
Dziennik Urzędowy 
Województwa Łódzkiego Nr 298 – 19675 – Poz.  2493,2494 
 

Organ przedstawiający wniosek  

 

............................................ ............................................ …………….......................... 

 (miejscowość i data) (pieczątka) (podpis) 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z procedurą wyłaniania kan-

dydatów do nagród. Zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie wglądu do swoich 

danych osobowych, ich poprawiania i kontroli przetwarzania.  

…................................. …................................ 

(miejscowość i data) (podpis nauczyciela) 

 
 
2493  

 
2494 

2494  

 
UCHWAŁA NR XXXII/191/09 RADY GMINY GŁUCHÓW 

  
 z dnia 20 sierpnia 2009 r. 

 
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Głuchów 

 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 

2 pkt 5 art. 40 ust. 1 art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z 
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, 
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 
717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, 
Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 
175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, 
poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 
974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, 
Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz 
art. 15 ust. 2, art. 20 ust. 1, art. 27 i 29 ustawy z 
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 
717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 
2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. 
Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, 
poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 
1237, Nr 220, poz. 1413) oraz w wykonaniu uchwa-
ły nr XVII/101/08 Rady Gminy Głuchów z dnia 27 
marca 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzania zmiany miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego gminy Głuchów Rada Gmi-
ny Głuchów uchwala, co następuje: 
 

Rozdział I 
Przepisy ogólne 

 
§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Głuchów, dla fragmentu wsi Złota. 

2. Granice obszaru objętego zmianą planu 
okreņlono w załączniku graficznym do uchwały Nr 
XVII/101/08 Rady Gminy Głuchów z dnia 27 marca 
2008 r. jako obszar objęty projektem zmiany miej-
scowego planu i zaznaczono odpowiednim sym-
bolem na rysunku niniejszej zmiany planu. 

3. Integralnymi częņciami uchwały są: 
1) rysunek zmiany miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego w skali 1:1000 będą-
cy załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały; 

2) stwierdzenie zgodnoņci zmiany planu miejsco-
wego z ustaleniami studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego gmi-
ny Głuchów stanowiące załącznik Nr 2 do ni-
niejszej uchwały; 

3) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
do projektu planu stanowiące załącznik Nr 3 do 
niniejszej uchwały; 

4) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisa-
nych w planie inwestycji z zakresu infrastruktu-
ry technicznej, które należą do zadań własnych 
gminy oraz zasadach ich finansowania stano-
wiące załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały. 

§ 2. 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest 
mowa o: 
1) planie, planie miejscowym lub niniejszym pla-

nie – należy przez to rozumieć niniejszą zmianę 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
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strzennego gminy Głuchów, stanowiącą prze-
pis gminny, chyba, że z treņci konkretnego za-
pisu wynika inaczej; 

2) rysunku planu – należy przez to rozumieć ilu-
strację graficzną ustaleń niniejszej zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego sporządzoną na mapie w skali 1: 1000; 

3) obszarze lub terenie – należy przez to rozumieć 
obszar, w granicach, o których mowa w § 1 ust. 
2 niniejszej uchwały, przedstawionych symbo-
licznie jako granica obszaru objętego zmianą 
planu na rysunku planu; 

4) przeznaczeniu podstawowym – rozumie się 
przez to okreņlony w planie rodzaj przeznacze-
nia (funkcji), który dominuje na terenie wyzna-
czonym liniami rozgraniczającymi;  

5) przeznaczeniu dopuszczonym – rozumie się 
przez to rodzaj przeznaczenia (funkcji), które na 
warunkach okreņlonych w planie dopuszcza się 
do realizacji jako funkcja towarzysząca przezna-
czeniu podstawowemu w sposób wzbogacają-
cy przeznaczenie podstawowe i nie zakłócający 
możliwoņci realizacji przeznaczenia podstawo-
wego. 

2. Pozostałe pojęcia i okreņlenia użyte w 
planie należy rozumieć zgodnie z odnoszącymi się 
do nich obowiązującymi przepisami prawa.  

§ 3. Celem regulacji zawartych w ustale-
niach planu jest ustalenie przeznaczenia terenu, 
okreņlenie lokalnych sposobów zagospodarowa-
nia dla potrzeb przebudowy drogi krajowej Nr 72 
na obszarze wsi Złota w celu poprawy bezpieczeń-
stwa ruchu – tj. realizację chodnika dla ruchu pie-
szych oraz realizację zjazdów gospodarczych w 
sposób zgodny z zasadami ładu przestrzennego. 

§ 4. W miejscowym planie zagospodaro-
wania przestrzennego ustala się: 
1) przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczające 

tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych za-
sadach zagospodarowania – zilustrowane w 
formie graficznej na rysunku planu; 

2) warunki i zasady zagospodarowania terenu 
dotyczące: 
a) zasad ochrony ņrodowiska, przyrody i krajo-

brazu kulturowego, zasad ochrony dziedzic-
twa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultu-
ry współczesnej, zasady zagospodarowania 
terenów i obiektów podlegających ochronie,  

b) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego, w tym parametry i wskaźniki kształtowa-
nia zabudowy i zagospodarowania terenu,  

c) granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów i obiektów podlegających ochronie na 
podstawie odrębnych przepisów;  

3) szczegółowe zasady i warunki scalenia i podzia-
łu nieruchomoņci; 

4) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy sys-
temów infrastruktury technicznej i układu ko-
munikacyjnego; 

5) sposoby i terminy tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i użytkowania terenów; 

6) stawki procentowe służące naliczeniu opłaty w 
związku z uchwaleniem planu miejscowego, a 
związanej ze wzrostem wartoņci nieruchomo-
ņci. 

§ 5. 1. Następujące oznaczenia graficzne na 
rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami pla-
nu: 
1) symbol (cyfrowy i literowy) przeznaczenia tere-

nu; 
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-

czeniu lub rożnych zasadach zagospodarowania; 
3) granice strefy ochrony konserwatorskiej zabyt-

ków archeologicznych. 
2. Pozostałe oznaczenia, w tym granice ob-

szaru objętego zmianą planu mają charakter in-
formacyjny. 
 

Rozdział II 
Przepisy szczegółowe – ustalenia planu 

 
§ 6. Dla terenu oznaczonego na rysunku 

planu symbolem 1 KDK plan ustala: 
1) przeznaczenie podstawowe – tereny komuni-

kacji – droga krajowa Nr 72 (przekrój uliczny) 
wraz z obiektami inżynierskimi, zatokami przy-
stanków transportu zbiorowego oraz chodni-
kami i zjazdami gospodarczymi; 

2) przeznaczenie dopuszczone – sieci i urządzenia 
infrastruktury technicznej realizowane zgodnie 
z przepisami odrębnymi; 

3) dopuszcza się adaptację istniejących elemen-
tów pasa drogowego z możliwoņcią ich remon-
tu i przebudowy lub wymiany z zachowaniem 
innych ustaleń planu oraz przepisów odręb-
nych, w szczególnoņci techniczno-budowla-
nych; 

4) zasady ochrony ņrodowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego, zasady ochrony dziedzic-
twa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej, zasady zagospodarowania tere-
nów i obiektów podlegających ochronie – w 
sposób następujący:  

a) dla nieruchomoņci położonych w strefie 
ochrony konserwatorskiej zabytków arche-
ologicznych ustala się wymóg zapewnienia 
nadzoru archeologicznego w trakcie wszel-
kich prac ziemnych, w tym prac związanych z 
realizacją inwestycji, 

b) w przypadku wycinki drzew należy uzyskać 
stosowną decyzję Wójta Gminy Głuchów; do-
puszcza się zastosowanie kompensacji przy-
rodniczej poprzez nasadzenia zielenią w po-
staci drzew lub krzewów w terenach wskaza-
nych przez władze gminy, 

c) w obszarze objętym planem nie występują 
dobra kultury współczesnej ani inne tereny 
lub obiekty podlegające ochronie; 
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5) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-

nego, w tym parametry i wskaźniki kształtowa-
nia zabudowy i zagospodarowania terenu – w 
sposób następujący:  

a) zakaz zabudowy budynkami, 
b) zakaz realizacji nowych, trwałych ogrodzeń. 

Dopuszcza się przebudowę ogrodzeń istnie-
jących w sposób zgodny z przepisami odręb-
nymi i innymi ustaleniami planu oraz – w 
uzgodnieniu z zarządcą drogi, 

c) zakaz umieszczania tablic informacyjnych, 
urządzeń reklamowych i szyldów, z wyjąt-
kiem obiektów stanowiących wyposażenie 
drogi i służących organizacji ruchu, 

d) dopuszcza się przebudowę istniejących sieci, 
przyłączy i urządzeń infrastruktury technicz-
nej w przypadku kolizji z projektowanym za-
gospodarowaniem terenu pod nadzorem pod-
miotu zarządzającego siecią lub urządzeniami 
infrastruktury technicznej, 

e) wskaźnik iloņci miejsc parkingowych – nie 
ustala się, z uwagi na brak możliwoņci ich re-
alizacji w obszarze objętym planem ze 
względu na bezpieczeństwo ruchu; 

6) granice i sposoby zagospodarowania terenów 
i obiektów podlegających ochronie na podsta-
wie odrębnych przepisów – nie ustala się, z za-
strzeżeniem § 6 pkt. 4a), z uwagi na ich brak w 
obszarze objętym planem. 

7) szczegółowe zasady i warunki scalenia i po-
działu nieruchomoņci – w sposób następujący:  

a) zakaz podziału na samodzielne działki bu-
dowlane, 

b) nie okreņla się terenów do objęcia scaleniem 
i podziałem nieruchomoņci, 

c) dopuszcza się scalenie działek wydzielonych 
dla potrzeb realizacji chodnika i innych obiek-
tów służących poprawie bezpieczeństwa ru-
chu z działką stanowiącą drogę krajową; 

8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznej – w spo-
sób następujący: 

a) zaopatrzenie w wodę dla celów p.poż. – z ist-
niejącego wodociągu w miejscowoņci Złota, 

b) odprowadzenie ņcieków sanitarnych – nie 
dotyczy, 

c) odprowadzenie wód opadowych z po-
wierzchni utwardzonych – do istniejących 
odwodnień drogowych – przy zachowaniu 
przepisów odrębnych dotyczących wprowa-
dzania ņcieków do ņrodowiska, w tym ochro-
ny terenów sąsiednich przed zalewaniem oraz 
ochrony gruntu, wód podziemnych i po-
wierzchniowych przed zanieczyszczeniem, 

d) zasilanie w energię elektryczną – z istniejącej 
sieci energetycznej ņredniego i niskiego na-
pięcia, z dopuszczeniem przebudowy i roz-

budowy istniejących sieci na warunkach za-
rządcy sieci energetycznej, 

e) unieszkodliwianie odpadów – w sposób 
zgodny z przepisami odrębnymi, w tym sto-
sownymi przepisami gminnymi dotyczącymi 
zachowania porządku i czystoņci w gminie, 

f) unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych 
– zgodnie z przepisami odrębnymi, 

g) zaopatrzenie w ciepło – nie dotyczy, 
h) zaopatrzenie w gaz – nie dotyczy.  

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy ukła-
du komunikacyjnego – w sposób następujący: 

a) ustala się przebudowę istniejącej drogi kra-
jowej Nr 72 w obszarze objętym planem po-
przez realizację obiektów poprawiających 
bezpieczeństwo ruchu, w tym realizację chod-
ników i zjazdów gospodarczych z zachowa-
niem przepisów odrębnych oraz innych usta-
leń planu. Realizacja ww. inwestycji na pod-
stawie stosownej dokumentacji uzgodnionej z 
zarządcą drogi krajowej.  

b) przebudowę, o której mowa w § 6 pkt. 9a) 
traktuje się jako etap realizacji drogi krajowej 
w jej docelowej klasie G (przekrój uliczny); 

10) sposoby i terminy tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i użytkowania terenów – w 
sposób następujący:  

a) do czasu zagospodarowania poszczególnych 
nieruchomoņci gruntowych zgodnie z prze-
znaczeniem ustalonym planem dopuszcza się 
ich użytkowanie w sposób dotychczasowy 
przy zachowaniu innych ustaleń planu oraz 
przepisów odrębnych, 

b) dopuszcza się realizację w liniach rozgrani-
czających tymczasowych ogrodzeń (do czasu 
realizacji drogi w parametrach odpowiadają-
cych jej docelowej klasie G) – ze stosowa-
niem naturalnych materiałów wykończenio-
wych i neutralnej kolorystyki, o wysokoņci 
nie przekraczającej 1,5 m ppt., ażurowe na 
nie mniej niż 2/3 wysokoņci (licząc od górnej 
krawędzi ogrodzenia), przy zachowaniu zaka-
zu realizacji nowych ogrodzeń tymczasowych 
z prefabrykowanych elementów betonowych 
lub żelbetowych. 

 
Rozdział III 

Przepisy końcowe 
 

§ 7. Wysokoņć stawki procentowej, służą-
cej naliczeniu opłaty w związku z uchwaleniem 
planu miejscowego, a związanej ze wzrostem war-
toņci nieruchomoņci, okreņla się na 0%. 

§ 8. Uchyla się uchwałę Nr XIII/78/07 Rady 
Gminy Głuchów z dnia 30 października 2007 r. w 
granicach obszaru objętego niniejszym planem.  

§ 9. Wykonanie niniejszej uchwały powie-



Dziennik Urzędowy 
Województwa Łódzkiego Nr 298 – 19678 – Poz.  2494 
 
rza się Wójtowi Gminy Głuchów. 

§ 10. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 
dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego oraz na stronie interne-

towej Urzędu Gminy Głuchów.  
 

 
Przewodniczący Rady 

 Gminy Głuchów: 
Stanisław Bartkowicz
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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XXXII/191/09 RADY GMINY GŁUCHÓW 
 

 z dnia 20 sierpnia 2009 r. 
 

STWIERDZENIE ZGODNOŅCI ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU Z USTALENIAMI STUDIUM  
UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GŁUCHÓW 

 
Stwierdza się zgodnoņć zmiany miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Głuchów dla fragmentu wsi Złota z ustale-
niami studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego gminy Głuchów, 
zwane dalej studium.  

Plan realizuje zawarte w obowiązującym 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego gminy Głuchów kierunki 

rozwoju struktury funkcjonalno - przestrzennej gmi-
ny oraz zasięg przestrzenny poszczególnych funkcji 
i ich wzajemne powiązania. Plan uwzględnia gene-
ralną zasadę rozwoju zrównoważonego.  

Plan ustala przeznaczenie terenu na cele ko-
munikacji kołowej - przebudowy drogi krajowej w 
celu poprawy bezpieczeństwa ruchu poprzez realiza-
cję chodników i zjazdów gospodarczych w miejsco-
woņci Złota w zakresie zgodnym ze studium. 

 
 
 

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UCHWAŁY NR XXXII/191/09 RADY GMINY GŁUCHÓW 
 

z dnia 20 sierpnia 2009 r. 
 

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG  
DO PROJEKTU ZMIANY PLANU MIEJSCOWEGO 

 
Projekt zmiany miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego gminy Głuchów dla 
fragmentu wsi Złota został wyłożony do publicz-
nego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na 
ņrodowisko w Urzędzie Gminy Głuchów w dniach 
15 czerwca 2009 r. – 13 lipca 2009 r.  

W dniu 30 czerwca 2009 r. odbyła się dys-
kusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany 

planu rozwiązaniami.  
W terminie okreņlonym w ogłoszeniu o 

wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu, 
tj. w okresie wyłożenia oraz w okresie 14 dni od 
zakończenia okresu wyłożenia (tj. do dnia 27 lipca 
2009 r.) nie zgłoszono uwag do projektu planu 
oraz prognozy oddziaływania na ņrodowisko.  

 
 

 
 

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UCHWAŁY NR XXXII/191/09 RADY GMINY GŁUCHÓW 
 

z dnia 20 sierpnia 2009 r. 
 

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W ZMIANIE  
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO INWESTYCJI  

Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY  
ORAZ ZASAD ICH FINANSOWANIA 

 
1. W związku z uchwaleniem zmiany miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Głuchów dla fragmentu wsi Złota zostaną 
wyznaczone tereny pod przebudowę drogi krajowej 
Nr 72 dla potrzeb realizacji chodnika i zjazdów go-
spodarczych w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu. 
Zgodnie z przepisami art. 7 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591 z późn. zm.) zaspokajanie zbiorowych 
potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. 
W zakresie inwestycji dot. infrastruktury technicznej 
do zadań własnych gminy należą: 

- budowa gminnych dróg, ulic, mostów, pla-
ców (w tym jezdni i chodników), oņwietlenie 
ulic, 

- budowa wodociągów i urządzeń zaopatrze-
nia w wodę oraz budowa kanalizacji (desz-
czowej i sanitarnej). 
2. W konsekwencji uchwalenia planu miej-

scowego powstanie koniecznoņć realizacji zadań 
inwestycyjnych związanych z przystosowaniem 
terenu do nowej funkcji, jednak specyfika inwesty-
cji powoduje, że zadania te będą realizowane 
przede wszystkim przez zarządcę drogi krajowej Nr 
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72, tj. Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Auto-
strad Oddział w Łodzi.  

3. Realizacja ustalonej w zmianie planu 
przebudowy drogi w terenie zabudowanym spo-
woduje koniecznoņć sukcesywnej realizacji sieci 
oņwietlenia ulicznego w porozumieniu z gestorem 
sieci energetycznej.  

4. Zasady modernizacji, rozbudowy i bu-
dowy systemów infrastruktury technicznej zostały 
okreņlone w par. 6 pkt 8) uchwały stanowiącej 
tekst planu. Zasady te dotyczą także inwestycji w 
zakresie infrastruktury technicznej należących do 
zadań własnych gminy. Inwestycje te mają charak-
ter rozbudowy istniejących systemów infrastruktu-
ralnych obsługujących gminę Głuchów. 

5. Rozbudowa i budowa, w miarę potrzeb, 
infrastruktury technicznej wymienionej w pkt 3 i 4 

jest (lub będzie) umieszczona w odpowiednich 
programach (na bieżąco aktualizowanych) zadań 
inwestycyjnych dotyczących lokalnych inwestycji 
celu publicznego w gminie Głuchów. W ņlad za 
tym, poszczególne zadania inwestycyjne w zakre-
sie zadań własnych gminy dot. infrastruktury 
technicznej będą sukcesywnie umieszczane w 
budżecie gminy na kolejne lata. Finansowanie 
realizacji inwestycji w zakresie infrastruktury tech-
nicznej odbywać się będzie przy częņciowym 
udziale ņrodków budżetu gminy. Podstawę przyję-
cia tych inwestycji do realizacji, w tym terminów 
przystąpienia i zakończenia prac, stanowić będą 
zapisy Wieloletniego Programu Inwestycyjnego 
powiązanego z Planem Rozwoju Lokalnego. Uzna-
je się za wskazane pozyskiwanie zewnętrznych 
źródeł finansowania ww. zadań. 
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UCHWAŁA NR XXXIX/711/09 RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO 

  
 z dnia 26 sierpnia 2009 r. 

 
w sprawie zmiany statutu Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 

dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, 
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 
717, Nr 162, poz. 1588, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, 
Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 
175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, 
poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 
974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, 
Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) i art. 92 
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o sa-
morządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, 
poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 
1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, 
poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 
1458) oraz art. 57 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 
marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. 
Nr 115, poz. 728, Nr 171, poz. 1056, Nr 216, poz. 
1367, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 6, poz. 33) 
oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z 
dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów 

pomocy społecznej (Dz.U. Nr 217, poz. 1837) Rada 
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego uchwala, co 
następuje: 

§ 1. W statucie Domu Pomocy Społecznej 
w Piotrkowie Trybunalskim stanowiącym załącznik 
do uchwały Nr XXV/454/08 Rady Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego z dnia 3 wrzeņnia 2008 r. (Dz. Urz. 
Woj. Łódzkiego Nr 302, poz. 2600) wprowadza się 
następujące zmiany:  
1) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„§ 3. 1. Dom przeznaczony jest dla osób w pode-
szłym wieku i przewlekle somatycznie cho-
rych.”.  

2) w § 12 ust. 1 pkt 3 wyrażenie „zespół” zastępu-
je się wyrażeniem „dział”.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Pre-
zydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Łódzkiego.  

 
Przewodniczący Rady Miasta 

 Piotrkowa Trybunalskiego: 
Paweł Szcześniak 
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