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Uczestnicy

I

czynny udzialw
Lyciu kulturclno oswiatowym miasta,

) ochrona pamieci
historycznej,
.inicjowanie
,Wkonania tablic
.i

1.

Kontynuowanie organizacji
mieszkahc6w wok6l

cotoczne

pnyznawanie
honorowego
wyr62nienia ,,Zlotej
Wezy Trybunalskiej"
dla wybitnego
mieszkafica miasta,

)

2.
3,

ratowanie

zabytkov,rych

nagrobk6w Starego
Cmentaaa Rzymsko

4.

t

dzialalnoS1
wydawnicza w

ramach sefii
,,Biblioteka
Piotrkowska",

5.

wspdlpraca z

popraw

estetyki

i

apiQkszania miasta,

6.

oryanizacja

konkurs6w w
zakresie wiedzy
historycznej
dotyczqcej
Piotrkowa, oraz
dotyczEcych

zabytk6w i
estetyki miasta
m.in."CaA Piotrk'w
w kwiatach"

przyczyniajqcych sig do sp6j
Wystqpienie do Marszalka
umieszczenie w budzecie
,,Organizacja Sejmiku
Upowszechnianie, w trakcie
obrad jako stalego punktu,
aktywno5ci form
funkcjonowanie szkolnych k6l)
Przeslanie do Urzedu
Urzqd szkolenia dla organi
dziala no6ci oraz zawieraly

I

ko

waznej formy

integracji

element6w rozwoju Srodowisk lokalnych,
spolecznej regionu l6dzkiego;

t6dzkiego z wnioskiem o
l6dzkiego cyklicznego zadania Regiona nych Wojew6dztwa Lodzkiego" ;
Sejmiku, poprzez wpisanie do poaqdku
ad6w dobrych praktyk z zakresu organizacji
qcych stowarzyszenia regionalne (np.
I

iego postulatu, aby organizowane przez
uwzglgdnialy specyfikq ich
oferowanych form wsparcia;
Wystqpienie do Marszalka
ew6dztwa t6dzkiego z wnioskiem o
utworzenie bazy stowarzysze6 regionalnych i umieszczenie tego wykazu na
stronie urzgdu
Wystqpienie z wnioskiem
Zarzqdu Krajowej Rady Towarzystw
Regionalnych o przeslanie na dres stowarzyszeh informacji o regulaminie
przyznawania patronatu przez
Krajowq Stowarzyszeri RP;
Zobowiqzuje sig Zarzqd Towa
Przyjaci6l Piotrkowa Trybunalskiego,

i pozanqdowych

I

wladzani miasta w
zakresie

i

i

-Katolickiego,

)

Sejmiku

pomnik6v

)

,

II

Sejmiku Stowarzyszefi Regionalnych
Wojew6Sztwa t 6dzkiego

7.

organizatora II Sejmiku, do:
a) przekazania powylszych
Wojew6dztwa t-6dzkiego,
Towarzystw Regionalnych;
b) przeslania niniejszego dok
Stowarzyszeri Regiona

rekomendacji na rqce: Marszalka
L6dzkiego, Zazqdu Krajowej Rady

do wszystkich uczestnik6w
Wojew6dztwa t 6dzkiego"

iI

z protokolem obrad
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Sejmiku

