Piotrkow Trybunalski, dnia 25.02.2020 r.
WICEPRZEWODNICZ^CY
RADY MIASTA
PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO
DRM.0002.2.2020

Informacja: W dniu 26 lutego 2020 r. o godz. 7.00 w Klasztorze Ojcow Bernardynow
w Piotrkowie Trybunalskim odprawiona zostanie Msza Swiqta w intencji Miasta i Jego Mieszkancow,
na ktorq serdecznie zapraszam wszystkich radnych, zaproszonych gosci oraz mieszkancow Piotrkow a
Trybunalskiego.
AUTOPOPRAWKA

Pan/Pani

Na podstawie art. 20 ust.l ustawy o samorz^dzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku zwoluj$ na
dzien:
26 lutego 2020 r. (sroda) o godz. 9:00
XVII Sesj$ Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Pasaz Karola Rudowskiego 10,
Sala nr 1, parter.
Proponowany porzqdek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocnosci obrad.
2. Przyj^cie zmian do porz^dku obrad.
3. Przyj^cie protokolu z XVI Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
4. Podj^cie uchwal w sprawie:
4.1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wraz
z autopoprawk^ Prezydenta Miasta;
4.2. zmiany budzetu miasta na 2020 rok wraz z autopoprawk^ Prezydenta Miasta;
4.3. zmiany uchwaly Nr III/24/18 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia
19 grudnia 2018 roku w sprawie warunkow udzielania bonifikat od oplat jednorazowych
z tytulu przeksztalcenia prawa uzytkowania wieczystego gruntow stanowi^cych wlasnosc
gminy Miasto Piotrkow Trybunalski w prawo wlasnosci tych gruntow i wysokosci stawek
procentowych tych bonifikat;
4.4. zatwierdzenia projektu „Razem mozemy jeszcze wi^cej” w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewodztwa Lodzkiego 2014-2020, Priorytet IX „Wl^czenie
spoleczne”, Dzialanie 9.2 „Uslugi na rzecz osob zagrozonych ubostwem lub
wykluczeniem spolecznym”, Poddzialanie 9.2.1. „Uslugi spoleczne i zdrowotne”;
4.5. przyst^pienia do sporz^dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w rejonie ulic: Zelaznej, Roosevelta, Wroniej, Glinianej oraz terenow PKP w Piotrkowie
Trybunalskim;
4.6. zamiaru przeksztalcenia I Liceum Ogolnoksztalc^cego im. Boleslawa Chrobrego
w Piotrkowie Trybunalskim poprzez zmiany siedziby szkoly;
4.7. zmiany Uchwaly Nr XLV/809/14 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia
27 czerwca 2014 roku w sprawie okreslenia szczegolowych zasad, trybu przyznawania,

4.8.
4.9.
4.10.
4.11.

wstrzymania, cofania oraz rodzajow i wysokosci stypendiow sportowych za osi^gni^te
wyniki sportowe;
zmiany uchwaty w sprawie wymagan jakie powinien spelniac projekt „Budzet
Obywatelski w Piotrkowie Trybunalskim”;
nadania Regulaminu Strazy Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim;
nadania nazwy dla drogi dojazdowej w Piotrkowie Trybunalskim;
skargi na dzialalnosc Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

5. Zbiorczy raport z realizacji Programu Rewitalizacji dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego do
2023 roku w 2019 roku.
6. Sprawozdanie z wysokosci srednich wynagrodzen nauczycieli na poszczegolnych stopniach
awansu zawodowego w szkolach prowadzonych przez jednostk^ samorz^du terytorialnego za
rok 2019.
7. Sprawozdanie z realizacji programu zapobiegania przest^pczosci oraz ochrony
bezpieczenstwa obywateli i porz^dku publicznego na rok 2019 pn. „Bezpieczne Miasto 2019’'
8. Sprawozdanie z dziaialnosci komisji merytorycznych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
za okres od 23.11.2018 r. do 31.12.2019 r.
9. Informacja o stanie bezpieczenstwa i porz^dku publicznego na terenie miasta Piotrkowa
Trybunalskiego za 2019 rok Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim.
10. Informacja z dzialalnosci Prezydenta Miasta mi^dzy sesjami.
11. Informacja Przewodnicz^cego Rady Miasta dotycz^ca interpelacji i zapytan, ktore wplyn^ly
od dnia 29 stycznia 2020 r. do dnia 25 lutego 2020 r.
12. Sprawy rozne.
13. Zamkni^cie obrad XVII Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

L^i-

Mariusz Staszek

Uwaga: Zgodnie z art. 25 ust. .? ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sanwrzqdzie gminnym (Dz. V. z 2019 r. poz. 506,
poz. 1309, poz* 1571, poz. 1696 i poz. 18/5) - pracodawca obowiqzany jest zwolnid radnego od pracy zawodowej
w celu umozliwienia mu brania udziatu w pracach organow gminy.

