Piotrkow Trybunalski, dnia 20.10.2020 r.
PRZEWODNICZACY
RADY MIASTA
PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO
DRM.0002.13.2020
Pani/Pan

Na podstawie art. 15 zzx. ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegolnych
rozwiqzaniach zwi^zanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID19, innych chorob zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U.
z 2020 r. poz. 374, poz. 567, poz. 568, poz. 695 i poz. 875, poz. 1086 i poz. 1106, poz.
1423, poz.

1478 i poz.

1493, poz.

1639, poz.

1747) zarz^dzam na dzieh:

29 pazdziernika 2020 r. (czwartek) o godz. 12:00
XXVIII Sesj$ Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w trybie korespondencyjnym.
W ww. terminie odb^dzie si§ transmisja sesji z udziatem Przewodnicz^cego Rady Miasta.
Osobisty odbior imiennych wykazow gtosowan jest mozliwy od dnia 20 pazdziernika 2020
r., za posrednictwem Biura Rady Miasta, w Urz^dzie Miasta, Pasaz Karola Rudowskiego
10. Zwrotne koperty z imiennymi wykazami gtosowan nalezy ztozyc do dnia 27
pazdziernika 2020 r. za posrednictwem Biura Rady Miasta, w Urz$dzie Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego. Ztozenie przez radnych, w wyznaczonym terminie do dnia 27
pazdziernika 2020 r., zwrotnych kopert z imiennymi wykazami gtosowah b§dzie stanowito
potwierdzenie obecnosci na XXVIII Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego,
zwotanej w trybie korespondencyjnym.
Proponowany porzqdek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocnosci obrad.
2. Przyj^cie protokotu z XXVII Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
3. Podj$cie uchwat w sprawie:
3.1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego;
3.2.

zmiany budzetu miasta na 2020 rok;

3.3.zaci^gni^cia

pozyczki

w

Wojewodzkim

Funduszu

Ochrony

Srodowiska

i Gospodarki Wodnej w todzi;
3.4. wyrazenia zgody na wydzierzawienie i odst^pienie od przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierzawy nieruchomosci zabudowanej, potozonej w Piotrkowie
Trybunalskim przy ul. Krakowskie Przedmiescie 73;
3.5. wyrazenia zgody

na

ustanowienie

ograniczonego

prawa

rzeczowego

-

shjzebnosci przesylu;
3.6. wyrazenia zgody na sprzedaz niezabudowanej

nieruchomosci

potozonej

w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Lesnej 22;
3.7. zmieniajqcej uchwat§ w sprawie ustalenia cen i optat za ustugi przewozowe
lokalnego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Piotrkowa
Trybunalskiego i gmin s^siadujqcych, ktore przystqpity do porozumienia w celu
wspolnej realizacji publicznego transportu zbiorowego oraz cen i optat za ustugi
przewozowe srodkami lokalnego transportu zbiorowego, wykonywane przez
Miejski Zaktad Komunikacyjny Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim;
3.8. zmieniajqcej uchwat§ Nr XV/253/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia
18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i
Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na
2020

rok,

zmienion^

uchwat^

Nr XVIII/291/20

Rady

Miasta

Piotrkowa

Trybunalskiego z dnia 18 marca 2020 roku;
3.9. przyst^pienia

do

sporz^dzenia

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego w rejonie ulicy Zyczliwej oraz rzeki Wierzejki w Piotrkowie
Trybunalskim;
3.10.

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego

w

rejonie

ulic:

Wolborskiej, Zyczliwej, Przedniej i rzeki Wierzejki w Piotrkowie Trybunalskim;
3.11. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Autostrady
A1, Podmiejskiej, Belzackiej, Dworskiej, Agrestowej, Energetykow, Malinowej,
Swierkowej i cieku wodnego Strawka w Piotrkowie Trybunalskim;
3.12. rozpatrzenia petycji w sprawie przyznania ulgi na przejazdy komunikacj^ miejsk^
osobom zaliczonym do umiarkowanego i lekkiego stopnia niepetnosprawnosci.
3.13. wzoru deklaracji o wysokosci optaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
sktadanej przez wtascicieli nieruchomosci;

3.14.wyboru metody ustalania optaty i stawki za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz w sprawie zwolnienia w cz§sci z optety za gospodarowanie
odpadami komunalnymi wtescicieli nieruchomosci zabudowanych budynkami
mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostuj^cych bioodpady stanowi^ce odpady
komunalne w kompostowniku przydomowym;
3.15. zmieniajqcej uchwat^ w sprawie ustalenia szczegotowego sposobu i zakresu
swiadczenia ustug w zakresie odbierania

i zagospodarowania odpadow

komunalnych od wtascicieli nieruchomosci, na ktorych zamieszkuj^ mieszkahcy,
w zamian za uiszczon^ optat§.
4. Informacja

dotyczqca

oswiadczeh

majqtkowych

Prezydenta

Miasta

i Przewodnicz^cego Rady Miasta ztozonych Wojewodzie Lodzkiemu.
5. Informacja dotyczqca oswiadczeh majqtkowych ztozonych Przewodnicz^cemu Rady
Miasta.
6. Informacja dotyczqca oswiadczeh maj^tkowych ztozonych Prezydentowi Miasta.
7. Informacja z dziatalnosci Prezydenta Miasta mi§dzy sesjami.
8. Informacja Przewodniczqcego Rady Miasta dotycz^ca interpelacji i zapytah, ktore
wptyn^ty od dnia 19 wrzesnia do dnia 18 pazdziernika 2020 r.
9. Zamkni$cie obrad XXVIII Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Marian Btaszczyhs

Uwaga: Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713) - pracodawca obowigzany jest zwolnic radnego od pracy
zawodowej w celu umozliwienia mu brania udzialu w pracach organow gminy.

