
                                                          Zał. nr 1c 

             do  Regulaminu Organizacyjnego  
                                                                                                                                                              Urzędu Miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego  
 

Kwestionariusz  
do sprawozdań i innych materiałów kierowanych 
pod obrady Rady Miasta i Komisji Problemowych 

Tytuł sprawozdania/  

/informacji /innych 

materiałów: 

Sprawozdanie z realizacji programu rozwoju pn. „Strategia Rozwoju Miasta – 

Piotrków Trybunalski 2020” - za 2015 rok 

Krótki opis sprawozdania /informacji /innych materiałów: 

Biuro Planowania Rozwoju Miasta w załączeniu przekazuje sprawozdanie z realizacji programu rozwoju  

pn. „Strategia Rozwoju Miasta – Piotrków Trybunalski 2020” - za 2015 rok  

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za materiał  

oraz nr telefonu, adres e-mailowy do kontaktu: 

Katarzyna Szymańska, 44 732 18 32, 

k.szymanska@piotrkow.pl 

Podpis Kierownika komórki 

organizacyjnej 

przygotowującej materiał: 

 

Aprobata Kierowników 

innych komórek 

organizacyjnych – jeżeli 

regulacja dotyczy także 

zakresu działania tych 

komórek: 

Nie dotyczy 

Wymagane opinie 

lub uwagi prawnika  

i innych komórek 

organizacyjnych: 

Nie dotyczy   

Aprobata Skarbnika  

(w sytuacji jeżeli wywołuje 

skutki finansowe): 

Nie dotyczy 

Aprobata 

Zastępcy Prezydenta  

Sekretarza lub Skarbnika 

nadzorującego pracę 

komórki organizacyjnej 

sporządzającej materiał:  

 

Akceptacja Prezydenta: 

 

materiał zaakceptowany 

 

 

Przekazuję zaakceptowany 

materiał (sprawozdanie): 

 

 

 

Data i podpis Prezydenta 
materiał odrzucony  

Opinie właściwych komisji 

Rady Miasta: 
   

Decyzja Przewodniczącego 

Rady Miasta: 

skierować pod obrady w dniu:  
Podpis Przewodniczącego Rady: 

zwrócić projekt  
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Marzec 2016  r.  



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

 

 Wskaźnik XII.2015 

1.  Liczba osób korzystających z imprez sportowych na 1000 
mieszkańców 

245,02 

2.  Ilość nowych obiektów sportu, rekreacji i wypoczynku 6 szt. 

3.  Liczba uczestników wydarzeń kulturalnych  123.449  

4.  Wielkość nakładów na inwestycje i remonty w oświacie w budżecie 
miasta 

3.905.085,67 zł 

5.  Wielkość nakładów na kulturę w budżecie miasta 11.005.883,41 zł 

6.  Liczba nowych mieszkań oddanych do użytku  236 

7.  Liczba nowych mieszkań oddanych do użytku na 1000 mieszkańców  3,16 

8.  Stosunek liczby dzieci w wieku przedszkolnym do ilości miejsc w 
przedszkolu 

2.870 dzieci w wielu przedszkolnym 
3.127 miejsc w przedszkolach publicznych, niepublicznych i specjalnych 

9.  Wyniki egzaminów gimnazjalnych i maturalnych na tle kraju Wyniki egzaminów gimnazjalnych: 
Dla miasta Piotrkowa Tryb. (w %): 
Cz.humanistyczna: 

 z zakresu j. polskiego: 63,3 

 z zakresu historii i wiedzy  
o społeczeństwie – 64,4 

Cz.matematyczno-przyrodnicza: 

 z zakresu matematyki: 48,3 

 z zakresu przedmiotów  

Wyniki egzaminów maturalnych: 
Dla miasta Piotrkowa Tryb. (w %): 
Licea ogólnokształcące: 

 z zakresu j. polskiego: 62,1 

 z zakresu matematyki: 55,2 

 j.angielski: 75,3 

 j.niemiecki: 67,8 
Technika: 

 z zakresu j. polskiego: 50,3 
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przyrodniczych: 49,9 
j.angielski: 

 z poziomu podstawowego: 66,3 

 z poziomu rozszerzonego: 49,4 
j.niemiecki : 
 z poziomu podstawowego: 61,7 

z poziomu rozszerzonego: 41,8 
 
Dla Kraju (w %): 
Cz.humanistyczna: 

 z zakresu j. polskiego: 62,0 

 z zakresu historii i wiedzy  
o społeczeństwie – 64,0 

Cz.matematyczno-przyrodnicza: 

 z zakresu matematyki: 48,0 

 z zakresu przedmiotów  
przyrodniczych: 50,0 

j.angielski: 

 z poziomu podstawowego: 67,0 

 z poziomu rozszerzonego: 48,0 
j.niemiecki : 
 z poziomu podstawowego: 57,0 

z poziomu rozszerzonego: 41,0 
 

 z zakresu matematyki: 41,8 

 j.angielski: 61,7 

 j.niemiecki: 47,6 
 
 
 
 
 
Dla Kraju (w %): 
Licea ogólnokształcące: 

 z zakresu j. polskiego: 66 

 z zakresu matematyki: 55 

 j.angielski: 77 

 j.niemiecki: 72 
Technika: 

 z zakresu j. polskiego: 54 

 z zakresu matematyki: 43 

 j.angielski: 63 

 j.niemiecki: 52 
 

 

 

10.  Liczba osób objętych pomocą społeczną 3.427 rodzin, 7.798 osób w tych rodzinach 

11.  Odsetek osób objętych pomocą społeczną, w stosunku do ogólnej 
liczby ludności 

10,45 % 

12.  Liczba ofert i form spędzania wolnego czasu 3.056 



5 

 

13.  Liczba miejsc i osób korzystających z usług, świadczonych przez 
domy pomocy społecznej 

3 miejsca:  
DPS – 120 osób,  
ŚDS – 48 osób,  

DDPS – średnio 203 osoby miesięcznie 

14.  Liczba dzieci korzystających z wypoczynku letniego, z rodzin 
korzystających ze świadczeń MOPR  

189 dzieci 

15.  Liczba usług opiekuńczych, świadczonych na rzecz seniorów i osób 
niesamodzielnych 

- zwykłe: 252 osoby 

- specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi: 13 osób 

16.  Liczba ofert pracy i form aktywności społecznej dla osób starszych Liczba ofert pracy (zaewidencjonowanych prze PUP) - 449 

Formy aktywności społecznej dla osób starszych - 13 szt. 

17.  Liczba grup wsparcia  

Liczba osób korzystających z poradnictwa 

2 grupy 
2.762 konsultacji/porad 

18.  Liczba organizacji pozarządowych na 1000 mieszkańców 2,40 

19.  Liczba udostępnionych e-usług 67 

20.  Liczba korzystających z e-usług 14.181 

21.  Liczba potwierdzonych Profili Zaufanych przez Urząd Miasta 278 

22.  Liczba utworzonych lekcji przez nauczycieli na platformie e-
learningowej (narastająco) 

4.859 
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Cel strategiczny - Rozwój innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki oraz zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta 

 Wskaźnik XII.2015 

1.  Liczba pracujących na 1000 mieszkańców 315 * 

2.  Liczba podmiotów gospodarczych (CEIDG - ilość podmiotów z głównym miejscem wykonywania działalności 
gospodarczej na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego)  na 1000 mieszkańców 

75,45 

3.  Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych (CEIDG j.w) 491 

4.  Procentowa zmiana liczby podmiotów gospod. w stosunku do roku poprzedniego 99,2% 

5.  Liczba obsłużonych przedsiębiorców (stanowisko ds. działalności gospodarczej) 4.236 

6.  Średni czas obsługi przedsiębiorcy (stanowisko ds. działalności gospodarczej) 9.09 minut 

7.  Dochody miasta z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych /CIT/ 3.365.577,06 zł 

8.  Stopa bezrobocia na tle powiatu, województwa i kraju 
kraj: 9,8 % 
województwo: 10,3 % 
powiat: 9,8 % 
miasto: 9,4 %  

9.  Udział ludzi młodych (18-24 lata) w ogólnej liczbie bezrobotnych 11% 

10.  Liczba ofert inwestycyjnych, przygotowanych do sprzedaży 65 ofert 

11.  Powierzchnia nieruchomości nabytych do zasobu na cele inwestycyjne 1,6491 ha 

12.  Ilość osób objętych projektami z zakresu wykluczenia cyfrowego 204 

13.  Wielkość nakładów na turystykę w budżecie Miasta 92.533,78 zł 
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14.  Liczba obiektów noclegowych 11* 

15.  Liczba miejsc noclegowych 438* 

16.  Liczba turystów korzystających z noclegów 3.055* 

*dane na 31.12.2014r. 

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

 Wskaźnik 2015 rok 

1.  Długość wybudowanych dróg  1,457 km w tym: ul. Daleka, łącznik ul. 18-Stycznia – ul. Wronia , ulice na Os. 
Pawłowska  

2.  Długość zmodernizowanych i przebudowanych dróg 13,89 km w tym: ul. Wojska Polskiego, Rolnicza, Dębowa, fragment  
ul. Dalekiej oraz przebudowy i remonty w ramach ZDiUM 

3.  Wielkość nakładów na inwestycje i remonty dróg w budżecie miasta 16.060.540,64 zł 

4.  Liczba nowych miejsc parkingowych 96 szt. 

5.  Długość nowo wybudowanej sieci wodociągowej 1,418 km 

6.  Liczba podłączeń sieci wodociągowej do budynków 6.849 

7.  Długość nowo wybudowanej kanalizacji sanitarnej 2,46 km 

8.  Procent skanalizowania miasta 94,8 % 

9.  Liczba podłączeń kanalizacji sanitarnej do budynków 3.941 

10.  Długość nowo wybudowanej sieci ciepłowniczej 525 mb 
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11.  Długość zmodernizowanej sieci ciepłowniczej 0 

12.  Liczba nowych przyłączy do sieci ciepłowniczych 10 

13.  Liczba inwestycji z zakresu ochrony środowiska (termomodernizacje, 
kanalizacja sanitarna, zmiana sposobu ogrzewania itp.) 

Termomodernizacja – 1 budynek /PS nr 5/ 

Kanalizacja sanitarna – 4 inwestycje 

Zmiana sposobu ogrzewania – nowy węzeł cieplny /PS nr 26, PS nr 5/ – 2 węzły 

Sieć ciepłownicza w rejonie ul. Kostromskiej - 1 inwestycja  

Sieć przyłączeniowa – 10 przyłączy 

14.  Wydatki z budżetu Miasta na gospodarkę komunalną i ochronę 
środowiska na jednego mieszkańca  

57.307.348,10 zł 

15.  Powierzchnia zutylizowanych pokryć dachowych z azbestu 2.431 m2 

16.  Wskaźniki emisji zanieczyszczeń  Średnioroczny poziom stężenia dwutlenku siarki (SO2) - 9,1 μg/m3  

 Stężenie średnioroczne dwutlenku azotu NO2 - 19,3 μg/m3 - 48% wartości 
dopuszczalnej  

 Średnioroczny poziom tlenku węgla - 574 μg/m3  

 W ciągu trzech ostatnich lat (2013 – 2015) średnia częstość przekroczeń 
wartości docelowej ozonu troposferycznego - 13,3 (dozwolona 25)  

 Stężenia pyłu zawieszonego PM10, przekraczały poziom dopuszczalny (D24 = 
50 μg/m3) 84 razy w ciągu roku przy dozwolonych 35 przekroczeniach. 
Stężenie średnioroczne - 40,7 μg/m3 - 102% wartości rocznego poziomu 
dopuszczalnego ustalonego ze względu na ochronę zdrowia ludzi. 

 Średnioroczne stężenie pyłu PM2,5 - 31,6 μg/m3 - 126% poziomu 
dopuszczalnego.  

 Średnioroczne stężenia metali: arsenu, kadmu, niklu i ołowiu nie 
przekraczały norm obowiązujących ze względu na ochronę zdrowia ludzi  
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 Średnioroczne stężenie benzo(a)pirenu przekraczało około 7-krotnie poziom 
docelowy wynoszący 1 ng/m3. Poziom stężeń latem nie przekraczał 0,6 
ng/m3, zimą dochodził do 23 ng/m3.  

17.  Odsetek powierzchni miasta objętej miejscowymi planami 
zagospodarowania przestrzennego  

30,48 % (bez lasów) 

 

 

 
 


