
KARTA ANALIZY INSTYTUCJONALNO-PRAWNEJ RAD/KOMISJI W MIEŚCIE PIOTRKÓW TRYBUNALSKI 

(na podstawie uchwał/zarządzeń organów samorządowych) 

 rada działalności 

pożytku publicz-

nego 

(nie została po-

wołana) 

rada młodzieżo-

wa 

rada seniorów 

(nie została po-

wołana) 

powiatowa rada 

rynku pracy 

rada sportu 

(nie została po-

wołana) 

komisja bezpie-

czeństwa  

i porządku 

komisja urbani-

styczno-

architektoniczna 

rada ds. osób 

niepełnospraw-

nych 

Przepis ustawy Art. 5 ust. 2 usta-

wy z dnia 

24.04.2003 r. o 

działalności po-

żytku publicznego 

i o wolontariacie 

(Dz.U. Nr 96, poz. 

873); 

Art. 5b ust. 2 

ustawy z dnia 

8.03.1990 r. o 

samorządzie 

gminnym (t.j. 

Dz.U. z 2016 r. 

poz. 446) 

Art. 5c ust. 2 

ustawy z dnia 

8.03.1990 r. o 

samorządzie 

gminnym (t.j. 

Dz.U. z 2016 r. 

poz. 446) 

Art. 22 ust. 3 

ustawy z dnia 

20.04.2004 r. o 

promocji zatrud-

nienia i instytu-

cjach rynku pracy 

(Dz.U. z 2015 r. 

poz. 149) 

Art. 30 ust. 1 

ustawy z dnia 

25.06.2010 r. o 

sporcie (Dz.U. z 

2016 r. poz. 176)  

Art. 38a ustawy z 

dnia 5.06.1998 r. 

o samorządzie 

powiatowym (t.j. 

Dz.U. z 2017 r. 

poz. 1868) 

art. 8 ust. 3 usta-

wy z dnia 

27.03.2003 r. o 

planowaniu i 

zagospodarowaniu 

przestrzennym (t.j. 

Dz.U. z 2017 r. 

poz. 1073) 

Art. 44b ust. 1 i 2 

ustawy z dnia 

27.08.1997 r. o 

rehabilitacji za-

wodowej i spo-

łecznej oraz za-

trudnianiu osób 

niepełnospraw-

nych (Dz.U. z 

2016 r. poz. 2046) 

Akt wykonawczy    Rozporządzenie 

Ministra Pracy i 

Polityki Społecz-

nej z dnia 14 maja 

2014 r. w sprawie 

rad rynku pracy 

(Dz.U. poz. 630) – 

wcześniej PRRP 

funkcjonowały 

jako powiatowe 

rady zatrudnienia 

   Rozporządzenie 

Ministra Gospo-

darki, Pracy i 

Polityki Społecz-

nej z dnia 25 mar-

ca 2003 r. ws. 

organizacji oraz 

trybu działania 

wojewódzkich i 

powiatowych 

społecznych rad 

do spraw osób 

niepełnospraw-

nych (Dz. U. Nr 

62, poz. 560) 

Adres strony 

www rady/komisji 

 http://www.m.rad

a.piotrkow.pl/skla

d-rady-miasta-

t3/mlodziezowa-

rada-miasta-t65 

 

 http://bip.puppiotr

kow.pl/s/powiato

wa-rada-rynku-

pracy/145 

 

 Brak Brak http://www.mopr.

piotr-

kow.pl/formy-

wsparcia-

t3/powiatowa-

spoleczna-rada-

do-spraw-osob-

niepelnospraw-

nych-t10#! 

 

Data powołania 

rady/komisji 

 2000  2012  Komisja funkcjo-

nowała już w 

2004 2016 

http://www.m.rada.piotrkow.pl/sklad-rady-miasta-t3/mlodziezowa-rada-miasta-t65
http://www.m.rada.piotrkow.pl/sklad-rady-miasta-t3/mlodziezowa-rada-miasta-t65
http://www.m.rada.piotrkow.pl/sklad-rady-miasta-t3/mlodziezowa-rada-miasta-t65
http://www.m.rada.piotrkow.pl/sklad-rady-miasta-t3/mlodziezowa-rada-miasta-t65
http://www.m.rada.piotrkow.pl/sklad-rady-miasta-t3/mlodziezowa-rada-miasta-t65
http://bip.puppiotrkow.pl/s/powiatowa-rada-rynku-pracy/145
http://bip.puppiotrkow.pl/s/powiatowa-rada-rynku-pracy/145
http://bip.puppiotrkow.pl/s/powiatowa-rada-rynku-pracy/145
http://bip.puppiotrkow.pl/s/powiatowa-rada-rynku-pracy/145
http://www.mopr.piotrkow.pl/formy-wsparcia-t3/powiatowa-spoleczna-rada-do-spraw-osob-niepelnosprawnych-t10
http://www.mopr.piotrkow.pl/formy-wsparcia-t3/powiatowa-spoleczna-rada-do-spraw-osob-niepelnosprawnych-t10
http://www.mopr.piotrkow.pl/formy-wsparcia-t3/powiatowa-spoleczna-rada-do-spraw-osob-niepelnosprawnych-t10
http://www.mopr.piotrkow.pl/formy-wsparcia-t3/powiatowa-spoleczna-rada-do-spraw-osob-niepelnosprawnych-t10
http://www.mopr.piotrkow.pl/formy-wsparcia-t3/powiatowa-spoleczna-rada-do-spraw-osob-niepelnosprawnych-t10
http://www.mopr.piotrkow.pl/formy-wsparcia-t3/powiatowa-spoleczna-rada-do-spraw-osob-niepelnosprawnych-t10
http://www.mopr.piotrkow.pl/formy-wsparcia-t3/powiatowa-spoleczna-rada-do-spraw-osob-niepelnosprawnych-t10
http://www.mopr.piotrkow.pl/formy-wsparcia-t3/powiatowa-spoleczna-rada-do-spraw-osob-niepelnosprawnych-t10
http://www.mopr.piotrkow.pl/formy-wsparcia-t3/powiatowa-spoleczna-rada-do-spraw-osob-niepelnosprawnych-t10


2003 r. 

Akt normatywny 

powołujący ra-

dę/komisję 

 Uchwała Nr 

XXIV/410/2000 z 

dnia 31 maja 2000 

r. w sprawie wy-

rażenia zgody na 

powołanie w 

Piotrkowie Try-

bunalskim „Mło-

dzieżowej Rady 

Miasta”. 

 ZARZADZENIE 

NR 52/2012 

STAROSTY 

POWIATU 

PIOTRKOW-

SKIEGO z dnia 

21 grudnia 2012 

roku w sprawie 

powołania człon-

ków Powiatowej 

Rady Zatrudnienia 

w Piotrkowie 

Trybunalskim na 

kadencje w latach 

2012 - 2016 

 Zarządzenie Nr 

44/03 Z dnia 21 

lutego 2003 r. w/s 

powołania składu 

osobowego Komi-

sji Bezpieczeń-

stwa i Porządku w 

Piotrkowie Try-

bunalskim 

(brak dostępu do 

dokumentu oraz 

brak dostępu do 

poprzednich za-

rządzeń) 

ZARZĄDZENIE 

Nr 114 Prezydenta 

Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego z 

dnia 9 marca 2004 

r. w sprawie po-

wołania w sprawie 

powołania Miej-

skiej Komisji 

Urbanistyczno-

Architektonicznej 

i ustalenia jej 

organizacji i trybu 

działania 

Zarządzenie Nr 

386 Prezydenta 

Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego z 

dnia 03 paździer-

nika 2016 roku, 

które weszło w 

życie  z dniem 31 

października 2016 

roku. 

Obecnie obowią-

zujący akt norma-

tywny regulujący 

funkcjonowanie 

rady/komisji 

 Uchwała Nr 

XLVIII/842/14 

Rady Miasta 

Piotrkowa Trybu-

nalskiego z dnia 

29 października 

2014 r. w sprawie 

nadania Statutu 

Młodzieżowej 

Radzie Miasta 

Piotrkowa Trybu-

nalskiego 

 ZARZĄDZENIE 

Nr 39/2019 Staro-

sty Powiatu Pio-

trowskiego w 

sprawie powołania 

składu Powiato-

wej rady Rynku 

Pracy w Piotrko-

wie Trybunalskim 

na kadencję 2019-

2023 

 ZARZĄDZENIA 

NR 42/17 Prezy-

denta Miasta 

Piotrkowa Trybu-

nalskiego z dnia 

30 stycznia 2017 

r. w sprawie po-

wołania Komisji 

Bezpieczeństwa i 

Porządku w Piotr-

kowie Trybunal-

skim. 

ZARZĄDZENIE 

Nr 150 Prezydenta 

Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego z 

dnia 10 kwietnia 

2015 r. w sprawie 

powołania w 

sprawie powołania 

Miejskiej Komisji 

Urbanistyczno-

Architektonicznej 

i ustalenia jej 

organizacji i trybu 

działania 

Zarządzanie jw. 

Brak innych ak-

tów normatyw-

nych – rada działa 

na podstawie 

przepisów ustawy 

i rozporządzenia 

Kompetencje rady 

(o ile nie zostały 

uregulowane w 

przepisie ustawo-

wym) 

 1) inicjowanie 

działań dotyczą-

cych życia mło-

dych ludzi w 

mieście, a w 

szczególności 

nauki, kultury, 

sportu i rekreacji 

oraz ochrony 

środowiska, 

2) opiniowanie 

projektów uchwał 

Rady Miasta do-

tyczących wyżej 

wymienionych 

 Do zakresu dzia-

łania Rady Rynku 

Pracy należy 

w szczególności: 

1) inspirowanie 

przedsięwzięć 

zmierzających do 

pełnego i produk-

tywnego zatrud-

nienia i rozwoju 

zasobów ludzkich; 

2) opiniowanie 

projektu Krajowe-

go Planu Działań 

oraz okresowych 

 1) ocena zagrożeń 

porządku publicz-

nego i bezpie-

czeństwa obywa-

teli na terenie 

powiatu; 

2) opiniowanie 

pracy Policji i 

innych powiato-

wych służb, in-

spekcji i straży, a 

także jednostek 

organizacyjnych 

wykonujących na 

terenie powiatu 

1) analizowanie 

polityki prze-

strzennej miasta 

Piotrkowa trybu-

nalskiego, 

2) opiniowanie 

opracowań z za-

kresu planowania 

przestrzennego w 

tym: 

a) projektów miej-

scowych planów 

zagospodarowania 

przestrzennego, 

b) projektu stu-

Do zakresu dzia-

łania Powiatowej 

Rady ds. osób 

niepełnospraw-

nych należy: 

1. inspirowanie 

przedsięwzięć 

zmierzających do: 

a) integracji za-

wodowej i spo-

łecznej osób nie-

pełnosprawnych, 

b) realizacji praw 

osób niepełno-

sprawnych, 



zagadnień, 

3) występowanie 

do Prezydenta 

Miasta lub rady 

Miasta z wnio-

skiem o podjęcie 

inicjatywy uchwa-

łodawczej, 

4) organizowanie 

imprez o charakte-

rze kulturalnym, 

sportowym, pro-

ekologicznym i 

charytatywnym, 

5) współpraca z 

samorządami 

szkolnymi 

6) spotykanie się z 

władzami miasta, 

oświatowymi oraz 

organizacjami 

społecznymi w 

zakresie spraw 

bezpośrednio 

dotyczących mło-

dzieży, 

7) prowadzenie 

działalności in-

formacyjno-

doradczej, 

8) promocja mia-

sta, organizacji i 

instytucji mło-

dzieżowych dzia-

łających na jego 

terenie, 

9) organizowanie 

szkoleń, semina-

riów i konferencji. 

sprawozdań z jego 

realizacji; 

3) opiniowanie 

przedłożonych 

przez ministra 

właściwego do 

spraw pracy prio-

rytetów, wzoru 

podziału środków 

KFS i planu ich 

wydatkowania; 

4) ustalanie w 

układzie branżo-

wym 

i regionalnym 

dodatkowych 

priorytetów wy-

datkowania środ-

ków z rezerwy 

KFS oraz decy-

dowanie o prze-

znaczeniu tych 

środków zgodnie 

z przyjętymi prio-

rytetami; 

5) opiniowanie 

rocznych spra-

wozdań 

z działalności 

Funduszu Pracy, a 

także ocena racjo-

nalności gospo-

darki środkami 

tego funduszu; 

6) realizacja zadań 

określonych w 

przepisach 

o ochronie rosz-

czeń pracowni-

czych w razie 

niewypłacalności 

pracodawcy; 

7) opiniowanie 

projektów ustaw 

dotyczących pro-

zadania z zakresu 

porządku publicz-

nego i bezpie-

czeństwa obywa-

teli; 

3) przygotowywa-

nie projektu po-

wiatowego pro-

gramu zapobiega-

nia przestępczości 

oraz porządku 

publicznego i 

bezpieczeństwa 

obywateli; 

4) opiniowanie 

projektów innych 

programów 

współdziałania 

Policji i innych 

powiatowych 

służb, inspekcji i 

straży oraz jedno-

stek organizacyj-

nych wykonują-

cych na terenie 

powiatu zadania z 

zakresu porządku 

publicznego i 

bezpieczeństwa 

obywateli; 

5) opiniowanie 

projektu budżetu 

powiatu - w za-

kresie, o którym 

mowa w pkt 1; 

6) opiniowanie 

projektów aktów 

prawa miejscowe-

go i innych doku-

mentów w spra-

wach związanych 

z wykonywaniem 

zadań, o których 

mowa w pkt 1, 2 i 

4; 

dium uwarunko-

wań i kierunków 

zagospodarowania 

przestrzennego 

miasta Piotrkowa 

trybunalskiego, 

c) innych opraco-

wań studialnych i 

analitycznych, 

d) inicjowanie 

prac koncepcyj-

nych i opracowań 

w zakresie rozwo-

ju przestrzennego 

miasta, 

3) opiniowanie 

opracowań z za-

kresu urbanistyki, 

architektury, i 

zagospodarowania 

przestrzennego. 

2. opiniowanie 

projektów powia-

towych progra-

mów działań na 

rzecz osób niepeł-

nosprawnych, 

3. ocena realizacji 

programów, 

4. opiniowanie 

projektów uchwał 

i programów 

przyjmowanych 

przez radę powia-

tu pod kątem ich 

skutków dla osób 

niepełnospraw-

nych. 



mocji zatrudnie-

nia, łagodzenia 

skutków bezrobo-

cia i aktywizacji 

zawodowej. 

7) opiniowanie, 

zleconych przez 

starostę, innych 

niż wymienione w 

pkt 2 i pkt 4-6 

zagadnień doty-

czących porządku 

publicznego i 

bezpieczeństwa 

obywateli. 

Liczba członków 

rady/komisji / 

liczba zgłoszona 

przez organ samo-

rządowy 

 25  11  9 członków 

3 zgłoszonych 

przez Prezydenta 

miasta 

2 zgłoszonych 

przez Rade Miasta 

5 5 

Kadencja  2 lata  4 lata  3 lata 4 lata 4 lata 

Organizacja we-

wnętrzna ra-

dy/komisji 

 Organami Rady 

są: 

Przewodniczący 

oraz Komisje stałe 

i doraźne §9 Sta-

tutu 

 Przewodniczący i 

Wiceprzewodni-

czący 

 Prezydent jako 

przewodniczący 

Komisji 

Przewodniczący i 

Zastępca Prze-

wodniczącego 

Przewodniczący, 

Wiceprzewodni-

czący, Sekretarz 

Częstotliwość 

posiedzeń/ pod-

miot zwołujący 

 Zwołuje je Prze-

wodniczący Mło-

dzieżowej Rady 

Miasta. Sesje 

Młodzieżowej 

Rady Miasta po-

winny odbywać 

się raz na dwa 

miesiące, jednak 

nie rzadziej niż 

raz na kwartał. 

Sesje nie mogą 

być zwoływanie w 

czasie ferii szkol-

nych oraz wakacji 

 Posiedzenia rady 

odbywają się co 

najmniej raz na 

kwartał. W uza-

sadnionych przy-

padkach możliwe 

jest uzyskanie 

opinii członków 

rady w trybie 

obiegowym. 

Posiedzenia Rady 

zwołuje przewod-

niczący z własnej 

inicjatywy lub na 

wniosek co naj-

mniej połowy 

liczby członków 

Powiatowej Rady 

Rynku Pracy 

 Brak informacji Brak informacji Co najmniej raz 

na kwartał 

Posiedzenie zwo-

łuje Przewodni-

czący z własnej 

inicjatywy, 

na wniosek poło-

wy członków 

Prezydium lub 1/3 

członków Rady 

Tryb podejmowa-

nia decyzji 

 Uchwały podej-

mowane są w 

głosowaniu zwy-

 Uchwały w spra-

wach wymagają-

cych opinii rady 

 Brak informacji W głosowaniu w 

przypadku równej 

liczby głosów 

Uchwały są po-

dejmowane zwy-

kłą większością 



kłą większością 

głosów w obecno-

ści co najmniej 

połowy jej składu 

zapadają zwykłą 

większością gło-

sów w obecności 

co najmniej poło-

wy członków rady 

rynku pracy. W 

przypadku równej 

liczy głosów „za” 

i „przeciw” decy-

zję podejmuje 

przewodniczący 

rady rynku pracy 

decyduje głos 

przewodniczącego 

a w przypadku 

jego braku głos 

Zastępcy 

głosów, w obec-

ności co najmniej 

połowy radnych, 

w głosowaniu 

jawnym (w przy-

padku równej 

liczby głosów, 

decyzję podejmuje 

przewodniczący) 

Struktura UM 

zapewniająca 

obsługę organiza-

cyjno-techniczną 

 Urząd Miasta w 

Piotrkowie Try-

bunalskim 

 Powiatowy Urząd 

Pracy w Piotrko-

wie Trybunalskim 

 Referat Zarządza-

nia Kryzysowego 

i Obrony Urzędu 

Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego 

Pracownia Plano-

wania Przestrzen-

nego w Piotrko-

wie Trybunalskim 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie 

w Piotrkowie 

Trybunalskim 

Uwagi     Zarządzenie Nr 

51/03 Prezydenta 

Miasta Piotrków 

Trybunalski z dnia 

27 lutego 2003 r. 

w/s powołania 

Rady Konsulta-

cyjnej ds. Kultury 

Fizycznej 

 

Jedyna informacja 

na temat społecz-

nego podmiotu 

zajmującego się 

sprawami sportu 

(brak dostępu do 

dokumentu) 

   

*  


