
Piotrków Trybunalski, 19.05.2016r. 

 

Notatka ze spotkania Komitetu Sterującego d.s. monitorowania realizacji programu rozwoju 

pod nazwą „Strategia Rozwoju Miasta Piotrków Trybunalski 2020” 

W dniu 11.05.2016 roku, odbyło się spotkanie Komitetu ds. monitorowania realizacji programu 
rozwoju pod nazwą „Strategia Rozwoju Miasta Piotrków Trybunalski 2020”.  
W spotkaniu uczestniczyły osoby, zgodnie z załączoną listą obecności. 
 
Spotkanie rozpoczęła p. K.Szokalska, omawiając sprawozdanie za I kwartał 2016r. Szczególnie 
zwróciła uwagę na te zadania, których realizacja nie została jeszcze rozpoczęta. Wymagają one 
analizy zasadności ich realizacji lub połączenia kilku w jedno zadanie.  

P.K. Szokalska poinformowała również o wypowiedzeniu umowy dot. opracowania koncepcji 
oraz szacunkowej analizy ekonomicznej dla projektu „Piotrków Trybunalski Inteligentne Miasto 
– PTIM”, co wiąże się z koniecznością przeprowadzenia kolejnego postępowania na wyłonienie 
wykonawcy w/w opracowania. 

Przewodniczący Zespołów omówili stan realizacji zapisów w Strategii za I kwartał br.: 

 Zespół ds. edukacji i mobilności zawodowej – p. G. Bujakowska: 

 Nadal tendencja mniejszego zainteresowania szkołami zawodowymi.  

 Pełnomocnik Prezydenta do spraw rewitalizacji – p. Jolanta Kopeć:  

 W czerwcu br. planowane jest przyjęcie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla 
Piotrkowa Trybunalskiego do 2023 roku. 

 W marcu 2017 r. odbędą się „Dni Przyjaźni Polsko-Węgierskiej”, które rozpoczną 
obchody 800 – lecia miasta. 

 Wniosek aplikacyjny dot. projektu „Rewitalizacja Podzamcza - Młode Stare Miasto 
w Piotrkowie Trybunalskim”, jest przygotowywany. Zostanie złożony jesienią. 

 Zespół ds. miasta innowacyjnego – p. A.Kędzierski  

 P. A. Kędzierski zaproponował zorganizowanie Konferencji Regionalnej na temat 
innowacyjności. 

 Zespół ds. infrastruktury i środowiska – p. D.Cłapa:  

 Budowa budynku przy ul. Garncarskiej 6/8 – planowane jest złożenie wniosku do 

Banku Gospodarstwa Krajowego do 30.09 br. o dofinansowanie (do 80%) w 

związku z powyższym początek realizacji inwestycji przesunie się na początek 

2017r. 

 Został złożony wniosek (30.04) do WFOŚiGW dot. rekultywacji małego zbiornika 
„Bugaj” 

 W marcu br. został przyjęty Plan Gospodarki Niskoemisyjnej.  

 Konkurs na wybór nowego dzierżawcy majątku ciepłowniczego został 
rozstrzygnięty, jednak oferta nie spełniła oczekiwań – dlatego został rozpisany 
kolejny – planowane rozstrzygnięcie do końca 2016r. 

 



Wnioski: 

 Przy opracowywaniu w przyszłości zmian lub aktualizacji Strategii, należy 
przeanalizować możliwości zastąpienia lub połączenia kierunków działań:  

 „Wysoki stopień wykorzystania technologii informacyjno – komunikacyjnych  
w usługach publicznych” i „Dalszy rozwój e-administracji”. 

 „Promocja wykorzystania odnawialnych źródeł energii” i „Promocja sposobów 
finansowania budowy instalacji odnawialnych źródeł energii oraz wymiany 
źródeł ciepła na zasilane paliwami ekologicznymi”. 

 „Promocja innowacyjności oraz tworzenie przyjaznego klimatu dla rozumienia  
i kształtowania kultury innowacji”, „Stworzenie Regionalnego Systemu 
Innowacyjności, w porozumieniu z sąsiednimi powiatami” i „Współpraca  
z kapitałem zewnętrznym we wdrażaniu nowych produktów na rynku”. 

 Ekoinnowacyjność - ekologiczny Piotrków, 

 

 Zorganizowanie Konferencji – I Piotrkowski Kongres Innowacyjności – Zespół ds. miasta 
innowacyjnego 

 
Notatkę sporządziła: Katarzyna Szymańska 



 



 


