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FILAR: SPOŁECZEŃSTWO

Cel strategiczny: Wysoka jakość życia mieszkańców, z dobrym dostępem do 
usług publicznych

Cel operacyjny: Szeroki dostęp do usług publicznych o wysokim standardzie

Kierunki działań:

1. Rozwój infrastruktury kultury, sportu i rekreacji.

 Budowa II etapu kompleksu sportowo – rekreacyjnego przy ul. Belzackiej („PEUK” S.A.) 
zadanie zakończone i rozliczone - 2015 r. – RIM

 Modernizacja placu zabaw i wybudowanie siłowni plenerowej przy ul. Norwida - efekt 
współpracy miasta z Fundacją Muszkieterów - 2015 r. - SPS

 Modernizacja placu zabaw i instalacja urządzeń fitness na osiedlu Wyzwolenia – 
2015r. - SPS

 Modernizacja boiska przy SP Nr 2 (ul. Daniłowskiego) w ramach budżetu 
obywatelskiego - 2015r. - RIM 

 Wykonano plac zabaw przy PS Nr 5 - 2015r.

 Wykonano oświetlenie boiska przy ul. Zawiłej – zadanie zakończone (II kwartał 2016r.) 
- RIM 

 Wykonano oświetlenie boiska przy ul. Ceramicznej – zadanie zakończone (III kwartał 
2016r.) – RIM

 Inwestycje w ramach budżetu obywatelskiego w 2016r.: modernizacja boiska przy SP 
nr 16, boisko wielofunkcyjne przy SP nr 13, rozbudowa boiska przy III LO, przebudowa 
boiska ZSP nr 5 - RIM

 W III kwartale 2016 roku wykonano modernizację czterech placów zabaw: Osiedle 
Wronia, ul. Prusa, ul. Rzeczna, ul. PCK – ZDiUM

 W IV kwartale 2016 roku wykonano modernizację trzech placów zabaw: ul. Jeziorna, 
ul. Żeromskiego (Park Miejski), ul. Poprzeczna.

 Rozbudowa hali Relax - przeprowadzono konkursu architektoniczny, autor najlepszej 
pracy do maja 2019r ma zakończyć projekt budowlano-wykonawczy - RIM.

 Zakończono i przekazano do użytkowania Skate Park (II kw. 2017 r.)  – RIM 

 Zakończono wykonanie 3 boisk z budżetu obywatelskiego : ZSP nr 1, ZSP nr 2 i SP 5 
(2018r.) - RIM

 Modernizacja placu zabaw przy E. Plater – III kw. 2018.

 W trakcie projektowania są: plac rekreacyjno-sportowy przy SP 11, modernizacja 
boiska do gier zespołowych przy SP 2 (BO)

 Modernizacja boisk przy SP nr 5, ZSP nr 2, 1 - trwa proces projektowania – boiska 
zgłoszone w ramach budżetu obywatelskiego – RIM 

Miasto aplikowało o dofinansowanie realizacji następujących inwestycji sportowych:
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 Remont istniejącego boiska sportowego, bieżni i skoczni do skoku w dal przy SP Nr 5 – 
ze środków Zarządu Województwa Łódzkiego - dotacja celowa na dofinasowanie zadań 
w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej (projekt nie uzyskał 
dofinansowania ze względu na ograniczoną pulę środków finansowych);

 Budowa siłowni zewnętrznej wraz z elementami małej architektury przy ZSP Nr 1 – ze 
środków MSiT - Program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej
o charakterze wielopokoleniowym OSA 2018 (projekt nie uzyskał dofinansowania ze 
względu na kryterium dochodowe gminy);

 Budowa boisk wielofunkcyjnych przy ul. Żwirki 6 – ze środków MSiT - Sportowa Polska 
- program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - GRUPA III - zadania ogólne 
(projekt w trakcie oceny),

 Modernizacja i rozbudowa boiska przy ZSP 1 oraz boisko wielofunkcyjne przy ZSP 2– ze 
środków MSiT - Sportowa Polska - program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej 
– GRUPA I – zadania przyszkolne (projekt w trakcie oceny).

Ponadto, w odpowiedzi na Konkurs Ministra Obrony Narodowej - na realizację zadań 
związanych z budową pomników w formie ławek pomnikowych, upamiętniających 
tradycje, chwałę i sławę oręża polskiego oraz 100 rocznicę odzyskania przez Polskę 
niepodległości - złożono wniosek o dofinansowanie budowy „Ławki Niepodległości” przy 
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej. Wartość projektu 37,5 tys. zł. Wnioskowane 
dofinansowanie 30 tys. zł.

2. Zwiększenie i uatrakcyjnienie oferty kultury, sportu i rekreacji – SPK

 Przygotowywanie obchodów 550-lecie Parlamentaryzmu Rzeczypospolitej.

 Przygotowywanie obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości.

 Myśliwska Impreza Kulturalna - współpraca z Zarządem Okręgowym Polskiego Związku 
Łowieckiego

 Ogólnopolski Festiwal Smaku i Trybunałów Nalewkowych

 Wystawa Psów Myśliwskich

 Piotrkowskie Święto Miodu - współpraca z Rejonowym Kołem Pszczelarzy

 Piknik Fly Fest 2018 

 VI Biesiada Trybunalska - współpraca z Lożą Kulturalną Stare Miasto 

 Filmy w ramach cyklu Kino Na Leżakach

 Koncert „Kamienica Wolności” - współpraca ze Stowarzyszeniem BUSOLA

 Festiwal „Trybunały (u)Śmiechu” - współpraca ze Stowarzyszeniem BUSOLA

 Prezentacja oferty turystycznej i produktów turystycznych na targach turystycznych w 
Nadarzynie 20-22.10.2017

 Piknik Niepodległościowy i koncert Chopinowski

 Uroczyste obchody rocznicy uchwalenia konstytucji 3 Maja.
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 Event z okazji otwarcia pętli autobusowej na Wierzejach, z udziałem mistrza świata w 
nordic walking Jakuba Deląga

 Event z okazji otwarcia łącznika: ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską – ul Ronalda Regana

 Event promujący bezpieczną jazdę na rowerze 

 Dni Miasta - Imieniny Piotrków 2018

 Promocja lokalnych twórców i wykonawców muzyki, poprzez dystrybucję ich 
materiałów muzycznych w pakietach upominkowych, dystrybuowanych podczas 
spotkań i kontaktów z przedstawicielami innych miejscowości i krajów.

3. Poprawa infrastruktury i oferty edukacji – SPE, RIM, DPF

 Rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 26 (2015r. RIM).  

 Modernizacja budynku sali gimnastycznej w SP nr 8 – zadanie zakończone 30.06.2016r.

 Przebudowa i termomodernizacja dachu budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 6 – inwestycja zakończona (30.06.2016r.)

 Modernizacja PS nr 8 – zakończone 30.09.2016r. – RIM

 Przebudowa i termomodernizacja dachu budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 6 – II kw. 2016r. – RIM 

 W 2016 roku szkoły i placówki opiekuńczo-wychowawcze wydatkowały ponad 1,3 mln 
zł na remonty i inwestycje.

 Modernizacja budynku ZSP nr 1- zakończenie robót 30.10.2016r. (I część). II część -
zakończono projektowanie elewacji budynku szkolnego. Realizacja - w trakcie, termin 
zakończenia – X 2018r.– RIM.

 Modernizacja SP nr 12 – Zakończono proces projektowania - RIM 

 Modernizacja budynku II LO Zakończono proces projektowania - RIM 

 Przeprowadzone inwestycje realizowane przez jednostki oświatowe to m.in.: wymiana 
słupów oświetleniowych przy PS Nr 7, założenie monitoringu i adaptacje pomieszczeń 
w PS Nr 16 – 2017 r.

 Modernizacja ogrzewania w SP 5  - trwa proces projektowania - RIM

W ramach uzyskanego dofinansowania z RPO WŁ miasto realizowało następujące projekty 
(DPF):

 Poprawa warunków i jakości kształcenia SP 10 i SP 17 – dofinansowanie 551.050,75zł, 
umowa z dnia 20.04.2017.

 Wspólnie możemy więcej (GIM 1, GIM 2, GIM 6) – dofinansowanie 481.216,45 zł, 
umowa z dnia 27.06.2017.

W budżetach szkół i placówek opiekuńczo-wychowawczych zabezpieczono w 2018 roku 
(stan na koniec sierpnia br.) ponad 375 tys. zł na naprawy i bieżące konserwacje. 
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4. Dostosowanie sieci szkolnej, obwodów i liczebności oddziałów do sytuacji 
demograficznej w mieście - SPE 

Zapewniono miejsca dla wszystkich zgłoszonych dzieci do przedszkoli i szkół podstawowych.

5. Rozwój programów z zakresu pomocy społecznej i profilaktyki zdrowotnej – SPS

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie od I do VIII 2018 roku podjął następujące działania:

 Karta Dużej Rodziny - Karta przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, 
niezależnie od dochodu. Przyznawana jest każdemu członkowi rodziny, także rodzinom 
zastępczym i rodzinnym domom dziecka. Rodzicom karta wydawana jest dożywotnio, 
dzieciom do ukończenia 18 roku życia lub 25 lat w przypadku kontynuowania nauki. 
Osoby niepełnosprawne otrzymują kartę na czas trwania orzeczenia 
o niepełnosprawności. Karta przyznawana jest bezpłatnie i bez względu na dochód. 
Karta Dużej Rodziny oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej 
posiadacze mogą korzystać z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy 
transportowej na terenie całego kraju. W analizowanym okresie 72 rodziny złożyły 
wnioski o wydanie Kary Dużej Rodziny. Przyznano ogółem 369 kart.

 Projekt pt. „Podaruj uśmiech” - w związku z Programem Osłonowym "Wspieranie 
Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie" - Edycja 2018r. opracowano  projekt pt. „Podaruj uśmiech”. Na 
realizację projektu pozyskano w drodze konkursu środki finansowe w wysokości 
43.000,00zł z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W ramach powyższego 
projektu realizowane są działania skierowane do mieszkańców Miasta, m.in.: 

 Piknik rodzinny (zrealizowany w dniu 30.06.2018r.)

 ,,Fabryka Kreatywnych”; (w trakcie realizacji od VII do XII 2018r.)

 Wycieczki po Polsce ,,Piękna nasza Polska cała”; (w trakcie realizacji od VIII do X 
2018r.)

 Kolejne działania w ramach projektu realizowane będą do XII 2018r.

 MOPR aktywnie uczestniczy w realizacji projektu Centrum Usług Społecznych 
w ramach w ramach Osi IX „Włączenie społeczne" RPOWŁ. Realizacja projektu 
planowana jest do IX 2019r. W ramach działań projektowych świadczone są  m.in.: 
usługi opiekuńcze dla 38 osób niesamodzielnych (30K, 8 M), realizowane w ich 
środowisku domowym przez wykwalifikowanych  opiekunów.

Ponadto MOPR opracował projekt „Podaruj radość” w ramach konkursu Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy w Łodzi. Głównym celem projektu jest wsparcie rodziny i systemu pieczy 
zastępczej prowadzących do ograniczenia opieki instytucjonalnej. Realizacja projektu 
przewidziana jest w okresie od 01.10.2018r. do 30.09.2021r.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie realizuje program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania”. Pomoc jest przyznawana nieodpłatnie osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby 
samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium 
dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. 
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W okresie od 01.01.2018r. do 31.08.2018r. Ośrodek objął pomocą w formie obiadu 
dwudaniowego 148 dzieci i młodzieży, tj.: 132  w szkołach podstawowych, 7  w liceach, 9  w 
przedszkolach. Wydano 51.615,90zł. Na bieżąco trwa weryfikacja dzieci na obiady w szkołach 
i przedszkolach. Wszystkie rodziny o niskim statusie materialnym i trudnej sytuacji życiowej są 
sukcesywnie obejmowane tą formą pomocy.

W odpowiedzi na ogłoszone konkursy, w ramach RPO WŁ miasto złożyło wnioski (DPF):

 Centrum Usług Społecznych, wartość 1.262.995,20 zł, wartość dofinansowania środkami 
UE: 1.132.187,20 zł; projekt uzyskał dofinansowanie. Realizacja projektu została 
zaplanowana na lata 2018 – 2020,

 Działania na rzecz deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w Pogotowiu Opiekuńczym, 
wartość 542.465,89 zł, wartość dofinansowania środkami UE: 378.196,71 zł, projekt w 
trakcie oceny.

6. Rozwój budownictwa m. in. poprzez zwiększenie mieszkaniowego zasobu Miasta 
o nowo wybudowane mieszkania, tworzenie terenów pod projekty deweloperskie oraz 
budowa mieszkań przez TBS Sp. z o.o.

Trwa budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Garncarskiej 6-8. 
Wykonano wszystkie roboty instalacyjne, elewacyjne oraz dachy budynków. Trwają roboty 
wykończeniowe wewnątrz budynków oraz prace dot. zagospodarowania terenu wokół 
budynków. W trakcie realizacji – IGK.

7. Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Miasta, poprzez prowadzenie 
polityki remontowej, zasad polityki czynszowej oraz restrukturyzację zasobu. - IGK.

Na remonty zasobu mieszkaniowego Miasta zaangażowano do 31.08.2018 r. 3.000.240zł 
celem wykonania remontów zwalnianych lokali mieszkalnych, wymianę stolarki okiennej, 
drzwiowej, źródeł grzewczych, wymianę instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, 
gazowych, wodomierzy, remonty klatek schodowych, remonty dachów i elewacji. Na 
modernizację zasobu zaangażowano do 31.08.2018 r. kwotę 1.614.163 zł.  

Cel operacyjny: Rozwój cyfryzacji

Kierunki działań:

1. Wysoki stopień wykorzystania technologii informacyjno – komunikacyjnych 
w usługach publicznych.

2. Dalszy rozwój e-administracji

Zrealizowano projekt (30.06.2015r.) pn. Rozwój e-usług w Piotrkowie Trybunalskim oraz 
dostosowano strony Urzędu Miasta oraz wybranych 43 jednostek organizacyjnych (szkoły i 
przedszkola) do potrzeb osób niepełnosprawnych. Koszt ogółem: 1.958.347,78 zł, w tym 
dofinansowanie 1.664.204,61 zł. – DRI.
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Na dzień 31.08.2018r. było 105 e-procedur (e-usługi dostępne na platformie e-puap). 
W 2015 r. udostępniono 39 e-usług, w 2016 – 16, w 2017 r. – 207, 31.08.2018 r. – 290.

Liczba zakupionych zestawów komputerowych w 2015 i 2016 r. – 135 szt. W 2017 r. 
– 13 szt. W 2018 r. – brak danych 

Liczba korzystających z e-usług – 10.726 (zmniejszenie ilości spowodowane jest usunięciem 
kilku tysięcy nieaktywnych użytkowników na Platformie Elearningowej - w związku 
z nowym Regulaminem platformy w kontekście RODO).

Liczba użytkowników korzystających z usług online w ramach projektu unijnego "Rozwój e-
usług"- od 1.01.2018 do 31.08.2018 - (nie były brane pod uwagę strony www gimnazjów 
- w związku z ich likwidacją) – 246.315.

3. Budowa oraz modernizacja georeferencyjnych baz danych, a także wdrażanie rozwiązań 
technicznych i organizacyjnych, zapewniających szybki dostęp do aktualnych 
i wiarygodnych informacji przestrzennych - IMG

Referat Geodezji, Kartografii i Katastru realizuje projekt „E-geodezja w Piotrkowie 
Trybunalskim – cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające 
zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną”.   Obecnie 
realizowane są:

 wyłożenie do publicznego wglądu projektu operatu opisowo – kartograficznego 
opracowanego dla pierwszych 23 obrębów ewidencyjnych.. Wykonanie projektu 
operatu opisowo - kartograficznego dla kolejnych 23 obrębów ewidencyjnych – termin 
zakończenia realizacji dostawy bazy danych EGiB przypada na dzień 30.04.2019 r.,

 etap III  zamówienia na dostawę bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia 
terenu (GESUT) dla obszaru miasta, który obejmuje aktualizację bazy GESUT po 
zgłoszeniu przez podmioty władające sieciami ewentualnych nieprawidłowości – 
termin dostawy bazy danych GESUT przypada na dzień 30.09.2018 r.,

 I Etap prac polegający na dostawie bazy danych PZGiK (rejestry, metadane, 
przetworzenie zasobu) dla obszaru Miasta – termin dostawy bazy danych PZGiK - 
27.05.2019 r.,

 II etap prac związanych z dostawą i wdrożeniem oprogramowania dla e-usług 
związanych z udostępnianiem danych zawartych w państwowym zasobie geodezyjnym 
i kartograficznym – termin zakończenia realizacji dostawy przypada na dzień 
30.09.2018 r., dostawa i wdrożenie oprogramowania dla e-usług związanych z 
udostępnianiem danych zawartych w bazie danych Ewidencji Zasobu Nieruchomości 
Skarbu Państwa, powiatu i gminy położonych na terenie Miasta – termin zakończenia  
30.09.2018 r.

Ryzyka / Trudności

Wykonawca dostawy bazy danych EGiB realizuje to zadanie bez zachowania należytej 
staranności i z naruszeniem terminów umownych. Prace realizowane są przez wykonawcę 
niezgodnie z uzgodnionym harmonogramem i występuje duże opóźnienie w ich realizacji. 
Ponadto występują również problemy w wykonaniu zadania, wynikające z okoliczności, 
których wykonawca nie przewidział w ramach planowania prac. Występujące obecnie 
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opóźnienie w realizacji dostawy bazy danych EGiB, która jest kluczowym zadaniem w 
projekcie, oraz bardzo duże ryzyko wystąpienia kolejnych opóźnień, wskazuje na możliwość 
nieosiągnięcia rezultatów projektu w terminie wynikającym z zapisów umowy na jego 
dofinansowanie. W przypadku występowania kolejnych opóźnień planowane jest wystąpienie 
do Instytucji Zarządzającej z wnioskiem o przedłużenie terminu realizacji projektu.

Cel operacyjny: Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych lub zagrożonych 
wykluczeniem społecznym

Wg. stanu na 31.08.2018r zarejestrowane były ogółem 2.034 osoby bezrobotne– mieszkańcy 
Piotrkowa Tryb., w tym 448 osób do 30 roku życia ( ok.22 %)  oraz 568 osób, powyżej 50 roku 
życia (ok.28 %) , ogółu bezrobotnych z miasta – PUP.

Kierunki działań:

1. Pomoc dla dzieci i młodzieży z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej – 
SPS

W ramach wypoczynku letniego z MOPR 42 dzieci w wieku 8 – 14 lat w okresie 29.06 - 
12.07.2018 r. wypoczywało w Ośrodku Wypoczynkowym – Kolonijnym „PAFAG - ZIELONY 
LAS”. Organizatorem kolonii było Kuratorium Oświaty w Łodzi.

Pracownicy socjalni skierowali 23 dzieci do Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej 
„Bartek” na wypoczynek letni w formie półkolonii.

Ośrodek udzielił też wsparcia w formie dofinansowania do obozu/kolonii dla 2 dzieci na łączną 
kwotę 800,00 zł.

SPS przyznał 190.000,00 zł w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania 
publicznego z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym w 2018 roku pod nazwą 
„Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży – kolonii oraz obozów 
profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych i dotkniętych przemocą 
domową z terenu Miasta”:

1) Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki Siostry Salezjanki Dom Zakonny, 
dofinasowanie 20.000,00 zł. Zgromadzenie zorganizowało wypoczynek letni dla 20 dzieci w 
Ośrodku Wczasowo-Kolonijnym w Jarosławcu nad morzem. 

2) Klasztor OO.  Bernardynów, dofinasowanie 52.000,00 zł. Wypoczynek letni dla 48 
podopiecznych świetlicy odbył się w Sarbinowie od 17.07.2018 do 30.07.2018 r.

3) Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży HARC, dofinasowanie 60.000,00 zł. 
Stowarzyszenie zorganizowało obóz profilaktyczno – rekreacyjny, nad Zalewem Koronowskim 
w miejscowości Pólko, w terminie od 23.06 do 14.07.2018 r. dla 100 dzieci.

4) Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka, Hufiec Piotrków Trybunalski,  
dofinasowanie 58.000,00 zł. Hufiec zorganizował 3 obozy harcerskie: Obóz I Środowiskowego 
Szczepu Matecznik nad Pilicą (Biały Brzeg), Obóz Harcerskiego Związku Drużyn 54-tych nad 
morzem (Szklana Huta) oraz Obóz 9 Szczepu Harcerskiego „FLO”, który również odbył się nad 
morzem (Krynica Morska).

Dwóm organizacjom przyznano środki w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie:
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 Klasztor OO. Bernardynów  w wysokości 8.000,00 zł na organizacje półkolonii 
stacjonarnych.

 Związek Harcerstwa Polskiego w wysokości 5.000,00 zł na obóz harcerski w 
Kostiuchnówce.

2. Wspieranie zatrudnienia mniej atrakcyjnych na rynku pracy grup wiekowych (50+) – 
PUP

Osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia były aktywizowane w ramach środków Funduszu 
Pracy oraz środków z EFS , pozyskanych na realizację z Programu RPO. Utworzono 45 miejsc 
pracy subsydiowanej, ( pr. interwencyjna, roboty publiczne, doposażenie lub wyposażenie 
utworzonego stanowiska pracy, dotacja), 4 osoby rozpoczęły szkolenia zawodowe, 11 osób 
bezrobotnych skierowano na staż. Wsparcie w zatrudnieniu, z udziałem środków publicznych, 
uzyskało 60 osób bezrobotnych. Z tytułu podjęcia pracy niesubsydiowanej wyłączono z 
ewidencji 179 osób. W okresie 8  miesięcy 2018r., zaktywizowano 239 osób w wieku 50+, 
zarejestrowanych mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego.

3. Aktywizacja osób do 30 roku życia, które ze względu na brak aktywności zawodowej 
szybko tracą umiejętności nabyte w trakcie nauki, w tym nauki zawodu – PUP

Spośród bezrobotnych do 30 roku  aktywnymi formami wsparcia , finansowanymi ze środków 
limitowych Funduszu Pracy jak i środków pozyskanych na realizację Programu POWER( EFS), 
objęto łącznie 208 osób , w tym: 

 pracę subsydiowaną podjęło 89 osób, ( pr. interwencyjna –22 os., roboty publiczne- 
12 os., wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy – 4 os., bon na zasiedlenie -30 
os., refundacja kosztów wynagrodzenia przez 12m-cy – 13 os., dotacje - 9 osób);

 skierowano na staż – 92 osoby;

 szkolenie rozpoczęło  27 osób .

Pracę niesubsydiowaną podjęły 302 osoby. 

Prowadzone przez urząd  działania aktywizacyjne w zakresie świadczonych usług i 
instrumentów rynku pracy pozwoliły na skuteczne wsparcie łącznie 510 osób bezrobotnych – 
mieszkańców Piotrkowa Tryb. , w wieku do 30 roku życia.

4. Rozwijanie współpracy pomiędzy publicznymi służbami zatrudnienia oraz instytucjami 
pomocy społecznej, partnerami społecznymi i organizacjami pozarządowymi oraz 
organizacjami pracodawców - PUP

Działania aktywizacyjne zgodnie z umową trwały do końca sierpnia, były to działania 
w kontynuacji (nie kierowano nowych osób ). Do 15 października PUP, WUP i Agencja wykona 
podsumowania i efekty .

5. Wspieranie zatrudnienia kobiet oraz osób pragnących pogodzić obowiązki rodzinne  
z zawodowymi. 
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6. Upowszechnianie idei równych szans w dostępie do zatrudnienia oraz promocja działań 
na rzecz osób powracających na rynek pracy po okresie wychowywania dzieci 
(zabezpieczenie miejsc w żłobkach i przedszkolach) – SPS, SPE

 Na dzień 312.08.2018 r. w Miejskim Żłobku Dziennym było 105 dzieci. Na liście 
rezerwowej było 7 dzieci.

 Przedszkola samorządowe i przedszkola niepubliczne zabezpieczają zapotrzebowanie 
w zakresie zapewnienia wychowania przedszkolnego – SPE

7. Zbudowanie systemu działań zapobiegających marginalizacji oraz instytucjonalizacji 
osób niesamodzielnych - SPS

W ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania pn. 
„Pobudzanie aktywności społecznej i przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych 
i niepełnosprawnych” dotację na 2018 rok na realizację zadania otrzymały następujące 
stowarzyszenia:

 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów -20.000zł.

 Polski Związek Niewidomych - 7.500 zł.

 Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku - 30.000 zł.

 Związek Żołnierzy Wojska Polskiego - 4.500 zł.

 Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki w Piotrkowie Trybunalskim - 5.000 zł.

 Stowarzyszenie Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym - 53.500 zł. 

 Stowarzyszenie Przyjaciół „Mam Sąsiada”- 10.000 zł.

W miesiącu lipcu organizacje rozliczyły się z pierwszej transzy dotacji, składając sprawozdanie 
częściowe z realizacji zadania. Po rozliczeniu przekazano drugie transze dotacji organizacjom.

FILAR: GOSPODARKA

Cel strategiczny: Rozwój innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki oraz 
zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta

Cel operacyjny: Kapitał ludzki odpowiadający wyzwaniom współczesnego rynku pracy 

Kierunki działań:

1. Oferta edukacyjna zgodna z zapotrzebowaniem rynku pracy - dobrze wykształceni 
mieszkańcy, dzięki atrakcyjnej ofercie szkolnictwa, dostosowanej do potrzeb 
zmieniającego się rynku pracy – SPE.

Mimo ofert dobrych kierunków w szkołach nie utworzono nowych kierunków kształcenia (brak 
zainteresowania młodzieży). 

RYZYKA / TRUDNOŚCI:

Nadal dużą popularnością wśród młodzieży cieszą się licea ogólnokształcące, w mniejszym 
stopniu szkoły zawodowe. 
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2. Projekty przeciwdziałające wykluczeniu cyfrowemu – DPF, DRI

 Liczba potwierdzonych Profili Zaufanych przez Urząd Miasta od 1.01.2018 do 
31.08.2018 – 567 – DRI

 Liczba utworzonych lekcji przez nauczycieli na platformie e-learningowej – 4.939 – DRI.

 Z dniem 30.04.2015 zakończono realizację projektu „e-Rodzina – likwidacja barier 
wykluczenia cyfrowego na obszarze miasta Piotrkowa Trybunalskiego”, 
współfinansowanego środkami UE w ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie 
wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka. Zgodnie z zapisami projektu Miasto Piotrków Trybunalski sfinansuje 
dostęp do sieci internet uczestnikom projektu (104 gospodarstwa domowe) przez 
kolejne 5 lat. – DPF

 Liczba zarejestrowanych użytkowników piotrkowskiej platformy e-learningowej: 
18.885 – DPF. 

3. Przygotowanie i dopasowanie programów nauczania, promujących innowacyjność                  
i przedsiębiorczość na wszystkich poziomach kształcenia, w szczególności do potrzeb 
MŚP. Kształcenie w zawodach odpowiadających zmieniającemu się rynkowi pracy, 
wskazanych w porozumieniu ze środowiskiem gospodarczym i Powiatowym Urzędem 
Pracy - SPE

Oferta edukacyjna dostosowana jest do rynku pracy, nowe kierunki zawodowe tworzone 
w szkołach ustalane są zawsze w porozumieniu z Urzędem Pracy. W trakcie nauki zawodu 
młodzież uczestniczy w praktykach zawodowych u lokalnych przedsiębiorców i instytucji.

Cel operacyjny: Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości

Kierunki działań:

1. Tworzenie zasobu nieruchomości na cele inwestycyjne - DOP, SPN 

 Po przetargu 9 października 2015 r. podpisano umowę na wydzierżawienie 
nieruchomości położonej przy ul. Rakowskiej 17 a w ramach PSAG.

Uchwałą Rady Miasta z 18 grudnia 2015 r. wyłączono z PSAG obszar przy ul. 
Mireckiego, w zw. z zainteresowaniem jednej z piotrkowskich firm, zakupem 
nieruchomości na zasadach ogólnych, tj. ustnego przetargu nieograniczonego. 
Nieruchomość znalazła nabywcę po przetargu, który odbył się  24.06.16r. 

W wyniku przeprowadzonego 15 stycznia 2016 r. przetargu podpisana została umowa 
na wydzierżawienie nieruchomości położonej w PSAG, przy ul. Nowowiejskiej 24.

Uchwałą Rady Miasta z 23 marca 2016 r. włączono do PSAG obszar przy ul. Całej.

W wyniku przetargu, przeprowadzonego 20 maja 2016 r. podpisano umowę na 
wydzierżawienie nieruchomości położonej przy ul. Sulejowskiej 130 w ramach PSAG. 

Uchwałą Rady Miasta z 31 sierpnia 2016 r. włączono do PSAG obszar przy ul. 
Sulejowskiej 132 o pow. 1,5470 ha. W wyniku przetargu przeprowadzonego 16 
grudnia 2016 r. podpisano umowę na wydzierżawienie tej nieruchomości.
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Uchwałą Rady Miasta z 20 grudnia 2017 r. włączono do PSAG trzy obszary przy ul. 
Sulejowskiej 132a, Wierzeje i Dalekiej.

29 grudnia 2017 r. zawarta została umowa na wydzierżawienie nieruchomości 
położonej w PSAG przy ul. Wojska Polskiego 264.

W wyniku przetargu, przeprowadzonego 24 sierpnia 2018 r. 28.09.18r. podpisano 
umowę na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy ul. Wierzeje, w ramach 
PSAG. 

 W ramach prowadzonych prac, związanych z pozyskiwaniem do zasobu gminnego 
z przeznaczeniem na cele inwestycyjne nieruchomości w obszarze pomiędzy ulicami 
Graniczna - Wronia kontynuowane były czynności związane z przygotowaniem i 
kompletowaniem dokumentacji, w tym negocjacje cenowe z właścicielami gruntów 
położonych na ww. terenie. W sprawie nabycia nieruchomości o powierzchni 5,2299 
ha właściciel do dnia 31 sierpnia 2018 r. nie przedłożył kompletu dokumentów, które 
są podstawą sporządzenia umowy sprzedaży – SPN

2. Skuteczna promocja gospodarcza w celu pozyskiwania inwestorów - DOP

 Ok. 70 wysłanych ofert inwestycyjnych dla potencjalnych inwestorów w 2018 roku.

 Ogólnopolska kampania prasowo-internetowa "Regiony dla biznesu"

 Artykuł - reklama w magazynie Strefa Biznesu

 Przedstawienie informacji gospodarczych i ofert inwestycyjnych na spotkaniach w 
Centrum Obsługi Inwestora w Łodzi i PAIH w Warszawie, przekazanie materiałów 
informacyjno-promocyjnych. 

 Wydanie folderu dot. budownictwa mieszkaniowego w mieście oraz terenów 
inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe. 

 Aktualizacja informacji na stronie miasta dot. przetargów i wydarzeń gospodarczych.

 Przesyłanie informacji o przetargach na nieruchomości do przedsiębiorców oraz 
promocja na stronie internetowej miasta.

3. Racjonalna polityka miasta w zakresie stawek podatkowych i ulgi podatkowe dla 
przedsiębiorców – FFW

 Na rok podatkowy 2018 ustawodawca zwiększył maksymalne stawki podatku od 
nieruchomości w granicach 1,9 % w stosunku do stawek maksymalnych na 2017 rok. 
Natomiast Rada Miasta dla budynków związanych z działalnością gospodarczą 
pozostawiła stawkę podatku na poziomie roku 2016, czyli w wysokości 22,20 zł/m2, co 
stanowi 96,10% obowiązującej na 2018 roku stawki maksymalnej.

 W wyniku kontynuacji programu pomocy de minimis w zakresie zwolnień z podatku od 
nieruchomości – od 01.01.2018 r. do 31.08.2018 r. 5 przedsiębiorców korzystało z 
wcześniej przyznanych zwolnień z podatku od nieruchomości na kwotę 281.153,79 zł.
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4. Wzrost znaczenia współpracy gospodarczej w kontaktach z zagranicą.

We wrześniu 2017 roku podpisana została umowa o współpracy partnerskiej pomiędzy 
Piotrkowem Trybunalskim i miastem Ness Ziona (Izrael). Zebrano informacje i w listopadzie 
przesłano do Izraela ofertę firm z Piotrkowa, zainteresowanych nawiązaniem współpracy - 
DOP.

5. Tworzenie systemu pobudzania przedsiębiorczości /od pomysłu do samodzielności 
rynkowej/, poprzez instytucje otoczenia biznesu, środowisko gospodarcze, referaty 
Urzędu Miasta, Powiatowy Urząd Pracy, NOT.

6. Wsparcie utworzenia terminala transportu intermodalnego, w oparciu o zasadę 
komplementarności transportu drogowego i kolejowego.

Cel operacyjny: Zwiększenie innowacyjności gospodarki

Kierunki działań:

1. Wspieranie tworzenia ośrodków opartych na nowoczesnych technologiach, w tym 
np. Centrum Nauki i Nowych Technologii czy Piotrkowskiego Parku Technologicznego.

Firma Haering planuje utworzyć nowoczesne Centrum Badawczo-Rozwojowe. Prezydent 
zainicjował wizytę w firmie, naukowców z Politechniki Częstochowskiej (IV 2018)

2. Wsparcie tworzenia programów kształcenia zawodowego, uwzględniających rozwój 
specjalizacji regionalnych i branż wiodących (nowe kierunki, atrakcyjne formy nauki, 
dualny system kształcenia oparty o zajęcia teoretyczne i warsztatowe) – SPE.

ZSP Nr 1 jest w trakcie realizacji projektów dofinansowanych ze środków unijnych:

 Projekt „POWER – Praktyka czyni mistrza” skierowany na organizację praktyk 
zawodowych na terenie Włoch dla 30 uczniów klas technicznych w zawodach 
mechatronik, elektryk, elektronik i informatyk. Celem projektu jest zdobycie 
praktycznego doświadczenia zawodowego oraz podniesienie umiejętności 
językowych. Okres realizacji od 01.11.2017r. do 30.11.2018r. Wartość projektu 
331.152,62 zł. 

 Projekt „Inwestujemy w zawodowców w ZSP 1”. Celem głównym projektu jest 
poprawa zdolności zatrudnienia 100 uczniów szkoły poprzez prowadzenie 
dodatkowych zajęć oraz zapewnienie staży zawodowych w firmach województwa 
łódzkiego w branży elektronicznej i informatycznej. Uzupełnieniem działań projektu 
jest zakup nowoczesnego sprzętu do pracowni informatycznej. Rezultatem projektu 
będzie nabycie kwalifikacji zawodowych przez uczniów z zakresu nowoczesnej 
elektroniki, co potwierdzone zostanie międzynarodowym Certyfikatem IPC. Okres 
realizacji od 01.10.2018r. do 30.09.2020r. Wartość projektu 1.893.000 zł. 

 Projekt „Innowacyjne nauczanie w ZSP 1”. Celem projektu jest poprawa zdolności 
zatrudnienia 100 uczniów szkoły poprzez prowadzenie dodatkowych zajęć oraz 
zapewnienie staży zawodowych w firmach województwa łódzkiego w branży 
elektronicznej i informatycznej. Uzupełnieniem działań projektu jest zakup 
nowoczesnego sprzętu do pracowni informatycznej w ZSP 1. Rezultatem projektu 
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będzie nabycie kwalifikacji zawodowych przez uczniów z zakresu nowoczesnej 
elektroniki, co potwierdzone zostanie międzynarodowym Certyfikatem IPC. Okres 
realizacji od 01.10.2018r. do 30.09.2020r. Całkowita wartość projektu 1.898.616 zł. 

ZSP Nr 2 jest w trakcie realizacji projektu dofinansowanego ze środków unijnych Projekt 
„Praktyka zagraniczna dla ZSP Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim – program Erasmus” 
skierowany na organizację praktyk zawodowych na terenie Włoch i Hiszpanii dla 57 uczniów 
klas technicznych w zawodach teleinformatyk, mechanik i technik pojazdów samochodowych. 
Celem projektu jest zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego oraz podniesienie 
umiejętności językowych. Okres realizacji od 12.06.2017r. do 11.10.2018r. Wartość projektu 
629.828,85 zł.

Poza realizacją przez ww. projektów, uczniowie szkół zawodowych uczestniczą w praktykach, 
kursach doszkalających w lokalnych firmach, m.in. w: MBL, Auto Kabziński, Hering Polska, 
Pioma Odlewnia, Famur. 

3. Doposażanie szkół zawodowych w niezbędną infrastrukturę techniczną m.in. 
doposażenie pracowni i laboratoriów oraz rozwiązania IT – SPE

W 2018 roku zostały doposażone na kwotę ok. 37 tys. zł. pracownie zawodowe w ZSP 2.

4. Promocja innowacyjności oraz tworzenie przyjaznego klimatu dla rozumienia 
i kształtowania kultury innowacji /konkursy na innowacyjne firmy, dla młodzieży na 
biznes plan w dziedzinie innowacyjności, konkursy na innowacyjne projekty/.

5. Stworzenie Regionalnego Systemu Innowacyjności, w porozumieniu z sąsiednimi 
powiatami.

6. Współpraca z kapitałem zewnętrznym we wdrażaniu nowych produktów na rynku.

Cel operacyjny: Poprawa atrakcyjności turystycznej miasta i wykorzystanie dziedzictwa 
historycznego 

1. Budowanie atrakcyjnego turystycznie wizerunku miasta (CIT)

 Zorganizowano 123 imprezy – imprezy plenerowe, rajdy turystyczne, zwiedzanie i spacery 
po mieście z przewodnikiem, zwiedzanie „pod dachem”, spotkania z historią regionu, w 
których wzięło udział ok. 19.000 osób. W tym między innymi:

 W imprezach plenerowych (III Noc Traktu Wielu Kultur, Piotrkowskie Morsowanie, 
Wioska Wikinga, Urodziny Ulicy Słowackiego, III Trybunały Nalewkowe, VI Biesiada 
Trybunalska, IV Sąd Czartowski) wzięło udział ok. 14.000 osób. 

 W spacerach (91) wzięło udział ok. 4.000 osób

2. Realizacja projektu „Zagospodarowanie turystyczne dorzecza rzeki Pilicy”, w zakresie 
dotyczącym Miasta, w tym m.in. zagospodarowanie terenów wokół Zbiornika Bugaj, 
realizacja certyfikowanych tras rowerowych. 

RYZYKA / TRUDNOŚCI:
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Podstawową trudnością w zakresie realizacji zadań związanych z promocją są zbyt małe środki 
finansowe, które praktycznie uniemożliwiają prowadzenie działań promocyjnych na skalę 
ogólnopolską. 

Pewną trudnością w kreowaniu i promowaniu Piotrkowa jako miejsca atrakcyjnego 
turystycznie mogą być ograniczenia w dostępności i brak możliwości swobodnego zwiedzania, 
takich (niewątpliwie atrakcyjnych dla turystów) obiektów jak kościoły, sanktuaria, wieża 
kościoła Farnego, czy wieża ciśnień.

3. Realizacja projektu „Zagospodarowanie turystyczne dorzecza rzeki Pilicy”, w zakresie 
dotyczącym Miasta, w tym m.in. zagospodarowanie terenów wokół Zbiornika Bugaj, 
realizacja certyfikowanych tras rowerowych. 

Układ drogowy, umożliwiający dojazd do Zbiornika Bugaj od ul. Wierzejskiej, zgodnie 
z planem miejscowym - na skutek choroby projektanta oraz długiego okresu oczekiwania na 
decyzję środowiskową termin zakończenia projektowania - czerwiec 2019r. - RIM

5 września 2018 r. odbyło się spotkanie, dotyczące możliwości zagospodarowania zbiornika 
Bugaj i terenów przyległych. Omówione zostały możliwości realizacji zaplanowanych 
przedsięwzięć oraz działania, które należy wykonać aby zbiornik mógł być zagospodarowany 
– DOP.

4. Promocja piotrkowskich produktów turystycznych – CIT

Do 31.08.2018 r. CIT brało udział w następujących imprezach targowych, promocyjnych 
i wystawienniczych: 

 10-14.01. Vakatienbeurs Ultrecht – przez Regionalne Biuro WŁ w Brukseli

 18-21.01. Regiontour Brno – przez Urząd Marszałkowski WŁ w Łodzi 

 01-04.02. Salon de Vacances Bruksela – przez RBWŁ w Brukseli 

 9-11.02. Tour Salon Poznań

 22-25.02. Wrocław MTT (Międzynarodowe Targi Turystyczne)

 16-18.03. Na styku kultur Łódź (Targi Turystyczne)

 23-25.03. Glob Katowice (Targi Turystyczne)

 7-8.04. Gdańsk Free Time (Targi Turystyczne)

5. Rozwój zasobów ludzkich i wypracowanie zasad współpracy w branży turystycznej - CIT

Od 1.01.2018 r. do 31.08.2018 r. w CIT pracowały cztery osoby zatrudnione w ramach 
programu wsparcia zatrudnienia do lat 30. 
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FILAR: PRZESTRZEŃ I INFRASTRUKTURA

Cel strategiczny: Racjonalny rozwój przestrzenny miasta, z nowoczesną 
infrastrukturą i przyjaznym  środowiskiem

Cel operacyjny: Polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej

Kierunki działań:

1. Rozbudowa i modernizacja systemu wodno – kanalizacyjnego miasta - RIM

 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Miedzianej i Bazaltowej - zrealizowane – 2015 rok.

 Budowa wodociągu w ulicy Czarnej - zrealizowane – 2015 rok.

 Budowa wodociągu w Granicznej - zrealizowane – 2015 rok

 Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ul. Żabiej –  zrealizowane – 2016 rok.

 Budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego/ ul. Wierzejskiej - wodociąg (I etap) 
- zrealizowane – 2015 rok. W 2016r. wykonano uzbrojenie w ciepłociąg i kanalizację 
deszczową dla developera ALGOS. Zakończono etap II. 30 sierpnia 2017 roku 
zakończono budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w kierunku Miast Partnerskich. 
Wykonano ciepłociąg do bloków TBS i przebudowano infrastrukturę kd i ks przy ul. 
Wierzejskiej, w celu poprawy warunków zagospodarowania działki przeznaczonej do 
sprzedaży.

 Budowa wodociągu w ul. Wiatracznej - zrealizowane – 2017 rok.

 Budowa infrastruktury w rejonie ulicy Piaskowej – wyłoniono wykonawcę I etapu 
budowy wodociągu i kanalizacji sanitarnej. Planowana realizacja I etapu do X.2018r

 Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w osiedlu Jeziorna II – realizacja w cyklu 
dwuletnim do czerwca 2018. Odbiór w lipcu 2018r. Pozostały do wykonania małe 
fragmenty sieci w-k.

 Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Rzemieślniczej i Asnyka – wykonano do sierpnia 
2018, ostateczny odbiór razem z ulicami w listopadzie br.

2. Szynowy transport osobowy Piotrków Trybunalski - Bełchatów - Kleszczów.

3. Racjonalna gospodarka odpadami (IGO)

Z przyczyn ekonomicznych wstrzymano budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych przy ul. Sowiej.

Gmina zapewnia mieszkańcom dostęp do PSZOK, który przyjmuje nieodpłatnie następujące 
odpady: przeterminowane leki, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i 
elektroniczny, odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwie domowym, odpady 
wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony, odpady ulegające 
biodegradacji, w tym zielone, opakowania ze szkła papier i tektura, tworzywa sztuczne i 
opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe, tekstylia, metale. Na 
terenie miasta funkcjonuje jeden Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy 
ul. Topolowej 1 i prowadzony jest przez firmę JUKO Sp. z o.o.

Masa odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości zamieszkałych i zebranych w 
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PSZOK (w okresie 01.01 - 31.08.2018 r.) oraz odebranych z nieruchomości 
niezamieszkałych (w okresie 01.01 - 30.06.2018 r.)

Rodzaj odpadu Kod odpadu Masa w Mg

Zmieszane odpady komunalne 20 03 01 7009,88

Odpady ulegające biodegradacji 20 02 01 555,805

Opakowania z papieru i tektury 15 01 01 604,89

Opakowania z tworzyw sztucznych 15 01 02 602,358

Opakowania z metali 15 01 04 20,7

Opakowania ze szkła 15 01 07 671,38

Opony 16 01 03 7,944

zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 
odpadowych materiałów  ceramicznych i elementów 
wyposażenia inne niż wymienione 17 01 06 17 01 07 151,9

Odpady wielkogabarytowe 20 03 07 196,412

Urządzenia zawierające freony 20 01 23 2,34

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 
wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 20 01 35 10,83

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 
wymienione w 20 01 21,  20 01 23  i 20 01 35 20 01 36 15,91

Leki inne niż wymienione w 20 01 31 20 01 32 1,024

Odpady komunalne niewymienione w innych 
podgrupach 20 01 99 228,34

Odpady nieulegające biodegradacji 20 02 03 273

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 20 01 08 3,12

Suma  10.355,833

Cel operacyjny: Rozwój infrastruktury drogowej

Kierunki działań:

1. Przebudowa dróg – rozwiązań alternatywnych dla płatnej autostrady A1 - realizacja 
projektu „Rozbudowa korytarza transportowego łączącego przemysłową część miasta 
Piotrkowa Tryb. z drogą krajową Nr 1 i drogą wojewódzką Nr 484” w zakresie dot. Miasta 
(ul. Roosevelta, ul. Żelazna, budowa ronda Dmowskiego- Żelazna-Armii Krajowej). 

 Przebudowa ul Roosevelta – projekt  opracowany. Pozyskano decyzję ZRID. Zadanie 
wejdzie do realizacji w zakresie  III etapu ulicy, po uzyskaniu środków zewnętrznych - 
RIM. 
W odpowiedzi na ogłoszony przez Wojewodę Łódzkiego nabór wniosków 
o dofinansowanie zadań na rok 2018 w ramach Programu rozwoju gminnej 



17

i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 Miasto złożyło wniosek o 
dofinansowanie realizacji projektu „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1500E w ulicy F. 
Roosevelta w Piotrkowie Tryb. na odcinku od ul. Wroniej do ul. Granicznej”. Planowany 
koszt ogółem: 4,795 mln zł, wnioskowane wsparcie: 2,368 mln zł. Wniosek przeszedł 
pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną oraz został umieszczony na  liście 
rezerwowej wniosków oczekujących na dofinansowanie - DPF

 Budowa ronda na skrzyżowaniu AK/Dmowskiego/Żelaznej/Górnej – zakończony 
proces projektowania. Pierwszy przetarg nie przyniósł rozwiązania, postepowanie 
zostanie powtórzone. Realizacja w cyklu dwuletnim 2018/2019. -  RIM.

2. Poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów 
komunikacyjnych – RIM, ZDiUM

 Budowa ul. Dalekiej – zrealizowana – 2015 rok - RIM 

 Budowa ul. Dębowej – zrealizowana – 2015 rok - RIM

 Rozbudowa drogi gminnej 162047E (obwodnica od Modrzewskiego do Wojska 
Polskiego) – Dofinansowanie z PRIGiP w 50% KKW. Zrealizowana (15.11.2016r.) – RIM

 Rozbudowa i przebudowa ul. Śląskiej - zakończone czerwiec 2016r. – RIM 

 Droga dojazdowa do PSZOK oraz hurtowni - zakończono (III kwartał 2016 roku) - RIM

 Budowa ul. Zawiłej i Gołębiej - ul. Zawiła zrealizowana (III kw. 2016), ul. Gołębia 
zrealizowana - II 2017r. II etap ul. Zawiłej ukończony w 2017r – RIM  

 Budowa ul. Żeglarskiej – wypłacono odszkodowania. Wytyczono oś drogi. Zadanie 
do realizacji w 2018 roku – RIM

 Przebudowa ul. Cmentarnej – odcinek I - od Wojska Polskiego do mostu wraz z mostem 
(X.2016). II odcinek zakończony w październiku 2017r. –  RIM

 Przebudowa ul. Wojska Polskiego – roboty  ukończone i odebrane – 2015 rok. Chodniki 
i zjazdy do posesji czekają na wykonanie skablowania ulicy przez PGE – Łódź Teren. 
Przewidywany termin podany przez PGE  – 2018r. – RIM 

 Rozbudowa ul. Rolniczej - zrealizowana – 2015 rok. 

 Rozbudowa ul. Spacerowej – Zrealizowana (sierpień 2017r.). Ponadto wybudowano 
brakujące fragmenty wodociągu i kanalizacji sanitarnej przy ul. Małej/Jerozolimskiej – 
RIM.

 Budowa połączenia ul. Broniewskiego z Sulejowską - zakończono i przekazano do 
eksploatacji (XII 2017).

 Budowa ul. Wieniawskiego – zakończono i przekazano do eksploatacji (XI.2017). W II 
kwartale 2018 r. wykonano zalecenia komisji odbiorowej i użytkownika odnośnie 
zbiornika odparowalnego – RIM 

 Rozbudowa ul. Zalesickiej – etap II – Usunięto kolizję energetyczną (2015r.), co 
przedłużyło ważność pozwolenia na budowę o 3 lata. – RIM

 Rozbudowa Ronda Sulejowskiego – zadanie zakończone II kw. 2017 rok – RIM.
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Uzyskano dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 4.2 Zwiększenie dostępności transportowej 
ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od 
nadmiernego ruchu drogowego - DPF

 Przebudowa ul. Sienkiewicza – zakończone III kwartał 2016 rok (od ul. Słowackiego do 
Piłsudskiego). II etap na odcinku od Wojska Polskiego do Słowackiego - trwają prace  
brukarskie. Termin zakończenia – październik 2018. – RIM

 Przebudowa skrzyżowania ul. Wierzeje z ul. Jeziorną - zakończono (sierpień 2018 r.)  -
RIM

 Zagospodarowanie terenu wokół jeziora Bugaj – projektant oddał dokumentację 
projektową i jest na etapie pozyskiwania decyzji środowiskowej i pozwoleń wodno-
prawnych – RIM

 Przebudowa ul. Kasztelańskiej - Wykonano odcinek od zamku w Bykach do ul. 
Wiatracznej (lipiec 2018r.) – RIM 

 Budowa pozostałej części dróg na os. Jeziorna – wykonano 3 odcinki dróg – 
dokończenie Zawiłej, Sasanek i skrzyżowanie Regatowej ze Strzelniczą (XI2017r.) Ulicę 
Koralową zaplanowano do realizacji łącznie z Żeglarską w cyklu 2018/2019 – RIM

 Budowa ul. Chopina – zrealizowane (X.2017r.) - RIM 

 Przebudowa ul. Próchnika na odcinku od Piastowskiej do Żeromskiego – Wykonano 
I etap przebudowy od ul. Piastowskiej do wjazdu MOPR. II etap do ul. Żeromskiego - 
zadanie w trakcie realizacji z terminem zakończenia – październik 2018 r. – RIM 

 Przebudowa ul. W. Polskiego – chodniki obustronne i oświetlenie - roboty  w toku, 
termin zakończenia – X 2018 r. – RIM

 Budowa dróg na osiedlu Pawłowska – trwa projektowanie ul. Porazińskiej, ewentualna 
realizacja, tylko w zakresie wodociągu, w 2019r. – RIM

 Budowa zatoki Kiss and Ride – zrealizowano - wrzesień 2018r. – RIM

 Zrealizowano przebudowę skrzyżowania Al. M. Kopernika – 3 Maja wraz z przebudową 
sygnalizacji świetlnej - 623.238,95 zł i przebudowę sygnalizacji świetlnej na 
skrzyżowaniu ulic: Al. Generała Władysława Sikorskiego – Al. Armii Krajowej – Al. 
Marszałka Józefa Piłsudskiego – 423.243,00 zł (2016r.) – ZDiUM

 Remont al. Gen. W. Sikorskiego - odcinek III: od ul. Concordii do ul. Kostromskiej, 
strona północna – 1.049.822,31 zł (III kw.2016)- ZDiUM

 Remont nawierzchni Rondo Żołnierzy Wyklętych – 19.053,56 zł (IV kw.2016)- ZDiUM

 Remont nawierzchni jezdni na ul. Wojska Polskiego na odcinku od Placu Czarneckiego 
do ul. Jerozolimskiej – 198.737,84 zł (IV kw.2016) – ZDiUM

 Budowa zatok postojowych na ul. Dzielnej – 114.768,09 zł. (IV kw.2016)- ZDiUM

 Budowa zatok postojowych na ul. Sygietyńskiego – 95.596,55 zł. (IV kw.2016)- ZDiUM

 Budowa zatok postojowych na ul. Topolowej 10.455,00 zł. (IV kw.2016) – ZDiUM

 Budowa zatok postojowych na ul. Narutowicza – 110.454,00 zł. (IV kw.2016) – ZDiUM
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 Remont jezdni i chodnika ul. Nałkowskiej, od ul Sikorskiego do ul. Sygietyńskiego (II kw. 
2017) – ZDiUM

 Remont jezdni i chodnika ul. Matejki (od ul. Modrzewskiego do ul. Rejtana) (II kw. 
2017) – ZDiUM

 Budowa ciągu pieszo - rowerowego na ul. A. F. Modrzewskiego (II kw. 2017) - ZDiUM 

 Przebudowa Placu Litewskiego  II Etap - południowo-wschodnia część wraz ze skwerem 
- (II półrocze 2017) - ZDiUM 

 Remont jezdni i chodnika ul. Kościelnej (od ul. Słowackiego do ul. Szkolnej) - (II półrocze 
2017) – ZDiUM

 Remont jezdni i chodników ul. Jerozolimska (od ul. Geodezyjnej do ul. Krętej) - (II 
półrocze 2017) - ZDiUM

 Remont AL. Gen. Sikorskiego - odcinek III od ul. Concordii do ul. Kostromskiej - jezdnia 
południowa - (II półrocze 2017) - ZDiUM

 Budowa ul. Diamentowej – I etap - (II półrocze 2017) – ZDiUM

 Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez Aleje M. Kopernika w 
rejonie skrzyżowaniu z ul. Krakowskie Przedmieście - (II półrocze 2017) – ZDiUM.

 Remont ul. Wyspiańskiego (I półrocze 2018) – ZDiUM

 Remont ul. Paderewskiego (I półrocze 2018) – ZDiUM

 Remont ul. Gościnnej (I półrocze 2018) – ZDiUM

 Remont ul. Wojska Polskiego od ul. Rycerskiej do ul. Rwańskiej (I półrocze 2018)  – 
ZDiUM. 

 Przebudowa ul. Kostromskiej od ul. Wojska Polskiego do ul. Modrzewskiego (X.2018) 
– ZDiUM.

 Przebudowa ul. Doroszewskiego (2018) – ZDiUM.

 Przebudowa ul. Działkowej od ul. Garbarskiej do ul. Sulejowskiej (2018) – ZDiUM.

 Przebudowa ul. Partyzantów na odcinku od ul. J. Lelewela do ul. Spacerowej (2018) – 
ZDiUM.

W odpowiedzi na, ogłoszony przez Wojewodę Łódzkiego, nabór wniosków o dofinansowanie 
zadań na rok 2018 w ramach „Rządowego programu na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności 
regionów poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej”, Miasto złożyło wnioski o 
dofinansowanie realizacji następujących projektów (DPF):

 Przebudowa ulicy Sienkiewicza na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Wojska Polskiego,

 Przebudowa ul. Rzemieślniczej oraz ul. Asnyka.

Na listę wniosków mogących uzyskać dofinansowanie zakwalifikował się wniosek dotyczący 
ul. Sienkiewicza. Wniosek znajduje się na drugim miejscu listy rezerwowej. Planowany koszt 
ogółem: 3,396 mln zł, wnioskowane wsparcie: 2,045 mln zł.

Cel operacyjny: Dbałość o wysoką jakość środowiska przyrodniczego
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Kierunki działań:

1. Regulacja i rewitalizacja rzeki Strawy - odcinek od ul. Wojska Polskiego do Kopernika –  
zakończono (VII.2017 roku). Odcinek „Ryneczek” – opracowany projekt i uzyskano 
pozwolenie na budowę. Poszukujemy źródeł finansowania zewnętrznego – RIM 

2. Poprawa czystości Zbiornika Bugaj - Miasto pozyskało wsparcie  z WFOŚiGW w wysokości 
75.000 zł  dla projektu – Poprawa naturalnej retencji poprzez biorekultywację zbiornika 
wodnego "Słoneczko". Wartość kosztów ogółem: 150.000 zł. – DPF. 

W 2018 r. wykonane pomiary redukcji namułu oraz jakości wody i ponownie zaaplikowano 
bakterie  – IGK.

3. Rewitalizacja parku Belzackiego - Wniosek o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w 
ramach Programu Priorytetowego „Przyrodnicze perły województwa łódzkiego” nie 
uzyskał dofinansowania. – DPF. Zdecydowano o skierowaniu do realizacji w 2018 roku 
siłowni i placu zabaw jako etap I rewitalizacji. Podjęto decyzję o opracowaniu projektu 
zamiennego, który wpisze się w oczekiwania WFOŚ i GW  i spowoduje oszczędności 
budżetu zadania -RIM.

4. Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w oś. Jeziorna – Z uwagi na trudności 
w dostępie do terenów prywatnych późno uzyskano pozwolenie na budowę. Realizacja 
w cyklu dwuletnim 2017/18. W 2017r Wykonawca zrealizował fragmenty sieci wod-kan 
w ul. Chabrowej i Żołędziowej. Zakończono projektowanie i realizację – RIM 

5. Dbałość o ustanowione formy ochrony przyrody, w celu zachowania ich wartości 
przyrodniczych.

W okresie od początku roku 2018 do dnia 31.08.2018r nie prowadzono przeglądu 
pomników przyrody. Prace zaplanowane są na ostatni kwartał 2018r. 

6. Realizacja „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu 
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego” - IGK.

Firma JUKO w imieniu i na zlecenie Urzędu Miasta odbiera od mieszkańców miasta 
i utylizuje odpady zawierające azbest. Od początku roku do dnia 31.08.2018r. odebrano 
i przekazano do utylizacji 2.510 m2 wyrobów zawierających azbest.

7. Zrównoważona gospodarka zasobami leśnymi, niestanowiącymi własności Skarbu 
Państwa.

Na podstawie „Inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa”  
od początku roku do dnia 31.08.2018r. nie wydawano decyzji określających zadania z 
zakresu gospodarki leśnej dla właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu 
Państwa. W ww. okresie wydano 155 zaświadczeń czy dla wskazanych we wniosku 
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nieruchomości wydano decyzje określające zadania z zakresu gospodarki leśnej dla 
właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa. 

8. Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów, z uwzględnieniem zasad 
zrównoważonego rozwoju, kompensacji przyrodniczej oraz walorów krajobrazowych - 
IGK.

Od początku roku do dnia 31.08.2018r. wydano 55 zezwoleń na usunięcie drzew lub 
krzewów.

Cel operacyjny: Zrównoważony rozwój miasta i ład przestrzenny 

Kierunki działań:

1. Rewitalizacja urbanistyczno – społeczno - ekonomiczna strefy funkcjonalnej 
„Śródmieście” – Komitet Sterujący ds. Rewitalizacji.

 16 lutego 2017 roku podpisano umowę o partnerstwie pomiędzy Miastem Piotrków 
Trybunalski (Liderem projektu) a Województwem Łódzkim (Partnerem projektu), 
na rzecz wspólnej realizacji projektu „Rewitalizacja terenów Podzamcza – Młode Stare 
Miasto w Piotrkowie Trybunalskim”.

 27 października 2017 roku podpisano umowę w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 o 
dofinansowanie projektu „Rewitalizacja terenów Podzamcza – Młode Stare Miasto w 
Piotrkowie Trybunalskim”

Podstawowe dane o projekcie:

Okres realizacji: 2016-2020

Koszt ogółem: – ok. 27,7 mln zł

Wnioskowane dofinansowanie:

UE – ok. 20,3 mln zł (85%)

Budżet Państwa – ok. 1,7 mln zł (7%)

Razem – ok. 22 mln zł (92%)

Podział kosztów pomiędzy partnerów projektu:

Lider – Miasto Piotrków Trybunalski (m.in. koszt 12 zadań inwestycyjnych)

Koszty ogółem: ok. 21 mln zł, w tym dofinansowanie ok. 17 mln zł;

Partner – Województwo Łódzkie (m.in. koszt 1 zadania inwestycyjnego)

   Koszty ogółem: ok. 6,7 mln zł, w tym dofinansowanie ok. 5 mln zł.

Zakres projektu/ podjęte działania: 

1. Remont części wspólnych budynków i zagospodarowanie podwórek przy 
ul. Garncarska 4/ Zamurowa 16/ Starowarszawska 5 - uzyskano pozwolenie na 
budowę.
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2. Remont części wspólnych budynków i zagospodarowanie podwórza przy ul. 
Wojska Polskiego 29/31 wraz z remontem zabytkowej bramy poczty konnej  - 
zrealizowano remont elewacji budynku frontowego wraz z remontem bramy 
(2017r.). Koszt inwestycji - 554.552,22 zł. W 2018 r. – zrealizowano remont oficyn. 
Zagospodarowanie podwórza – 2019r. 

3. Remont zabytkowej klatki schodowej w budynku i zagospodarowanie podwórza 
przy Rynek Trybunalski 2 - uzyskano pozwolenie na budowę. Realizacja 2019 r.

4. Remont budynku przy ul. Rycerskiej 11 (wraz z doprowadzeniem ciepłociągu) 
i zagospodarowanie podwórza - uzyskano pozwolenie na budowę – 2018 r. 
doprowadzono ciepłociąg, pozostałe inwestycje 2019 r.

5. Remont budynku i zagospodarowanie podwórza przy ul. Zamurowej 1 -
opracowano program funkcjonalno-użytkowy i audyt energetyczny.

6. Remont budynku, doprowadzenie ciepła i zagospodarowanie podwórza przy 
ul. Garncarskiej 13 – 2018 r. doprowadzono ciepło.

7. Remont części wspólnych budynku i przystosowanie parteru na cele społeczne 
przy ul. Starowarszawskiej 6 - opracowano program funkcjonalno-użytkowy.

8. Remont części wspólnych budynku przy ul. Zamurowej 10 - opracowano program 
funkcjonalno-użytkowy.

9. Rewitalizacja Placu Zamkowego - zadanie zrealizowane (2016 rok).

10. Rewitalizacja Placu Niepodległości wraz z przedmurzem i iluminacją – wybrano 
wykonawcę, realizacja w trybie zaprojektuj i buduj. Zakończenie wrzesień 2019r.

11. Przebudowa ulicy Garncarskiej z budową ciepłociągu - zadanie zrealizowane (2017 
rok);

12. Przebudowa ulicy Pereca - wybrano wykonawcę, realizacja w trybie zaprojektuj i 
buduj. Zakończenie wrzesień 2019r.

13. Kompleksowa rewitalizacja nieruchomości poszpitalnej położonej przy Placu 
Pofranciszkańskim (zadanie Województwa Łódzkiego) - trwają prace nad 
sporządzeniem dokumentacji przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót.

 Pełnomocnik Prezydenta ds. Rewitalizacji przedłożył a Komitet Sterujący ds. 
Rewitalizacji zaakceptował zbiorczy raport za rok 2018 z wykonania Programu 
Rewitalizacji dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego do 2023 roku.

2. Zapobieganie zjawisku suburbanizacji (wyludnianie się centrum, rozwój strefy 
podmiejskiej) poprzez m.in. dostępność terenów pod budownictwo mieszkaniowe, 
konkurujących dobrą infrastrukturą techniczną i dostępną infrastrukturą społeczną 
(bliskie sąsiedztwo placówek zdrowia, oświaty, kultury).

 W ramach Programu „Piotrków Trybunalski - Tu mieszkam” przeprowadzono przetargi 
na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste niezabudowanych nieruchomości 
gruntowych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 
w następujących terminach (SPN + DOP):
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 w dniu 6 listopada 2015 r. - w ramach przetargu oddano w użytkowanie wieczyste 
trzy działki budowlane, jedną działkę sprzedano na własność;

 w dniu 27 listopada 2015 r. - w ramach przetargu oddano w użytkowanie wieczyste 
jedną działkę budowlaną 

 w dniu 11 grudnia 2015 r. - w wyniku przetargu oddano w użytkowanie wieczyste 
jedną działkę budowlaną.

 w dniu 15 stycznia 2016 r. - w wyniku przetargu oddano w użytkowanie wieczyste 
dwie działki budowlane.

 w dniu 8 kwietnia 2016 r. - w wyniku przetargu oddano w użytkowanie wieczyste 
sześć  działek budowlanych. 

 w dniu 10 czerwca 2016 r. - w ramach przetargu oddano w użytkowanie wieczyste 
dwie działki budowlane, 

 w dniu 24 czerwca 2016 r. - w wyniku przetargu oddano w użytkowanie wieczyste 
pięć działek budowlanych. 

 w dniu 15 lipca 2016 r. w wyniku przetargu oddano w użytkowanie wieczyste cztery 
działki budowlane. 

 w dniu 26 sierpnia 2016 r. oddano w użytkowanie wieczyste jedną działkę 
budowlaną.

W 2018 r. przeprowadzane były ustne przetargi na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie 
wieczyste niezabudowanych nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną, w wyniku których sprzedano na własność 4 działki budowlane, 
natomiast 3 działki zostały oddane w użytkowanie wieczyste.

Ponadto sprzedano prawo własności niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie 
Trybunalskim przy ul. Wierzejskiej - kompleks nr I o łącznej powierzchni 0,4923 ha 
z przeznaczeniem na realizację budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego.

3. Racjonalny proces planowania przestrzennego – PPP

W I półroczu 2018r. roku znajdowały się 23 opracowania planistyczne, dotyczące sporządzania 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Rada Miasta podjęła 1 uchwałę 
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i 4 uchwały w 
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

4. Podniesienie estetyki miasta.

 Rewaloryzacja parku im. ks. Józefa Poniatowskiego - 2015r. – RIM

 Na dzień 31.08.2018 roku na terenie miasta dokonano następujących nasadzeń: 176 
szt. drzew oraz 4.552 szt. krzewów, zabiegi pielęgnacyjne wykonano na: 1.227 
drzewach, 145 krzewach, 46.080 m2 żywopłotów, usunięto 389 drzew, usunięto 7 szt. 
wiatrołomów, wiatrowałów, usunięto 139 pni drzew  – ZDiUM.
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 Do końca roku inwestorzy mogli realizować remonty kamienic w X edycji Konkursu 
„Nowa Elewacja”. Konkurs został rozstrzygnięty, było 4 laureatów, którzy otrzymali 
nagrody. Ogłoszono XI edycję - zgłoszenia należy składać do końca lutego 2019 roku – 
DOP.

5. Edukacja ekologiczna – prowadzenie edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju, 
dotyczącej wszystkich elementów środowiska. - IGK

Zakupiono nagrody dla laureatów i wyróżnionych w osiemnastu konkursach o tematyce 
ekologicznej.

6. Ekoinnowacyjność - ekologiczny Piotrków.

Informacje w pkt. 4.

Cel operacyjny: Racjonalizacja gospodarki cieplnej - rozwój gospodarki niskoemisyjnej 
i zasobooszczędnej

Kierunki działań:

1. Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta

Aktualizacja PGN została przyjęta uchwałą Rady Miasta z dnia 22 lutego 2017 r. i uzyskała 
pozytywną opinię Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
Program Gospodarki Niskoemisyjnej nie podlegał aktualizacji w 2018 roku - IGK.

2. Poprawa efektywności energetycznej (modernizacja systemu ciepłowniczego).

Zarządzeniem Prezydenta Miasta powołano Komisję ds. restrukturyzacji systemu 
ciepłowniczego miasta, która rozpoczęła swoją prace. W dniu 27.09.2018r. podpisano umowę 
na sporządzenie analizy techniczno-ekonomicznej modernizacji systemu ciepłowniczego – IGK 

Inwestycje i modernizacje systemu ciepłowniczego:

 Budowa ciepłociągu w ul. Broniewskiego – 2016 rok.

 Budowa ciepłociągu w Pl. Kościuszki (od Pl. Niepodległości do ul. Szewskiej) - 2016 rok.

 Modernizacja ciepłociągu w ul. Sienkiewicza (od ul. Słowackiego do Narutowicza) - 
2016 rok.

 Budowa ciepłociągu do bloków TBS przy ul. Broniewskiego – 2017 rok.

 Budowa ciepłociągu w ul. Garncarskiej - 2017 rok.

 Budowa ciepłociągu w ul. Zamkowej, Wspólnej, Starowarszawskiej do budynku TBS Sp. 
zo.o. - 2018

3. Promocja wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
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Informacje o możliwościach wykorzystania odnawialnych źródeł energii są umieszczane na 
stronie www.piotrkow.pl w zakładce Gospodarka/Ochrona środowiska, są również 
przekazywane na bieżąco zainteresowanym mieszkańcom podczas ich osobistych wizyt 
w Urzędzie oraz rozmów telefonicznych.

4. Wdrażanie ekologicznych nośników energii, w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń 
powietrza.

WFOŚiGW w Łodzi ogłosił konkurs na udział w „Programie ograniczenia niskiej emisji”. 
Program został rozpropagowany w mediach i na stronie internetowej miasta. Zbierane zostały 
deklaracje. Złożono wniosek do WFOŚiGW.  W dniu 8.08.2017 roku podpisano umowę 
z WFOŚiGW, w następnym etapie będą zawierane umowy z użytkownikami. Złożono ponad 
300 wniosków zawarto 247 umów (na dzień 9.03.2018 roku) 

Na 31.08.2018 r. rozliczono kwotę w wysokości: 402.527,49, program trwa do 31.12.2018r., 
podpisano 284 umów – IGK

5. Optymalizacja zużycia energii elektrycznej

Przetarg na wspólny zakup energii elektrycznej dla: Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, powiatu 
piotrkowskiego, a także gmin powiatu: Aleksandrów, Czarnocin, Gorzkowice, Grabica, Łęki 
Szlacheckie, Moszczenica, Ręczno, Rozprza, Sulejów, Wola Krzysztoporska oraz wszystkich 
jednostek organizacyjnych, wchodzących w skład ww. Gmin na lata 2019-20, został 
unieważniony i ogłoszony ponownie, otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.10.2018 r. – IGK. 

6. Promocja sposobów finansowania budowy instalacji odnawialnych źródeł energii oraz 
wymiany źródeł ciepła na zasilane paliwami ekologicznymi - IGK.

Informacje o sposobach finansowania budowy instalacji odnawialnych źródeł energii oraz 
wymiany źródeł ciepła na zasilane paliwami ekologicznymi są umieszczane na stronie 
www.piotrkow.pl  w zakładce Gospodarka / Ochrona środowiska. Informacje te są również 
przekazywane na bieżąco zainteresowanym mieszkańcom podczas ich osobistych wizyt 
w Urzędzie oraz rozmów telefonicznych.

Sporządziła, na podstawie informacji uzyskanych od jednostek realizujących projekty

Katarzyna Szymańska

Biuro Planowania Rozwoju Miasta

Biuro Planowania Rozwoju Miasta

ul. Szkolna 28

97-300 Piotrków Trybunalski

tel. +48 44 732 18 32

e-mail: k.szymanska@piotrkow.pl

http://www.piotrkow.pl/
http://www.piotrkow.pl/
mailto:k.szymanska@piotrkow.pl
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