Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
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Punkt 3.1
Podj^cie uchwaly w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego wraz z autopoprawk^ Prezydenta Miasta.

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 glosowania 
korespondencyjnego z imiennymi wykazami glosowan radnych w przedmiotowej sprawie - 
w zal^czeniu do niniejszego protokolu.

W wyniku giosowania korespondencyjnego (18-2-0) Rada Miasta podj^la Uchwaly 
Nr XXIV/346/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego wraz z autopoprawk^ Prezydenta Miasta.

Punkt 3.2
Podj^cie uchwaly w sprawie zmiany budzetu miasta na 2020 rok wraz z autopoprawk^ 
Prezydenta Miasta.

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 glosowania 
korespondencyjnego z imiennymi wykazami glosowah radnych w przedmiotowej sprawie - 
w zal^czeniu do niniejszego protokolu.

W wyniku glosowania korespondencyjnego (18-2-0) Rada Miasta podj^la Uchwaly 
Nr XXIV/347/20 w sprawie zmiany budzetu miasta na 2020 rok wraz z autopoprawk^ 
Prezydenta Miasta.

Punkt 3.3
Podj^cie uchwaly w sprawie odwolania Skarbnika Miasta.

Przewodnicz^cy Rady Miasta poprosil, aby w tym punkcie zabral glos pan Prezydent Miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego.

Pan Krzysztof Chojniak Prezydent Miasta: Uchwala jest niejako formalnosci^, bo wynika 
ona z faktu przejscia na emerytur^ Skarbnika Miasta pani Wieslawy Luczak. W tym miejscu 
pragn$ serdecznie podzi^kowac za trud, wysilek, za zaangazowanie, za wspolprac?. Pani

(

3



Skarbik pracuje z nami od roku 2002 w Piotrkowie Trybunalskim, chociaz wczesniej ma 
bogate doswiadczenie m.in. w sektorze samorz^dowym chodz nie tylko. Bardzo serdecznie 
dzi$kuj$ za zaangazowanie, za to ze poprzez swoj profesjonalizm pani Skarbnik zawsze 
wykazywala rowniez tak^ wyj^tkowq trosk$ o nasze miasto. To troszczenie si? nad 
finansami wynikaio z faktu zyczenia dobrze temu miastu. I zawsze kiedy omawialismy 
finanse to przez te liczby widzielismy ludzi mieszkaj^cych w Piotrkowie ich dobro, ich 
mozliwe najlepsze fimkcjonowanie. Prosz? przyj^c podzi?kowania w imieniu moim, 
wszystkich pracownikow urz?du, wszystkich jednostek organizacyjnych naszego miasta. 
Jednoczesnie przyj^c najlepsze zyczenia, aby czas ktory przed pani^ Skarbnik choc robilem 
tutaj wszystko, zeby jak najdluzej utrzymac pani^ Skarbnik w Urz?dzie Miasta, zeby 
korzystac z jej doswiadczenia, wiedzy, ale tez przychodzi czas na odpoczynek, dlatego tez 
calego serca zycz? w imieniu wlasnym i wspotpracownikow, aby to byl czas dobry, aby nie 
brakowalo zdrowia, dobrych zyczliwych ludzi wokol i zeby pani Skarbnik oczywiscie o nas 
zawsze pami?tala. Te wyrazy uznania i podzi?kowania rowniez w imieniu prezydium rady 
i wszystkich radnych obecnej kadencji i poprzednich kadencji. Mialem tez takie glosy od 
osob, ktore juz dzisiaj nie s^ radnymi, ale bardzo mile wspominaj^ ten czas wspolpracy 
z pani^ Skarbnik o przekazanie tychze podzi?kowah, zyczeh i pozdrowieh.

Pani Wieslawa Luczak Skarbnik Miasta: Dzi?kuje za te wszystkie lata, 17 lat i 7 miesi?cy 
i wlasciwie 29 lipca minie jeszcze 17 dni. Jakas dziwna magia liczb, zupelnie przypadek 
jednoczesnie. Zawsze moj^ prac? traktowalam troch? jak misj?. Dzi?kuj? Pahstwu za 
wsparcie, wyrozumialosc, zyczliwosc i zycz? Pahstwu duzo dobrego w zyciu prywatnym 
jak rowniez w shizbie na rzecz miasta, samych dobrych decyzji i takich, ktore nie tylko 
w momencie podejmowania, ale i rowniez po latach, b?d$ mialy pozytywn^ ocen?.

Nast?pie 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 (20-0-0) Rada Miasta podj?la Uchwal? 
Nr XXIV/348/20 w sprawie odwolania Skarbnika Miasta.

Punkt 3.4
Podj?cie uchwaly w sprawie powoiania Skarbnika Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Przewodnicz^cy Rady Miasta oddal glos Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Pan Krzysztof Chojniak Prezydent Miasta: Od 29 lipca br. nast?puje zmiana Skarbnika 
i now^ osob^, ktora b?dzie pelnila t^ wazn^ funkcj? b?dzie pani Izabela Wroniszewska, 
znana urz?dnikom i nie tylko, bo pelni od wielu lat funkcje obecnie audytora wewn?trznego, 
a wczesniej szefa komorki kontroli wewn?trznej. Ma bogate doswiadczenie, jesli chodzi 
o sektor finansow publicznych i nie tylko, bo rowniez jako ksi?gowa pracowala w sektorze 
prywatnym. Posiada wyksztalcenie, zarowno prawnicze, jak i ekonomiczne i wide kursow, 
certyfikatow potwierdzaj^cych jej kwalifikacje i umiej?tnosci, m.in. certyfikat dot. audytora 
wewn?trznego, certyfikat w oparciu o ktory ma kompetencje do prowadzenia ksi^g 
rachunkowych. Jako pracownik Urz?du Miasta wykazala si? szerok^ wiedzy, 
umiej?tnosciami, a takze takimi cechami jak konsekwencja, dokladnosc, starannosc. To s^ 
cechy niew^tpliwie niezwykle istotne w pracy Skarbnika. Jednoczesnie jako piotrkowianka
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ma tez szerok^ wiedz$ dotycz^c^ zycia naszego miasta co ma istotne znaczenie podobnie 
jak pani Skarbnik, ktora jest dzisiaj z nami. Nie da si$ tych kwestii fmansowych oddzielic 
od takiego codziennego zycia, bo jedno z drugim scisle si$ wi^ze, dlatego tez te cechy, ktore 
krotko przedstawilem niew^tpliwie takimi, ktore daj^ w moim przekonaniu i w oparciu 
o doswiadczenia kilkuletniej wspoipracy z pani^ Izabel^ Wroniszewsk^ przekonanie, ze 
b^dzie dobrym Skarbnikiem naszego miasta, rowniez na te nieiatwe czasy dla samorz^dow.

Pani Wieslawa Olejnik Wiceprzewodnicz^ca Rady Miasta odczytaia Protokoi glosowania 
korespondencyjnego z imiennymi wykazami glosowan radnych w przedmiotowej sprawie - 
w zai^czeniu do niniejszego protokoiu.

W wyniku glosowania korespondencyjnego (19-0-1) Rada Miasta podj^la Uchwal^ 
Nr XXIV/349/20 w sprawie powolania Skarbnika Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Punkt 3.5
Podj^cie uchwaly zmieniaj^cej uchwal^ w sprawie ustalenia strefy platnego 
parkowania na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, okresienia wysokosci stawek 
i sposobu ich pobierania.

Opinie Komisii:
1. Komisja Budzetu, Finansow i Planowania - w trybie korespondencyjnym - opinia 

pozytywna
2. Komisja Administracji, Bezpieczenstwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia 

Komunalnego - 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 protokoiu.

W wyniku glosowania korespondencyjnego (19-1-0) Rada Miasta podj^la Uchwaly 
Nr XXIV/350/20 zmieniaj^c^ uchwal? w sprawie ustalenia strefy platnego parkowania na 
terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, okresienia wysokosci stawek i sposobu ich 
pobierania.

Punkt 3.6
Podj^cie uchwaly w sprawie zaliczenia drog do kategorii drog gminnych.

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

- opinia pozytywna
2. Komisja Administracji, Bezpieczenstwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia 

Komunalnego - w trybie korespondencyjnym - opinia pozytywna
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Pani Wieslawa Olejnik Wiceprzewodnicz^ca Rady Miasta odczytala Protokol glosowania 
korespondencyjnego z imiennymi wykazami glosowan radnych w przedmiotowej sprawie - 
w zai^czeniu do niniejszego protokotu.

W wyniku giosowania korespondencyjnego (20-0-0) Rada Miasta podj^la Uchwal$ 
Nr XXIV/351/20 w sprawie zaliczenia drog do kategorii drog gminnych.

Punkt 3.7
Podj^cie uchwaly w sprawie przyj^cia Programu „Piotrkowska Karta Mieszkanca”.

Qpinia Komisii:
1. 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 glosowan radnych w przedmiotowej sprawie - 
w zal^czeniu do niniejszego protokolu.

W wyniku glosowania korespondencyjnego (21-0-0) Rada Miasta podj^la Uchwaly 
Nr XXIV/352/20 w sprawie przyj^cia Programu „Piotrkowska Karta Mieszkanca”.

Punkt 3.8
Podj^cie uchwaly w sprawie zmiany „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na 
lata 2019-2021”.

Opinia Komisii:
1. 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 glosowan radnych w przedmiotowej sprawie 
- w zal^czeniu do niniejszego protokolu.

W wyniku glosowania korespondencyjnego (21-0-0) Rada Miasta podj^la Uchwaly 
Nr XXIV/353/20 w sprawie zmiany „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 
2019-2021”;

Punkt 3.9
Podj^cie uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na wniesienie przez Miasto Piotrkow 
Trybunalski wkladu niepieni^znego (aportu) w postaci prawa wlasnosci zabudowanej 
nieruchomosci polozonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Rolniczei 73a do spotki 
pod firing: Elektrocieplownia Piotrkow Trybunalski Spotka z ograniczon^ 
odpowiedzialnosci^
z siedzib^ w Piotrkowie Trybunalskim.
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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 Wiestawa Olejnik Wiceprzewodnicz^ca Rady Miasta odczytaia Protokoi glosowania 
korespondencyjnego z imiennymi wykazami glosowan radnych w przedmiotowej sprawie - 
w zal^czeniu do niniejszego protokolu.

W wyniku giosowania korespondencyjnego (20-0-0) Rada Miasta podj^la Uchwai^ 
Nr XXIV/354/20 w sprawie wyrazenia zgody na wniesienie przez Miasto Piotrkow 
Trybunalski wkladu niepieni^znego (aportu) w postaci prawa wtasnosci zabudowanej 
nieruchomosci polozonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Rolniczei 73a do spoiki pod 
firm^: Elektrocieplownia Piotrkow Trybunalski Spolka z ograniczon^ odpowiedzialnosci^ z 
siedzib^ w Piotrkowie Trybunalskim.

Punkt 3.10
Podj^cie uchwaiy w sprawie obj^cia przez Miasto Piotrkow Trybunalski udzialow 
w kapitale zakladowym Elektrocieplowni Piotrkow Trybunalski Sp. z o.o. 
w Piotrkowie Trybunalskim.

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 glosowania 
korespondencyjnego z imiennymi wykazami glosowan radnych w przedmiotowej sprawie - 
w zal^czeniu do niniejszego protokolu.

W wyniku glosowania korespondencyjnego (20-0-0) Rada Miasta podj^la Uchwaiy 
Nr XXIV/355/20 w sprawie obj^cia przez Miasto Piotrkow Trybunalski udzialow w kapitale 
zakladowym Elektrocieplowni Piotrkow Trybunalski Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim.

Punkt 3.11
Podj^cie uchwaiy w sprawie wyrazenia zgody na sprzedaz nieruchomosci polozonej 
w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Garbarskiei 5.

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 odczytala Protokol gtosowania 
korespondencyjnego z imiennymi wykazami glosowan radnych w przedmiotowej sprawie - 
w zai^czeniu do niniejszego protokolu.

W wyniku glosowania korespondencyjnego (19-1-0) Rada Miasta podj^la Uchwal^ 
Nr XXIV/356/20 w sprawie wyrazenia zgody na sprzedaz nieruchomosci polozonej 
w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Garbarskiei 5.

Punkt 3.12
Podj^cie uchwaly w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ulicy 
Kasztanowej w Piotrkowie Trybunalskim.

Qpinie Komisii:
1. Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw - w trybie korespondencyjnym - opinia 
pozytywna
2. Komisja Administracji, Bezpieczenstwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia 
Komunalnego - w trybie korespondencyjnym - 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 (20-0-0) Rada Miasta podj^la Uchwaly 
Nr XXIV/357/20 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ulicy 
Kasztanowej w Piotrkowie Trybunalskim.

Punkt 3.13
Podj^cie uchwaly w sprawie przyst^pienia do sporz^dzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim obejmuj^cego obszar 
zawarty pomi^dzy ulicami: Wojska Polskiego, Zawodzie, Twardoslawick^ i granic^ 
nieruchomosci przy ul. Twardoslawickiej 35 - ul. Wojska Polskiego 200.

Qpinie Komisii:
1. Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw - w trybie korespondencyjnym - opinia 
pozytywna
2. Komisja Administracji, Bezpieczenstwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia 
Komunalnego - w trybie korespondencyjnym - 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.
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W wyniku giosowania korespondencyjnego (20-0-0) Rada Miasta podj^ta Uchwal? 
Nr XXIV/358/20 w sprawie przyst^pienia do sporz^dzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim obejmuj^cego obszar 
zawarty pomi^dzy ulicami: Wojska Polskiego, Zawodzie, Twardoslawick^ i granic^ 
nieruchomosci przy ul. Twardoslawickiej 35 - ul. Wojska Polskiego 200.

Punkt 4
Informacja Przewodnicz^cego Rady Miasta dotycz^ca interpelacji i zapytan, ktore 
wptyn^ty od dnia 15 czerwca 2020 r. do dnia 3 lipca 2020 r.
Wszyscy radni w trybie korespondencyjnym potwierdzili na pismie, ze przyj^li Informacja 
do wiadomosci.

Rada Miasta przyj$la Informacja do wiadomosci.

Punkt 5
Zamkni^cie obrad XXIV Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Wobec wyczerpania porz^dku obrad Przewodnicz^cy Rady Miasta pan Marian Blaszczynski 
zamkn^l posiedzenie XXIV 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:

Przewodnicz^cy^Rady AJliasta

Protokol sporz^dzila: 
Monika Mroz
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