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WSTĘP
Raport o stanie miasta Piotrkowa Trybunalskiego jest podsumowaniem funkcjonowania
Miasta w minionym roku, zamkniętym w pewnej strukturze statystycznej, a zatem przedstawia
najczęściej dane policzalne i tym samym porównywalne z latami minionymi.
Raport, który macie Państwo przed sobą opisuje rok niełatwy, naznaczony pandemią
koronawirusa, która dotknęła nas wszystkich, wywierając olbrzymi wpływ na nasze życie,
plany, aktywność zawodową, codzienne zachowania, ale też rzeczywistość gospodarczą
i społeczną kraju i miasta. Musieliśmy niejednokrotnie zmieniać priorytety i dostosowywać się
na bieżąco do sytuacji pandemicznej, która zmieniała się z miesiąca na miesiąc. Część
zaplanowanych wcześniej zadań, także inwestycyjnych, nie mogliśmy zrealizować w takiej
szerokiej formie, jakbyśmy tego chcieli. Tym niemniej udało nam się przejść ten czas w miarę
stabilnie.
Zakres raportu obejmuje podsumowanie działalności Prezydenta Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego w roku 2021, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał
Rady Miasta i budżetu obywatelskiego. Przedmiotowy dokument zawiera również między
innymi problematykę: demografii, środowiska naturalnego, majątku i finansów miasta,
infrastruktury technicznej, mieszkalnictwa, gospodarki miasta, oświaty i kultury. Rozpatrzenie
Raportu o stanie miasta stanowi jedno z uprawnień, przyznanych radnym samorządowym.
Konsekwencją przedstawienia raportu jest obowiązek podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia
wotum zaufania Prezydentowi Miasta za 2021 rok.
W pierwszej część Raportu znajdują się informacje ogólne o mieście i Urzędzie Miasta, dane
finansowe oraz informacje o programach i strategiach, które były realizowane w 2021 roku.
W drugiej części podsumowano efekty działań prowadzonych w 2021r.
Zapraszam Państwa do wspólnej dyskusji i debaty na temat Raportu o stanie miasta.

Krzysztof Chojniak

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
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CZĘŚĆ I
I. INFORMACJE OGÓLNE O MIEŚCIE I URZĘDZIE MIASTA
Piotrków Trybunalski jest miastem na prawach powiatu. Leży w centralnej Polsce,
w województwie łódzkim. Jego powierzchnia wynosi 67,25 km2. Największym atutem
Piotrkowa Trybunalskiego jest korzystne położenie, w centrum kraju, przy usytuowanej wzdłuż
zachodniej granicy miasta autostradzie A-1 oraz skrzyżowaniu ważnych dróg krajowych
i międzynarodowych. Oprócz połączeń drogowych i linii kolejowej na terenie Miasta
funkcjonuje lokalne lotnisko, z 1000-metrowym betonowym pasem startowym dla samolotów
kategorii dyspozycyjnej.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku liczba mieszkańców wynosiła 71.655 osób (źródło GUS na dzień
30.06.2021r.), w tym 38.203 kobiet i 33.452 mężczyzn. W odniesieniu do poszczególnych kategorii
wiekowych:
−

liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym (17 lat i mniej) wynosiła 12.371 osób, co
stanowi 17,26 % ogółu mieszkańców,

−

liczba osób w wieku produkcyjnym wynosiła 40.988 osób tj. 57,2% ogółu mieszkańców (w tym
liczba kobiet w wieku produkcyjnym (18-59 lat) wynosiła 19.552 tj. 27,29% ogółu mieszkańców,
a liczba mężczyzn w wieku produkcyjnym (18-64) wynosiła 21.436 tj.29,92%),

−

liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym wynosiła 18.296 (25,53%).

W 2021 roku, zwiększyła się liczba zawartych małżeństw o 123, w stosunku do roku poprzedniego.
Jednym z głównych powodów wzrostu liczby zgonów o 57 była pandemia.
Poniższa tabela prezentuje liczbę urodzeń i zgonów oraz liczbę osób zameldowanych na pobyt stały,
które zawarły związek małżeński.
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2020

2021

Małżeństwa

421

544

Urodzenia

545

454

Zgony

1.107

1.164

Przyrost naturalny

-562

-710

Na dzień 31.12.2021 r. w mieście było 1.779 osób bezrobotnych, w tym 51,9% (924) kobiet.
Pracę podjęło 1.511 osób, co stanowi 58,82% ogółu wyłączeń z ewidencji PUP, osób
bezrobotnych mieszkańców miasta. Zgłoszonych ofert pracy w 2021 roku było 3.957 to o 1.105
ofert więcej niż w roku ubiegłym. Struktura bezrobocia według wieku, wykształcenia, stażu
pracy oraz poradnictwo zawodowe przedstawia tabela:
Struktura bezrobocia
Wiek

Ogółem

Kobiety

18-24

142

91

25-34

394

268

35-44

488

282

45-54

404

184

55-59

218

99

60 lat i więcej

133

-

258

175

policealne i średnie zawodowe/
branżowe

401

222

średnie ogólnokształcące

256

154

zasadnicze zawodowe/
branżowe

344

121

gimnazjalne/ podstawowe i
poniżej

520

252

do 1 roku

322

186

1-5

450

271

5-10

311

157

10-20

284

130

20-30

184

64

30 lat i więcej

84

24

bez stażu

144

92

1.779

924

Wykształcenie Wyższe

Staż pracy

OGÓŁEM
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z czego z listy
bezrobotnych
ogółem - wg
czasu
pozostawania
bez pracy w
miesiącach

do 1

155

72

1-3

239

120

3-6

241

114

6-12

287

145

12-24

350

178

powyżej 24

507

295

Wybrane kategorie bezrobotnych (stan na
dzień 31.12.2021r.)

Ogółem

Kobiety

Bez prawa
do
zasiłków

Poszukujący Bez prawa
do
pracy
zasiłków

Poszukujący
pracy

Osoby w okresie 12 miesięcy od dnia
ukończenia nauki

41

-

20

-

do 25 roku życia

142

5

91

3

Niepełnosprawni

247

87

109

31

Z prawem do zasiłku

251

-

145

-

Poradnictwo zawodowe na dzień 31.12.2021r.
Liczba osób
objęta
poradnictwem
zawodowym

Ogółem

Kobiety

poradnictwo indywidualne

202

121

poradnictwo grupowe

7

7

grupowe spotkania
informacyjne

53

34

262

162

Razem
Źródło: Powiatowy Urząd Pracy

Na przestrzeni 2021 roku stopa bezrobocia w Piotrkowie Trybunalskim kształtowała się
następująco – w styczniu wynosiła 6,1 %, a na koniec grudnia 5,5 %. Na koniec grudnia stopa
bezrobocia w kraju wyniosła 5,4%, w województwie 5,6%, na terenie powiatu 5,3%.
Przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19
Ogłoszony na terytorium Polski stan epidemiczny w istotny sposób wpłynął na sytuację
ekonomiczną firm. W celu złagodzenia negatywnych jego skutków, Ministerstwo Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej w I kwartale 2020 roku, uruchomiło wsparcie, realizowane przez
powiatowe urzędy pracy, określone ustawą z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim w 2021 roku, w ramach Tarczy
antykryzysowej COVID-19, udzielał przedsiębiorcom, posiadającym siedzibę na terenie Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego i powiatu piotrkowskiego pomocy w formie:
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1) Niskoprocentowej pożyczki z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców i organizacji
pozarządowych – do wysokości 5 tys. zł., pożyczka wraz z odsetkami podlegała umorzeniu,
pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca lub organizacja pozarządowa, prowadzili działalność
gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia. Wypłacono ze środków Funduszu
Pracy kwotę 244.666,09 zł dla 63 podmiotów.
2) Dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców,
małych i średnich przedsiębiorców, którzy wykazali spadek obrotów gospodarczych
o co najmniej 30 %, w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych
w roku 2020/2021 w porównaniu do analogicznych dwóch miesięcy w poprzednim roku.
Wypłacono 1.520.053,30 zł ze środków Funduszu Pracy; wsparciem objęto 384 osoby.
3) Dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców
samozatrudnionych, którzy wskazali spadek obrotów gospodarczych o co najmniej 30%
w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych w roku 2020/2021
w porównaniu do analogicznych dwóch miesięcy w roku poprzednim. Wypłacono
964 040,00 zł, ze środków Funduszu Pracy dla 191 podmiotów.
4) Dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych,
warunkiem otrzymania wsparcia było wskazanie spadku przychodów z działalności statutowej
o co najmniej 30%, w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych w roku
2020/2021 w porównaniu do analogicznych dwóch miesięcy roku poprzedniego. Wypłacono
14.829,33 zł ze środków Funduszu Pracy; wsparciem objęto 3 osoby.
5) Dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców określonych branż (na podstawie art. 15zze4
ustawy o szczególnych rozwiązaniach…). Wypłacono 1.982.200,00 zł ze środków Funduszu
Pracy; wsparciem objęto 396 podmiotów.
6) Dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców określonych branż (na podstawie
rozporządzenia, analogicznie do art. 15zze4 ustawy o szczególnych rozwiązaniach…).
Wypłacono 8.902.500,00 zł ze środków Funduszu Pracy; wsparciem objęto 839 podmiotów.
7) Dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców określonych branż – sklepiki szkolne (na
podstawie art. 15zze4a ustawy o szczególnych rozwiązaniach…). Wypłacono 40.000,00 zł ze
środków Funduszu Pracy; wsparciem objęto 2 podmioty.
Podsumowując należy stwierdzić, że w 2021 roku Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie
Trybunalskim na realizację instrumentów dofinansowania COVID-19 wydatkował środki
Funduszu Pracy w wysokości 13.668.288,72 zł. Dofinansowaniem objęto 1.878 osób.
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II. URZĄD MIASTA I JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
W 2021 roku Urząd Miasta funkcjonował wg poniższego schematu organizacyjnego:

Zatrudnienie na dzień 31.12.2021r. wynosiło:
Urząd Miasta – 280,25 etatów
Jednostki organizacyjne Miasta – 601,40 etatów
Instytucje kultury – 108,75 etatów
Jednostki oświatowe – 1.715,91 etatów
W samorządowych jednostkach na dzień 31.12.2021r. ogółem było zatrudnionych 2.706,30
osób.
W 2021 roku realizowane były szkolenia indywidualne płatne i bezpłatne tematycznie
związane z wykonywanymi obowiązkami służbowymi. W szkoleniach indywidualnych płatnych
i bezpłatnych uczestniczyło 65 pracowników. Zrealizowanych zostało 66 szkoleń
indywidualnych w tym 10 szkoleń bezpłatnych. Szkoleń grupowych nie było.
W 2021 r. funkcjonowały 53 jednostki organizacyjne Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
Lp.

Nazwa i adres
jednostki organizacyjnej Miasta

Komórka organizacyjna sprawująca
nadzór w imieniu Prezydenta

1.

Miejski Ośrodek Kultury, Al. 3 Maja 12

Referat Kultury, Sportu i Promocji Miasta

2.

Miejska Biblioteka Publiczna, ul. M. Curie – Skłodowskiej 3

Referat Kultury, Sportu i Promocji Miasta

3.

Muzeum, Plac Zamkowy 4

Referat Kultury, Sportu i Promocji Miasta
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4.

Ośrodek Działań Artystycznych, ul. Dąbrowskiego 5

Referat Kultury, Sportu i Promocji Miasta

5.

Instytut Badań nad Parlamentaryzmem, ul. Farna 8

Referat Kultury, Sportu i Promocji Miasta

6.

Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Stefana Batorego 8

Referat Kultury, Sportu i Promocji Miasta

7.

Straż Miejska ul. Słowackiego 19

8.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Próchnika 34

Referat Spraw Społecznych

9.

Miejski Żłobek Dzienny, ul. Belzacka 97e

Referat Spraw Społecznych

10.

Dom Pomocy Społecznej, ul. Żwirki 5/7

Referat Spraw Społecznych

11.

Dzienny Dom Pomocy Społecznej, ul. Wojska Polskiego 127

Referat Spraw Społecznych

12.

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, ul. Kasztanowa 31

13.

Pracownia Planowania Przestrzennego, ul. Farna 8

14.

Centrum Usług Wspólnych, ul. Dmowskiego 47

Referat Edukacji

15.

Przedszkole Samorządowe Nr 1, ul. Sienkiewicza 7

Referat Edukacji

16.

Przedszkole Samorządowe Nr 5, ul. Kazimierza Wielkiego 5

Referat Edukacji

17.

Przedszkole Samorządowe Nr 7, ul. Poprzeczna 7a

Referat Edukacji

18.

Przedszkole Samorządowe Nr 8, ul. Broniewskiego 3

Referat Edukacji

19.

Przedszkole Samorządowe Nr 11, ul. Mickiewicza 98/102

Referat Edukacji

20.

Przedszkole Samorządowe Nr 12 , ul. Włókiennicza 7

Referat Edukacji

21.

Przedszkole Samorządowe Nr 14,
ul. Krakowskie Przedmieście 13

Referat Edukacji

22.

Przedszkole Samorządowe Nr 15, ul. Belzacka 78a

Referat Edukacji

23.

Przedszkole Samorządowe Nr 16, ul. Daniłowskiego 3

Referat Edukacji

24.

Przedszkole Samorządowe Nr 19, ul. Belzacka 97 d

Referat Edukacji

25.

Przedszkole Samorządowe Nr 20, ul. Paderewskiego 1a

Referat Edukacji

26.

Przedszkole Samorządowe Nr 24 z Oddziałami
Integracyjnymi, ul. Topolowa 14a

Referat Edukacji

27.

Przedszkole Samorządowe Nr 26, ul. Wojska Polskiego 133a

Referat Edukacji

28.

Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Kostromska 50

Referat Edukacji

29.

Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Wysoka 28/38

Referat Edukacji

30.

Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi

Referat Edukacji

-

Referat Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
Biuro Planowania Rozwoju Miasta

ul. Jerozolimska 73
31.

Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Sienkiewicza 8

Referat Edukacji

32.

Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Wojska Polskiego 37

Referat Edukacji

33.

Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Szmidta 3

Referat Edukacji

34.

Szkoła Podstawowa Nr 12, ul. Belzacka 104

Referat Edukacji
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35.

Szkoła Podstawowa Nr 13, ul. Dmowskiego 11

Referat Edukacji

36.

Szkoła Podstawowa Nr 16, ul. Krakowskie Przedmieście 11

Referat Edukacji

37.

I Liceum Ogólnokształcące, im. B. Chrobrego
Al. Kopernika 6

Referat Edukacji

38.

II Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie

Referat Edukacji

ul. Żeromskiego 11
39.

III Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego
Al. Armii Krajowej 17

Referat Edukacji

40.

IV Liceum Ogólnokształcące im. Gen. S. Roweckiego
„Grota”, ul. Broniewskiego 5

Referat Edukacji

41.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1, ul. Roosevelta 1

Referat Edukacji

42.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2,
ul. Dmowskiego 38

Referat Edukacji

43.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych i Placówek Opiekuńczo –
Wychowawczych Nr 3, ul. Broniewskiego 16

Referat Edukacji

44.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4,
ul. Sienkiewicza 10/12

Referat Edukacji

45.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5, ul. Leonarda 12/14

Referat Edukacji

46.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6,
ul. Krakowskie Przedmieście 36

Referat Edukacji

47.

Dom Dziecka, ul. Wysoka 24/26

Referat Spraw Społecznych

48.

Pogotowie Opiekuńcze, ul. Wojska Polskiego 75

Referat Spraw Społecznych

49.

Środowiskowa Świetlica, Socjoterapeutyczna „Bartek”

Referat Spraw Społecznych

ul. Norwida 4
50.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy,
Al. 3 Maja 28/34

Referat Edukacji

51.

Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Dmowskiego 20

52.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna,
ul. Dmowskiego 47

Referat Edukacji

53.

Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Targowa 3

Referat Edukacji

Referat Spraw Społecznych
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Na terenie miasta w 2021 roku funkcjonowało 5 spółek prawa handlowego z udziałem Gminy.
Lp.

Nazwa i adres spółki

Udział
miasta

Zatrudnienie
(osoby)

1.

Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 4

100 %

183

2.

Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o., ul. Krakowskie Przedmieście 73

100 %

119

3.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., Al. 3-go Maja 31

100 %

46

4.

Elektrociepłownia Piotrków Trybunalski Sp. z o.o. ul. Rolnicza 75

100 %

115

5.

"Piocel" Sp. z o.o., ul. Dworska 6a

50 %

29

III. OBSŁUGA MIESZKAŃCÓW
Biuro Obsługi Mieszkańców prowadzi badania i ustawicznie monitoruje poziom zadowolenia
klientów z jakości świadczonych usług w BOM. Jednym z modułów do prowadzenia badań była
coroczna ankieta przeprowadzona wśród klientów w 2021 r., badająca poziom zadowolenia
z jakości obsługi. W ankiecie respondenci oceniali:
1. organizację obsługi klientów w Urzędzie Miasta (m.in. BOM, system kolejkowej obsługi
klientów),
2. system informowania klientów stosowany w Urzędzie Miasta (punkty informacyjne,
infolinia, strona internetowa, karty informacyjne i wnioski, tablice informacyjne,
oznaczenie pomieszczeń),
3. kulturę osobistą i uprzejmość obsługującego urzędnika,
4. wiedzę fachową i kompetencje obsługującego urzędnika,
5. terminowość załatwiania spraw w Urzędzie Miasta.
Uwzględniając oceny pozytywne (5,4) z ww. pytań ankietowani uznali, że poziom zadowolenia
z jakości obsługi na stanowiskach BOM w 2021 r. wyniósł 98,6 %.
Nazwa wskaźnika
Liczba rozpatrzonych skarg
Liczba rozpatrzonych wniosków
Liczba korespondencji wpływającej do Kancelarii Urzędu
Miasta
Liczba korespondencji wpływającej do Urzędu Miasta za
pośrednictwem ePUAP
Liczba korespondencji wysłanej za pośrednictwem
operatorów pocztowych
Liczba wydanych Piotrkowskich Kart Mieszkańca w BOM
Liczba korespondencji wysłanej za pośrednictwem ePUAP
Liczba potwierdzonych Profili Zaufanych
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Wartość wskaźnika
5
0
59.230
15.068
65.922
822
13.752
1.508

Liczba odwiedzin strony internetowej
www.bom.piotrkow.pl
Liczba e-maili wpływających na adres e-urzad@piotrkow.pl
Zameldowania, wymeldowania, zgłoszenia wyjazdu na
pobyt czasowy lub stały. Zgłoszenie powrotu z pobytu
stałego.
Nadanie numeru PESEL, zmiana numeru PESEL
Przyjmowanie wniosków dowodowych
( w tym wnioski składane online )
Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz z
rejestru dowodów osobistych
Liczba wniosków do CEiDG
Liczba wydanych praw jazdy
Liczba zarejestrowanych pojazdów
Liczba wydanych dowodów rejestracyjnych
Liczba wniosków o udostępnienie informacji z ewidencji
gruntów

61.990
31.899
5.249

2.045
5.251
(761)
1.735
1.822
1.846
8.544
8.704
2.669

Statystyki decyzji administracyjnych wydanych w 2021 r.
Liczba wydanych
decyzji
administracyjnych
44.975

Decyzje wydane
do 30 dni
Liczba
22.250

Procent
49,47

Uchylone decyzje
administracyjne

Decyzje zaskarżone

Liczba
21

Liczba
45

Procent
0,05

Procent
0,10

Podobnie jak w latach ubiegłych najwięcej decyzji administracyjnych wydał Referat Podatków
i Opłat Lokalnych (22.229).
Poniższa tabela prezentuje zestawienie wydanych i uchylonych decyzji administracyjnych
w 2021 r.:

Lp

Nazwa komórki
organizacyjnej

Liczba wydanych
decyzji
administracyjnych

W tym liczba
decyzji
wydanych
do 30 dni

1

Referat Gospodarki
Nieruchomościami

233

233

6

7

2

Referat Geodezji,
Kartografii i Katastru

92

0

1

2

3

Referat Architektury
i Budownictwa

508

304

0

2

4

Biuro Planowania
Rozwoju Miasta

11

6

1

1

Liczba uchylonych
Liczba decyzji
decyzji
zaskarżonych
administracyjnych
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5

Referat Gospodarki
Komunalnej i
Ochrony Środowiska

295

195

3

2

6

Referat Zarządzania
Kryzysowego i
Obrony

23

23

0

0

7

Referat Ewidencji
Ludności

183

95

1

1

8

Referat Podatków
i Opłat Lokalnych

22.229

0

4

13

9

Referat Dochodów

106

106

0

0

45

38

3

3

421

421

2

0

Referat Kultury,
12 Sportu
i Promocji Miasta

7

7

0

0

Urząd Stanu
Cywilnego

57

57

0

2

20.719

20.719

0

12

46

46

0

0

44.975

22.250

21

45

10 Referat Edukacji
11

13

Referat Spraw
Społecznych

14 Referat Komunikacji
Referat
Gospodarowania
15
Odpadami
Komunalnymi
Razem

W 2021 r. zostało wydanych 44.975 decyzji administracyjnych. Liczba uchylonych decyzji
administracyjnych wyniosła 21, co stanowiło 0,05% wszystkich wydanych decyzji
administracyjnych. W siedmiu referatach nie uchylono żadnej decyzji.
Liczba zaskarżonych decyzji administracyjnych w 2021 r. wyniosła 45, co stanowiło 0,10%
wszystkich wydanych decyzji administracyjnych. Najwyższy wskaźnik zaskarżonych decyzji w
odniesieniu do ogólnej liczby decyzji wyniósł 9,09% i wystąpił w Biurze Planowania Rozwoju
Miasta. W przypadku pięciu referatów nie odnotowano ani jednej decyzji zaskarżonej.
Rejestracja pojazdów
Liczba zarejestrowanych pojazdów, stan na dzień 31.12.2021 r. wynosiła 64.626 (wzrost
o 1.586 pojazdów w porównaniu z 2020 rokiem) w tym: 45.750 samochodów osobowych, 6.807 samochodów ciężarowych, 12.069 pozostałych tj. motocykli, motorowerów, przyczep,
naczep.
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Wydawanie dowodów osobistych
W 2021 roku wydanych było 4.995 dowodów osobistych, w tym 761 wnioski zostały złożone
i rozpatrzone elektronicznie, przez E- PUAP. Zameldowania, wymeldowania, zgłoszenia
wyjazdu na pobyt czasowy lub stały (zgłoszenie powrotu z pobytu stałego) – 5.249 szt.
Nadanie, zmiana numeru PESEL – 2.045.
Biuro Obsługi Mieszkańców - nowoczesne technologie i kanały informacyjne
Biuro Obsługi Mieszkańców posiada dedykowaną dla klientów Urzędu Miasta stronę
internetową www.bom.piotrkow.pl. Znajduje się tam szczegółowa informacja o wszystkich
obowiązujących procedurach. Klient ma możliwość wydrukowania formularza wniosku i karty
informacyjnej. Jeżeli procedura jest dostępna również na platformie ePUAP, to przy
wykorzystaniu Profilu Zaufanego ma możliwość złożyć wniosek online. Aktualnie Urząd Miasta
posiada 249 procedur, z których 87 jest dostępnych na ePUAP. W 2021 r. stronę internetową
Biura Obsługi Mieszkańców odwiedziło 61.990 osób.
Strona internetowa dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Strona posiada
możliwość powiększania liter, takie rozwiązanie pomaga czytać tekst osobom słabowidzącym.
Istnieje również możliwość pomniejszania czcionki. Kolejną opcją dla osób mających problemy
ze wzrokiem jest zmiana kontrastu między tekstem a tłem. Odpowiednio wysoki kontrast
sprawia, że tekst jest dobrze widoczny, a tym samym bardziej czytelny. Strona internetowa
BOM posiada jedną z zalecanych wersji kontrastowych: żółto–czarną. W zakładce dla osób
niepełnosprawnych znajduje się informacja oraz filmy informujące jak poruszać się po
Urzędzie Miasta, a także filmy opisujące dwie popularne procedury: „Wyrobienie i odbiór
dowodu osobistego”, „Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego”. Każdy z filmów zawiera
napisy oraz jest tłumaczony przez lektora języka migowego. W zakładce dostępne są również
informacje dotyczące wideotłumacza. Istnieje również możliwość zgłoszenia błędu na stronie
oraz zadania pytań do konkretnych procedur Urzędu Miasta.
System kolejkowy
W siedzibach Urzędu Miasta znajduje się system kolejkowy organizujący kolejkę oczekujących
do stanowisk BOM. Kolejny obsługujący bilet widoczny jest na wyświetlaczach LCD oraz
przywoływany głosowo. Naścienne ankietery wykorzystujące zużyte bilety dają możliwość
wyrażenia opinii o zadowoleniu bądź niezadowoleniu z obsługi. System ten dostarcza także
informacji statystycznych m.in. o : średnim czasie obsługi i oczekiwania oraz liczbie
obsłużonych klientów, co pozwala usprawnić obsługę.
Wideotłumacz
Osoby głuche i niedosłyszące zgłaszające się w sprawach urzędowych, obsługiwane
są przy pomocy wideotłumacza, zlokalizowanego w Punkcie Informacyjnym przy ul. Szkolnej
28 (wejście A). Skorzystanie z pomocy wideotłumacza, nie wymaga wcześniejszego umówienia
wizyty w Urzędzie i jest możliwe w godzinach pracy Urzędu Miasta. Usługa tłumaczenia
realizowana jest przez certyfikowanych tłumaczy polskiego języka migowego (PJM) i systemu
językowo – migowego (SJM).
17 | S t r o n a

Płatności elektroniczne
Od 2018 r. Biuro Obsługi Mieszkańców udostępnia dla klientów Urzędu Miasta system
e-Płatności. Wystarczy wybrać rodzaj sprawy, uzupełnić dane identyfikacyjne, wybrać swój
bank i po przekierowaniu na stronę transakcji, potwierdzić wykonanie przelewu. Dane płatnika
oraz kwota przelewu zostaną wypełnione automatycznie. Po dokonaniu płatności klient
otrzymuje e-mail z potwierdzeniem transakcji, który powinien wydrukować i przedstawić w
urzędzie podczas załatwiania sprawy. Istnieje również możliwość wydrukowania
potwierdzenia przelewu w Punktach Informacyjnych w dniu wizyty w Urzędzie Miasta.
Z roku na rok zainteresowanie tą formą płatności staje się coraz bardziej popularne. W 2021r.
dokonano 163 elektronicznych płatności.
Klienci mają również możliwość dokonania opłaty w kasach Urzędu Miasta kartą płatniczą.
Informacja na temat skarg, wniosków i petycji w 2021 r.
Do Biura Obsługi Mieszkańców wpłynęło 5 skarg podlegających rozpatrzeniu przez Prezydenta
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, nie wpłynął żaden wniosek.
Wszystkie skargi dotyczyły pracowników Urzędu Miasta, jednakże zarzuty potwierdziły się
w przypadku tylko jednej ze skarg. Skargi zostały rozpatrzone w terminie do 25 dni.
W 2021 r. nie wpłynęła żadna petycja podlegająca rozpatrzeniu przez Prezydenta Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego.
Sprawozdanie ze skarg i wniosków podlegających rozpatrzeniu przez Radę Miasta w okresie
1.01.– 31.12.2021 r. przyjęte zostało podczas XLIX Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
w dniu 30 marca 2022 r.

Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Bezpieczeństwem Informacji oraz Działań
Antykorupcyjnych
W celu zaspokojenia potrzeb i oczekiwań interesantów Urzędu Miasta w zakresie jakości
wypełnianych przez Urząd zadań administracji publicznej, funkcjonuje Zintegrowany System
Zarządzania Jakością, Bezpieczeństwem Informacji oraz Działań Antykorupcyjnych, zgodny
z międzynarodowym standardem ISO 9001:2015, ISO/IEC 27001:2013 oraz ISO 37001:2017.
Korzyści wynikające z wdrożenia normy jakości i bezpieczeństwa informacji są istotne przede
wszystkim dla interesantów. Zgodność z międzynarodową normą ISO/IEC 27001:2013
zapewnia gwarancję bezpieczeństwa i poufności przetwarzania ich danych, zgodnie
z wytycznymi jakie definiuje Polityka Bezpieczeństwa Informacji.
Po stronie korzyści należy wymienić także uporządkowanie całego obszaru zarządzania
instytucją oraz usprawnienie wewnętrznych działań administracyjnych poprzez uregulowanie
granic zadań, kompetencji, odpowiedzialności czy zasad właściwej komunikacji. Właściwa
współpraca pomiędzy komórkami organizacyjnymi, np. poprzez jednolity system obiegu
dokumentów czy wprowadzone procedury wewnętrzne, skraca czas załatwienia spraw w
Urzędzie oraz pozwala uniknąć wielu incydentów.
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Podnoszenie jakości usług, zgodnie z potrzebami klientów oraz ułatwienie dostępu do tych
usług, np. poprzez możliwość załatwienia spraw drogą elektroniczną, czyni Urząd bardziej
przyjazny obywatelom. Dążenie do doskonalenia pozwala również eliminować błędy,
zmniejszyć liczbę niezgodności oraz skarg klientów, dzięki czemu tworzy się przestrzeń do
nawiązania partnerskich relacji na linii urzędnik – obywatel.
W roku 2021 r. w Urzędzie Miasta został przeprowadzony, z wynikiem pozytywnym, audit
recertyfikacyjny norm ISO 9001:2015 i 27001:2013. Zespół auditorów zewnętrznych
stwierdził, że Urząd Miasta utrzymuje system zarządzania zgodnie z wymaganiami norm ISO
9001 i 27001, wykazuje zdolność do systematycznego spełniania ustalonych wymagań dla
wyrobów i usług zgodnie z zakresem certyfikacji oraz celami i politykami organizacji. Opierając
się na wynikach auditu i zaobserwowanym poziomie rozwoju oraz dojrzałości systemu,
zarekomendowano, aby certyfikacja była kontynuowana.
W uzupełnieniu do Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem
Informacji wdrożono z końcem 2020 r. System Zarządzania Działaniami Antykorupcyjnymi,
który jest zgodny z wymaganiami normy ISO 37001 i ma na celu przeciwdziałanie praktykom
korupcyjnym oraz nadużyciom. Wprowadzenie modelu określonych działań, które w sposób
systemowy mają zapobiegać i przeciwdziałać zagrożeniom korupcyjnym, stanowi bardzo
przydatne narzędzie do realizacji tego celu. Przyjęcie Polityki Antykorupcyjnej potwierdza, że
instytucja potrafi oszacować istniejące ryzyko, aby wyeliminować wymienione zagrożenia.
Posiadanie wdrożonego Systemu Zarządzania Działaniami Antykorupcyjnymi jest znakiem dla
kontrahentów i klientów, że Urząd działa zgodnie z prawem i przyjętym Kodeksem Etyki oraz,
że potępia działania niezgodne z tymi regulacjami.

IV. FINANSE MIASTA
IV.1. PODSTAWOWE WSKAŹNIKI BUDŻETOWE
Wykonanie dochodów w 2021 r. zamknęło się kwotą 565.019.121,71 zł, a wydatków kwotą
530.367.274,69 zł. Dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły 8.198,66 zł, natomiast
wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły 7.695,85 zł.
STAN FINANSÓW MIASTA
udział dochodów własnych (bez PIT i CIT) w dochodach ogółem

24,71

udział dochodów własnych (z PIT i CIT) w dochodach ogółem

46,69

udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem
zadłużenie ogółem

6,42
118.562.956,51

poziom wolnych środków po odliczeniu obsługi zadłużenia

24.630.887,37

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA
wykonanie dochodów

565.019.121,71
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wykonanie PIT

118.946.199,00

wykonanie podatku od nieruchomości

56.553.021,61

wynik (nadwyżka/deficyt) operacyjny

57.531.197,14

dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące i inwestycyjne
dochody ze sprzedaży majątku
wykonanie wydatków

139.506.437,30
5.279.876,03
530.367.274,69

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH
wysokość wydatków majątkowych w stosunku do planu

34.075.360,69 76,80%

Podstawowe inwestycje:
1. Modernizacja i termomodernizacja zasobów mieszkaniowych

4.069.169,24

2. Rewaloryzacja parku Belzackiego

6.743.112,83

3. Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie
Trybunalskim

2.067.130,18

4. Rozbudowa ul. Zalesickiej - etap II

1.415.364,17

5. Zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem:
Budowa ronda oraz przebudowa ul. Wierzejskiej w Piotrkowie Trybunalskim

1.443.701,07

6. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap I

1.278.217,59

7. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Glinianej

1.923.618,63

REALIZACJA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
udział środków BO w wydatkach Miasta *

0,06

Liczba zgłoszonych projektów ogólnomiejskich i rejonowych

34

Liczba projektów ogólnomiejskich i rejonowych do realizacji

9

Liczba osób biorących udział w głosowaniu na projekty

9.641

*Wskaźnik obejmuje wydatki poniesione na realizację zadań w ramach BO zaplanowanych na 2021 rok oraz
zadań niezrealizowanych w 2020 oraz 2019 roku i przechodzących na rok 2022

Na sesji Rady Miasta odrębnymi dokumentami będzie przedstawione:
1. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2021 r.
2. Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta za 2021 r.
3. Informacja o stanie mienia komunalnego
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IV.2. BUDŻET OBYWATELSKI 2021
Budżet Obywatelski 2021 – 34 złożone projekty: Rejon I – 2, Rejon II – 5, Rejon III- 7, Rejon IV
– 2, Ogólnomiejski – 7 , Oświatowy – 7, Rodzinne Ogrody Działkowe- 4. Ilość głosujących osób:
9.641, ilość oddanych głosów : 20.203.
Wygrane projekty:
Projekt ogólnomiejski:
Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj - etap III wraz z budową ul. Żeglarskiej na
odcinku od ul. Rusałki do ul. Koralowej
Opis projektu: Kontynuacja budowy ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj.
Szacunkowy kosztorys: 600.000 zł
Projekt oświatowy:
"Z lekkoatletyką za pan brat"
Opis projektu: Projekt zakłada zagospodarowanie terenu wokół boiska piłkarskiego
znajdującego się przy Szkole Podstawowej nr 11 w Piotrkowie Trybunalskim
Szacunkowy kosztorys: 374.000 zł
Projekty rejonowe:
Rejon I: Plac zabaw na placu Litewskim
Opis projektu: Projekt polega na budowie nowoczesnego i bezpiecznego placu zabaw po
północno-zachodniej stronie placu Litewskiego.
Szacunkowy kosztorys: 340.000 zł
Rejon II: Pumptrack - rowerowy tor ziemny w Piotrkowie Tryb
Opis projektu: Projekt przewiduje budowę wyjątkowej trasy tj. specjalistycznego toru o falistej
nawierzchni do jazdy jednośladem (rowerem lub hulajnogą) przy ul. Ceramicznej.
Szacunkowy kosztorys: 250.000 zł
Rejon III:
Psi Plac Zabaw i Park ćwiczeń na drążkach dla dzieci i dorosłych- street workout– obok DH
Merkury
Opis projektu: Projekt składał się będzie z dwóch obiektów. Pierwszy z nich zakłada ogrodzony
plac zabaw dla psów, na którym zwierzę i jego właściciel będą mogli swobodnie spędzić czas,
drugi to siłownia przeznaczona dla dzieci i dorosłych, gdzie przy użyciu drążków i innych
elementów architektury sportowej, zainteresowani będą mogli poćwiczyć (street workout)
Szacunkowy kosztorys: 160.000 zł
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Modernizacja drogi dojazdowej i chodnika do PS nr 7 w Piotrkowie Tryb. (120m. na
wysokości Przedszkola)
Opis projektu: Modernizacja drogi dojazdowej i chodnika do PS nr 7 w Piotrkowie Tryb.
Szacunkowy kosztorys: 240.000 zł
Rejon IV:
„Szczekanica Central - Park” – II etap modernizacji placu zabaw przy ul. Rzecznej 3 w
Piotrkowie Trybunalskim
Opis projektu: Projekt zakłada doposażenie placu zabaw przy ulicy Rzecznej 3 w Piotrkowie
Trybunalskim utworzonego w ramach Projektu Obywatelskiego 2020 - miejsca do rekreacji
i integracji dla mieszkańców Osiedla Szczekanica.
Szacunkowy kosztorys: 334.500 zł
Rodzinne ogrody działkowe
Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego Słoneczna
Polana
Opis projektu: Wymiana istniejącej sieci wodociągowej.
Szacunkowy kosztorys: 90.000 zł
Punkt poboru czystej wody "Źródełko" (Rod im. Marii Konopnickiej)
Opis projektu: Projekt obejmuje wykonanie przyłącza wodociągowego w tym: wykonanie
projektu technicznego, wykonanie prac budowlanych dla punktu czerpalnego czystej wody
dla potrzeb społeczności na terenie ROD, wykonanie prac budowlanych dla punktu
hydrantowego dla potrzeb przeciwpożarowych terenu ogrodu i przylegających działek.
Szacunkowy kosztorys: 26.500 zł

IV.3. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
Mienie komunalne stanowiące majątek Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na prawach powiatu
w roku objętym informacją zostało podzielone na 11 grup rodzajowych. Dane zamieszczone
w poniższej tabeli zawierają informację na dzień 31.12.2021r. o składnikach majątkowych
według przedstawionych grup środków trwałych w wartości brutto, tj. wartości początkowej.
Lp.

Grupa

Gmina

Powiat

Ogółem

1 0 - Grunty

189.373.547,25

27.624.441,19

216.997.988,44

2 I - Budynki

321.066.181,73

57.461.843,99

378.528.025,72

3 II - Budowle

651.647.627,12

6.629.589,75

658.277.216,87

4 III - Kotły, maszyny energetyczne

5.553.803,78

301.317,51

5.855.121,29

5 IV - Maszyny, urządzenia, aparaty

12.769.118,82

2.399.101,30

15.168.220,12
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6 V - Maszyny, urządzenia, aparaty specjalne
7 VI - Urządzenia techniczne
8 VII - Środki transportu
9

VIII - Narzędzia, przyrządy ruchome,
wyposażenie

Pozostałe mienie (należności
długoterminowe, wybrane aktywa obrotowe,
10
środki trwałe w budowie oraz długotrwałe
aktywa finansowe)
11 Wartości niematerialne i prawne
OGÓŁEM

660.297,02

233.313,56

893.610,58

53.383.834,36

2.444.703,97

55.828.538,33

3.029.175,14

608.784,58

3.637.959,72

13.239.961,23

2.259.143,59

15.499.104,82

135.671.781,11

20.797.669,92

156.469.451,03

15.372.929,45

991.822,55

16.364.752,00

1.401.768.257,01 121.751.731,91 1.523.519.988,92

Ewidencyjna wartość brutto gminnego mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2021 roku
wynosi 1.401.768.257,01 zł, w tym gruntów 189.373.547,25 zł. Budowle, o wartości
651.647.627,12 zł, są grupą majątku o najwyższej wartości, co stanowi 46,5% udziału w całości
mienia komunalnego gminnego w wartości brutto.
Ewidencyjna wartość brutto powiatowego mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2021
roku wynosi 121.751.731,91 zł, w tym gruntów 27.624.441,19 zł.
Największy udział w powiatowym mieniu komunalnym w wartości brutto stanowią budynki,
co daje 47,2% ogólnej wartości mienia powiatowego. Wartość mienia Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego (miasta na prawach powiatu) na dzień 31 grudnia 2021 roku, po uwzględnieniu
inwestycji (środków trwałych w budowie) oraz długotrwałych aktywów finansowych, wynosi
w wartości ewidencyjnej brutto 1.523.519.988,92 zł.
Strukturę wartościową mienia komunalnego wg poszczególnych grup klasyfikacji środków
trwałych w wartości brutto przedstawia poniższy wykres.
V - Maszyny,
urządzenia, aparaty VI - Urządzenia
specjalne
techniczne

VII - Środki
transportu

VIII - Narzędzia,
przyrządy ruchome,
wyposażenie

0,24%
0,059%
IV - Maszyny,
urządzenia, aparaty
1,00%
III - Kotły, maszyny
energetyczne

1,020%

3,66%

Pozostałe mienie
10,27%

Wartości
niematerialne i
prawne 1,07%
0 - Grunty

0,38%
14,24%

II - Budowle
43,21%

I - Budynki
24,85%
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Z powyższego wykresu wynika, iż w strukturze wartości brutto mienia komunalnego Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego największy udział, podobnie jak w roku ubiegłym, mają budowle,
które stanowią 43,21% całości mienia komunalnego oraz budynki, stanowiące 24,85% całości
mienia komunalnego. Należy dodać, iż grunty stanowią istotną pozycję w mieniu Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego. Ich udział w środkach trwałych to ponad 14%.
Zmiany stanu mienia komunalnego i wybranych grup mienia według wartości ewidencyjnej
brutto w okresie od 31 grudnia 2018 roku do 31 grudnia 2021 roku ilustruje wykres:

700
600
500
400
300
200
100
0

grunty

31.12.2018
205 342 496

31.12.2019
206 935 533

31.12.2020
206 935 533

31.12.2021
216 997 988

budynki

316 440 160

359 025 545

359 025 545

378 528 026

budowle

603 751 413

629 325 746

644 379 132

658 277 217

W porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2021 roku największy przyrost majątku w wartości
początkowej brutto przypadł w grupie „budowle” i wyniósł 13.898.085,00 zł. Jednocześnie
należy zauważyć także znaczny wzrost wartości „budynki”, który wyniósł 19.502.481,00 zł.
Zwiększenie wartości „gruntów” wynosi natomiast 10.062.455,00 zł.

Miliony

Należy również przybliżyć dane dotyczące środków trwałych w budowie, w tym zadań
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz długoterminowych aktywów
finansowych. Poniższy wykres pokazuje zmiany zachodzące na przestrzeni ostatnich 4 lat.
Środki trwałe w budowie (inwestycje) wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających
w bezpośrednim związku z nabyciem lub wytworzeniem nowych podstawowych środków
trwałych lub zwiększających wartość już istniejących środków trwałych własnych lub obcych.
140,00
120,00
100,00
80,00
60,00
40,00
20,00
0,00

31.12.2018
60 784 067,12

31.12.2019
29 333 447,45

31.12.2020
29 722 609,40

31.12.2021
28 693 396

zadania współfinansowane ze
środków UE

2 550 061,08

10 176 807,53

9 179 005,00

3 210 309

długotrwałe aktywa finansowe

31 477 044,00

40 189 144,00

85 343 784,00

87 762 104

środki trwałe w budowie-
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Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, w analizowanym okresie, poniósł nakłady
inwestycyjne, współfinansowane z funduszy unijnych, na kwotę 3.210.308,76 zł. Wartość
długoterminowych aktywów finansowych ulegał w trakcie zmianom o 2.418.320,00 do
poziomu 87.762.104,00 zł.
Środki trwałe podlegają zużyciu ekonomicznemu w okresie ich użytkowania. Wartość środków
podlega amortyzacji w stosunku rocznym, czyli jej systematycznemu zmniejszeniu, co
zasadniczo wpływa na wartość mienia komunalnego. Oprócz umorzenia, na mienie komunalne
istotny wpływ mają poczynione inwestycje, modernizacje i likwidacje fizyczne, zakupy
i sprzedaże oraz darowizny i przekazywanie majątku. Niniejszy rozdział przedstawia wpływ
poszczególnych działań na wartość mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w ciągu
ostatniego roku.
Stan mienia komunalnego według poszczególnych grup klasyfikacji rodzajowej środków
trwałych w wartości netto, tj. wartości początkowej pomniejszonej o dotychczasowe
umorzenie, ilustruje poniższa tabela.
Lp.

Grupa

Gmina

Powiat

Ogółem

1

0 - Grunty

189.269.645,29

27.624.441,19

216.894.086,48

2

I - Budynki

212.009.314,78

34.312.908,23

246.322.223,01

3

II - Budowle

333.571.643,16

3.391.918,75

336.963.561,91

4

III - Kotły, maszyny energetyczne

1.513.686,92

0,00

1.513.686,92

5

IV - Maszyny, urządzenia, aparaty

1.431.431,76

515.814,13

1.947.245,89

6

V - Maszyny, urządzenia, aparaty specjalne

53.387,75

10.638,87

64.026,62

7

VI - Urządzenia techniczne

14.858.969,86

639.206,92

15.498.176,78

8

VII - Środki transportu

968.273,08

71.283,30

1.039.556,38

9

VIII - Narzędzia, przyrządy ruchome,
wyposażenie

1.500.558,26

587.815,39

2.088.373,65

118.358.514,02

1.580.840,56

119.939.354,58

10

Pozostałe mienie (należności
długoterminowe, wybrane aktywa
obrotowe, środki trwałe w budowie oraz
długotrwałe aktywa finansowe)

11

Wartości niematerialne i prawne

766.294,95

5.995,29

772.290,24

874.301.719,83

68.740.862,63

943.042.582,46

OGÓŁEM

Wartość ewidencyjna netto gminnego mienia komunalnego ogółem na dzień 31 grudnia 2021
roku wynosi 874.301.719,83 zł. Największy, 38%-owy udział w całości gminnego mienia
komunalnego miasta w wartości netto, stanowią „budowle”.
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Wartość powiatowego mienia komunalnego według wartości ewidencyjnej netto na dzień 31
grudnia 2021 roku wynosi 68.740.862,63 zł. „Budynki” są grupą majątku o zdecydowanie
najwyższej wartości i stanowią prawie 50% udziału w całości mienia komunalnego
powiatowego w wartości netto.
Wartość mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego (miasta na prawach powiatu) na dzień
31.12.2021r., po uwzględnieniu inwestycji (środków trwałych w budowie) oraz długotrwałych
aktywów finansowych, wynosi w wartości ewidencyjnej netto 943.042.582,46 zł.

Miliony

Zmiany stanu mienia komunalnego i wybranych grup mienia według wartości ewidencyjnej netto
w okresie od 31 grudnia 2018 roku do 31 grudnia 2021 roku ilustruje poniższy wykres:
400
350
300
250
200
150
100
50

Grunty

31.12.2018
205 295 525

31.12.2019
206 854 619

31.12.2020
204 729 263

31.12.2021
216 894 086

Budynki

203 688 279

238 754 506

233 010 427

246 322 223

Budowle

341 441 336

341 949 598

350 524 860

336 963 562

Strukturę wartościową mienia komunalnego według poszczególnych grup klasyfikacji środków
trwałych w wartości netto przedstawia poniżej zamieszczony wykres.
VI - Urządzenia
techniczne
1,64%
V - Maszyny,
urządzenia, aparaty
specjalne 0,01%
IV - Maszyny,
urządzenia, aparaty
0,21%

III - Kotły, maszyny
energetyczne 0,16%

VII - Środki transportu
0,11%

VIII - Narzędzia,
przyrządy ruchome,
wyposażenie 0,22%
Pozostałe mienie
12,72%
Wartości niematerialne
i prawne
0,19%
0 - Grunty
22,99%

II - Budowle 35,73%
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I - Budynki
26,12%

Z powyższego wykresu wynika, iż w mieniu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w wartości netto
w 2021 roku największy udział mają „budowle” (35,73%) oraz „budynki” (26,12%), które razem
stanowią zdecydowaną większość całości mienia komunalnego. Należy również zauważyć, iż
„grunty” stanowią bardzo istotną pozycję w mieniu komunalnym (22,99%).
Lp.

Grupa

Gmina

Powiat

Ogółem

1

0 - Grunty

189.373.547,25

27.624.441,19

216.997.988,44

2

I - Budynki

321.066.181,73

57.461.843,99

378.528.025,72

3

II - Budowle

652.824.947,65

6.629.589,75

659.454.537,40

4

III - Kotły, maszyny energetyczne

5.553.803,78

301.317,51

5.855.121,29

5

IV - Maszyny, urządzenia, aparaty

12.775.918,82

2.399.101,40

15.175.020,22

6

V - Maszyny, urządzenia, aparaty specjalne

660.297,02

233.313,56

893.610,58

7

VI - Urządzenia techniczne

52.139.360,92

2.444.703,97

54.584.064,89

8

VII - Środki transportu

3.029.175,14

608.784,58

3.637.959,72

9

VIII - Narzędzia, przyrządy ruchome,
wyposażenie

13.300.314,15

2.259.143,59

15.559.457,74

135.670.447,63

20.797.669,92

156.468.117,55

15.372.929,45

991.822,55

16.364.752,00

Pozostałe mienie (należności długoterminowe,
wybrane aktywa obrotowe, środki trwałe w
10 budowie oraz długotrwałe aktywa finansowe)
11 Wartości niematerialne i prawne
OGÓŁEM

1.401.766.923,54 121.751.732,01 1.523.518.655,55

Ewidencyjna wartość brutto gminnego mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2021 roku
wynosi 1.401.766.923,54 zł, w tym gruntów 189.373.547,25 zł. Budowle, o wartości
652.824.947,65 zł, są grupą majątku o najwyższej wartości, co stanowi 46,6% udziału w całości
mienia komunalnego gminnego w wartości brutto.
Ewidencyjna wartość brutto powiatowego mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2021
roku wynosi 121.751.732,01 zł, w tym gruntów 27.624.441,19 zł. Największy udział
w powiatowym mieniu komunalnym w wartości brutto stanowią budynki, co daje 47,2%
ogólnej wartości mienia powiatowego.
Wartość mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego (miasta na prawach powiatu) na dzień
31 grudnia 2021 roku, po uwzględnieniu inwestycji (środków trwałych w budowie) oraz
długotrwałych aktywów finansowych, wynosi w wartości ewidencyjnej brutto
1.523.518.655,55 zł.
Strukturę wartościową mienia komunalnego wg poszczególnych grup klasyfikacji środków
trwałych w wartości brutto przedstawia wykres poniżej:
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V - Maszyny,
urządzenia,
VI - Urządzenia
aparaty specjalne techniczne
0,06%
3,58%
IV - Maszyny,
urządzenia,
aparaty 1,00%
III - Kotły, maszyny
energetyczne
0,38%

VII - Środki
transportu
0,24%

VIII - Narzędzia,
przyrządy
ruchome,
wyposażenie
1,02%
Pozostałe mienie
Wartości
10,27%
niematerialne i
prawne 1,07%
0 - Grunty
14,24%
I - Budynki
24,85%

II - Budowle
43,29%

Z powyższego wykresu wynika, iż w strukturze wartości brutto mienia komunalnego Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego największy udział, podobnie jak w roku ubiegłym, mają budowle,
które stanowią 43,29% całości mienia komunalnego oraz budynki, stanowiące 24,85% całości
mienia komunalnego. Należy dodać, iż grunty stanowią istotną pozycję w mieniu Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego. Ich udział w środkach trwałych to ponad 14%.
Zmiany stanu mienia komunalnego i wybranych grup mienia według wartości ewidencyjnej
brutto w okresie od 31 grudnia 2018 roku do 31 grudnia 2021 roku ilustruje poniższy wykres
(wartości zaokrąglone do pełnych zł):
700
600
500
400
300
200
100
0

grunty

31.12.2018
205 342 496

31.12.2019
206 935 533

31.12.2020
206 935 533

31.12.2021
216 997 988

budynki

316 440 160

359 025 545

359 025 545

378 528 026

budowle

603 751 413

629 325 746

644 379 132

659 454 537

W porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2021 roku największy przyrost majątku w wartości
początkowej brutto przypadł w grupie „budowle” i wyniósł 15.075.405,00 zł. Jednocześnie
należy zauważyć także znaczny wzrost wartości „budynki”, który wyniósł 19.502.481,00 zł.
Zwiększenie wartości „gruntów” wynosi natomiast 10.062.455,00 zł.
Należy również przybliżyć dane dotyczące środków trwałych w budowie, w tym zadań
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz długoterminowych aktywów
finansowych. Poniższy wykres pokazuje zmiany zachodzące na przestrzeni ostatnich 4 lat.
Środki trwałe w budowie (inwestycje) wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających
w bezpośrednim związku z nabyciem lub wytworzeniem nowych podstawowych środków
trwałych lub zwiększających wartość już istniejących środków trwałych własnych lub obcych.
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Miliony

140,00
120,00
100,00
80,00
60,00
40,00
20,00
0,00

31.12.
2018
60 784 067,12

31.12.
2019
29 333 447,45

zadania współfinansowane ze środków UE

2 550 061,08

10 176 807,53

9 179 005,00

3 210 309

długotrwałe aktywa finansowe

31 477 044,00

40 189 144,00

85 343 784,00

87 762 104

środki trwałe w budowie-

31.12.
2020
29 722 609,40

31.12.
2021
28 693 396

Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, w analizowanym okresie, poniósł nakłady
inwestycyjne, współfinansowane z funduszy unijnych, na kwotę 3.210.308,76 zł. Wartość
długoterminowych aktywów finansowych ulegał w trakcie zmianom o 2.418.320,00 do
poziomu 87.762.104,00 zł.
Środki trwałe podlegają zużyciu ekonomicznemu w okresie ich użytkowania. Wartość środków
podlega amortyzacji w stosunku rocznym, czyli jej systematycznemu zmniejszeniu, co
zasadniczo wpływa na wartość mienia komunalnego. Oprócz umorzenia, na mienie komunalne
istotny wpływ mają poczynione inwestycje, modernizacje i likwidacje fizyczne, zakupy
i sprzedaże oraz darowizny i przekazywanie majątku. Niniejszy rozdział przedstawia wpływ
poszczególnych działań na wartość mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w ciągu
ostatniego roku. Stan mienia komunalnego według poszczególnych grup klasyfikacji
rodzajowej środków trwałych w wartości netto, tj. wartości początkowej pomniejszonej
o dotychczasowe umorzenie, ilustruje tabela:
Lp.

Grupa

Gmina

Powiat

Ogółem

1

0 - Grunty

189.269.545,29 26.624.441,19

215.893.986,48

2

I - Budynki

212.009.314,78 34.312.908,23

246.322.223,01

3

II - Budowle

334.232.992,72

3.395.951,80

337.628.944,52

4

III - Kotły, maszyny energetyczne

1.513.686,92

0,00

1.513.686,92

5

IV - Maszyny, urządzenia, aparaty

1.431.431,76

504.727,17

1.936.158,93

6

V - Maszyny, urządzenia, aparaty specjalne

53.387,75

10.638,87

64.026,62

7

VI - Urządzenia techniczne

14.191.525,01

639.206,92

14.830.731,93

8

VII - Środki transportu

968.273,08

78.337,19

1.046.610,27

9

VIII - Narzędzia, przyrządy ruchome, wyposażenie

1.506.653,53

587.815,39

2.094.468,92

10

Pozostałe mienie (należności długoterminowe i
wybrane aktywa obrotowe)

118.358.514,02

1.580.840,56

119.939.354,58

11

Wartości niematerialne i prawne

766.294,95

88.047,86

854.342,81

874.301.619,81 67.822.915,18

942.124.534,99

OGÓŁEM
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Wartość ewidencyjna netto gminnego mienia komunalnego ogółem na dzień 31 grudnia 2021
roku wynosi 874.301.619,81 zł. Największy, 38%-owy udział w całości gminnego mienia
komunalnego miasta w wartości netto, stanowią „budowle”.
Wartość powiatowego mienia komunalnego według wartości ewidencyjnej netto na dzień
31 grudnia 2021 roku wynosi 67.822.915,18 zł. „Budynki” są grupą majątku o zdecydowanie
najwyższej wartości i stanowią ponad 50% udziału w całości mienia komunalnego
powiatowego w wartości netto.
Wartość mienia Miasta Piotrkowa Tryb. (miasta na prawach powiatu) na dzień 31 grudnia
2021 roku, po uwzględnieniu inwestycji (środków trwałych w budowie) oraz długotrwałych
aktywów finansowych, wynosi w wartości ewidencyjnej netto 942.124.534,99 zł.

Miliony

Zmiany stanu mienia komunalnego i wybranych grup mienia według wartości ewidencyjnej
netto w okresie od 31 grudnia 2018 roku do 31 grudnia 2021 roku ilustruje poniższy wykres:
400
350
300
250
200
150
100
50

Grunty

31.12.2018
205 295 525

31.12.2019
206 854 619

31.12.2020
204 729 263

31.12.2021
215 893 986

Budynki

203 688 279

238 754 506

233 010 427

246 322 223

Budowle

341 441 336

341 949 598

350 524 860

337 628 945

Strukturę wartościową mienia komunalnego według poszczególnych grup klasyfikacji środków
trwałych w wartości netto przedstawia poniżej zamieszczony wykres:
V - Maszyny,
urządzenia, aparaty
specjalne 0,01%
IV - Maszyny,
urządzenia, aparaty
0,21%
III - Kotły, maszyny
energetyczne 0,16%

II - Budowle 35,84%

VI - Urządzenia
techniczne
1,57%

VII - Środki
transportu
0,11%

VIII - Narzędzia,
przyrządy ruchome,
wyposażenie 0,22%
Pozostałe mienie
12,73%
Wartości
niematerialne i
prawne
0,09%

0 - Grunty
22,92%
I - Budynki
26,14%

Z powyższego wykresu wynika, iż w mieniu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w wartości netto
w 2021 roku największy udział mają „budowle” (35,84%) oraz „budynki” (26,14%),
które razem stanowią zdecydowaną większość całości mienia komunalnego. Należy również
zauważyć, iż „grunty” stanowią bardzo istotną pozycję w mieniu komunalnym (22,92%).
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V. REALIZACJA POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII
W 2021 r. obowiązywały następujące dokumenty strategiczne:
V.1

Strategia rozwoju Miasta Piotrków Trybunalski 2030;

V.2

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Piotrkowa Tryb.;

V.3

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego;

V.4

Program Rewitalizacji dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego do 2023 roku;

V.5

Gminny Program opieki nad zabytkami miasta Piotrkowa Tryb. na lata 2020 – 2023;

V.6

Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy;

V.7

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Miasta i Skarbu Państwa;

V.8

Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego;

V.9

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego;

V.10 Program Ochrony Środowiska dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 20212024 z perspektywą na roku 2028;
V.11 Strategia rozwiązywania problemów
Trybunalskiego na lata 2021 – 2030;

społecznych

dla

Miasta

Piotrkowa

V.12 Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego na lata 2021 – 2030;
V.13 Gminny Program wspierania rodziny w Piotrkowie Trybunalskim na lata 2019-2021;
V.14 Miejski Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego na 2021 rok;
V.15 Program przeciwdziałania narkomanii dla Miasta Piotrkowa Tryb. na 2021 r;
V.16 Program współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy na 2021 rok;
V.17 Strategia Promocji Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2017-2021;
V.18 Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w
rodzinie dla Miasta Piotrków Trybunalski na lata 2021 – 2030;
V.19 Powiatowy Program rozwoju pieczy zastępczej w Mieście Piotrkowie Trybunalskim na
lata 2019-2021;
V.20 Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2010 – 2032;
V.21 Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim na rok 2021;
V.22 Program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli
i porządku publicznego na rok 2021 pn. „ Bezpieczne Miasto”.
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V.1 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PIOTRKÓW TRYBUNALSKI 2030
Prace nad Strategią Rozwoju Miasta - Piotrków Trybunalski 2030 rozpoczęły się od przyjętej
przez Radę Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w dniu 21 grudnia 2020 roku Uchwały nr
XXXI/432/20 w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania
projektu „Strategii Rozwoju Miasta - Piotrków Trybunalski 2030”, w tym trybu jej konsultacji, o
których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju.
Zarządzeniem nr 59 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 19.03.2021 roku,
powołano Zespół ds. opracowania Strategii .
W celu poznania opinii mieszkańców na temat rozwoju miasta, w dniach od 1 do 31 marca
2021 roku przeprowadzono badanie ankietowe, którego wyniki pozwoliły na pogłębienie
diagnozy społeczno-gospodarczej Miasta.
W dniu 5 maja 2021 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli Wykonawcy z członkami
Zespołu ds. opracowania Strategii rozwoju Miasta Piotrków Trybunalski 2030. Spotkanie miało
formę on-line. Głównym celem spotkania było przedstawione podstawowych założeń
dotyczących trybu prac nad projektem dokumentu Strategia Rozwoju Miasta Piotrków
Trybunalski 2030. Zaprezentowano planowaną strukturę dokumentu oraz zaproponowano i
omówiono podstawowe metody pracy mające posłużyć wypracowaniu głównych
założeń Strategii (diagnozę strategiczną, warsztaty strategiczne, konsultacje społeczne).
Wskazano na obowiązkowe elementy dokumentu oraz główne założenia Strategii Rozwoju
Województwa Łódzkiego 2030. W takcie spotkania zaproponowany został także
harmonogram prac nad dokumentem.
31 maja 2021 roku odbyły się pierwsze warsztaty strategiczne. Miały formę on-line.
Przedmiotem warsztatów była diagnoza obecnego stanu miasta, opracowanie założeń do
analizy SWOT w obszarach kluczowych dla rozwoju miasta, takich jak społeczeństwo, zdrowie,
edukacja, kultura, gospodarka, turystyka, promocja, przestrzeń, infrastruktura, środowisko,
a także zidentyfikowanie najważniejszych problemów i potencjałów jednostki.
30 lipca 2021 roku odbyły się drugie warsztaty strategiczne. Miały formę on-line. Przedmiotem
warsztatów było opracowanie misji i wizji miasta, opracowanie celów operacyjnych oraz
kierunków działań w ramach 3 obszarów: społeczeństwo, gospodarka, ład przestrzenny.
Działając na podstawie art. 6 ust. 3-5 ustawy z dnia 06.12.2006 r. o zasadach prowadzenia
polityki rozwoju w dniach od 14 października 2021 r. do dnia 18 listopada 2021r. trwały
konsultacje projektu Strategii Rozwoju Miasta Piotrków Trybunalski 2030. W dniu 15 grudnia
2021 r. przedstawione zostało na stronie miasta sprawozdanie z przebiegu i wyników
konsultacji projektu „Strategii Rozwoju Miasta Piotrków Trybunalski 2030”. Link:
https://www.piotrkow.pl/gospodarka-t71/programy-i-strategie-t238/strategia-piotrkow2030-aktualnosci-a332/sprawozdanie-z-przebiegu-i-wynikow-konsultacji-projektu-strategiirozwoju-miasta-piotrkow-trybunalski-2030-r18292
Następnym etapem opracowywania Strategii było uzyskanie opinii od Zarządu Województwa
Łódzkiego oraz uzyskanie uzgodnień dotyczących strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko. Zgodnie z wymogami ustawowymi projekt Strategii Rozwoju Miasta Piotrków
Trybunalski 2030 został zaopiniowany przez Zarząd Województwa Łódzkiego.
Przeprowadzona została ewaluacja trafności, przewidywalnej skuteczności i efektywności
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realizacji Strategii. Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny oraz Regionalny
Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi uzgodnili odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko ww. projektu dokumentu.
Ostatecznie Strategia Rozwoju Miasta Piotrków Trybunalski 2030 przyjęta została Uchwałą
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego nr XLIX/626/22 dnia 30 marca 2022r.
Dokument znajduje się na stronie miasta:
https://www.piotrkow.pl/gospodarka-t71/programy-i-strategie-t238/strategia-piotrkow2030-aktualnosci-a332/strategia-rozwoju-miasta-piotrkow-trybunalski-2030-r18741

V.2 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO MIASTA
Podstawą prowadzenia polityki przestrzennej w mieście jest Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego przyjęte
Uchwałą Nr XLIX/837/06 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 marca 2006 roku
z późniejszymi zmianami przyjętymi Uchwałą XIV/297/11 z dnia 30 listopada 2011 roku,
Uchwałą Nr XXVII/359/16 z dnia 26 października 2016 roku oraz Uchwałą Nr XLVII/566/17
z dnia 25 października 2017 roku.
Polityka przestrzenna gminy realizowana jest poprzez miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego, stanowiące prawo miejscowe. Plany miejscowe opracowuje się i uchwala
uwzględniając ustalenia Studium. W granicach administracyjnych miasta obowiązuje
84 planów miejscowych, które stanowią podstawę wydawania decyzji administracyjnych
w zakresie inwestycji. Dla terenów nie objętych wyżej wymienionymi planami miejscowymi
podstawą tych decyzji są decyzje o warunkach zabudowy oraz decyzje celu publicznego.
W celu oceny aktualności studium i planów miejscowych Prezydent Miasta dokonuje analizy
zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, ocenia postępy w opracowywaniu planów
miejscowych i opracowuje wieloletnie programy ich sporządzania w nawiązaniu do ustaleń
studium, z uwzględnieniem wydanych decyzji oraz wniosków w sprawie sporządzenia
lub zmiany planu miejscowego. Postępowanie to uregulowane jest w art. 32 ustawy z dnia 27
marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zgodnie z którym
opracowana została aktualność Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego, stanowiąca podstawę do kształtowania
polityki przestrzennej gminy w kolejnych latach.
Zgodnie z ustawą wyniki aktualności podlegają przyjęciu przez Radę Miasta w drodze uchwały,
po uprzednim zasięgnięciu opinii Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej,
która wydała pozytywną opinię. W dniu 30 stycznia 2019 roku Rada Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego podjęła Uchwałą Nr IV/45/19 w sprawie aktualności Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego
http://www.bip.piotrkow.pl/upload/plik,20190206144543,uchwala_45_bip.pdf.
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Wyniki analizy wskazują na:
1. Konieczność sporządzenia całościowego ujednoliconego Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego;
2. Potrzebę kontynuacji prac nad aktualizacją i opracowywaniem miejscowych planów
zagospodarowania, z uwzględnieniem aktualnych potrzeb przestrzennego rozwoju
Piotrkowa Trybunalskiego.

V.3 MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741, 784, 922, 1873, 1986) „Kształtowanie
i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy, w tym uchwalanie studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego (…) należy do zadań własnych gminy”.
1.

Działając na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym „W celu ustalenia przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu
publicznego oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy rada gminy
podejmuje
uchwałę
o przystąpieniu
do sporządzenia
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego (…)”:
1) w 2021 roku Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego podjęła niżej wymienione uchwały
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
− Uchwała Nr XXXII/441/21 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 stycznia
2021 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w rejonie ulic: Sulejowskiej, Filtrowej oraz rzeki Strawy w Piotrkowie Trybunalskim
(Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 10 marca 2021 r. poz. 1086);
− Uchwała Nr XXXV/477/21 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 kwietnia
2021 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w
rejonie ulic: Łódzkiej, Brzeźnickiej, Porazińskiej oraz projektowanego odcinka
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Obwodnicy Miejskiej klasy „Z” w Piotrkowie Trybunalskim, (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego
z dnia 18 czerwca 2021 r. poz. 2816);
− Uchwała Nr XXXVI/491/21 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 maja
2021 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w
rejonie ulic Bosmańskiej i Kajakowej w Piotrkowie Trybunalskim (Dz. Urz. Woj.
Łódzkiego z dnia 24 czerwca 2021 r. poz. 2900);
− Uchwała Nr XLI/517/21 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 sierpnia
2021 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenów w rejonie ulic: Rakowskiej, Tomaszowskiej i Logistycznej w Piotrkowie
Trybunalskim (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 17 września 2021 r. poz. 4299);
− Uchwała Nr XLIII/543/21 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 września
2021 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w
rejonie ulicy Życzliwej oraz rzeki Wierzejki w Piotrkowie Trybunalskim (Dz. Urz. Woj.
Łódzkiego z dnia 28 października 2021 r. poz. 4866);
− Uchwała Nr XLIV/556/21 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27
października 2021 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim obejmującego obszar zawarty pomiędzy
ulicami: Wojska Polskiego, Zawodzie, Twardosławicką i granicą nieruchomości przy
ul. Twardosławickiej 35 – ul. Wojska Polskiego 200 (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia
22 listopada 2021 r. poz. 5436);
− Uchwała Nr XLV/573/21 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 24 listopada
2021 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w rejonie ulic: Przemysłowej, Lotniczej, Eryka i Krakowskie Przedmieście
w Piotrkowie Trybunalskim (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 29 grudnia 2021 r. poz.
6803).
2) w 2021 roku Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego podjęła niżej wymienione uchwały
w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu planu miejscowego:
− Uchwała Nr XXXIII/453/21 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 24 lutego
2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulicy Energetyków w
Piotrkowie Trybunalskim;
− Uchwała Nr XXXIV/471/21 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 31 marca
2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Słowackiego, Armii Krajowej,
Szkolnej i Owocowej w Piotrkowie Trybunalskim.
2.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
„W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie
sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym:

35 | S t r o n a

1) lokalizacje inwestycji celu publicznego ustala się w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego;
2) sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala się
w drodze decyzji o warunkach zabudowy.”
W 2021 roku wydano 301 decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy oraz 59
decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego.
3.

Działając na podstawie art. 32 „W celu oceny aktualności studium i planów miejscowych
prezydent miasta dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy,
ocenia postępy w opracowywaniu planów miejscowych i opracowuje wieloletnie
programy ich sporządzania w nawiązaniu do ustaleń studium, z uwzględnieniem decyzji
zamieszczonych w rejestrach (…)”.
Zgodnie z powyższym Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zarządzeniem
Nr 373 z dnia 29 grudnia 2021 roku zatwierdził Wieloletni Program Sporządzania
Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego dla Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego na lata 2022 – 2025 z perspektywą po roku 2025.

4.

Pracownia Planowania Przestrzennego informuje, iż procentowy wskaźnik objęcia
planami powierzchni miasta w granicach administracyjnych za 2021 rok wynosi około
27,26% (bez lasów 34,28%).

Na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego
zagospodarowania przestrzennego.

obowiązują

83

miejscowe

plany

V.4 PROGRAM REWITALIZACJI DLA MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO
DO 2023 ROKU
Program Rewitalizacji dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego do 2023 roku przyjęty został
Uchwałą Nr XXVII/361/16 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, z dnia 26 października 2016
roku, zmieniony uchwałą Nr XXXII/426/17 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, z dnia 25
stycznia 2017 roku oraz zmieniony Uchwałą Nr XLII/549/17 z dnia 30 sierpnia 2017 roku.
Obszar rewitalizacji wyznaczono na terenie ograniczonym:
a) od zachodu — torami kolejowymi,
b) od północy — ulicą Inżynierską, korytem rzeki Strawy i ulicą Litewską,
c) od wschodu — placem Litewskim, ul. M. Curie Skłodowskiej oraz rondem Sulejowskim,
d) od południa — al. Kopernika i al. Piłsudskiego do wiaduktu pod torami.
Zasięg przestrzenny obszaru rewitalizacji ilustruje poniższa mapa.
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Źródło: Program Rewitalizacji dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego do 2023 roku

Wskaźniki wielkościowe obszaru rewitalizacji na tle miasta obrazuje poniższa tabela.
Nazwa
wskaźnika

Piotrków
Trybunalski

Obszar
rewitalizacji

Obszar
jako odsetek miasta

Powierzchnia

6.724 ha

79,5 ha

1,18%

Liczba ludności

72.712

4.825

6,64%

Źródło: Program Rewitalizacji dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego do 2023 roku

Obszar rewitalizacji obejmuje tereny podlegające ochronie konserwatorskiej. Ścisłą ochroną
objęte są tereny, na których znajdują się zespoły i obiekty zabytkowe o wysokich wartościach,
w tym układ przestrzenny Starego Miasta wraz z fragmentami murów obronnych oraz Rynek
Trybunalski wraz z przylegającą zabudową.
Podstawowym celem rewitalizacji jest ograniczenie depopulacji obszaru rewitalizacji poprzez
zatrzymanie dotychczasowych mieszkańców oraz napływ nowych średniozamożnych
mieszkańców do stworzonego na ten cel zasobu mieszkaniowego. Pozwoli to na zwiększenie
popytu w dzielnicy, co będzie miało wpływ na ożywienie handlu i usług oraz stworzenie
nowych miejsc pracy.

37 | S t r o n a

Cele rewitalizacji obrazuje poniższa tabela.
Cele ogólne
Sfera

- kierunki
działań

Cele szczegółowe

Projekty rewitalizacyjne

wzrost liczby
mieszkańców;

Tworzenie zasobu lokali
komunalnych;

wzrost liczby lokali
komunalnych;

Rewitalizacja terenów Podzamcza –
„Młode Stare Miasto” Piotrkowie
Trybunalskim;
Budowa osiedlowej sieci cieplnej
w pl. Kościuszki, od pl.
Niepodległości do ul. Szewskiej;

(S)
SPOŁECZNA

poprawa
spadek bezrobocia;
warunków
spadek liczby osób
życia
mieszkańców; korzystających z pomocy
socjalnej;

(T)
TECHNICZNA

Aktywni Razem;

stworzenie właściwych
warunków do rozwoju
dzieci i młodzieży;

Dzieciństwo warte wspomnień;

poprawa stanu
technicznego
komunalnych zasobów
mieszkaniowych;

Tworzenie zasobu lokali
komunalnych;

rozbudowana sieć
kanalizacji wodnej,
sanitarnej i deszczowej;
poprawa stanu
technicznego ciągów
pieszych i dróg;
urządzenie terenów
zielonych oraz miejsc
wypoczynku i rekreacji;
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Utworzenie Centrum Integracji
Społecznej;

podniesienie kwalifikacji
zawodowych
bezrobotnych
mieszkańców obszaru;

dobrze rozwinięta sieć
ciepłownicza;
podniesienie
jakości
infrastruktury
miejskiej;

Utworzenie Klubu Integracji
Społecznej;

Muzeum Historii Edukacji;
Kolorowa ulica;

Centrum Edukacji Kulturalnej (CEK)
w Piotrkowie Trybunalskim;

Rewitalizacja terenów Podzamcza –
„Młode Stare Miasto” Piotrkowie
Trybunalskim;
Budowa osiedlowej sieci cieplnej
w Placu Kościuszki, od Placu
Niepodległości do ul. Szewskiej;

wzrost aktywności
gospodarczej
mieszkańców;

Utworzenie Klubu Integracji
Społecznej;
Utworzenie Centrum Integracji
Społecznej;
Aktywni Razem;
Centrum Edukacji Kulturalnej (CEK)

wzrost liczby lokali na
potrzeby prowadzenia
działalności gospodarczej;
zwiększenie
atrakcyjności
GOSPODARCZA inwestycyjnej
obszaru;
(G)

Tworzenie zasobu lokali
komunalnych;
Rewitalizacja terenów Podzamcza –
„Młode Stare Miasto” Piotrkowie
Trybunalskim;
Muzeum Historii Edukacji;
Trzy Wieże;

wzrost liczby produktów
turystycznych w wyniku
przywrócenia walorów
środowiskowo –
kulturowych obszaru;

Muzeum Historii Edukacji;
Renesansowy Piotrków;
Old Town Jazz;
Miasto Piwowarów;
Trzy Wieże;
Remont konserwatorskobudowlany XIV-wiecznego kościoła
parafialnego pw. św. Jakuba.

Źródło: Program Rewitalizacji dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego do 2023 roku

Wskaźniki realizacji Programu Rewitalizacji dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego do 2023
roku. Program zakłada realizację 17 podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych:
LP.

Nazwa projektu

Nazwa jednostki realizującej
projekt

Okres
realizacji

1

Rewitalizacja terenów Podzamcza – „MŁODE
STARE MIASTO” w Piotrkowie Trybunalskim

Miasto Piotrków Trybunalski,
Województwo Łódzkie

2016-2020

2

Utworzenie Klubu Integracji Społecznej (KIS)

PSRPiIE "EURO-CENTRUM"
oraz Partnerzy (MOPR, MOK,
OSiR, Policja, itp.)

2017-2023

3

Utworzenie Centrum Integracji Społecznej
(CIS)

Stowarzyszenie Przyjaciół
Dzieci i Młodzieży HARC

2017-2018

4

Kolorowa Ulica

MOPR

2017
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5

Aktywni Razem

PUP, MOPR, Urząd Miasta
oraz Partnerzy wybrani
w drodze konkursów ofert

2016-2023

6

Muzeum Historii Edukacji (MHE)

Urząd Miasta (CIT), I LO im.
B. Chrobrego, Muzeum

2017-2023

7

Trzy Wieże

Urząd Miasta, Klasztor oo.
Bernardynów, Parafia św.
Jakuba, I LO im. B.
Chrobrego, Muzeum

2016-2023

8

Renesansowy Piotrków

Piotrkowskie Bractwo
Akademickie im. Zygmunta I
Starego

2016-2023

9

Zachowanie dziedzictwa kulturowego
województwa łódzkiego poprzez remont
konserwatorsko-budowlany XIV-wiecznego
kościoła parafialnego pw. św. Jakuba w
Piotrkowie Trybunalskim wraz z
zagospodarowaniem terenu przykościelnego

Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Jakuba Apostoła
„FARA”

2017-2023

10

Zachowanie wielonarodowego dziedzictwa
kulturowego województwa łódzkiego poprzez
remont konserwatorsko-budowlany i
adaptacje na potrzeby turys-tyczne/ usługowe/
kulturalne/ naukowe (specjalistyczna
biblioteka krajoznawcza) XIII cerkwi
prawosławnych Greków położonej przy pl.
Czarnieckiego 10

Oddział Polskiego
Towarzystwa TurystycznoKrajoznawczego im, Michała
Rawity Witanowskiego w
Piotrkowie Trybunalskim;

2017-2023

11

Centrum Edukacji Kulturalnej (CEK)

Fundacja „Warto Się Uczyć”
z/s w Przedborzu

2018-2020

12

Dzieciństwo Warte Wspomnień

MOPR, 3 szkoły
podstawowe, 1 gimnazjum

2016

13

Tworzenie zasobu lokali komunalnych

Urząd Miasta, TBS Sp. z o.o.

2017-2018

14

Kompleksowa rewitalizacja nieruchomości
poszpitalnej położonej przy Placu
Pofranciszkańskim w Piotrkowie Trybunalskim

Zarząd Nieruchomości
Województwa Łódzkiego,
działający w imieniu
Województwa Łódzkiego

2017

15

Budowa osiedlowej sieci cieplnej w Pl.
Kościuszki, od pl. Niepodległości do ul.
Szewskiej

Urząd Miasta

2016

16

Miasto Piwowarów

CIT, Loża Kulturalna Stare
Miasto, PTTK Piotrków T.

2016-2023

17

OLD TOWN JAZZ

Loża Kulturalna Stare Miasto,
Stowarzyszenie Old Town
Jazz

2016-2023

Źródło: Opracowanie własne Biura Partnerstwa i Funduszy
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Realizacja przedsięwzięć rewitalizacyjnych przedstawia się następująco:
1. Rewitalizacja terenów Podzamcza – „MŁODE STARE MIASTO” w Piotrkowie
Trybunalskim:
Projekt partnerski (umowa o partnerstwie z dnia 16 lutego 2017 roku), realizowany przez
Miasto Piotrków Trybunalski wraz z Województwem Łódzkim.
A. Miasto Piotrków Trybunalski wykonało:
1. Remont części wspólnych budynków i zagospodarowanie podwórek przy ul. Garncarskiej
4, Zamurowej 16 i Starowarszawskiej 5 – W 2020 r. oddano do użytku budynek przy ul.
Garncarskiej 4, natomiast prace przy remoncie budynków przy ul. Zamurowej 16
i Starowarszawskiej 5 zakończono w marcu 2021 r.
2. Remont części wspólnych budynków i zagospodarowanie podwórza przy ul. Wojska
Polskiego 29/31 wraz z remontem zabytkowej bramy poczty konnej – zakończono IV kw.
2020r.
3. Remont zabytkowej klatki schodowej w budynku i zagospodarowanie podwórza przy
Rynek Trybunalski 2 – zakończono III kw.2020r.
4. Remont budynku przy ul. Rycerskiej 11 (wraz z doprowadzeniem ciepłociągu)
i zagospodarowanie podwórza – zakończono III kw. 2020r.
5. Remont budynku i zagospodarowanie podwórza przy ul. Zamurowej 1 - zakończono III kw.
2020r.
6. Remont budynku, doprowadzenie ciepła i zagospodarowanie podwórza przy
ul. Garncarskiej 13 - zakończono III kw. 2020r.
7. Remont części wspólnych budynku i przystosowanie parteru na cele społeczne przy
ul. Starowarszawskiej 6 - zakończono III kw. 2020r.
8. Remont części wspólnych budynku przy ul. Zamurowej 10 - zakończono - marzec 2021 r.
9. Rewitalizacja Placu Zamkowego - zakończono w 2016r.
10. Rewitalizacja Placu Niepodległości wraz z przedmurzem i iluminacją – zadanie zakończono
IV kw. 2019r.
11. Przebudowa ulicy Garncarskiej z budową ciepłociągu - zakończono w 2017r.
12. Przebudowa ulicy Pereca – zadanie zakończono III kw. 2020r.
B. Województwo Łódzkie wykonało kompleksową rewitalizację nieruchomości poszpitalnej
położonej przy Placu Pofranciszkańskim w Piotrkowie Trybunalskim (zadanie Województwa
Łódzkiego) - 03.08.2020 r. dokonano ostatecznego odbioru inwestycji oraz przekazano
nieruchomość użytkownikom, tj.:
− Bibliotekę Pedagogiczną w Piotrkowie Trybunalskim (parter i I piętro),
− Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Oddział w Piotrkowie
Trybunalskim (parter i I piętro),
− Wojewódzkie Biuro Geodezji (poddasze),
− Rejon Dróg Wojewódzkich (poddasze),
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− Regionalny Ośrodek Adopcyjny w Łodzi, filia w Piotrkowie Trybunalskim
(poddasze).
W ramach promocji projektu, na bieżąco informowano o pracach wykonywanych w ramach
projektu na stronie internetowej Miasta oraz w wywiadach prasowych i radiowych.
Koszt realizacji projektu obrazuje poniższa tabela:
Jednostka realizująca projekt

Wartość zaawansowanych
prac w zł

w tym: dofinansowanie ze
środków UE i Budżetu Państwa
w zł, wg końcowego wniosku
o płatność

Miasto Piotrków Trybunalski - Lider

21.306.927,23

16.070.255,35

Województwo Łódzkie - Partner

6.860.378,45

4.953.730,41

Razem:

28.167.305,68

21.023.985,76

2. Renesansowy Piotrków - Piotrkowskie Bractwo Akademickie im. Zygmunta I Starego:
Bractwo zorganizowało:
− wykład online „Traktat ryski i jego skutki”,
− wystawę „Życie na kartki, kartki na życie”,
− promocję książki Artura Wolskiego „Konfederacja Polski Niepodległej 1979-2003.
Studium z dziejów struktur i myśli politycznej”,
− cykliczne warsztaty „Marcepany Króla Zygmunta”.
Ponadto, Bractwo podejmuje starania w celu pozyskania środków finansowych na
doposażenie lokalu przy ul. Grockiej 1, gdzie m.in. odbywają się wykłady otwarte: Grodzkie
spotkania z historią oraz warsztaty marcepanowe.
Wskaźniki osiągnięte w wyniku realizacji Programu obrazuje poniższa tabela:
Lp.

Nazwa wskaźnika

Jm.

Plan

Wykonanie

%

1

Budynki publiczne lub komercyjne wybudowane
lub wyremontowane na obszarach miejskich
Długość przebudowanych dróg gminnych
Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb
osób niepełnosprawnych
Liczba wspartych obiektów infrastruktury
zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach
Liczba zabytków nieruchomych objętych
wsparciem
Otwarta przestrzeń utworzona lub
rekultywowana na obszarach miejskich
Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją
Wyremontowane budynki mieszkalne na
obszarach miejskich

m2

1 405,00

1 405,00

100,00

km
szt.

0,82
5,00

0,82
5,00

100,00
100,00

szt.

16,00

16,00

100,00

szt.

6,00

4,00

83,33

m2

8 843,00

8 843,00

100,00

ha

9,46
126,00

9,46
126,00

100,00
100,00

2
3
4
5
6
7
8
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jednostki
mieszkalne

9

10
11
12
13

14
15

Nowe lokale komunalne, w tym:
dostosowane do potrzeb osób
niepełnosprawnych
Nadanie nowych funkcji obiektom
Utrzymanie/utworzenie miejsc pracy na
obszarze rewitalizowanym
Podłączenie budynków do miejskiej sieci
ciepłowniczej
Podniesienie kompetencji wychowawczych
i świadomości rodzicielskiej oraz poprawa
jakości relacji
Zaspokojenie potrzeb rozwojowych,
emocjonalnych i społecznych dzieci i młodzieży

szt.
szt.

15,00
3,00

15,00
3,00

100,00
100,00

szt.
szt.

5,00
7

5,00
2

100,00
28,57

kpl.

2,00

2,00

100,00

rodzina

40

130

325

osoba

80

1 327

1 658,75

280

0

0

25,00
5,00

99,00
8,45

395,00
169,10

Integracja społeczno-zawodowa osób
osoba
bezrobotnych
16 Wzrost liczby turystów
%
17 Wzrost liczby imprez kulturalnych
%
Źródło: Opracowanie własne Biura Partnerstwa i Funduszy

Poza przedsięwzięciami podstawowymi, realizowany jest również projekt cykliczny pn.
Konkurs Nowa Elewacja. W 2021 roku Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 268 z 12.08.2020r.
ogłoszony został Konkurs "Nowa Elewacja 2020". Rozstrzygnięcie Konkursu i rozdanie nagród
odbyło się 18.06.2021 r. Przyznano następujące nagrody:
− II nagroda – dla Budynku przy ul. Belzackiej 14 / Zjazdowa 1,
− dwie nagrody III – dla: Budynku przy Alejach 3-go Maja 11 i Budynku przy ul.
Słowackiego 44 w podwórku.
Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 216 z 28.07.2021 r. ogłoszony został Konkurs "Nowa
Elewacja 2021".

Fot. Belzackiej 14 / Zjazdowa 1– II Nagroda w konkursie „Nowa Elewacja 2020”
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Zbiorczy Raport z realizacji Programu Rewitalizacji dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego do
2023 roku w 2021 roku, przyjęty został na XLIX Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
w dniu 30 marca 2022 roku.

V.5 GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI MIASTA PIOTRKOWA
TRYBUNALSKIEGO NA LATA 2020 – 2023
Gminny program opieki nad zabytkami Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2020 - 2023
przyjęty został uchwałą nr XXI/325/20 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 maja
2020 r. Jego treść dostępna jest na stronie internetowej Miasta www.piotrkow.pl w Biuletynie
Informacji Publicznej w zakładce „Prawo lokalne” – „Programy i strategie”, bądź bezpośrednio
w Elektronicznym Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego za rok 2020 pod pozycją nr
3637 (DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2020.3637 Ogłoszony: 2020-06-24).
Gminny Program opieki nad zabytkami opracowany został w celu odpowiedniego
kształtowania sfery dziedzictwa kulturowego i eksponowania wysokich walorów kulturowych
miasta, co wpływa na upowszechnianie wiedzy o zabytkach, zacieśnianie więzi lokalnych,
podtrzymywanie tradycji i podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu.
Zakładanym efektem realizacji programu jest poprawa stanu obiektów ujętych w gminnej
ewidencji zabytków, podniesienie ich rangi oraz kształtowanie produktów regionalnych
i wzmocnienie tradycji etnograficznych, co z kolei wpływa na aktywizację mieszkańców
w działaniach na rzecz zachowania regionalnego dziedzictwa.
Gminny program opieki nad zabytkami Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2020 – 2023
stanowi ważny element polityki samorządowej, pozwalający na podejmowanie
zaplanowanych działań dotyczących inicjowania, wspierania, koordynowania badań i prac
z dziedziny ochrony zabytków i krajobrazu kulturowego oraz upowszechniania i promowania
dziedzictwa kulturowego. Jako materiał bazowy może być wykorzystywany przez środowiska
badawcze i naukowe, właścicieli i posiadaczy obiektów zabytkowych oraz osoby
zainteresowane kulturą i dziedzictwem kulturowym. Opracowanie służy rozwojowi miasta
poprzez dążenie do poprawy stanu zachowania zabytków, eksponowania walorów krajobrazu
kulturowego, wykorzystania zabytków na potrzeby społeczne, gospodarcze i edukacyjne.
W Gminnym programie opieki nad zabytkami Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2020 –
2023 wskazane zostały działania dążące do poprawy stanu zabytków, ich adaptacji
i rewaloryzacji oraz zwiększenia dostępności do nich mieszkańców i turystów. Dokument
uwzględnia uwarunkowania prawne, zewnętrzne oraz wewnętrzne w zakresie ochrony
materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Realizacja celów zawartych
w Gminnym programie opieki nad zabytkami Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ma na celu
poprawę w lokalnej społeczności świadomości wspólnoty kulturowej, wzmocnienie lokalnych
wartości oraz wspólnych korzeni.
Gminny program opieki nad zabytkami realizowany jest w Piotrkowie Trybunalskim między
innymi przez biura i referaty Urzędu Miasta, Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp.
z o.o., Centrum Informacji Turystycznej, oraz Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim.
Oto najważniejsze zadania zrealizowane w roku 2021 w ramach przyjętego Programu:
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I. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. wykonało następujące prace:
1. Remonty dachów budynków: przy Placu Czarnieckiego 8 - oficyny, Rynek Trybunalski
4, Wojska Polskiego 44 – komórki, Zamurowa 11, Zamurowa 4.
2. Przebudowy budynków przy ul. Starowarszawskiej 5 i Zamurowej 16.
3. Remont stropów i elewacji oraz przystosowanie trzech lokali na mieszkalne –
ul. Zamurowa 10.
4. Remonty i wzmocnienia stropów w budynku przy Placu Niepodległości 4.
5. Budowa komórek przy ul. Jerozolimskiej 17.
6. Adaptacja oficyny budynku mieszkalnego przy ul. Starowarszawskiej 6 na komórki.
7. Kompleksowe remonty lokali mieszkalnych – 16 lokali.
8. Wyposażenie lokali w centralne ogrzewanie – 15 lokali.
9. Wymiana stolarki drzwiowej – 8 lokali.
10. Wymiana stolarki okiennej – 12 lokali.
11. Wymiana instalacji elektrycznej – 9 lokali.
12. W budynku położonym przy ul. Rynek Trybunalski 5 / Plac Czarnieckiego 1 (budynek
będący własnością TBS Sp. z o.o.) wykonano zagospodarowanie terenu działki oraz
przyłącze kanalizacji deszczowej dla potrzeb odwodnienia terenu posesji.
II. „Ochrona i konserwacja obiektów sakralnych wpisanych do rejestru zabytków”
W ramach zadania, w wyniku otwartego konkursu ofert, dotację z budżetu miasta
w wysokości 175.000,00 zł rozdzielono na 6 podmiotów. Wszystkie zadania zostały
w 100% zrealizowane (dotacje zostały w całości wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem).
III. „Koordynacja oraz nadzór merytoryczny i finansowy nad ochroną i konserwacją zabytków”
W roku 2021 Miasto zleciło Muzeum realizację zadań z zakresu prac konserwatorskich
i porządkowych prowadzonych na zabytkowych cmentarzach w Piotrkowie Trybunalskim.
Dnia 9 września 2021 roku została zawarta umowa dotycząca przyznania dotacji celowej na
kwotę 12.000,00 zł. Muzeum z przyznanej dotacji wykorzystało kwotę 4.620,10 zł na
realizację następującego zadania z zakresu konserwacji zabytków: „Renowacja elewacji
kaplicy pogrzebowej na cmentarzu prawosławnym w Piotrkowie Trybunalskim – założenie
tynków renowacyjnych na zasolonych ścianach od strony Alei Cmentarnych”.
IV. Biuro Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta:
W ramach zadania: „Przeprowadzenie prac rewaloryzacyjnych zabytkowych układów
zieleni z terenu miasta, po zamieszczeniu na krajowej liście obszarów przeznaczonych do
rewaloryzacji” w roku 2021 przeprowadzono:


rewaloryzację Parku Belzackiego (trwa realizacja inwestycji);
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remont murów obronnych przy Placu Niepodległości (realizacja inwestycji została
zakończona i odebrana protokołem odbioru z dnia 16.12.2021 r.).

V. Centrum Informacji Turystycznej:
W ramach działania „Zachowanie ciągłości cennych wartości dziedzictwa kulturowego”,
zadania: „Promowanie obiektów reprezentatywnych”: zorganizowano 22 spacery
tematyczne.
W ramach działania „Kreowanie poczucia tożsamości regionalnej”: oprócz organizacji
cyklicznych spacerów po Piotrkowie Trybunalskim szlakami zabytków, zorganizowano
2 rajdy z PTTK oraz 9 wycieczek online.
W ramach działania „Rozwój turystyki kulturowej w oparciu o walory kulturowe
i historię obszaru” Centrum Informacji Turystycznej stworzyło między innymi
bezobsługowe gry miejskie typu „Questing”, organizowało wykłady, warsztaty oraz
prelekcje mające na celu przybliżenie historii miasta, prowadziło sprzedaż pamiątek,
gadżetów oraz wydawnictw związanych z historią Miasta i regionu.
VI. Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska:
W ramach zadania „Rewitalizacja terenów Podzamcza – Młode Stare Miasto
w Piotrkowie Trybunalskim” w dniu 07.07.2021 r. podpisano umowę na wykonanie
koncepcji architektoniczno-urbanistycznej oraz dokumentacji projektowo - kosztorysowej
dot. zabudowy kwartału ulic Starowarszawska 9,11,13,15/ Garncarska 14,16 w Piotrkowie
Trybunalskim. Umowa jest w trakcie realizacji.
Poza tym w roku 2021 wykonano prace remontowo – renowacyjne na obiektach:
1. Cmentarz wojenny z I i II Wojny Światowej przy ulicy Partyzantów 1a:
− kompleksowy remont dwóch słupków ogrodzenia cmentarza wojennego,
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− wykonanie wraz z montażem/naprawą polegającą na uzupełnieniu braków,
sklejeniu popękanych fragmentów trzech krzyży z piaskowca na wzór istniejących
na trzech mogiłach poległych żołnierzy,
− wycinka suchego świerka na terenie cmentarza.
2. Cmentarz Rzymskokatolicki przy ulicy Partyzantów 1:
− wykonanie siedmiu nagrobków
− wykonanie nagrobka ku czci czterech poległych żołnierzy Armii Krajowej,
− Wykonanie nagrobka na mogile indywidualnej śp. Zbigniewa Młynarczyka – oficera
WP z 1939 r.
3. Cmentarz Żydowski przy ulicy Spacerowej:
Prace polegające na wymianie zniszczonego krawężnika na nowy granitowy o łącznej
długości około 70 metrów w otoczeniu dwóch mogił zbiorowych ofiar II Wojny
Światowej.
4. Prace polegające na bieżącym utrzymaniu i konserwacji wszystkich obiektów
grobownictwa na terenie miasta zapewniające estetyczny wygląd obiektów.
VII.

Referat Kultury, Sportu i Promocji Miasta:

Zorganizowano 6 imprez upamiętniających ważne wydarzenia historyczne i święta
państwowe, współorganizowano wspólnie z organizacjami pozarządowymi 3 cykliczne
imprezy kulturalne oraz współorganizowano 9 wydarzeń kulturalnych. Wszystkie
wydarzenia organizowane były w okresie panującej pandemii, w związku z powyższym,
charakter, zasięg i przebieg podporządkowane były obowiązującymi w danym czasie
rozporządzeniom i zaleceniom dotyczącym zasad organizacji takich wydarzeń.
VIII. Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim:
Muzeum zorganizowało szereg wystaw stałych, czasowych i plenerowych, koncertów,
konferencji, wykładów, prelekcji, spotkań i szkoleń, targów, festynów
i spotkań plenerowych. Przy wykorzystaniu dotacji celowej od Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego realizowało zadania z zakresu konserwacji obiektów na zabytkowych
piotrkowskich cmentarzach.

V.6 PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY
1. Wielkość zasobu mieszkaniowego.
Według stanu na dzień 31.12.2021 r. Miasto Piotrków Trybunalski posiada 275 budynków
mieszkalnych z 2.393 lokalami mieszkalnymi. Ponadto Miasto posiada 1.195 lokali
mieszkalnych w 113 budynkach stanowiących własność wspólnot mieszkaniowych, w których
Miasto posiada udziały w nieruchomości wspólnej.
Łącznie na zasób mieszkaniowy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego składa się 3.588 lokali
mieszkalnych. W 2021 roku budynki przy ul. Pereca 8, 1-go Maja 17a, Jerozolimska 12 oraz
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Pereca 6 zostały wyłączone z użytkowania. Ogólnie w istniejącym zasobie mieszkaniowym,
z uwagi na zły stan techniczny 13 budynków ze 105 jest niezamieszkałych.
W lipcu 2021 r. z po kapitalnym remoncie w budynku przy ul. Zamurowej 10 utworzone zostały
3 lokale mieszkalne o łącznej pow. 150,79 m2 (wcześniej był to budynek tylko z lokalami
użytkowymi). W związku z prowadzonymi postepowaniami sądowymi gmina Miasto na skutek
zasiedzenia w 2021 r. stała się właścicielem nieruchomości przy ul. Wojska Polskiego 79.
Miasto Piotrków Trybunalski jest posiadaczem samoistnym ½ części nieruchomości przy
ul. Wojska Polskiego 62 na skutek ujawnienia się współwłaściciela.
Na rzecz najemców w 2021 r. sprzedano 67 lokali mieszkalnych w budynkach WM. Pozostały
zasób mieszkaniowy zmniejszył się o 13 lokali.
2. Potrzeby mieszkaniowe.
W 2021 r. zagospodarowano 109 lokali zwolnionych do zasiedlenia (zgon najemcy,
opuszczenie lokalu, pozostające w oczekiwaniu na remont oraz nowo wybudowane), w tym:
38 na lokale zamienne, 43 na lokale mieszkalne i 22 na lokale socjalne. Zawarto również
6 umów na lokale w wyniku zamiany na polepszenie warunków mieszkaniowych.
Na dzień 31.12.2021 r. na lokale zamienne oczekiwało 48 osób, na lokale mieszkalne 130 osób,
na lokale socjalne 346 osób, tj. łącznie 524 osoby.
3. Procedury windykacyjne.
Procedury windykacyjne prowadzone w 2021 r.: 639 wezwań do zapłaty, 170 ugody na spłatę
ratalną, 67 wypowiedzeń umów najmu z tyt. zadłużenia, 20 wycofane wypowiedzenia po
spłacie zadłużenia, 31 sprawy skierowane do sądu o eksmisję z lokalu dłużników, 70 sprawy
skierowane do sądu o zapłatę czynsz +woda, 129 wezwania ws. bezumownie zajmowanego
lokalu.
Do Biuro Zamiany Mieszkań w TBS Sp. z o.o. w 2021 roku wpłynęły 32 wnioski o zamianę lokalu
mieszkalnego. Przeprowadzono 10 zamian lokali, w tym 3 ze spłatą zadłużenia na kwotę
27.622,28 zł.
4. Inwestycje, polityka remontowa.
Na remonty zasobów mieszkaniowych w 2021 r. przeznaczono z budżetu Miasta 2.215.530,69
zł , w tym m.in. :
− remonty klatek schodowych w budynkach przy ul. Sulejowskiej 35 i 37 – 147.869,81 zł,
− remonty dachów 5 budynków mieszkalnych oraz 2 budynków gospodarczych –
256.852,92 zł.
Na modernizacje zasobów mieszkaniowych w 2021 r. przeznaczono 4.069.169,24 zł, w tym
m.in.:
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− modernizacja siedmiu lokali mieszkalnych w budynkach przy ul. : Sulejowskiej 25,
Sulejowskiej 29, Sulejowskiej 29A, Sulejowskiej 37 i Sulejowskiej 53 na kwotę 532.875,07
zł (z czego 394.722,28 zł finansowego wsparcia przez Bank Gospodarstwa Krajowego),
− wymiana stropów w budynku przy ul. Północnej 7 wraz z remontem i modernizacją lokali
mieszkalnych – 368.097,78 zł,
− w lokalach mieszkalnych: wykonywanie instalacji c.o. z pieców gazowych, piecokuchni,
roboty kominiarskie, wymiany stolarki okiennej, wydzielanie pomieszczeń łazienek i wc,
remonty lokali mieszkalnych, obejmujących roboty modernizacyjne. Wykonywano
instalacje domofonowe w budynkach.
Na inne zadania inwestycyjne w 2021 r. przeznaczono z budżetu Miasta 356.797,98 zł, z czego:
− Wykonanie obudowy pojemników na odpady komunalne (Słowackiego 57, Wojska
Polskiego 3) – 47.978,87 zł,
− Utwardzenie podwórzy wraz z wykonaniem dokumentacji (Słowackiego 57 - wykonanie
chodnika, Mickiewicza 27 - utwardzenie terenu posesji) – 109.370,59 zł.
− Budowa komórek lokatorskich przy ul. Jerozolimskiej 17 – 199.448,52.
Rozbiórki budynków – 78.066,72 zł (zabezpieczenia budynków wyłączonych z użytkowania).
5. Zasady polityki czynszowej.
Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego od 1 sierpnia 2019 r.
stawka bazowa czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego wynosi – 4,10 zł
oraz za najem socjalny lokalu i tymczasowego pomieszczenia wynosi 0,93 zł/ m2. Najwyższa
stawka czynszu wynosi 6,36 zł/m2, najniższa – 1,85 zł/m2.
Dla lokali mieszkalnych w budynkach przy ul. Zamurowej 3 ustalono stawkę czynszu
w wysokości 8,60 zł/m2. Dla wybudowanego w 2018 r. budynku przy ul. Garncarskiej 6-8
stawka czynszu wynosi 8,30 zł/m2. Po przeprowadzeniu w 2020 r. kapitalnego remontu
budynku przy ul. Garncarskiej 4 ustalono stawkę czynszu dla lokali mieszkalnych w wysokości
9,05 zł/m2 oraz dla budynków przy ul. Starowarszawskiej 5 i ul. Zamurowej 16 w wysokości
9,29 zł/m2.

V.7 PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI MIASTA I SKARBU
PAŃSTWA
Łączna powierzchnia zasobu to 3.227,1574 ha. Największy obszar zajmują grunty Skarbu
Państwa – 2.304,3994 ha, które jednak w większości są rozdysponowane tzn. oddane w zarząd
m.in. Lasom Państwowym, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad czy państwowym
osobom prawnym.
Grunty Skarbu Państwa zajęte pod wody płynące zajmują 9,8580 ha, oddane w zarząd Lasom
Państwowym 1415,9023 ha, zajęte pod drogi krajowe 198,1482 ha, wchodzące w skład zasobu
Agencji Nieruchomości Rolnych 3,9845 ha.
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Grunty o łącznej powierzchni 327,4961ha zostały przekazane użytkowanie wieczyste
natomiast grunty o powierzchni 0,0022 ha stanowią przedmiot użytkowania wieczystego
Skarbu Państwa. Zasób powiatowy obejmuje 104.2070 ha i w większości jest rozdysponowany
poprzez oddanie w zarząd oraz użytkowanie różnym instytucjom oraz przekazany w
użytkowanie wieczyste – powierzchnia 0,0310 ha.
Gminny zasób ma powierzchnię 818,5510 ha. Grunty te stanowią m.in. przedmiot
użytkowania przede wszystkim rodzinnych ogrodów działkowych (nieodpłatnie) oraz w
oddane są w zarząd przedszkolom, szkołom podstawowym oraz Ośrodkowi Sportu i Rekreacji
a także Zarządowi Dróg i Utrzymania Miasta (działki znajdujące się w pasach drogowych)
również nieodpłatnie.
Grunt o łącznej powierzchni 98,9224 ha zostały przekazane użytkowanie wieczyste natomiast
grunty o powierzchni 4,1332 ha stanowią przedmiot użytkowania wieczystego Gminy.
Szczegółowe zestawienie zasobu gruntów z rozbiciem na poszczególne struktury ze
wskazaniem ich powierzchni.
WŁASNOŚĆ

SKARB
PAŃSTWA

MIASTO
PIOTRKÓW
TRYBUNALSKI
MIASTO NA
PRAWACH
POWIATU

GMINA
MIASTO
PIOTRKÓW
TRYBUNALSKI

RODZAJ POSIADANIA
Przekazanie w zarząd Lasom Państwowym
Zajęte pod drogi krajowe
Zajęte pod wody płynące
Wchodzące w skład zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych
Nieruchomości gospodarowane przez Prezydenta Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego
Przekazane w użytkowanie wieczyste
W użytkowaniu wieczystym Skarbu Państwa
OGÓŁEM GRUNTY SKARBU PAŃSTWA
Nieruchomości gospodarowane przez Prezydenta Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego
Przekazane w użytkowanie wieczyste
OGÓŁEM GRUNTY POWIATU
Razem powierzchnia nieruchomości z wyłączeniem gruntów
przekazanych w użytkowanie wieczyste
Przekazane w użytkowanie wieczyste
W użytkowaniu wieczystym Gminy
OGÓŁEM GRUNTY GMINY
ZASÓB OGÓŁEM

POWIERZCHNIA (ha)
1.415,9023
198,1482
9,8580
3,9845
349,0081
327,4961
0,0022
2.304,3994
104,1760

0,0310
104,2070
715,4954
98,9224
4,1332
818,5510
3.227,1574

Pozyskiwanie nieruchomości do zasobu odbywa się poprzez:
1. Nabywanie nieruchomości w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. –
Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, w trybie
przepisów art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, w
trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz w drodze umów

S t r o n a | 50

cywilno–prawnych pomiędzy stronami w odniesieniu do działek, które w planach
zagospodarowania przestrzennego przewidziane są pod drogi publiczne.
2. Nabywanie nieruchomości, które w planach zagospodarowania przestrzennego
przewidziane są na cele budownictwa mieszkaniowego, cele inwestycyjne, jak również
te, które położone są w bezpośrednim sąsiedztwie terenów gminnych i w przyszłości
mogą stworzyć kompleks gruntów niezbędnych do celów realizacji przyszłych zadań
przez gminę.
3. Nabywanie gruntów Skarbu Państwa, wobec których nadal trwa proces komunalizacji.
Ponadto nieruchomości z zasobu są zbywane:
1. w drodze przetargów nieograniczonych celem pozyskania środków finansowych dla
realizacji zadań własnych Miasta.
2. w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania
nieruchomości przyległych po złożeniu wniosku przez osoby zainteresowane
3. poprzez zbycie na własność na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych.
Kontrola nad zasobem odbywa się poprzez:
1. Kontrolę terenów będących przedmiotem dzierżawy pod kątem zgodności
zagospodarowania z warunkami umowy.
2. Przeprowadzenie wizji w terenie w celu uregulowania prawa do korzystania
z bezumownie zajętych nieruchomości wchodzących w skład zasobu.
Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości położonych na terenie miasta Piotrkowa
Trybunalskiego na lata 2021-2023 został przyjęty Zarządzeniem nr 112 z dnia 5 maja 2021 r.
Plan wykorzystania powiatowego zasobu nieruchomości położonych na terenie miasta
Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2021-2023 został przyjęty Zarządzeniem nr 111 z dnia 5 maja
2021 r. Zmniejszyła się powierzchnia nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste
zarówno tych stanowiących własność Skarbu Państwa jak i Gminy z uwagi na realizację
przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego
gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
Podana powierzchnia nieruchomości Skarbu Państwa i Gminy oddanych w użytkowanie
wieczyste, dotyczy nieruchomości, będących przedmiotem użytkowania wieczystego
ustanowionego na cele mieszkaniowe i na pozostałe cele tj.: garaże, tereny przemysłowe
(prowadzona działalność gospodarcza).
W 2021 roku przygotowano do sprzedaży 48 ofert inwestycyjnych, z tego w wyniku
przeprowadzonych przetargów sprzedano prawo własności 16 nieruchomości położonych
przy:
− ul. Marii Skłodowskiej –Curie 26/28/ul. Bugajskiej 1/3 o powierzchni 0,1367 ha,
− ul. Prostej 198/200 o powierzchni 0,1790 ha,
− ul. Spacerowej 141/143 o powierzchni 0,2174 ha,
− ul. Goździków o powierzchni 0,1232 ha,
− ul. Goździków o powierzchni 0,1050 ha,
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− ul. Goździków o powierzchni 0,1055 ha,
− ul. Goździków o powierzchni 0,1014 ha,
− ul. Kajakowej o powierzchni 0,1007 ha,
− ul. Rolniczej o powierzchni 0,0967 ha,
− ul. Rolniczej o powierzchni 0,0967 ha,
− ul. Rolniczej o powierzchni 0,0966 ha,
− ul. Rolniczej o powierzchni 0,0967 ha,
− ul. Rolniczej o powierzchni 0,0959 ha,
− ul. Rolniczej o powierzchni 0,0968 ha,
− ul. Rolniczej o powierzchni 0,1026 ha.
− ul. Piwnej o powierzchni 0,0048 ha
Natomiast w trybie bezprzetargowym sprzedano 12 nieruchomości położonych przy:
− ul. Leśnej 22 o powierzchni 0,0169 ha,
− ul. Wiśniowej 6 o powierzchni 0,0394 ha,
− ul. Szkolnej 1 o powierzchni 0,0695 ha,
− ul. Partyzantów 19 C o powierzchni 0,0065 ha,
− ul. Partyzantów 19 o powierzchni 0,0073 ha,
− ul. Jedności Narodowej 42 o powierzchni 0,0012 ha,
− ul. Jedności Narodowej 32 o powierzchni 0,0020 ha,
− ul. Jedności Narodowej o powierzchni 0,0012 ha,
− ul. Jedności Narodowej 42 o powierzchni 0,0050 ha,
− ul. Parafialnej o powierzchni 0,0050 ha,
− ul. Parafialnej o powierzchni 0,0087 ha,
− ul. Parafialnej o powierzchni 0,0054 ha.
Ponadto wydzierżawiono na 10 lat dwie nieruchomości wchodzące w skład Piotrkowskiej
Strefy Aktywności Gospodarczej położone przy:
− ul. Miast Partnerskich o powierzchni 1,2787 ha,
− ul. Sulejowskiej 132 o powierzchni 1,5470 ha.
Wydzierżawiona na 29 lat nieruchomość położoną przy ul. Żeromskiego 20 o powierzchni
0,0500 ha z przeznaczeniem na realizację funkcji gastronomicznej, z dniem 30 listopada
2021 r., na skutek wypowiedzenia złożonego przez dzierżawcę, umowa dzierżawy została
rozwiązana.
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V.8 PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU
ZBIOROWEGO DLA MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO
W dniu 31 stycznia 2019 r. Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przyjęła Uchwałą Nr
IV/41/19 Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2019-2028 (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 6 marca 2019
r., poz. 1250). Dla poprawy czytelności informacji, jego główne założenia wraz ze stopniem
realizacji ujęto w poniższej tabeli:
Wymagana zgodnie z PTZ
treść planu
Sieć komunikacyjna, na
której planowane jest
wykonywanie przewozów o
charakterze użyteczności
publicznej

Ocena i prognoza potrzeb
finansowych

Przyjęte założenia

Stopień i sposób realizacji do
31.12.2021 r.

Na podstawie wyników,
przeprowadzanych przez ZDiUM
badań marketingowych wielkości
popytu, można stwierdzić, że – w
ujęciu sumarycznym – obecna
wielkość podaży usług
przewozowych jest w miarę
dobrze dostosowana do
występującego popytu
efektywnego. Występujące
pojedyncze przypadki
nadmiernego napełnienia, mają
charakter zjawisk dość rzadkich,
związanych z naturalnymi
dziennymi spiętrzeniami wielkości
popytu. Na podstawie obserwacji
zmian w podaży usług
przewozowych piotrkowskiej
komunikacji miejskiej założono, że
w najbliższych latach dalszej
redukcji ulegnie zakres obsługi
miasta przez przewoźników
prywatnych, działających na
własne ryzyko finansowe. Oznacza
to, że planowana sieć
komunikacyjna użyteczności
publicznej (organizowana przez
miasto Piotrków Trybunalski),
powinna wypełniać luki w
obsłudze komunikacyjnej miasta
po ewentualnych likwidacjach linii
przewoźników prywatnych.

Zgodnie z przewidywaniami
przewoźnicy prywatni
zminimalizowali działalność
przewozową do niewielkiej liczby
kursów (zaledwie 22,5 tys.
wozokm rocznie, tj. pojedyncze
kursy w ciągu dnia).

Spadek liczby pasażerów
piotrkowskiej komunikacji
miejskiej determinuje przede
wszystkim:

ZDiUM rozpatrywał wszelkie
zgłaszane uwagi dotyczące
funkcjonowania komunikacji
miejskiej i w miarę możliwości
korygował ofertę przewozową.
Miasto uzyskało dofinansowania
w kwocie przeszło 13 mln zł z
NFOŚiGW w ramach programu
Zielony Transport Publiczny na
zakup autobusów elektrycznych

− zmniejszenie płynności ruchu
drogowego – skutkujące
wydłużeniem się w sposób
znaczący czasu przejazdu
autobusów (m.in. wskutek
przeprowadzonych inwestycji

W 2021 r. dopasowywano rozkład
jazdy autobusów MZK do potrzeb
pasażerów zgłaszanych do ZDiUM.
Korekty dotyczyły zmiany godzin
odjazdów lub zmian przebiegu
wybranych kursów.

53 | S t r o n a

Wymagana zgodnie z PTZ
treść planu

Przyjęte założenia
drogowych uspokajających
ruch i poprawiających jego
bezpieczeństwo);
− tendencje demograficzne –
dalszy spadek liczby
mieszkańców miasta a w
konsekwencji osób uczących
się i studiujących;
− degradację techniczną i
estetyczną taboru – brak
inwestycji w pojazdy
fabrycznie nowe;
− znaczne ograniczenie podaży
usług przez przewoźników
prywatnych i brak
odpowiedniej reakcji
operatora komunalnego w
celu wypełnienia luki po
likwidowanych kursach.

Stopień i sposób realizacji do
31.12.2021 r.
wraz z infrastrukturą do ich
ładowania. Przetarg na zakup 7
autobusów został ogłoszony w
grudniu. Także w grudniu
ogłoszony został przetarg na
zakup 6 autobusów diesla (mild
hybrid). W grudniu został złożony
wniosek do II etapu konkursu ZTP
organizowanego przez NFOŚiGW
o dofinansowanie kolejnych 5
autobusów elektrycznych.
Przez cały rok utrzymana została
taryfa opłat wprowadzona w 2019
r.

Oddziaływanie na popyt wymaga
podjęcia kompleksowych działań,
zarówno w ujęciu funkcjonalnym,
jak i marketingowym. W ujęciu
funkcjonalnym, podejmowane
działania w zakresie kształtowania
oferty przewozowej powinny
obejmować dostosowanie do
potrzeb mieszkańców jej
poszczególnych elementów,
identyfikowanych jako postulaty
przewozowe.
W ujęciu marketingowym, oferta
przewozowa publicznej
komunikacji zbiorowej powinna
stanowić mix pięciu elementów:
usługi przewozowej, ceny,
dystrybucji, promocji i personelu
obsługi pasażera, gwarantujących
jej wysoką jakość.
Przewidywane finansowanie
usług przewozowych
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Finansowanie usług opiera się na
przychodach z biletów oraz
wypłacanej z budżetu miasta
refundacji. Założony do 2019 r.
mechanizm finansowania
komunikacji komunalnej, był
korzystniejszy dla operatora niż
dla gminy, ponieważ zapewniał
operatorowi ryczałtową kwotę
refundacji utraconych
przychodów z tytułu stosowania

Od 1 lutego 2020 r. obowiązuje
umowa wykonawcza, w której
wprowadzono postulowany
system rozliczeń oparty na
dopłacie do wozokilometra
rozkładowego.

Wymagana zgodnie z PTZ
treść planu

Przyjęte założenia

Stopień i sposób realizacji do
31.12.2021 r.

ulg i zwolnień z opłat, niezależną
od liczby realizowanych
wozokilometrów.
Dla gminy korzystniejsze jest
oparcie rozliczeń na dopłacie do
wozokilometra rozkładowego.
Preferencje dotyczące
wyboru rodzaju środków
transportu

Oceniono realizację postulatów
przewozowych w transporcie
publicznym Piotrkowa
Trybunalskiego, m.in.:
bezpośredniości, częstotliwości,
informacji, koszcie, wygody,
rytmiczności. [zalecenia
omówione zostały w punkcie
dotyczącym pożądanego
standardu usług]

[stopień realizacji omówiony
został w punkcie dotyczącym
pożądanego standardu usług]

Zasady organizacji rynku
przewozów

Analiza realizacji funkcji
organizatorskich względem
transportu publicznego w
Piotrkowie Trybunalskim
wskazała, że są one rozproszone
w sposób niegwarantujący
efektywnego zarządzania
transportem publicznym.
Większość funkcji
organizatorskich, wymienionych w
ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r.
o publicznym transporcie
zbiorowym, formalnie przypisana
jest ZDiUM w Piotrkowie
Trybunalskim. Takie rozwiązanie
można by było uznać za właściwe,
pod warunkiem stworzenia w
ramach tej jednostki odrębnego
wydziału o dużym stopniu
samodzielności decyzyjnej i
wyposażeniu w odpowiednie
instrumenty zarządzania oraz
kadry. Głównym celem
organizatora transportu
publicznego powinna być
integracja publicznego transportu
zbiorowego w zakresie
standaryzacji oferty przewozowej,
integracji rozkładów jazdy, a
przede wszystkim integracja
biletowa – wprowadzenie biletu
wspólnego dla całej sieci
komunikacyjnej, niezależnie od
realizatora usługi.

W dniu 1 lutego 2020 r. zawarta
została długoletnia umowa
wykonawcza z MZK.
Z punktu widzenia zabezpieczenia
interesów miasta koniecznym była
zmiana formy rozliczania
pomiędzy organizatorem i
operatorem. Obecnie wysokość
wypłacanej rekompensaty zależna
jest od wielkości zrealizowanej
pracy przewozowej.
Dystrybutorem biletów w imieniu
Miasta (ich emitenta) została
spółka. Przychody ze sprzedaży
trafiają do budżetu Miasta, które
– jako organizator usług – płaci
operatorowi za wykonaną pracę
eksploatacyjną, po
zakontraktowanej stawce za
wozokilometr. Oparcie rozliczeń o
zakontraktowaną do wykonania i
faktycznie wykonaną liczbę
wozokilometrów niesie korzyści
zarówno operatorowi, któremu są
przekazywane środki finansowe za
faktycznie zrealizowaną pracę
eksploatacyjną, jak i
organizatorowi, który może
skuteczniej wpływać na kształt
oferty przewozowej.
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Wymagana zgodnie z PTZ
treść planu
Pożądany standard usług
przewozowych w
przewozach o charakterze
użyteczności publicznej

Przyjęte założenia
− Zapewnienie wszystkich
statystycznie istotnych i
oczekiwanych przez
pasażerów połączeń
bezpośrednich;
− Standardy częstotliwości m.in.
w dniu powszednim do 15 min
w godzinach szczytów
przewozowych dla głównych
linii oraz 30 min w godzinach
szczytów przewozowych dla
linii uzupełniających;
− Zintegrowana informacja o
usługach w Internecie;
− Relacja ceny biletu
okresowego do
jednorazowego: 1:24-28;
− Wprowadzenie biletu 60minutowego i 24-godzinnego;
− Utrzymanie zasady rytmicznej
obsługi głównych ciągów
komunikacyjnych,
realizowanej wspólnie przez
kilka linii – jako nadrzędnej
wytycznej do konstrukcji
rozkładów jazdy, dążenie do
rytmicznych odjazdów także w
ramach każdej z linii;

Stopień i sposób realizacji do
31.12.2021 r.
− Rekonstrukcja w II połowie
2020 r. i stabilizacja sieci
komunikacyjnej i rozkładów
jazdy zapewniająca
oczekiwane przez pasażerów
połączenia bezpośrednie oraz
utrzymująca rytmiczną
obsługę głównych ciągów
komunikacyjnych;
− Funkcjonowanie 7 linii
podstawowych
funkcjonujących z
częstotliwością modułową
wynoszącą 30 minut i 3 linii
uzupełniających kursujących
co 60 minut;
− Funkcjonowanie na stronie
internetowej ZDiUM zakładki
dedykowanej transportowi
zbiorowemu;
− Utrzymanie wprowadzonej w
2019 r. taryfy opłat;
− Realizacja strategii odnowy
taboru MZK poprzez
poszukiwanie zewnętrznych
źródeł dofinansowania.

− Wskaźnik przeciętnego wieku
taboru do 6 lat, dodatkowe
wyposażenie pojazdów,
zapewniające wygodę i
bezpieczeństwo
podróżowania: (klimatyzacja
przestrzeni pasażerskiej,
monitoring przestrzeni
pasażerskiej z rejestracją
obrazu).
System informacji dla
pasażera

− Zintegrowana informacja o
usługach w Internecie oraz na
przystankach;
− Wprowadzenie dynamicznej
informacji na wytypowanych
przystankach węzłowych;
− Zwiększenie zakresu
informacji eksponowanych w
pojazdach – tablice lub
wyświetlacze wewnętrzne z
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Na stronie internetowej Zarządu
Dróg i Utrzymania Miasta
funkcjonuje zakładka dotycząca
transportu zbiorowego (rozkłady
jazdy komunikacji miejskiej oraz
regionalnej, wyszukiwarka
połączeń, informacje dotyczące
taryfy opłat, uprawnień do
przejazdów ulgowych lub
bezpłatnych, a także regulamin

Wymagana zgodnie z PTZ
treść planu

Przyjęte założenia
przebiegiem trasy (kolejne
przystanki).

Stopień i sposób realizacji do
31.12.2021 r.
przewozu oraz schematy i mapki
komunikacyjne).
Na przystankach umieszczane są
rozkłady jazdy komunikacji
regionalnej w ujednoliconej szacie
graficznej oraz informacje
dotyczące taryfy opłat.
W autobusach eksploatowanych
przez MZK wyświetlacze
wewnętrzne prezentujące
naprzemiennie trasę przejazdu,
kolejne przystanki, nr linii i
kierunek jazdy oraz aktualną
godzinę i datę.

Informacje z zakresu transportu zbiorowego oraz wykonanie robót na terenie miasta:
1. Liczba linii autobusowych miejskich obsługiwanych przez:
a)

Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. - 10,

b)

Przewoźników prywatnych - 5.

2. Liczba autobusów do obsługi układu komunikacyjnego:
a)

Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. - 25,

b)

Przewoźników prywatnych - 4.

3. Łączny przebieg w kilometrach:
a)

Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. (wg. zawartej umowy) - 1,53 mln km,

b)

Przewoźników prywatnych (wg. udzielonych zezwoleń) - 22,5 tys. km.

4. Liczba przystanków autobusowych – 266.
5. Wydatki w 2021 r.:
a)

Naprawa oraz bieżące remonty infrastruktury przystankowej – 142,5 tys. zł,

b)

Zakup nowych wiat przystankowych – 77,4 tys. zł.

6. Wykonanie robót związanych z remontem obiektów inżynierskich na terenie miasta o
wartości 57.608,20 zł.
7. Utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu
drogowego na terenie miasta. Zadanie zrealizowane na łączną kwotę 578.282,98 zł.
Na terenie miasta zainstalowano: 340 szt. nowych znaków pionowych, 240 szt. znaków
inwestora; 21 szt. tablic z nazwą ulicy, 268 m bariery ochronnych sztywnych, 50 m progów
zwalniających. W zakresie oznakowania poziomego zrealizowano 14.552,37 m2.
8. Bieżąca konserwacja i naprawa sygnalizacji świetlnych i znaków aktywnych
zlokalizowanych na terenie miasta na łączną kwotę 208.029,83 zł.
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9. Bieżąca konserwacja i naprawa oświetlenia ulicznego na łączną kwotę 352.667,36zł. Na
terenie miasta istnieje 7.879 szt. opraw oświetleniowych.
10. W ramach prowadzonej „AKCJI ZIMA” dbano o zapewnienie przejezdności na ciągach dróg
krajowych, powiatowych i gminnych na terenie miasta na łączną kwotę 790.832,77 zł.
11. Informacja o sieci dróg w granicach administracyjnych miasta Piotrkowa Trybunalskiego
stan na dzień 31.12.2021 r.
Długość dróg publicznych: drogi krajowe - 11 km, drogi powiatowe - 38 km, drogi
gminne - 166 km.
12. Piotrkowski Rower Miejski

fot. Piotrkowski Rower Miejski

Od 1 września 2019 r. funkcjonuje w Piotrkowie Trybunalskim system Piotrkowskiego
Roweru Miejskiego. Umowa z operatorem została podpisana na okres 4 lat i obejmuje lata
2019-2022. System obejmuje 10 stacji rowerowych i 80 rowerów. W 2021 r.
funkcjonowanie systemu rozpoczęło się zgodnie z umową 1 kwietnia a zakończyło 30
listopada. W tym czasie odnotowano 15 104 wypożyczeń.
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V.9 PLAN GOSPODARKI
TRYBUNALSKIEGO

NISKOEMISYJNEJ

DLA

MIASTA

PIOTRKOWA

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego został przyjęty Uchwałą
nr XVI/216/15 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 listopada 2015 r.
i zaktualizowany Uchwałą nr XXXIV/440/17 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia
22 lutego 2017 r. oraz Uchwałą Nr X/161/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia
28 sierpnia 2019 r.
Celem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta jest przedstawienie zakresu działań
możliwych do realizacji, w związku z ograniczeniem zużycia energii finalnej we wszystkich
sektorach na terenie miasta, a co za tym idzie z redukcją emisji gazów cieplarnianych, w tym
CO2. Osiągnięcie tego celu bezpośrednio wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców
gminy. Cel główny Miasto zamierza osiągnąć poprzez realizację następujących celów
szczegółowych:
− promowanie gospodarki niskoemisyjnej,
− efektywne gospodarowanie energią,
− zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
− redukcja gazowych i pyłowych zanieczyszczeń powietrza, w tym CO2,
− podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców oraz ich wpływ na lokalną
gospodarkę ekoenergetyczną i jakość powietrza.
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Główne działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie jakości powietrza poprzez
redukcję emisji CO2 przyjęte do realizacji przedstawiono w tabeli poniżej.
Lp.
Nazwa działania
1. Ograniczenie niskiej
emisji z budynków
mieszkalnych – wymiana
kotłów
2. Rozwój rozproszonych
źródeł energii – małe
Instalacje fotowoltaiczne

Adresat działania
Mieszkańcy
miasta

3.

Rozwój rozproszonych
źródeł energii – mikro
instalacje fotowoltaiczne

Przedsiębiorstwa,
mieszkańcy
miasta

4.

Rozwój rozproszonych
źródeł energii – kolektory
słoneczne
Termomodernizacja
budynków wspólnot
mieszkaniowych,
budynków mieszkalnych
wraz z audytami
energetycznymi

Przedsiębiorstwa,
mieszkańcy
miasta
Mieszkańcy
miasta, zarządcy
i właściciele
nieruchomości

6.

Modernizacja oświetlenia
ulicznego

7.

Wymiana
energochłonnego
oświetlenia w obiektach
użyteczności publicznej

Miasto Piotrków
Trybunalski Zarząd Dróg
i Utrzymania
Miasta,
Urząd Miasta
Właściciele
i Zarządcy
Budynków, Urząd
Miasta

8.

Kompleksowa
termomodernizacja
budynków użyteczności
publicznej wraz z audytami
energetycznymi

Właściciele
i Zarządcy
Budynków, Urząd
Miasta

9.

Kompleksowe
zarządzanie energią
w budynkach publicznych
zarządzanych przez

Urząd Miasta

5.
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Przedsiębiorstwa,
mieszkańcy
miasta

Główne założenia
Wymiana kotłów na bardziej efektywne lub zastąpienie
ich innymi rodzajami paliwa. Kotły węglowe można
zastąpić
rozwiązaniami
technologicznymi
wykorzystującymi np. paliwa gazowe, biomasę.
Budowa instalacji fotowoltaicznych o mocy do 40 kW
przez małe przedsiębiorstwa, zakłady produkcyjne oraz
duże gospodarstwa rolne, które wykorzystują energię
elektryczną w porze dziennej do zasilania posiadanych
maszyn i urządzeń.
Budowa instalacji fotowoltaicznych o mocy do 4 kW
(o powierzchni do 16 m2) przez małe przedsiębiorstwa,
zakłady produkcyjne oraz duże gospodarstwa rolne,
które wykorzystują energię elektryczną w porze
dziennej do zasilania posiadanych maszyn i urządzeń.
Budowa instalacji kolektorów słonecznych
umożliwiających konwersję energii słonecznej na
ciepło niezbędne do ogrzania ciepłej wody użytkowej.
Termomodernizacja
obiektów
spółdzielni
mieszkaniowych oraz obiektów
mieszkalnych
w zakresie ocieplenia, wymiany okien oraz drzwi
zewnętrznych, modernizacji systemu grzewczego,
wentylacyjnego,
przygotowania
ciepłej
wody
użytkowej, zastosowania odnawialnych źródeł energii,
implementacji systemów zarządzania energią itp.
Wymiana opraw elektrycznych (na oprawy typu (LED)
oraz zastosowania systemów sterowania oświetleniem
ulicznym w ramach tzw. Rozwiązań Smart Lighting.

Modernizacja oświetlenia w budynkach publicznych.
W jej trakcie instalowane są nowoczesne,
energooszczędne świetlówki i oprawy. Pozwalają
zmniejszyć koszt oświetlenia budynków i podnoszą
komfort pracy ludzi.
Termomodernizacja zinwentaryzowanych budynków
użyteczności
publicznej.
Działania
termomodernizacyjne obejmują
ocieplenie ścian
zewnętrznych i wymiany pokrycia dachowego,
wymianę okien oraz drzwi zewnętrznych, modernizację
systemu grzewczego i wentylacyjnego, ocieplenie
podłóg, zastosowanie odnawialnych źródeł energii oraz
inne działania wynikające z przeprowadzonego audytu.
Działanie polega na monitoringu nośników energii
elektrycznej, cieplnej, gazu oraz wody, a także na
eksploatacji i sterowaniu systemem grzewczym.
Sterowanie systemami ma odbywać się zgodnie
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10. Montaż odnawialnych
źródeł energii na/w
budynkach użyteczności
publicznej
11. Stosowanie w ramach
procedur zamówień
publicznych kryteriów
efektywności
energetycznej
i ograniczania emisji
GHG „zielone zamówienia
publiczne”
12. Prowadzenie
i wspomaganie
prowadzenia edukacji
ekologicznej przez
instytucje oświatowe,
ośrodki kształcenia
(działania informacyjno –
edukacyjne)
13. Zmniejszenie
negatywnego wpływu
transportu publicznego na
środowisko naturalne
i poprawa jakości
transportu poprzez zakup
nowych autobusów

14. Promocja komunikacji
publicznej

Właściciele
i Zarządcy
Budynków, Urząd
Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego
Urząd Miasta

Urząd Miasta

MZK Sp. z o.o.

Zarząd Dróg
i Utrzymania
Miasta,
Urząd Miasta

z założeniami inteligentnych budynków, dostosowujących parametry dostawy mediów do wymaganych
warunków. Powyższą usługę planuje się wdrożyć na
okres 5 lat dla wybranych obiektów użyteczności
publicznej, z wykonywaniem raportów z eksploatacji.
Montaż na wybranych obiektach publicznych instalacji
fotowoltaicznych o mocy ok. 20 kW każda. Łączna moc
instalacji planowana jest na 200 kW.

Zielone zamówienia publiczne oznaczają politykę,
w ramach której podmioty publiczne włączają kryteria
i/lub wymagania ekologiczne do procesu zakupów
i poszukują rozwiązań ograniczających negatywny
wpływ produktów/usług na środowisko oraz
uwzględniających cały cykl życia produktów, a poprzez
to wpływają na rozwój i upowszechnienie technologii
środowiskowych.
Działanie to obejmuje prowadzenie kampanii
informacyjnych i promocyjnych w zakresie szeroko
rozumianego zrównoważonego korzystania z energii.

Działanie to obejmuje zwiększenie roli transportu
publicznego, jako alternatywy dla motoryzacji
indywidualnej w mieście oraz na ich obszarach
funkcjonalnych, poprzez tworzenie warunków dla
budowy sprawnych, przyjaznych dla podróżnych,
ekologicznych i zintegrowanych systemów transportu
publicznego w regionie. W ramach działania
przewidziano zakup autobusów elektrycznych,
potrzebnego wyposażenia, w tym ładowarek , a także
zmiany w infrastrukturze.
Działanie polega na przeprowadzaniu kampanii
społecznych związanych z efektywnym i ekologicznym
transportem, poprzez broszury informacyjne, szkolenia
z zakresu ekojazdy, plakaty, informacje w prasie.

Zrealizowano:
1. Urząd Miasta utrzymuje 20 czujników powietrza, które monitorują jego jakość
w zakresie stężenia pyłów zawieszonych: PM2,5 oraz PM10. Dodatkowo czujniki rejestrują
takie parametry jak: aktualna temperatura, wilgotność względna powietrza, ciśnienie
atmosferyczne oraz prędkość wiatru. System do pomiaru jakości powietrza głównie służy
do celów informacyjno – edukacyjnych. Aktualny stan powietrza można śledzić na stronie
internetowej https://airly.eu/map/ oraz w specjalnej aplikacji przeznaczonej dla
użytkowników smartfonów wyposażonych w system operacyjny Android lub iOS.
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2. W 2021 r. rozpoczęto prace dotyczące zadania „Termomodernizacja II Liceum
Ogólnokształcącego”. Prace nadal trwają, przewidywany termin zakończenia 2022 r.
Realizacja: Biuro Inwestycji i Remontów.
3. Zorganizowano 5 konkursów o tematyce ekologicznej wraz z placówkami oświatowymi
z terenu miasta.
4. Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta informował na stronie internetowej o „Dniu bez
samochodu” i możliwości bezpłatnego podróżowania autobusami MZK oraz o bezpłatnej
1 godzinie podróżowania rowerami miejskimi w tym dniu.
5. Uzyskano ponad 13 milionów złotych na zakup autobusów elektrycznych w ramach
konkursu NFOŚiGW; ogłoszony został przetarg na zakup 7 nowych autobusów
elektrycznych i 6 autobusów hybrydowych.

V.10 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA PIOTRKOWA
TRYBUNALSKIEGO NA LATA 2021- 2024 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2028.
Program Ochrony Środowiska dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2021 - 2024
z perspektywą do roku 2028” został przyjęty Uchwałą nr XXXII/439/21 Rady Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego z dnia 27 stycznia 2021 roku.
Wyznaczono główne obszary działania i priorytety zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie
ochrony środowiska wg poniższej tabeli.
Obszar działania

Priorytety
− Zachowanie i wzbogacanie walorów przyrodniczych,
− Zagospodarowanie zielenią terenów zmienionych przez czynniki

Ochrona zasobów naturalnych

antropogeniczne,
Ochrona
przyrody
i krajobrazu

− Wzrost świadomości ekologicznej w społeczeństwie,
− Zakaz zabudowy w strefach: ochrony ekologicznej, wartości rolniczych,

ochronnych cmentarzy, oddziaływania obiektów infrastruktury
technicznej, na terenach leśnych i obszarach postulowanych do
zalesienia,
− Rozszerzenie oferty rekreacyjno-turystycznej,
− Poprawa mikroklimatu,
− Utrzymanie ustaleń polityki przestrzennej dla poszczególnych terenów.

Ochrona
i zrównoważony − Rozwój zieleni miejskiej
rozwój lasów
− Ograniczenie wodochłonności poszczególnych sektorów gospodarki,
Racjonalne
a szczególnie przemysłu,
gospodarowanie − Realizacja systemu małej retencji wodnej,
zasobami
− Poprawa funkcjonowania infrastruktury zaopatrującej w wodę,
wodnymi
− Odbudowa melioracji podstawowych i szczegółowych w celu
przeciwdziałania skutkom suszy i powodzi,
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Obszar działania

Priorytety

− Ochrona przed erozją gleb poprzez zakrzewianie śródpolnych oraz
Ochrona
powierzchni ziemi stosowanie dobrych praktyk rolnych,
− Rekultywacja terenów zdegradowanych i zdewastowanych przyrodniczo,
− Osiągniecie standardów jakości powietrza poprzez wdrożenie Programu
Ochrony Powietrza (POP),
− Przygotowanie do wdrożenia dyrektywy IED przez zakłady przemysłowe,
Ochrona powietrza − Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
atmosferycznego − Prowadzenie działań energooszczędnych w mieszkalnictwie i
budownictwie,
− Ograniczenie emisji ze środków transportu,
− Wprowadzenie zadań z programu gospodarki niskoemisyjnej,
− Realizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych
Jakość wód
(KPOŚK),
i gospodarka
− Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do środowiska wodnego,
wodnościekowa
− Usprawnienie systemu zaopatrzenia w wodę,
− Zmniejszenie poziomów hałasu, zwłaszcza emitowanych przez środki
Ochrona przed hałasem transportu drogowego,
− Monitoring klimatu akustycznego,
Oddziaływanie pól − Stała kontrola potencjalnych źródeł pól elektromagnetycznych,
elektromagnetycznych − Edukacja ekologiczna nt. rzeczywistej skali zagrożenia emisją pól,
− Działania zapobiegające powstawaniu poważnych awarii w zakładach
oraz w trakcie przewozu materiałów niebezpiecznych,
− Szybkie usuwanie skutków poważnych awarii,
− Prowadzenie edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju, dotyczącej
wszystkich elementów środowiska,
Edukacja ekologiczna
− Wzrost wrażliwości i aktywności społeczeństwa oraz większe
zaangażowanie w sprawy ochrony środowiska,
− Uwzględnianie aspektów ekologicznych w poszczególnych dziedzinach
gospodarowania,
Pozostałe działania
−
Zarządzanie środowiskowe,
systemowe
− Aktywizacja rynku do działań na rzecz ochrony środowiska,
− Rozwój alternatywnych źródeł energii,
− Modernizacja przestrzeni i struktury funkcjonalnej miasta poprzez
Racjonalne
efektywne zarządzanie i właściwe użytkowanie przestrzenne miasta
kształtowanie
zapewniające utrzymanie ładu przestrzennego,
przestrzeni miasta
− Modernizacja i rozwój infrastruktury.
Poważne awarie
przemysłowe

W 2023 r. zostanie przedłożony Radzie Miasta Piotrkowa Tryb. raport z wykonania zadań za
rok 2021 i 2022.
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V.11 STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA
PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO NA LATA 2021 – 2030.
„Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na
lata 2021 – 2030” została przyjęta Uchwałą nr XXXVI/486/21 Rady Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego z dnia 26 maja 2021 r.
Misja Strategii: Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zapewnienie bezpieczeństwa
socjalnego, dążenie do integracji społecznej oraz tworzenie równych szans rozwoju
społecznego wszystkim mieszkańcom Piotrkowa Trybunalskiego.
Kierunki działań Strategii:
I. Wsparcie osób niesamodzielnych, rodzin, dzieci i młodzieży
II. Praca
III. Ochrona zdrowia
IV. Bezpieczeństwo społeczne
V. Kultura i czas wolny
Cele strategiczne:
1. Tworzenie systemu działań przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu,
marginalizacji i instytucjonalizacji seniorów oraz osób niepełnosprawnych (DPS,DDPS
Mam Sąsiada, ŚDS)
2. Wsparcie rozwoju dziecka i jego rodziny w działaniach wychowawczych (DD, ŻM,
Bartek )
3. Poprawa jakości życia i funkcjonowania osób i rodzin (PO, MOPR)
4. Aktywizacja zawodowa mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego pozostających bez
pracy (PUP)
5. Przeciwdziałanie zjawiskom bezrobocia, ubóstwa i wykluczenia społecznego
mieszkańców miasta Piotrkowa Trybunalskiego (CIiPKZ)
6. Minimalizowanie zjawiska uzależnień na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ze
szczególnym uwzględnieniem działań profilaktycznych wśród dzieci i młodzieży
(MKRPA)
7. Poprawa zdrowia mieszkańców m.in. poprzez świadczenie usług rehabilitacyjnych
(PCMD)
8. Poprawa stanu bezpieczeństwa mieszkańców miasta Piotrkowa Trybunalskiego (KMP,
SM, ZDiUM AŚ)
9. Opieka nad zwierzętami domowymi bezdomnymi oraz kotami wolno żyjącymi (SdBZ)
10. Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i zapewnienie godnego życia mieszkańcom (TBS
i UM)
11. Zaangażowanie dzieci i młodzieży w działania kulturalno - oświatowe (Biblioteka, MOK,
ODA)

S t r o n a | 64

12. Zwiększanie udziału osób starszych w życiu kulturalnym (Biblioteka, Uniwersytet III
Wieku, MOK, ODA)
13. Zapewnienie możliwości dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym aktywnego
spędzania wolnego czasu (OSiR, CiT, ODA, Państwowa Szkoła Muzyczna, Muzeum)
Realizacja celów strategicznych:
1. Tworzenie systemu działań przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu,
marginalizacji i instytucjonalizacji seniorów oraz osób niepełnosprawnych.
Dzienny Dom Pomocy Społecznej w 2021 r. łącznie zrealizował:
− 55.372 godzin usług opiekuńczych (średnio w m-cu 4.614)
− 5.074,5 godzin usług specjalistycznych (Zaburzenia psychiczne) – w tym 1.045,5
godzin Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze zrealizowanych na rzecz dzieci- (średnio w
miesiącu 423 godz.)
− 4.160 godziny usług opiekuńczych w ramach Projektu „Razem możemy jeszcze
więcej” (średnio w miesiącu 347 godzin).
Z opieki skorzystało 289 osób (15 osób objętych było pomocą w formie specjalistycznych
usług opiekuńczych ZP) w tym: 229 kobiet, 58 mężczyzn, 2 dzieci, w przedziale wiekowym
od 13 do 100 lat.
Ponadto 36 osób - 31 kobiety i 5 mężczyzn - skorzystały z usług opiekuńczych
w ramach projektu „Razem możemy jeszcze więcej”.
Dzienny Dom Pomocy Społecznej od września 2021 r. realizował program „Asystent
osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2021 w ramach Solidarnościowego Funduszu
Osób niepełnosprawnych. Z usług asystenta w ramach programu skorzystało 14 osób.
Łącznie wykonano 1711 godzin usług asystenta.
Środowiskowy Dom Samopomocy realizował zadania dla 45 uczestników, zawarte w
Indywidualnych Planach Postępowania Wspierająco Aktywizującego.
2. Wsparcie rozwoju dziecka i jego rodziny w działaniach wychowawczych;
Do Domu Dziecka trafiały dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, w zdecydowanej większości
nadużywających alkoholu, gdzie występowała przemoc, niezaradność życiowa
i opiekuńczo – wychowawcza, a także zaburzenia psychiczne. Różnorodne formy
spędzania czasu wolnego były znacznie ograniczone ze względu na sytuację epidemiczną
w kraju.
W 2021 roku w Pogotowiu Opiekuńczym przebywało 47 wychowanków, w tym przyjęto
15 nowych podopiecznych, a 12 opuściło placówkę. Liczba dzieci przebywających w
placówce na dzień 31.12.2021r. wynosiła 35.
Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna „Bartek” w roku 2021 objęła wsparciem 205
dzieci w wieku 5 -16 lat, przez od 5 do 7 godzin dziennie (pięć świetlic w okresie 01.01-
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30.04.2022 r., od 01.05.2021 r. cztery w związku z zamknięciem oddziału Wierzeje) oraz
współpracowała z ich rodzinami i opiekunami prawnymi (72 rodziny).
3. Poprawa jakości życia i funkcjonowania osób i rodzin:
W rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 Miejski Żłobek Dzienny pozyskał 100% dzieci w
stosunku do posiadanych miejsc - złożonych zostało 66 wniosków o przyjęcie dziecka do
żłobka. Przyjęto 61 nowych dzieci (5 wniosków zostało odrzuconych z powodu braku
miejsc). Ogólna liczba dzieci uczęszczających do żłobka – 100.
W roku 2021 pomocą finansową z ramach ustawy o pomocy społecznej objęte było 1 642
rodziny, w tym 2 876 osób w rodzinach, w tym w formie:
− zasiłku stałego 505 osób;
− zasiłku okresowego 829 rodzin;
− zasiłku celowego na zakup posiłków lub żywności 1 158 rodziny;
− zasiłków celowych z przeznaczeniem na różne cele 743 rodzin.
Trenowi pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przeprowadzili 6.521
wywiadów środowiskowych (w tym 87 wywiadów niezbędnych do wydania decyzji celem
uzyskania wsparcia w formie ubezpieczenia zdrowotnego), 250 wywiadów
alimentacyjnych oraz 92 wywiady środowiskowe dla potrzeb Działu Świadczeń
Rodzinnych.
Osobom wymagającym wsparcia ze strony specjalistów, zapewniono konsultacje
w Ośrodku Interwencji Kryzysowej. Łącznie udzielono 463 porad.
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna przeprowadziła 8 pogadanek dla 169 rodziców,
273 porad dla 516 osób.
4. Aktywizacja zawodowa mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego pozostających bez
pracy:
Centrum Informacji I Planowania Kariery Zawodowej udzieliło 10.017 indywidualnych
informacji dla dorosłych oraz 101 indywidualnych informacji zawodowych adresowanych
do młodzieży uczącej się poniżej 18 roku życia. Przeprowadzono 36 grupowych spotkań
informacyjnych, w których uczestniczyło 909 osób dorosłych oraz przeprowadzono 35
grupowych spotkań informacyjnych z uczniami (głównie szkół ponadpodstawowych).
Z porady indywidualnej skorzystało 101 osób dorosłych oraz 6 osób młodych do 18 roku
życia - liczba rozmów 167 (dorośli) + 6 (młodzież).
Dokonano diagnozy predyspozycji zawodowych z wykorzystaniem narzędzi testowych:
wykonano 44 badania testem KZZ (Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych);
wykonano 4 badanie testem NBK (Narzędzie do Badania Kompetencji);
wykonano 1 badanie testem Performanse;
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5. Przeciwdziałanie zjawiskom bezrobocia, ubóstwa i wykluczenia społecznego
mieszkańców miasta Piotrkowa Trybunalskiego;
W Centrum Informacji I Planowania Kariery Zawodowej opracowano 200 nowych ulotek
o zawodach wraz z dostosowaniem ich do standardu WCAG 2.0 (format do odczytu dla
osób niepełnosprawnych).
6. Minimalizowanie zjawiska uzależnień na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ze
szczególnym uwzględnieniem działań profilaktycznych wśród dzieci i młodzieży
Z Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dofinansowanie otrzymało
5 świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży, na realizację
zadania pn.: „Prowadzenie świetlic środowiskowych, socjoterapeutycznych dla dzieci
i młodzieży z Piotrkowa Trybunalskiego”:
7. Poprawa zdrowia mieszkańców m.in. poprzez świadczenie usług rehabilitacyjnych
Liczba świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej zrealizowanych w Zakładzie Rehabilitacji
Leczniczej w 2021 r.:
− porady lekarskie – 1.485
− zabiegi fizjoterapeutyczne - 65.786
− wizyty fizjoterapeutyczne - 1.755
8. Poprawa stanu bezpieczeństwa mieszkańców miasta Piotrkowa Trybunalskiego
W Areszcie Śledczym oddziaływania terapeutyczne z zakresu leczenia uzależnienia od
alkoholu ukończyło 162 skazanych. Dziewięciu skazanych odbywających kary pozbawienia
wolności skierowanych zostało do systemu terapeutycznego poza oddziałem
terapeutycznym i objętych tzw. Krótką Interwencją. Przeprowadzono szereg programów
resocjalizacji.
Komenda Miejska Policji
W 2021 roku policjanci przeprowadzili na terenie miasta łącznie 14.142 interwencje.
W związku z pandemią koronawirusa COVID - 19 policjanci dodatkowo angażowani byli do
kontroli kwarantann oraz izolacji domowych na terenie miasta. W 2021 roku na terenie
miasta wszczęto ogółem 2109 postępowań. Podjęte przez policjantów działania
doprowadziły do wykrycia 1712 zdarzeń. Procent wykrywalności przestępstw w 2021 roku
wyniósł 70,9%. Zatrzymano 924 podejrzanych (w tym 36 nieletnich). Na terenie miasta
odnotowano 50 wypadków drogowych, w wyniku których 3 osoby poniosły śmierci a 62
osoby doznały obrażeń ciała. Doszło do 893 kolizji drogowych oraz 205 kolizji
parkingowych. Ze środków finansowych samorządu od 1 lutego 2021 roku na teren miasta
skierowane zostały dodatkowe patrole policji, wystawiono 73 patrole, złożone ze 146
policjantów (patrole zmotoryzowane wyłącznie po linii ruchu drogowego).
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W 2021 roku funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji podejmowali inicjatywy
kierowane do społeczeństwa, mające na celu informowanie o aktualnych zagrożeniach
występujących na terenie miasta i edukowanie jak im zapobiegać m.in.:
1. Bezpieczna droga, bezpieczna ulica
2. Bezpieczna droga do i ze szkoły
3. Akcja z zakresu profilaktyki antynarkotykowej i przeciwalkoholowej
W 2021 roku na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa naniesiono łącznie 956 zagrożeń.
Każde zagrożenie zostało objęte przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji
weryfikacją, na podstawie której potwierdzonych było 638 zgłoszeń.
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta wykonał 2 aktywne przejścia dla pieszych (ul.
Piłsudskiego/Dzielna, ul. Sulejowska przy zbiorniku Bugaj) oraz zamontował 3 progi
zwalniające (na ul. Gęsiej).
9. Opieka nad zwierzętami domowymi bezdomnymi oraz kotami wolno żyjącymi
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w omawianym okresie przeprowadziło 385
interwencji z udziałem psów i kotów, zaszczepiło przeciw chorobom zakaźnym 315
zwierząt, a przeciw wściekliźnie 293 zwierząta, przeprowadziło 360 adopcji zwierząt z
piotrkowskiego schroniska, wysterylizowało 322 koty, dokarmiało ok. 1000 bezdomnych
kotów.
10. Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i zapewnienie godnego życia mieszkańcom
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - w roku 2021 zostało zawartych
109 umów na lokale gminne. Ponadto do zasiedlenia oddano 56 nowych lokali
mieszkalnych wybudowanych w systemie TBS (za wpłatą kaucji i partycypacji).
11. Zaangażowanie dzieci i młodzieży w działania kulturalno – oświatowe
W Miejskiej Bibliotece Publicznej w 2021 r. 134 osoby skorzystały z gier planszowych,
zorganizowano 66 wycieczek – zwiedzanie biblioteki, w których wzięło udział 997
zwiedzających. We wrześniu w Mediatece 800-lecia została otwarta Strefa Odkrywania,
Wyobraźni i Aktywności. SOWA jest pierwszą w Polsce, pilotażową wystawą, będącą
częścią wspólnego przedsięwzięcia Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Centrum Nauki
Kopernik w Warszawie. Od otwarcia do końca grudnia Strefę odwiedziło ponad 2700 osób
(grupowo i indywidualnie), w bawialni i strefach gier z różnych form aktywności skorzystało
ponad 1600 osób, natomiast w spotkaniach, piknikach i innych formach działalności
kulturalno-oświatowej wzięło udział ponad 5000 osób. Łącznie z oferty kulturalnooświatowej MBP skorzystało prawie 9500 odbiorców.
Miejski Ośrodek Kultury realizował zadanie Wyrównanie szans dla dzieci z rodzin
dysfunkcyjnych poprzez wdrożenie projektu „Kreatywna Pierwsza Klasa – rozbudzanie
artystycznych talentów i umiejętności”. Łącznie na zajęcia uczęszczało 50 dzieci.
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Centrum Informacji Turystycznej zorganizowało 2 rajdy w których udział wzięło ok. 180
osób oraz 9 wycieczek on-line dla 116 osób.
W okresach normalnego funkcjonowania z zachowaniem reżimu sanitarnego z oferty
Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim skorzystało 12.912 osób.
12. Zwiększanie udziału osób starszych w życiu kulturalnym
W II półroczu 2021 r. w Miejskim Ośrodku Kultury seniorzy brali udział w warsztatach
plastycznych, fotograficznych, ceramicznych, decoupage, teatralnych, wokalnych,
tanecznych, komputerowych, dziennikarskich i szycia artystycznego.
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku zorganizowało 2 kursy dla 32 seniorów,
3 wspólne wyjścia do kina, w których łącznie wzięło udział ponad 200 osób. Ponadto
seniorzy uczestniczyli w 3 koncertach i 3 spektaklach teatralnych. W okresie październikgrudzień Słuchacze uczestniczyli w 7 wykładach. Funkcjonowały 4 koła zainteresowań.
Odbywały się zajęcia dla seniorów: basen, pilates, tenis stołowy. Zorganizowano 5 imprez
integracyjnych. Działała grupa rowerowa /10 osób/ koło Nordic Walking /20 osób/;
zorganizowano 7 wycieczek.
13. Zapewnienie możliwości dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym aktywnego spędzania
wolnego czasu
Ośrodek Sportu i Rekreacji był organizatorem lub współorganizatorem 25 imprez.
Uczestniczyło w nich około 3290 osób, które brały udział w różnych formach aktywności
ruchowej Centrum Informacji Turystycznej zorganizowało 30 spacerów tematycznych.

V.12 POWIATOWY
PROGRAM
DZIAŁAŃ
NA
RZECZ
OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO NA
LATA 2021 – 2030.
„Powiatowy program działań na rzecz osób niepełnosprawnych Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego na lata 2021 – 2030” przyjęty został Uchwałą Nr XLIII/540/21 Rady Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 września 2021 roku.
Głównym celem Programu jest poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych poprzez
zapewnienie im warunków do samodzielnego, pełnego i czynnego uczestnictwa w życiu
społecznym i zawodowym.
Działania określone w Programie mają na celu aktywizację osób niepełnosprawnych w życiu
zawodowym, społecznym, kulturalnym, zwiększenia świadomości o przysługujących prawach,
kształtowanie pozytywnych postaw wobec osób niepełnosprawnych. Program ma charakter
otwarty. W trakcie jego realizacji jest możliwość poszerzania programu o nowe obszary
i zadania w zależności od zaistniałych potrzeb. Odbiorcami Programu są osoby
niepełnosprawne i ich rodziny zamieszkałe na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ale też
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instytucje i organizacje zajmujące się problematyką niepełnosprawności w Piotrkowie
Trybunalskim.
Oczekiwany efekt realizacji programu to poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych na
terenie Miasta poprzez polepszenie dostępu osób niepełnosprawnych do edukacji, rynku
pracy, życia społeczno-kulturalnego.
Cel główny:
Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie im warunków do
samodzielnego, pełnego i czynnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym.
Poszczególne cele obejmują:
1. Rozwijanie różnych form wsparcia osób niepełnosprawnych w pozyskaniu zatrudnienia:
a) pomoc w nabywaniu umiejętności praktycznych poprzez organizację staży
zawodowych u pracodawców – z tej formy skorzystało 5 osób (kwota dofinansowania
– 34.461,00 zł),
b) wspieranie i promocja samozatrudnienia poprzez udzielanie jednorazowych środków
finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej – działalność gospodarczą
rozpoczęły 2 osoby (kwota dofinansowania 50.000,00 zł).
2. Współpraca Powiatowego Urzędu Pracy z instytucjami i organizacjami pozarządowymi –
Powiatowy Urząd Pracy na bieżąco współpracował z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w
zakresie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej dla mieszkańców Miasta.
3. Zapewnienie osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom pełnej informacji dotyczącej
problematyki niepełnosprawności:
a) bieżące uaktualnianie na stronie internetowej MOPR informacji na temat zadań
realizowanych dla tej grupy osób,
b) przekazywanie do organizacji i stowarzyszeń informacji, ulotek o realizowanych
zadaniach i programach na rzecz osób,
c) współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie działań podejmowanych na
rzecz osób niepełnosprawnych.
4. Zwiększenie udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i dostępie do rehabilitacji:
a) udzielenie dofinansowania ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych,
w komunikowaniu się i technicznych – dofinansowanie zostało wypłacone dla 14
indywidualnych w kwocie 103.191,33 zł,
b) realizacja programu „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków PFRON - Moduł
I (na dzień 31.12.2021r. w ramach Modułu I zawartych zostało 28 umów,
dofinansowanie dla 14 osób niepełnosprawnych w wysokości 101.312,80 zł),
c) realizacja programu „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków PFRON – Moduł
II (na dzień 31.12.2021r. w ramach Modułu II zawartych zostało 55 umów, wypłacone
dofinansowanie 129.642,50 zł). Program Aktywny samorząd realizowany jest do
15.04.2022r.(w odniesieniu do wniosków złożonych w 2021 roku), dlatego też środki
finansowe z tytułu zawartych w 2021 roku umów będą wypłacane jeszcze w 2022 roku.
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d) organizacja imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych, rekreacyjnych,
współfinansowanie powyższych zadań m.in. ze środków PFRON oraz Urzędu Miasta w 2021 roku Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zawarł 19 umów ze stowarzyszeniami
na dofinansowanie ze środków PFRON organizacji sportu kultury, rekreacji i turystyki
osób niepełnosprawnych. W zorganizowanych 19 imprezach uczestniczyły 643 osoby.
Wypłacone dofinansowanie ze środków PFRON do ww. imprez wynosiło 135.096,39 zł,
e) udzielanie dofinansowań ze środków PFRON osobom niepełnosprawnym do
uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych – z dofinansowania skorzystały 524 osoby
niepełnosprawne wraz z opiekunami na łączną kwotę 695.787,90 zł.
f) dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze – dofinansowaniem objęto 510 wnioskodawców na kwotę 720.328,16 zł.
g) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny – zawartych zostało 13 umów
z indywidualnymi osobami niepełnosprawnymi, z realizacji umowy zrezygnowała
1 osoba, wypłacone środki z tytułu zrealizowanych 12 umów stanowiły kwotę
11.855,20 zł.
h) dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika –
z usługi tłumacza skorzystała 1 dorosła osoba niepełnosprawna (kwota wypłacona
3.520,00 zł),
i) finansowanie ze środków PFRON oraz budżetu Miasta kosztów działalności
Warsztatów Terapii Zajęciowej - na działalność WTZ w 2021 roku dla 95 uczestników
wydatkowana została łączna kwota w wysokości 2.290.133 zł (w tym: środki PFRON 2.061.120 zł, środki budżetu Miasta 229.013 zł). Ponadto od 30 grudnia 2021 roku
utworzono nową 5-cio osobową grupę terapeutyczną. Środki na działalność w okresie
od 30.12.2021r. do 31.12.2021r. wydatkowane zostały w wysokości 458,14zł (w tym:
środki PFRON - 412,33 zł, środki budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego – 45,81 zł).
5. Poprawa dostępności do udziału w życiu społecznym osób niepełnosprawnych poprzez
likwidację barier funkcjonalnych (architektonicznych, transportowych, komunikacyjnych itp.):
a) przekazywanie informacji o programach celowych PFRON skierowanych do instytucji,
organizacji.
Realizacja wszystkich zadań ujętych w Programie za 2021 rok podlegać będzie opiniowaniu
przez Powiatową Społeczną Radę do spraw Osób Niepełnosprawnych dla Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego. Zgodnie z zapisem w Programie po zaopiniowaniu przez Radę sprawozdania
te za poszczególne lata przekazane zostaną do Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
w terminie do dnia 31 maja każdego roku.
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V.13 GMINNY PROGRAM WSPIERANIA
TRYBUNALSKIM NA LATA 2019-2021

RODZINY

W

PIOTRKOWIE

Gminny Program Wspierania Rodziny w Piotrkowie Trybunalskim na lata 2019-2021 przyjęty
został Uchwałą Nr VI/77/19.
Określone działania podejmowane na rzecz rodziny dążą do realizacji celu, jakim jest
osiągnięcie przez rodzinę podstawowego poziomu stabilności życiowej, która umożliwi jej
wychowanie dzieci. Podejmowane działania polegają między innymi na prawidłowym:
diagnozowaniu problemów rodziny, określeniu wspólnie z rodziną jej podstawowych
problemów i potrzeb, motywowaniu rodziny do współpracy, działań zmierzających do
pokonywania problemów, sporządzaniu planu pomocy rodzinie, zorganizowaniu wsparcia
środowiskowego przy współpracy wszystkich zainteresowanych służb i instytucji. Ponadto
pomocy w poprawie sytuacji życiowej rodziny, w szczególności pomocy w usunięciu czynników
przeszkadzających w osobistym wychowywaniu dzieci.
Praca z rodziną może przynieść oczekiwane rezultaty, tylko w przypadku nieustannej
współpracy wszystkich służb powołanych do tego celu. Pomoc jaka proponowana jest przez
Ośrodek i instytucje współpracujące przy realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny
w pełni zabezpiecza prawidłowe funkcjonowanie rodziny we wszystkich jej obszarach. Ważną
rolę odgrywa też dobre rozeznanie środowiska lokalnego m.in. przez pracowników socjalnych
Ośrodka przy współpracy z członkami Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Miejską Komisją
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Realizacja celów w 2021 roku:
1. Zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych dziecka i rodziny:
a) zapewnienie dzieciom i młodzieży z ubogich rodzin posiłków w szkole i przedszkolu:
posiłkami w szkole i przedszkolu objęto 57 dzieci,
b) współorganizowanie i współfinansowanie wypoczynku dzieciom i młodzieży,
Po rozeznaniu potrzeb mieszkańców miasta, z Kuratorium Oświaty, otrzymano skierowania
dla 34 dzieci – uczniów szkół podstawowych w wieku 8 – 14 lat, na wypoczynek letni.
Półkolonie zimowe w roku 2021 nie były realizowane. Zorganizowano półkolonie letnie.
c) zapewnienie pomocy rzeczowej i finansowej: pomocą finansową objęto 1.642 rodzin,
w nich 2.876 osób,
d) zorganizowanie opieki nad dzieckiem do lat 3: na terenie miasta funkcjonowało 10
żłobków i 4 klubiki dziecięce.
2. Zapobieganie powstawaniu sytuacji kryzysowych: podjęto następujące działania,
zmierzających do poprawy sytuacji w tych środowiskach:
a) zapewnienie opieki asystenta rodzinom, przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo – wychowawczych: pięciu asystentów rodziny (w tym 2
w ramach projektu „Podaruj Radość EFS”), którzy objęli wsparciem 79 rodziny
(w tym 157 dzieci),
b) tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji i umiejętności służb pomocy społecznych.
Asystenci rodziny brali udział w 4 szkoleniach, zaś pracownicy socjalni w 3 szkoleniach

S t r o n a | 72

oraz 2 konferencjach,
c) działania pracowników socjalnych: wsparciem w formie pracy socjalnej objęte zostały 363
rodziny (w tym 883 osób),
d) prowadzenie konsultacji i poradnictwa specjalistycznego: udzielono łącznie 463 porad, w
tym: 145 prawnych, 205 psychologiczno-pedagogicznych, 113 porad terapeuty do spraw
uzależnień,
e) organizowanie grup wsparcia lub grup samopomocowych: odbyło się 6 spotkań
okolicznościowych, 7 spotkań „Klubu Rodzica” oraz 6 grup samopomocowych w ramach
projektu „Podaruj Radość EFS”..
3. Wsparcie interdyscyplinarne dzieci i rodzin naturalnych:
a) motywowanie osób i rodzin do zmiany swojej sytuacji poprzez zawieranie kontraktów
socjalnych: zawarto 111 kontraktów socjalnych,
b) z dniem 30.06.2020 roku Klub Wolontariusza zakończył działalność,
c) prowadzenie placówek wsparcia dziennego: funkcjonowało 9 placówek wsparcia
dziennego, które dysponowały 350 miejscami dla dzieci i młodzieży w wieku 5 – 16 lat,
d) monitorowanie środowisk zagrożonych uzależnieniami: w celu realizacji powyższego
zadania w Ośrodku funkcjonują procedury monitorowania i wspierania rodzin
problemowych,
e) zapewnienie pomocy osobom doznającym przemocy: wpłynęło 231 „Niebieskich Kart”,
z czego 184 wszczynało nowe procedury.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w 2020 roku podjął następujące działania:
Karta Dużej Rodziny
Kartę Dużej Rodziny wprowadzono ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. Karta jest środkiem
identyfikującym członka rodziny wielodzietnej, poświadczającym prawo do uprawnień
określonych w ustawie.
Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie
się rodzinę, w której rodzic lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co
najmniej troje dzieci.
W 2021 r. wydano 387 kart tradycyjnych i 291 kart elektronicznych dla 151 rodzin. MOPR
aktywnie uczestniczy w realizacji projektu Centrum Usług Społecznych w ramach
w ramach Osi IX „Włączenie społeczne" RPOWŁ. W ramach projektu „Razem możemy jeszcze
więcej” (CUS) w 2020r. usługami opiekuńczymi od poniedziałku do piątku objętych było 25
osób (20 K i 5 M).
Realizacja projektu „Podaruj radość”
W 2018 roku Ośrodek przystąpił do realizacji projektu „Podaruj radość” (oś Priorytetowa IX
„Wyłączenie społeczne” Działanie IX.2. „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym. Poddziałanie IX.2.1. „Usługi społeczne i zdrowotne”). Głównym
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jego celem jest wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej skutkującym ograniczeniem
opieki instytucjonalnej. Łączna wartość projektu wyniosła 763.287,54 zł (w tym: 648.794,41 zł
– dotacja celowa; 114.493,13zł – środki własne). Projekt realizowany był w okresie od
01.10.2018 r. do 30.09.2021 r. W 2021 roku wydatkowano kwotę w wysokości 270.577,64 zł.
Program wieloletni „Posiłek w szkole i w domu”. W 2018 r. został ustanowiony wieloletni
rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023. Łącznie programem objęto
2294 osoby, w tym:
− 57 dzieci i młodzieży – (53 dzieci w szkołach podstawowych, 4 dzieci
w przedszkolach, - osoba w liceach ogólnokształcących);
− 30 osób otrzymało tzw. „gorący posiłek lub pełen obiad;
− 2.241 osób otrzymało pomoc w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności;
− 53 osoby otrzymały świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.
Program „Czyste Powietrze”
Na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2007 r. – Prawo ochrony środowiska wydawano
zaświadczenia o dochodzie osób ubiegających się o przyznanie dofinansowania do inwestycji
proekologicznych. W 2021 roku wydano zaświadczenia dla 95 rodzin.
W 2021 roku w Urzędzie Miasta otworzono punkt konsultacyjno – informacyjny Programu
„Czyste powietrze”. Udzielono w nim pomocy poprzez uzupełnianie wniosków
o dofinansowanie w ilości 145 oraz 82 wniosków o płatność.
Transport do punktu szczepień
Osoby, które miały problem z samodzielnym dotarciem do punktu szczepień mogły skorzystać
ze specjalnie zorganizowanego transportu z domu pacjenta do punktu szczepień. Ośrodek w
2021 r. zorganizował 20 transportów na kwotę 620,00 zł.
Realizacja projektu „Razem możemy jeszcze więcej”
Miasto uzyskało dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na
realizację projektu „Razem możemy jeszcze więcej. Projekt realizowany jest w ramach Osi
Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Podziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne.
Okres realizacji projektu: 01.02.2020 r. – 31.12.2022 r.
Celem projektu jest między innymi zwiększenie dostępności do usług wspierania rodziny
i systemu pieczy zastępczej. Wsparciem objęto 45 rodzin zastępczych w tym 10 rodzin
zastępczych niezawodowych, 1 rodzinę zastępczą zawodową, 1 rodzinny dom dziecka i 33
rodziny zastępcze spokrewnione. Łącznie objęto wsparciem 48 dzieci umieszczonych w pieczy
zastępczej.
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V.14 MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO NA 2021 R.
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego na 2021 rok został przyjęty uchwałą nr XXXI/430/20 Rady Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego z dnia 21 grudnia 2020 roku.
REALIZACJA PROGRAMU:
Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej
i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie
− Tworzenie nowych i wspieranie istniejących miejsc wsparcia dla dzieci i młodzieży,
w tym w szczególności z rodzin z problemami alkoholowymi oraz grup podwyższonego
ryzyka, mających na celu udzielanie pomocy psychologicznej, socjoterapeutycznej
i opiekuńczej m.in. finansowanie bieżącej działalności placówek wsparcia dziennego
Dofinansowanie otrzymało 5 świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych dla dzieci
i młodzieży na realizację zadania pn.: „Prowadzenie świetlic środowiskowych,
socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z Piotrkowa Trybunalskiego”: Towarzystwo
Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Piotrkowie Trybunalskim (2 oddziały świetlic w sumie
zapewniały opiekę dla około 45 dzieci dziennie), Klasztor OO. Bernardynów (dziennie do
świetlicy uczęszczało około 45 dzieci), Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki Siostry
Salezjanki (do świetlicy uczęszczało około 30 dzieci dziennie), Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci
i Młodzieży HARC oraz Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna „Bartek” z przeznaczeniem na świetlice: „Promyk” i „Tęcza” (objęto wsparciem 69 dzieci).
W sumie na zadanie zaplanowano: 584.000,00 zł, a zrealizowano kwotę w wysokości:
480.052,88 zł.
− Wspieranie działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej
Ośrodkowi Interwencji Kryzysowej udzielono dofinansowania w kwocie 80.000,00 zł, z czego
wykorzystano: 73.287,70 zł. Kwotę w wysokości 6.712,30 zł MOPR zwrócił na konto Urzędu
Miasta.
Zakładane cele:
− natychmiastowa, krótkoterminowa pomoc osobom pozostającym w sytuacji kryzysowej,
celem zapobieżenia powstawania lub pogłębiania się dysfunkcji tych osób i rodzin;
− w Ośrodku udzielane jest wsparcie emocjonalne oraz pomoc pedagogiczna,
psychologiczna i prawna;
− oferta pomocy adresowana jest do wszystkich mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego
znajdujących się w sytuacjach trudnych psychologicznie.
W 2021 roku OIK udzielił łącznie 463 porad indywidualnych (w 2020 roku –
304 porady, w 2019 roku – 486 porad, w 2018 roku – 430 porad).
W sumie na przedmiotowe zadanie zaplanowano: 80.000,00 zł, a zrealizowano 73.287,70 zł.
− Organizowanie i finansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin,
w których występują problemy alkoholowe, przemoc w rodzinie, rodzin zagrożonych
uzależnieniem, połączonego z realizacją zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień
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Wypoczynek zimowy - Nie został zrealizowany z uwagi na pandemię.
Wypoczynek letni
Klasztor OO. Bernardynów – dofinansowanie na wykonanie zadania publicznego pn.:
Półkolonie w Świetlicy Socjoterapeutycznej „Oratorium Św. Antoniego”.. Podczas trwania
wypoczynku letniego, w okresie 02.08.2021 – 31.08.2021r.
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka – dofinansowanie na wykonanie zadania
publicznego pn.: Harcerskie lato. Wypoczynek letni zorganizowano w okresie od 28.06.2021r.
do 29.08.2021 roku - dla zuchów, harcerzy i wędrowników Hufca Piotrków Trybunalski. W
wypoczynku wzięło udział 96 uczestników poniżej 18 roku życia, uczniów zagrożonych
wpływem środowisk patologicznych oraz posiadających często trudną sytuację materialną.
Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży HARC zorganizowało obóz pn. „Lato bez nałogów
2021” w terminie od 03.07.2021 r. do 24.07.2021 r. Uczestnikami wypoczynku było 97 dzieci.
Klasztor OO. Bernardynów – dofinansowanie na wykonanie zadania publicznego pn.:
Organizacja wypoczynku letniego – kolonii oraz obozów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży
z terenu Miasta. Z wyjazdu na kolonie skorzystało 32 podopiecznych Świetlicy Oratorium Św.
Antoniego.
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki Siostry Salezjanki – kolonie dla dzieci.
Dofinansowanie na organizację wypoczynku letniego udzielono również Środowiskowej
Świetlicy Socjoterapeutycznej „Bartek”, która w okresie wakacji od 5 lipca do 13 sierpnia 2021
r. była organizatorem półkolonii dla dzieci z terenu miasta, a w szczególności dla dzieci z rodzin
najuboższych. Wypoczynek zorganizowano w czterech świetlicach: Bartek i w jej oddziałach:
„Promyk”, „Tęcza” i „Piątka”. Ogółem w okresie od lipca do pierwszej połowy sierpnia w
półkoloniach wzięło udział 199 uczestników, w wieku 6 – 15 lat. Dodatkowo, w drugiej
połowie sierpnia w ramach oszczędności dla podopiecznych Świetlicy zorganizowano wiele
atrakcji. W tym czasie z oferty Świetlicy skorzystało 59 podopiecznych.
W sumie na zadanie zaplanowano: 365.000,00 zł, a zrealizowano kwotę w wysokości:
290.925,87 zł.
Działania związane z kierowaniem do sądu wniosków o zastosowanie obowiązku poddania się
leczeniu odwykowemu - w 2021 roku Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych skierowała do sądu 29 wniosków celem zobowiązania do podjęcia leczenia
odwykowego. Na rozmowę do Zespołów Motywujących wystosowano w sumie 547 wezwań.
Na zadanie zaplanowano: 5.000,00 zł a wydatkowano 1.490,00 zł.
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla
dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na
rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczowychowawczych i socjoterapeutycznych
− Finansowanie programów profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i osób
w starszym wieku
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Miejski Ośrodek Kultury - dofinansowanie w wysokości 60.000,00 zł na wsparcie Klubu Seniora
działającego w strukturach MOK. Dotację wykorzystano w 100%. Z uwagi na zagrożenie
epidemiologiczne i związane z tym obostrzenia, bezpłatne warsztaty rozpoczęły się 24 maja
2021 roku. W I etapie, tj. w okresie od 24 maja do 28 sierpnia 2021 roku z oferty Ośrodka
Edukacji Artystycznej skorzystało 185 seniorów. W II etapie, tj. w okresie od 30 sierpnia do 12
grudnia 2021 roku, w warsztatach udział wzięło 223 seniorów.
− Współudział w ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”
Przyznano środki finansowe dla Ośrodka Sportu i Rekreacji z przeznaczeniem na organizację
imprez sportowo-rekreacyjnych w ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Z uwagi na
trwającą pandemię i wprowadzone zaostrzenia, nie udało się zrealizować wszystkich
zaplanowanych imprez. Wydatkowano 21.475,93 zł, niewykorzystane środki finansowe w
kwocie 28.524,07 zł zwrócono na konto Urzędu Miasta.
− Organizowanie i wspieranie lokalnych działań, kampanii edukacyjnych związanych z
profilaktyką problemów alkoholowych (kampania społeczna na rzecz rodziny)
Z uwagi na pandemię na terenie miasta nie organizowano festynów rodzinnych sportoworekreacyjnych w ramach „Kampanii społecznej na rzecz rodziny”. Ogółem na zadanie
zaplanowano 62.755,00 zł, a wydatkowano: 1.301,83 zł.
Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń
rozwiązywaniu problemów alkoholowych

i

osób

fizycznych,

służącej

− Współpraca i wspieranie stowarzyszeń abstynenckich
Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Abstynenckiej – „Pałacyk” otrzymało dotację na realizację
zadania pn.: „Realizacja programu reintegracji społecznej osób uzależnionych prowadzonego
w klubie abstynenta w Piotrkowie Trybunalskim”. Łącznie z pomocy Stowarzyszenia w 2021
roku skorzystało około 100 osób. Społeczność klubowa liczyła około 50 osób. Ogółem na
zadanie zaplanowano 50.000,00 zł i wydatkowano 100%.
Ogółem na realizację całego programu zaplanowano kwotę w wysokości 1.829.164,53 zł,
a zrealizowano: 1.079.484,99 zł.
Treść Programu dostępna jest na stronie internetowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego:
www.piotrkow.pl w zakładce BIP→ Rada Miasta → Uchwały.
Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2021 rok, został przedstawiony radnym
podczas XLIX sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w dniu 30 marca 2022r.
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V.15 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA PIOTRKOWA
TRYBUNALSKIEGO NA 2021 ROK
Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2021 rok został
przyjęty uchwałą nr XXXI/431/20 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 21 grudnia
2020 roku.
REALIZACJA PROGRAMU:
Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i
osób zagrożonych uzależnieniem
Prowadzenie Piotrkowskiego Centrum Profilaktyczno-Terapeutycznego „Pomarańczowa Linia”
Celem działalności Centrum Profilaktyczno-Terapeutycznego „Pomarańczowa Linia” jest:

− udzielanie w siedzibie Piotrkowskiego Centrum Profilaktyczno –Terapeutycznego
Pomarańczowa Linia konsultacji, wsparcia dzieciom i młodzieży sięgającym po alkohol
i inne środki odurzające oraz ich rodzicom,

− prowadzenie terapii indywidualnej i rodzinnej w zakresie uzależnień, w tym również
uzależnień behawioralnych,

− prowadzenie zajęć profilaktycznych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych,
− prowadzenie działalności informacyjno-medialnej o Centrum ProfilaktycznoTerapeutycznym Pomarańczowa Linia.
Do Centrum mogą się zgłaszać lub być kierowane: młodzież i osoby do 25 roku życia z problemem uzależnienia, jak również rodziny, w których występuje problem uzależnienia
Zakres działalności Centrum obejmuje przede wszystkim: bezpłatne udzielanie porad
i konsultacji indywidualnych, grupowych, informowanie o specjalistycznych ośrodkach
leczenia osób uzależnionych i współuzależnionych oraz udzielanie pomocy terapeutycznej
i psychologicznej.
W ramach działalności Centrum Profilaktyczno-Terapeutycznego Pomarańczowa Linia
prowadzone były porady, konsultacje i terapie specjalistyczne: osobiste, telefoniczne i skype:
Porady specjalistyczne

Ilość

Osobiste

514

Telefoniczne

32

Skype

49

Razem

595

Program profilaktyczny „Telefon komórkowy przyjaciel czy wróg” - zrealizowano w wymiarze
2 godzin lekcyjnych w klasach czwartych. W zajęciach łącznie uczestniczyło 959 uczniów.
Program profilaktyczny „STOP - papierosom i innym używkom” - zrealizowano w wymiarze
2 godzin lekcyjnych w klasach piątych. W zajęciach uczestniczyło 800 uczniów.
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Program profilaktyczny „Uzależnienie od Nowych Mediów” - zrealizowano w wymiarze
1 godziny lekcyjnej w klasach szóstych. W zajęciach uczestniczyło 805 uczniów.
Program profilaktyczny „Porozmawiajmy spokojnie” -zrealizowano w wymiarze 2 godzin
lekcyjnych w klasach siódmych i ósmych. W zajęciach uczestniczyło 585 uczniów.
„Porozmawiajmy spokojnie” - zrealizowano w wymiarze 2 godzin lekcyjnych w klasach
pierwszych i trzecich szkół ponadpodstawowych. Łącznie zajęciami objęto 122 uczniów.
Pracą warsztatową edukacyjno-profilaktyczną objęto 3.271 uczniów szkół podstawowych
i ponadpodstawowych.
Ogółem na realizację całego programu zaplanowano kwotę w wysokości 186.500,00 zł,
a zrealizowano: 158.348,75 zł.
Treść Programu dostępna jest na stronie internetowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego:
www.piotrkow.pl w zakładce BIP→ Rada Miasta → Uchwały.
Sprawozdanie z realizacji Programu za 2021 rok, zostanie przedstawione radnym podczas sesji
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w dniu 30 marca 2022r.

V.16 PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2021 ROK
Program Współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy na 2021 rok został przyjęty Uchwałą
Nr XXIX/414/20 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 listopada 2020 roku.
Na koniec 2021 roku w mieście funkcjonowały 164 organizacje pozarządowe, w tym: 108
stowarzyszeń rejestrowych, 22 stowarzyszenia zwykłe oraz 34 fundacje.
Celem Programu Współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, w roku 2021 było określenie zadań i form współpracy
Miasta z organizacjami pozarządowymi, które wzmocnią rolę organizacji w realizacji zadań
publicznych, podniosą ich skuteczność i efektywność oraz jakość prowadzonych przez nie
działań.
Działania podejmowane w ramach Programu Współpracy przyczyniają się do poprawy jakości
życia mieszkańców Miasta, poprzez pełniejsze zaspokajanie ich potrzeb, umacnianie
partnerstwa pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi, wsparcie organizacji
pozarządowych w realizacji ich zadań statutowych, zapewnienie efektywniejszej realizacji
zadań publicznych poprzez włączenie organizacji pozarządowych w realizację tych zadań oraz
budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez rozwój lokalnych społeczności.
Cele szczegółowe przedstawione w Programie to:
1.

rozszerzenie dotychczasowej oferty kulturalnej,

2.

wspieranie środowisk twórczych,

3.

wspieranie działań mających na celu edukację kulturalną,

4.

wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego,
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5.

zwiększanie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,

6.

rozszerzenie dotychczasowej oferty sportowej,

7.

wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,

8.

propagowanie zdrowego stylu życia,

9.

pomoc dzieciom i młodzieży z rodzin najuboższych,

10. aktywizacja ludzi starszych i niepełnosprawnych,
11. przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii poprzez realizacje programów
profilaktycznych, organizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin, w których
występuje problem nadużywania alkoholu,
12. wspieranie ruchu harcerskiego,
13. promocja i organizacja wolontariatu,
14. świadczenie nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego,
15. ochrona i konserwacja obiektów sakralnych wpisanych do rejestru zabytków
znajdujących się na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego,
16. ochrona zwierząt bezdomnych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego,
W 2021 roku w otwartych konkursach ofert zostało złożonych 37 ofert od podmiotów
uprawnionych, z czego 36 rozpatrzono pozytywnie.
1. Referat Spraw Społecznych na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia,
pomocy społecznej, przeciwdziałania narkomanii, przeciwdziałania alkoholizmowi oraz
integracji europejskiej przekazał środki w wysokości 1.184.900 zł. Ze środków tych skorzystały
22 organizacje realizujące zadania publiczne.
2. Referat Kultury, Sportu i Promocji Miasta na realizację zadań publicznych z zakresu kultury
i sztuki, przekazał kwotę 18.000zł. Wsparcie w zakresie realizacji zadań z zakresu kultury
i sztuki otrzymała 1 organizacja pozarządowa, realizujących zadania publiczne. Udzielone
wsparcie na realizację zadań w zakresie sportu w 2021 roku wynosiło 363.000 złotych dla 12
klubów sportowych.
3. Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska na realizację zadań z zakresu ochrony
zwierząt przekazał 900.000 zł w ramach powierzenia realizacji zadania publicznego dla
1 organizacji pozarządowej.
4. Referat Architektury i Budownictwa przekazał kwotę 175.000 zł na realizację zadania
z zakresu ochrony dóbr kultury 6 jednostkom organizacyjnym.
5. Referat Zarządzania Kryzysowego i Obrony przekazał kwotę 4.500 zł na realizację zadania
z zakresu ratownictwa i ochrony ludności dla 1 organizacji pozarządowej.
Łączna wysokość środków rozliczonych za rok 2022 w formie dotacji na otwarte konkursy ofert
wyniosła 2.278.786,22 zł.
Skierowano je na wspieranie realizacji zadań publicznych przez 31 organizacji pozarządowych.
W realizację tych zadań było zaangażowanych ok. 275 osób (w tym wolontariusze).

S t r o n a | 80

Referat Spraw Społecznych na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia, pomocy
społecznej, przeciwdziałania narkomanii, przeciwdziałania alkoholizmowi oraz integracji
europejskiej przekazał środki w wysokości 1.184.900 zł.
Dodatkowo na powierzenie realizacji zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia
punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz
z edukacją prawną w 2021 r. przekazano organizacji pozarządowej dotację w wysokości
126.060,00 zł. Ze środków tych skorzystały 22 organizacje realizujące zadania publiczne.
Sprawozdanie za 2021 rok Programu Współpracy miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z organizacjami pozarządowymi zostało przyjęte przez Radę Miasta podczas XLIX sesji Rady
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w dniu 30 marca 2022r.

V.17 STRATEGIA PROMOCJI MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO NA LATA
2017-2021
Strategia Promocji Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2017-2021 została przyjęta
Uchwałą nr XLIX/610/17 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 20 grudnia 2017 roku.
Zgodnie z zapisami w Strategii w 2021 roku, mimo trwającej pandemii oraz wynikających z
tego znaczących ograniczeń, Miasto zajmowało się:
1. realizowaniem przedsięwzięć mających na celu budowanie silnej i wspólnej marki miasta
w oparciu o program działań promocyjnych (w zakresie możliwym do zrealizowania w
warunkach pandemicznych);
2. koordynacją działań oraz działaniami promującymi miasto w formie przedsięwzięć
i publikacji realizowanych wspólnie z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta
oraz jednostkami, a także podmiotami zewnętrznymi
3. identyfikowaniem cech i walorów miasta służących jego turystycznemu wyróżnieniu;
4. aranżowaniem partnerskiej współpracy w zakresie promocji miasta z innymi jednostkami,
podmiotami komercyjnymi (przedsiębiorcy, wydawnictwa) oraz organizacjami
pozarządowymi;
5. promocją wewnętrzną mającą na celu identyfikację z miejscem zamieszkania.
Flagowe wydarzenia promocyjne takie jak: Festiwal Kultury Miast Partnerskich, Urodziny ulicy
Słowackiego, Imieniny Piotrków - Dni Miasta, Trybunały Nalewkowe, Biesiada Trybunalska,
Konkurs literacki o „Rubinową Hortensję”, Juwenalia, Spotkania na Trakcie Wielu Kultur Shabbaton, zostały odwołane ze względu na pandemię. Strategia znajduje się na stronie:
https://www.bip.piotrkow.pl/index.php?idg=3&id=1715&x=75&y=32
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V.18 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY
OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE DLA MIASTA PIOTRKÓW TRYBUNALSKI NA
LATA 2021 – 2030
Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie dla Miasta Piotrków Trybunalski na lata 2021 – 2030 przyjęty Uchwałą Rady Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego Nr XXXIV/470/21 z dnia 31 marca 2021 roku.
W ramach powyższego Programu w 2021 r. realizowane były następujące cele:
1. Podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie
i możliwości uzyskania pomocy – Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych zorganizowała Ogólnopolską Kampanię Edukacyjną „Zachowaj Trzeźwy
Umysł”.
2. Poszerzanie wiedzy dotyczącej zjawiska przemocy i sposobów radzenia sobie z tym
problemem wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
3. Zwiększenie kompetencji zawodowych pracowników służb i instytucji zajmujących się
przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
4. Budowanie lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy – Miejska Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dofinansowała do wypoczynku letniego dla
ok. 357 dzieci; Osobom wymagającym wsparcia ze strony specjalistów, zapewniono
konsultacje w Ośrodku Interwencji Kryzysowej. Łącznie udzielono 463 porad.
5. Monitorowanie zjawiska przemocy w rodzinie - Specjaliści Domu Dziecka po
zapoznaniu się z sytuacją rodzinną, w której rozpoznano zjawisko przemocy
opracowują indywidualny plan pracy z rodziną. W 2021 roku funkcjonowała
całodobowa służba dyżurna pod bezpłatnym numerem telefonu 986.
6. Zapewnienie możliwości profesjonalnego wsparcia dla ofiar i sprawców przemocy Areszt Śledczy skierował 24 osoby do udziału w programie korekcyjno – edukacyjnym
dla sprawców przemocy domowej. Zorganizowano 5 programów, w których
uczestniczyły 24 osoby (16 osób ukończyło program). Do Domu Dziecka w 2021 r.
zostało przyjętych 15 wychowanków. MOPR prowadził 245 procedur Niebieskie Karty,
284 razy wizytowali środowiska.
Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2021 – 2030 dla Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego realizowany jest m.in. przez instytucje i organizacje zobligowane do działań z
zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, tj: Referat Edukacji Urzędu Miasta;
Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Zdrowia i Pomocy Społecznej; Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
Miejską Komendę Policji; Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i placówki pomocy społecznej;
Prokuraturę; Straż Miejską; Areszt Śledczy; Placówki służby zdrowia; Organizacje pozarządowe
i kościelne.
Powyższe instytucje i organizacje wchodzą w skład Zespołu Interdyscyplinarnego
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim.
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V.19 POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ W MIEŚCIE
PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM NA 2019 - 2021
Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2019 – 2021 przyjęty Uchwałą
Nr VII/83/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 17 kwietnia 2019r. Cele główny:
rozbudowywanie i wspieranie istniejącego systemu pieczy zastępczej, ze szczególnym
uwzględnieniem promocji rodzinnej pieczy zastępczej oraz pozyskiwania środków
finansowych na rzecz profesjonalizacji pieczy zastępczej.
Cele szczegółowe realizowane w 2021 roku:
1. Rozwój systemu rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
a) Podejmowanie działań propagujących rodzinną pieczę zastępczą: działania projektowe
w ramach programów unijnych, współpraca z lokalnymi mediami, strona internetowa
b) Kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej
lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka: sporządzono 15 diagnoz pedagogicznych
oraz 12 opinii psychologicznych na podstawie których sformułowano 13 opinii do Sądu
Rejonowego.
c) Prowadzenie rejestru osób zakwalifikowanych oraz pełniących funkcje rodziny
zastępczej zawodowej, niezawodowej oraz prowadzących dom dziecka: dwukrotnie
aktualizowano powyższy rejestr.
d) Podnoszenie kompetencji pracowników: pracownicy Centrum Wsparcia Rodziny
i Dziecka uczestniczyli w 2 szkoleniach podnoszących kompetencje zawodowe.
2. Organizowanie wsparcia
w tych rodzinach.

dla

rodzin

zastępczych

oraz

dzieci

umieszczonych

a) Zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinny dom dziecka
2 specjalistycznych szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji, biorąc
pod uwagę ich potrzeby.
b) Projekt „Razem możemy jeszcze więcej”, którego zadaniem jest rozwój
kompetencji rodzicielskich, poprawa relacji w rodzinie, wzmacnianie więzi,
integracja międzypokoleniowa w rodzinach zastępczych. W 2021 roku w projekcie
uczestniczyły 42 rodziny zastępcze.
c) Integracja środowiska rodzinnej pieczy zastępczej: 8 koordynatorów rodziny
wspierało 114 rodzin zastępczych, w których przebywało łącznie 135 dzieci
i pełnoletnich wychowanków.
W ramach poradnictwa specjalistycznego udzielono łącznie 175 porad. Terapią
pedagogiczno - psychologiczną objęto łącznie 43 rodziny.
3. Wspieranie procesu usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej.
a) Wspieranie pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej w realizacji
indywidualnych procesów usamodzielniania: opracowano 9 programów
usamodzielnienia oraz wprowadzono modyfikacje programów już istniejących, po
tym jak nastąpiła istotna zmiana w sytuacji życiowej wychowanków.
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b) Poprawa sytuacji życiowej oraz polepszenie funkcjonowania w środowisku
pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej: wsparciem pracownika socjalnego
objętych było 78 wychowanków, którzy opuścili pieczę zastępczą oraz 10
wychowanków pozostających nadal w byłej rodzinie zastępczej. Natomiast
wsparciem koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej zostało objętych 43
pełnoletnich wychowanków. 68 wychowanków uzyskało pomoc na
kontynuowanie nauki, 12 wychowanków uzyskało pomoc na usamodzielnienie, 10
wychowanków uzyskało pomoc na zagospodarowanie, 3 wychowanków
otrzymało lokale mieszkalne z zasobów gminy.
4. Powrót dziecka z pieczy zastępczej do rodziny naturalnej.
a) Współpraca koordynatora z asystentem oraz z pracownikiem socjalnym dziecka
umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej: odbyły się 34 zespoły do spraw
okresowej oceny sytuacji rodziny zastępczej i umieszczonego w niej dziecka. Dla
każdego dziecka przygotowano indywidualne sprawozdanie dotyczące jego aktualnej
sytuacji w ogólnej liczbie 247. Dokonano oceny 27 rodzin zastępczych.
5. Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych.
a) Kierowanie dzieci do placówek opiekuńczo – wychowawczych: wydano łącznie 55
skierowań do placówek funkcjonujących na terenie naszego Miasta. Na dzień 31
grudnia 2021 roku w placówkach tych przebywało łącznie 74 dzieci. W 2021 roku
dokonano umieszczenia 30 dzieci, pochodzących z terenu naszego Miasta.

V.20 PROGRAM USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
NA TERENIE MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO NA LATA 2010 –
2032
Program Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest na terenie Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego na lata 2010 – 2032 został przyjęty przez Radę Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego uchwałą nr LVI/929/10 z dnia 27.10.2010 r.
Program zakłada, że koszty zdjęcia pokryć eternitowych ponosić będą właściciele
nieruchomości, istnieje jednak możliwość całkowitego sfinansowania transportu i
unieszkodliwienia zdjętych płyt eternitowych. Uwzględnia ilość wyrobów zawierających
azbest na terenie Piotrkowa Trybunalskiego, gospodarkę wytworzonymi odpadami
azbestowymi, propozycję działań organizacyjnych, systemu kontroli i monitoringu programu.
Podstawą dla opracowania programu była przeprowadzona inwentaryzacja wyrobów
zawierających azbest i utworzenie bazy danych o ich lokalizacji. Inwentaryzacje
przeprowadzono na podstawie informacji składanych przez właścicieli i zarządców
nieruchomości.
W roku 2021 usunięto z terenu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 2.390,40 m 2 pokryć
dachowych zawierających azbest.
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V.21 PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ
ZAPOBIEGANIA
BEZDOMNOŚCI
ZWIERZĄT
W
PIOTRKOWIE
TRYBUNALSKIM NA ROK 2021.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
w Piotrkowie Trybunalskim na rok 2021, został przyjęty uchwałą nr XXXIII/455/21 Rady Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 24 lutego 2021 r.
1. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca oraz opieki w schronisku dla zwierząt
1. Zapewniono opiekę dla bezdomnych zwierząt w Schronisku przy ul. Małopolskiej 3 –
Podole dla 140 kotów i 404 psów,
2. Zawarto umowę na zapewnienie bezdomnym zwierzętom gospodarskim miejsca w
gospodarstwie rolnym.
2. Pomoc wolno żyjącym kotom:
Zakupiono 6.572 kg karmy ze środków Miasta za kwotę 26.397,30 zł, a wydano 11.637 kg,
w tym 5.065 kg z zapasów TOZ-U, zarejestrowanym karmicielom kotów wolnożyjących.
Ponadto wykonano zabieg starylizacji/kastracji oraz odrobaczania u 272 kotów.
Zakupiono 3 domki dla kotów wolno żyjących.
3. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta: do schroniska przybyło 89 kotów i 331
psów.
4. Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt (poprzez sterylizację i kastrację):
Przeprowadzono 50 sterylizacji/kastracji kotów oraz 181 psów.
5. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt: przekazano do adopcji 63
kotów (w tym 7 zostało odebranych przez właściciela) i 200 psów + 97 zwrócono
właścicielom.
6. Wskazano gospodarstwo rolne przy ul. Krętej 52 w Piotrkowie Trybunalskim.
7. Zapewniono całodobową opiekę weterynaryjną – dla zwierząt bezdomnych - schronisko
– Gabinet Weterynaryjny Piotr Wojtania, ul. Polna 72, dla zwierząt leśnych Miasto –
prywatna praktyka Weterynaryjna, Mirosław Kacprzyk, ul. Konecka 28, 97- 330 Sulejów.
8. Elektroniczne znakowanie (czipowanie) zwierząt:
− czipowanie bezdomnych zwierząt w Schronisku - zaczipowano 268 psów,
− bezpłatne czipowanie psów posiadające właścicieli,
Wykorzystano środki finansowe w wysokości 930.000 zł.
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V.22 PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ OCHRONY
BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA ROK 2021
PN. „ BEZPIECZNE MIASTO”.
Program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku
publicznego na rok 2021 pn. ,,Bezpieczne Miasto” został przyjęty do realizacji na podstawie
Uchwały Nr XXXI/433/20 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 21.12.2020 roku.
Zgodnie z przyjętym programem w 2021 roku realizowano zadania w zakresie: I - działań
bezpośrednio wpływających na poziom bezpieczeństwa oraz II - działań wychowawczo - edukacyjnych. Celem przedsięwzięć było zwiększenie lub utrzymanie
poziomu
bezpieczeństwa na terenie miasta.
I. Działania bezpośrednio wpływające na poziom bezpieczeństwa
− piesze i zmotoryzowane patrole Policji,
− piesze i zmotoryzowane patrole Straży Miejskiej.
− Akcja pn. „Bezpieczna droga, bezpieczna ulica”.
− Bezpieczeństwo na co dzień, a w nim:
− konserwacja, naprawy i okresowe przeglądy systemu monitoringu wizyjnego
miasta,
− kontynuacja działań w zakresie przestrzegania prawa przez właścicieli psów oraz
kontrola przestrzegania zasad bezpieczeństwa przy trzymaniu zwierząt,
− znakowanie rowerów,
− bieżąca współpraca i przekazywanie informacji do właściwych jednostek i służb
w zakresie awarii i uszkodzeń infrastruktury miejskiej oraz w zakresie utrzymania
dróg i urządzeń drogowych,
− udział w zabezpieczaniu miejsc katastrof, pożarów i innych miejscowych zdarzeń
o podobnym charakterze; imprez kulturalnych, sportowych i rozrywkowych
odbywających się na terenie miasta,
− kontrola parkowania pojazdów w miejscach wyznaczonych dla osób
niepełnosprawnych,
− oświetlenia ulic i miejsc parkingowych, mająca na celu m.in. ograniczanie
zjawiska kradzieży samochodów, terenów wokół szkół podstawowych i innych
placówek oraz ich systematyczne patrolowanie.
− Współpraca z PINB dla miasta w zakresie kontroli usuwania śniegu z dachów.
− Realizacja obowiązków wynikających z ustawy z dnia 27.04.2001 roku Prawo ochrony
środowiska dotyczących zakładów pracy, dużego i zwiększonego ryzyka wystąpienia
poważnych awarii przemysłowych.
− Bezpieczeństwo w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
− Prowadzenie czynności kontrolnych w obiektach handlowych prowadzących sprzedaż
wyrobów pirotechnicznych.

S t r o n a | 86

− Przeprowadzenie czynności kontrolno – rozpoznawczych w celu sprawdzenia stanu
technicznego hydrantów i ujęć wodnych służących zaopatrzeniu wodnemu do celów
przeciwpożarowych.
− Poprawa bezpieczeństwa pożarowego w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych, z
uwzględnieniem budynków, w tym tzw. budynków socjalnych oraz kontrola stanu
dojazdów do budynków.
− Współpraca z Dyrektorami szkół dotycząca wymiany informacji na rzecz poprawy
poziomu bezpieczeństwa z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz kontrole pod
względem bezpieczeństwa pożarowego.
− Wylewanie lodowisk na terenach szkolnych - akcja „Lodowisko”.
− Bezpieczeństwo nad wodą - zabezpieczenie kąpieliska „Słoneczko”.
− Prowadzenie bieżących działań związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się
koronawirusa SARS-CoV-2.
II. Działania wychowawczo – edukacyjne
− Program pn. „Wyciągamy dzieci z bramy” realizowany wielopłaszczyznowo przez
lokalne instytucje z wykorzystaniem różnorodnych form i metod:
− przeciwdziałanie patologiom wynikającym z uzależnień - 736 uczestników,
− doskonalenie i wspieranie umiejętności wychowawczych rodziców - 114
uczestników,
− przeciwdziałanie przemocy i agresji wśród dzieci i młodzieży – 317
uczestników,
− policyjna edukacja na rzecz bezpieczeństwa,
− akcja ,,Wyciągamy dzieci z bramy” uwzględniająca aktywne formy spędzania
czasu wolnego.
− Akcja pod nazwą „Bezpieczne Miasto – Bezpieczne Życie”.
− Program powszechnej nauki pływania dla dzieci 5 i 6 letnich uczęszczających do
przedszkoli i dla uczniów klas I-III szkół podstawowych.
− Udział w ewakuacjach w obiektach oświatowych oraz użyteczności publicznej na
terenie miasta.
− Organizowanie spotkań edukacyjnych dla młodzieży szkolnej
KM PSP i w szkołach dotyczących bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

na

terenie

− Zorganizowanie i przeprowadzenie eliminacji miejskich Ogólnopolskiego Turnieju
Wiedzy Pożarniczej pn. „Młodzież Zapobiega Pożarom”.
− Kontynuacja akcji „Nie wypalaj trawy, przecież nie zabija się skowronków”.
− Akcja pn. „Edukacja dla bezpieczeństwa”, która obejmuje cykl szkoleń, pogadanek
organizowanych dla dzieci.
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− Akcja pn. „Bezpieczne dziecko – bezpieczny człowiek”.
− Organizacja pokazów działań ratowniczych na terenie miasta podczas imprez,
festynów itp.
− Akcja psychologiczna pod hasłem „Miś”.
− Akcja pn. „Edukacja filmowa – potrafię żyć inaczej”.
− Akcja „Widzę – Reaguję 2021”.
− Nagrody Prezydenta Miasta w turniejach, konkursach i innych akcjach propagujących
bezpieczeństwo.
Zadania ujęte w Programie ,,Bezpieczne Miasto 2021” były realizowane sukcesywnie na
przestrzeni całego 2021 roku, zostały jednak utrudnione z powodu pandemii wirusa SARS-CoV2 i obostrzeń sanitarnych, a także hybrydowe nauczanie. Pandemia utrudniła szczególnie
realizację przedsięwzięć z udziałem dzieci i młodzieży z piotrkowskich placówek oświatowych,
takich jak konkursy, turnieje, ewakuacje.
W 2021 roku zrealizowano następujące przedsięwzięcia:
− Akcja profilaktyczna „Bezpieczny Internet” - 162 uczniów;
− Akcja profilaktyczna „Narkotyki, dopalacze zabijają” - 172 uczniów;
− Szkolenia edukacyjno - wychowawczo - opiekuńcze, w tym szkolenia z zakresu
profilaktyki uzależnień - łącznie 1.337 osób (1.223 uczniów, 114 rodziców);
W celu zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 w 2021 roku Referat
Zarządzania Kryzysowego i Obrony przekazał - otrzymane z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego
w Łodzi i Agencji Rezerw Materiałowych - maski ochronne oraz płyny dezynfekcyjne do
piotrkowskich placówek, tj.: MOPR. DDPD, DPS, żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe,
szkoły ponadpodstawowe, Dom Dziecka, Pogotowie Opiekuńcze, biblioteki, MOK, OSiR, Straż
Miejska, BOM UM Piotrkowa Trybunalskiego. Łącznie w 2021 roku przekazano dla
mieszkańców miasta 2.565 litrów płynu dezynfekcyjnego i 322.650 sztuk masek ochronnych.
Referat Zarządzania Kryzysowego i Obrony na realizację zadań z programu ,,Bezpieczne Miasto
2021” wydatkował z budżetu miasta kwotę 48.529,88 zł brutto (słownie: czterdzieści osiem
tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć złotych 88/100).

VI. REALIZACJA UCHWAŁ RADY MIASTA I ZARZĄDZEŃ PREZYDENTA MIASTA
Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego podjęła łącznie 155 uchwał, z czego: 123 uchwały to
uchwały wymagające przedłożenia sprawozdania ze stopnia ich realizacji, natomiast 32
uchwały to uchwały o charakterze organizacyjno – porządkowym (uchwały te nie wymagają
składania sprawozdań z ich realizacji – wszystkie zrealizowane). Spośród uchwalonych 155
uchwał, 45 uchwał stanowi akt prawa miejscowego.
Wg stanu na dzień 10.02.2022r. stan realizacji 123 uchwał wymagających sprawozdania,
przedstawia się następująco: 77 uchwał zostało zrealizowanych, 45 uchwał jest w trakcie
realizacji, 1 uchwała została uchylona.
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Sprawozdanie z realizacji uchwał za I kwartał przedstawione zostało Radzie Miasta w grudniu
2021 roku a za II kwartał w marcu 2022 roku. Sprawozdanie jest dostępne w Biurze Rady
Miasta oraz w komórce merytorycznej, sporządzającej sprawozdanie.
Wykaz uchwał uchwalonych w 2021 znajduje się na stronie miasta pod linkiem:
https://www.bip.piotrkow.pl/index.php?idg=15&id=2026&x=60&y=58
W 2021 r. Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wydał 378 Zarządzeń, dotyczących
m.in. bieżącego funkcjonowania Urzędu Miasta, rozdysponowywania środków finansowych.
Zarządzenia realizowane są na bieżąco, a ich szczegółowy wykaz znajduje się na stronie miasta:
https://www.bip.piotrkow.pl/index.php?idg=3&id=2003&x=62&y=179 .

VII. WSPÓŁPRACA Z INNYMI SPOŁECZNOŚCIAMI SAMORZĄDOWYMI
VII.1 Związki komunalne, porozumienia międzygminne
Miasto przystąpiło do Związku Miast Polskich w 1993 roku Uchwałą Nr XXXV/386/93 Rady
Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 października 1993r. Delegatem Miasta
w Związku Miast Polskich jest Prezydent Miasta.
Związek Miast Polskich jest stowarzyszeniem miast, mającym na celu wspieranie idei
samorządu terytorialnego oraz dążenie do gospodarczego i społeczno-kulturalnego rozwoju
miasta polskich. Związek reprezentuje interesy zbiorowe miast zrzeszonych wobec organów
władzy publicznej i podejmuje się obrony tych interesów. Zgodnie z zapisami Statutu Związku
członkowie zobowiązani są do płacenia składki na rzecz Związku i popierania jego działalności.
Wysokość składki członkowskiej za 2021 rok wynosiła 0,3315 zł od mieszkańca miasta, tj.
24.128,23 zł (liczba mieszkańców na dzień 30.06.2020 r. wg danych GUS 72.785).
6 maja 2021 r. Sejmik Województwa Łódzkiego uchwalił Strategię Rozwoju Województwa
Łódzkiego 2030, która wyznaczyła Obszary Strategicznej Interwencji, w tym Miejski Obszar
Funkcjonalny Radomsko - Piotrków Trybunalski – Bełchatów (MOF).
Dla MOF przewidziano wsparcie w postaci Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT).
Uruchomienie środków na realizację ZIT w MOF uzależnione jest od spełnienia warunków,
wskazanych w projekcie Umowy Partnerstwa, w tym zawiązania zinstytucjonalizowanej formy
partnerstwa (powołanie Związku ZIT).
W dniu 28 lipca 2021 roku, podjęta została Uchwała nr XL/511/21 Rady Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego w sprawie przystąpienia w formule porozumienia międzygminnego do
współpracy z Gminą Czarnocin, Gminą Gorzkowice, Gminą Grabica, Gminą Moszczenica,
Gminą Rozprza, Gminą Sulejów, Gminą Wola Krzysztoporska, Gminą Wolbórz, Gminą
Bełchatów, Miastem Bełchatów, Gminą Drużbice, Gminą Kleszczów, Gminą Kluki, Gminą
Szczerców, Gminą Zelów, Gminą Radomsko, Miastem Radomsko, Gminą Dobryszyce, Gminą
Gidle, Gminą Gomunice, Gminą Kamieńsk, Gminą Kobiele Wielkie, Gminą Kodrąb, Gminą
Ładzice w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Radomsko - Piotrków Trybunalski –
Bełchatów w związku z utworzeniem i realizacją instrumentu Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych (ZIT) w okresie 2021-2027. Uchwały podobnej treści zostaną podjęte przez
wszystkie 25 Miast i Gmin wchodzących w skład MOF.
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W dniu 11 stycznia 2022 roku zostało podpisane porozumienie międzygminne w sprawie
powołania Związku ZIT, mającego na celu współpracę jednostek samorządu terytorialnego
Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Radomsko – Piotrków Trybunalski – Bełchatów, służącego
realizacji zadań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
W dniu 27.07.2021 zawarto Porozumienie nr 2021/07/01 dot. współpracy na rzecz realizacji
celów projektu: „Wdrażanie Planu Gospodarowania Wodami w Dorzeczu Wisły na
przykładzie Zlewni Pilicy” pomiędzy Miastem Piotrków Trybunalski a FPP Enviro Sp. zo.o.
Strony postanawiają współdziałać w zakresie realizacji działań projektu na obszarach
zurbanizowanych, mających na celu poprawę jakości i różnorodności biologicznej wód Pilicy
oraz zwiększenie świadomości ekologicznej społeczności lokalnej, w szczególności poprzez
opracowanie i wdrożenie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu oraz realizację
demonstracyjnych elementów błękitno-zielonej infrastruktury do miejscowego
zagospodarowania wód opadowych.

VII.2 Współpraca międzynarodowa
Od 30 lat Piotrków Trybunalski, angażując się w międzynarodową współpracę partnerską,
aktywnie promuje miasto i Polskę w innych krajach. Pierwszą umowę o współpracy
partnerskiej Piotrków Trybunalski zawarł w 1992 roku z niemieckim miastem Esslingen am
Neckar. „Najmłodszym” miastem partnerskim jest chorwacka Petrinja – umowa o współpracy
partnerskiej podpisana została w 2019 roku. W 2021 roku nasze miasto utrzymywało kontakty
z 12 miastami w Europie – z dziesięcioma związanymi umowami o współpracy partnerskiej,
dwa miasta określane są jako „miasta zaprzyjaźnione”. Są to:
Miasta partnerskie:
1. Esslingen nad Neckarem – Niemcy (25.09.1992)
2. Mołodeczno – Białoruś (13.03.1996)
3. Równe – Ukraina (07.06.1997)
4. Mosonmagyarovar – Węgry (06.08.2001)
5. Marijampole – Litwa (14.09.2002)
6. Vienne – Francja (02.07.2005)
7. Kostroma – Federacja Rosyjska (06.06.2009)
8. Żagubica – Republika Serbii (07.10.2011)
9. Ness Ziona – Izrael (12.09.2017)
10. Petrinja – Chorwacja (04.10.2019)
Miasta zaprzyjaźnione:
11. Velenje – Słowenia
12. Udine – Włochy.
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Umowy o współpracy partnerskiej mają przede wszystkim na celu zachęcanie społeczności
lokalnej do aktywnego uczestniczenia we współpracy. Kontakty przedstawicieli społeczności
lokalnych przyczyniają się do zacieśniania więzi między miastami, stwarzają możliwości
lepszego poznawania się oraz pokonywania uprzedzeń. Najchętniej podejmowane są działania
w obszarach kultury, sportu, wymiany młodzieżowe oraz wymiana doświadczeń w zakresie
działalności samorządów lokalnych. Bardzo ważnym elementem partnerstw jest współpraca
organizacji, placówek, instytucji i stowarzyszeń pozarządowych utrzymujących kontakty ze
swoimi odpowiednikami z miast partnerskich.
W marcu 2021 roku Prezydent Miasta razem z przedstawicielami pięciu miast – Nörrkoping
(Szwecja) – lider projektu, Esslingen a.N. (Niemcy), Vienne (Francja), Parma (Włochy), Santo
Tirso (Portugalia) oraz dwóch organizacji pozarządowych – SERN – stowarzyszenie włoskich
i szwedzkich miast partnerskich oraz Gender Studies z Pragi (Czechy) podpisał umowę o
wspólnej realizacji międzynarodowego projektu GEMIS. Ogólnym celem projektu jest
przyczynianie się do promowania równości płci i integracji społecznej kobiet w społeczeństwie
europejskim. Na realizację projektu w latach 2021-2023 Miasto Piotrków Trybunalski
otrzymało kwotę 11.120 €.
W 2021 roku w ramach projektu odbyły się dwa seminaria projektowe – jedno w formie online,
jedno w formie wyjazdu do Nörrkoping (Szwecja), w których udział wzięło 3 przedstawicieli
Urzędu Miasta.
Pozostałe planowane w 2021 roku działania – wizyty, spotkania, festiwale, zarówno
w Piotrkowie Trybunalskim, jak i we wszystkich naszych miastach partnerskich, z uwagi na
światową epidemię koronawirusa COVID-19 zostały anulowane.
WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA w 2021:
Liczba wyjazdów zagranicznych - 1
Liczba osób wyjeżdżających - 3 (UM)
Liczba wizyt zagranicznych - 0
Liczba osób odwiedzających - 0 osób
WYJAZDY
LISTOPAD
15-19 - Udział trojga przedstawicieli Urzędu Miasta w seminarium projektowym w ramach
międzynarodowego projektu GEMIS, poświęconemu równości płci i integracji społecznej
kobiet.
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VIII. PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH
W 2021 roku Miasto Piotrków Trybunalski uzyskało dofinansowanie realizacji inwestycji
miejskich z następujących źródeł (dane z Biura Partnerstwa i Funduszy):
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi
zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 (II nabór dla DPS)
Umowa COVID-19.02.05.59 z dnia 18.06.2021 r.
Oś priorytetowa V: Wsparcie dla obszaru zdrowia
Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia
ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.
Okres realizacji: 01.05.2020 – 31.08.2021
Koszt projektu: 46.579,28 zł
Dofinansowanie: 46.579,28 zł
Budżet Miasta: 0,00 zł
Grant został przeznaczony na dodatki do wynagrodzeń dla pielęgniarek i ratowników
medycznych zatrudnionych w DPS, którzy – ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka
zakażenia – musieli zrezygnować z innych miejsc zatrudnienia lub też pracowali tylko w jednym
miejscu.
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Łódzkie pomaga (II edycja)
Umowa nr 30/ŁP/POWR/2021 z dnia 08.04.2021 r.
Oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym
Okres realizacji: 01.03.2021-14.05.2021
Koszt projektu: 128.977,62 zł
Dofinansowanie: 108.702,34 zł
Budżet państwa: 20.275,28 zł
Grant został przeznaczony na : zakup sprzętu i wyposażenia, zakup środków ochrony
indywidualnej, zakup testów COVID-19.
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Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020
Reorganizacja pieczy zastępczej w Piotrkowie Trybunalskim
Umowa dofinansowania Nr RPLD.09.02.01-10-A015/21-00 z dnia 27.12.2021 r.
Oś Priorytetowa IX: Włączenie społeczne
Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne
Okres realizacji: 2022 – 2023
Koszt projektu: 2.896.297,77 zł
Dofinansowanie: 2.461.856,47 zł
Budżet Miasta: 434.441,30 zł
Celem projektu realizowanego od 01.01.2022 do 30.06.2023 jest wsparcie dla placówki
opiekuńczo-wychowawczej powyżej 14 osób (Dom Dziecka), poprzez reorganizację tej
placówki w celu przejścia od opieki instytucjonalnej do usług świadczonych w społeczności
lokalnej, czyli w rodzinnej pieczy zastępczej oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych do
14 osób. Z uwagi na szczególną sytuacją wychowanków, ich deficyty, planuje się także objąć
ich zajęciami specjalistycznymi, w tym wsparciem psychologicznym, logopedycznym,
pedagogicznym oraz zajęciami korygującymi wady postawy. W kontekście zgłaszanych przez
opiekunów i uczestników projektu realnych potrzeb związanych z ich rozwojem
emocjonalnym i społecznym zaplanowano także udział uczestników projektu w wycieczkach
integracyjnych z zajęciami wsparcia psychologicznego oraz wyjazdy do instytucji kultury.
Dodatkowo w ramach projektu zaplanowano działania związane z ograniczeniem pandemii
COVID-19.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Poprawa jakości transportu miejskiego w Piotrkowie Trybunalskim poprzez zakup taboru
wraz z niezbędną infrastrukturą.
Umowa dofinansowania Nr 1508/2021/Wn05/OA-TP-FN/D z dnia 26.10.2021 r.
Program „Zielony transport publiczny” (Faza I)
Okres realizacji: 2021-2023 Koszt projektu: 25.760.000,00 zł
Dofinansowanie: 13.034.552,00 zł
Budżet Miasta: 12.725.448,00 zł
W ramach projektu, Miasto Piotrków Trybunalski planuje:
1. zakup 7 autobusów o napędzie elektrycznym, przeznaczonych do przewozu pasażerów
na terenie Miasta; Autobusy elektryczne, niskopodłogowe, dostosowane do przewozu
osób niepełnosprawnych, łączna liczba miejsc nie mniej niż 70 osób; napęd
z zastosowaniem jednego lub wielu silników elektrycznych (moc sumaryczna ma
wynosić minimum 115 kW) z możliwością ładowania:
− plug-in (ładowanie wolne), wymagana minimalna moc ładowania plug-in: 45 kW;
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− ładowanie pantografowe (ładowanie szybkie), moc ładowania pantografowego
w zakresie od 400 do 450 kW;

2. zakup i montaż na terenie Miasta 3 ładowarek pantografowych (szybkich) o mocy
wyjściowej w zakresie od 400 do 450 kW: 2 szt. (ul. Dmowskiego), 1 szt. (ul.
Słowackiego); − 7 szt. ładowarek wolnych o mocy wyjściowej w zakresie od 90 do 100
kW. (ul. Krakowskie Przedmieście);
3. wykonanie prac przystosowawczych do uruchomienia systemu ładowania autobusów
elektrycznych na pętlach przy ul. Słowackiego 179 i przy ul. Dmowskiego (stacje
szybkiego ładowania) oraz w zajezdni autobusowej przy ul. Krakowskie Przedmieście
71-73 (stacje wolnego ładowania).
Program Inwestycji Strategicznych
Rozbudowa ul. Roosevelta wraz z infrastrukturą w Piotrkowie Trybunalskim
Przewidywana wartość inwestycji: 28.152.922,00 zł
Deklarowana kwota udziału własnego: 1.407.646,10 zł
Kwota wnioskowanych środków: 26.745.275,90 zł (Miasto otrzymało promesę)
Projekt obejmuje m.in.:
− droga: 3.051,7 m (szer. jezdni 7 m, klasa Z/L),
− kanalizacja sanitarna: 882,4 m,
− wodociąg: 1.735,3 m,
− kanalizacja deszczowa : 2.960,0 m,
− ciepłociąg: 960 m,
− ciąg pieszo-rowerowy o szer. 2,5 m bez segregacji ruchu,
− ciąg pieszo-rowerowy z segregacją ruchu (od 3,5 m do 5,0 m),
− przebudowa skrzyżowań z 14 ulicami: (w tym 1 typu rondo),
− przebudowa skrzyżowania przedłużenia ul. Żelaznej z ul. Glinianą,
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− przejazd kolejowy przez ulicę typu-A,
− przebudowa zjazdów, zatoki autobusowe, elementy zwiększające bezpieczeństwo ruchu.
Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
Piotrków Trybunalski, mury obronne miejskie (XIV w., pocz. XX w.): prace remontowe
Umowa dofinansowania Nr 02478/21/DOZ – z dnia 22.10.2021 r.
Program Ochrona Zabytków
Okres realizacji: 2021
Koszt projektu: 479.469,99 zł
Dofinansowanie: 172.000,00 zł
Budżet Miasta: 307.469,99 zł
W ramach realizacji zadania wykonano: renowację muru ceglanego oraz muru z kamienia,
izolację przeciwwilgociową muru ceglanego, uzupełnienie i renowację balustrady stalowej,
remont schodów.
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Budowa dróg w osiedlu 800-lecia
Okres realizacji: 2021 - 2022
Koszt projektu: 2.500.000,00 zł
Dofinansowanie: 2.500.000,00 zł
Budżet Miasta: 0,00 zł
Projekt obejmuje budowę drogi lokalnej na Osiedlu 800-lecia, w pasach drogowych ulic,
określonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako 9KDL i 13KDL, tj.:
jezdnie, progi zwalniające, ścieżka rowerowa i pieszo-rowerowa, zjazdy, chodniki, zatoki
postojowe oraz tereny zielone.
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Budowa ronda oraz przebudowa ul. Wierzejskiej w Piotrkowie Trybunalskim w ramach
przedsięwzięcia „Zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem”
Umowa dofinansowania Nr 18/P/2021 z dnia 28.06.2021 r.
Okres realizacji: 2021
Koszt projektu: 1.901.149,00 zł
Dofinansowanie: 950.575,00 zł
Budżet Miasta: 950.574,00 zł
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W ramach realizacji projektu wykonano rondo, przebudowano ul. Wierzejską, wybudowano
kanalizację deszczową oraz oświetlenie, ustawiono tablice informacyjne.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Założenie łąki kwietnej w pasie rozdziału al. Concordii w Piotrkowie Trybunalskim
Umowa Nr 580/OP/D/2021 z dnia 26.11.2021 r.
Dotacja w ramach zadania WFOŚiGW Ochrona przyrody i krajobrazu
Okres realizacji: 2021
Koszt projektu: 23.680,00 zł
Dofinansowanie: 13.608,00 zł
Budżet Miasta: 10.072,00 zł
W wyniku realizacji zadania wykonano łąkę kwietną o powierzchni 1.400 m2 . Po
przygotowaniu podłoża wysiano nasiona kilkudziesięciu gatunków roślin nieinwazyjnych,
dostosowanych do warunków glebowych i klimatycznych, zapewniające kwitnienie łąki przez
min. 4 miesiące.

Utworzenie punktu dydaktycznego w Przedszkolu Samorządowym nr 7 w Piotrkowie
Trybunalskim
Umowa nr 1129/SPE/P/2021 z 29.11.2021 r.
Dotacja w ramach zadania WFOŚiGW „Nasze ekologiczne pracownie”
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Koszt projektu: 55.560,00 zł
Dofinansowanie: 50.000,00 zł
Budżet Miasta: 5.560,00 zł
W ramach projektu zaplanowano zakup elementów wyposażenia punktu dydaktycznego
m.in.: tablice edukacyjne, ścieżki sensoryczne, ławki, gazony, kosze na śmieci, edukacyjne
instalacje przestrzenne, rośliny (krzewy, kwiaty, zioła, byliny, trawy).
W roku 2021 złożono również wniosek o dofinansowanie zadania pn. Rozwój
zrównoważonego transportu publicznego w Piotrkowie Trybunalskim poprzez inwestycję w
tabor zeroemisyjny.
Źródło dofinansowania: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
5.3. Zeroemisyjny transport Zielony transport publiczny
Okres realizacji: 2022-2024
Koszt projektu: 16.500.000 zł
Wnioskowane dofinansowanie: 9.715.449,00 zł
Budżet Miasta: 6.784.551,00 zł.
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CZĘŚĆ II
1. WYKONANIE BUDŻETU MIASTA
Budżet Miasta w 2021 roku przedstawiał się następująco: dochody – 565.019.121,71 zł
(stanowi 99,80 % planu), w tym: dochody majątkowe 11.196.010,57 zł, dochody bieżące
553.823.111,14 zł. Wydatki – 530.367.274,69 zł (stanowi 95,34 % planu), w tym wydatki
majątkowe: 34.075.360,69zł.
WYKONANIE

DOCHODÓW

TREŚĆ

Budżet wg
uchwały

Budżet po
zmianach

Wykonanie

1

2

3

4

DOCHODY OGÓŁEM

540 714 431,35

566 154 403,26

565 019 121,71

99,80

100,00

dochody majątkowe

26 780 076,38

12 717 601,40

11 196 010,57

88,04

1,98

513 934 354,97

553 436 801,86

553 823 111,14

100,07

98,02

dochody bieżące

%
Struktura
wykonania

5

6

DOCHODY DOTYCZĄCE ZADAŃ GMINY
DOCHODY OGÓŁEM

398 959 693,34

415 757 460,81

414 364 809,45

99,67

100,00

A.I Dochody własne ( 1+2+3+4+5)

212 912 814,27

222 516 212,39

226 889 510,37

101,97

54,76

1. Dochody podatkowe, opłaty lokalne i pozostałe

87 637 961,27

92 274 561,72

92 250 950,70

99,97

22,26

2. Dochody z majątku gminy
3. Udziały w podatkach stanowiących dochody
budżetu państwa

19 274 200,00

15 584 185,81

16 310 465,42

104,66

3,94

90 154 563,00

95 801 872,35

98 149 618,21

102,45

23,69

4. Dochody jednostek budżetowych

15 801 025,00

18 604 182,51

19 889 678,01

106,91

4,80

45 065,00

251 410,00

288 798,03

114,87

0,07

56 324 380,00
53 883 174,00
0,00
2 441 206,00
120 313 250,15
18 195 802,15
102 102 448,00

70 783 604,00
54 086 684,00
14 255 714,00
2 441 206,00
116 826 342,32
13 987 619,29
100 551 052,25

70 783 604,00
54 086 684,00
14 255 714,00
2 441 206,00
116 255 756,32
13 522 455,27
100 450 364,77

100,00
100,00
100,00
100,00
99,51
99,90
99,79

17,08
13,05
3,44
0,59
28,06
24,24
1,01

15 000,00
9 409 248,92

2 287 670,78
5 631 302,10

2 282 936,28
435 938,76

99,79
7,74

0,55
0,11

5. Dochody z realizacji zadań z zakresu
administracji rządowej
A.II Subwencja ogólna w tym:
część oświatowa
uzupełnienie subwencji ogólnej
część równoważąca
A.III Dotacje celowe ( 1+2+3 )
1. Dotacje na zadania własne gminy
2. Dotacje na zadania zlecone gminy
3. Dotacje na zadania powierzone gminie
A.IV Środki pochodzące z budżetu UE

DOCHODY DOTYCZĄCE ZADAŃ POWIATU
DOCHODY OGÓŁEM
B.I Dochody własne (1+2+3+4+5)
1. Dochody podatkowe, opłaty lokalne i pozostałe
2. Dochody z majątku powiatu
3. Udziały w podatkach stanowiących dochody
budżetu państwa
4. Dochody jednostek budżetowych
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141 754 738,01

150 396 942,45

150 654 312,26

100,17

100,00

33 826 497,00
1 671 500,00
25 475,00

36 293 155,24
1 729 500,00
23 181,00

36 919 634,04
1 735 586,00
22 795,17

101,73
100,35
98,34

24,51
1,15
0,02

23 963 305,00

25 442 575,00

26 056 461,13

102,41

17,30

6 823 189,00

7 445 800,46

7 424 598,36

99,72

4,93

5. Dochody z realizacji zadań z zakresu
administracji rządowej
B.II Subwencja ogólna w tym:
część oświatowa
część uzupełniająca
część równoważąca
B.III Dotacje celowe ( 1+2+3 )
1. Dotacje na zadania własne powiatu
2. Dotacje na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej wykonywane przez powiat
3. Dotacje na zadania powierzone
A.IV Środki pochodzące z budżetu UE

1 343 028,00

1 652 098,78

1 680 193,38

101,70

1,12

87 294 279,00
82 344 800,00
0,00
4 949 479,00
14 771 464,25
732 163,25

90 919 936,00
82 679 993,00
3 290 464,00
4 949 479,00
17 979 266,52
1 674 446,32

90 919 936,00
82 679 993,00
3 290 464,00
4 949 479,00
17 694 840,89
1 633 313,93

100,00
100,00
100,00
100,00
98,42
97,54

60,35
54,88
2,18
3,29
11,75
1,08

13 019 832,00

14 240 013,20

14 209 981,01

99,79

9,43

1 019 469,00
5 862 497,76

2 064 807,00
5 204 584,69

1 851 545,95
5 119 901,33

89,67
98,37

1,23
3,40

WYKONANIE

WYDATKÓW

TREŚĆ

Budżet wg
uchwały

Budżet po
zmianach

Wykonanie

1

2

3

4

590 764 146,33

556 309 185,54

530 367 274,69

95,34

100,00

82 808 415,37

44 371 396,57

34 075 360,69

76,80

100,00

WYDATKI DOTYCZĄCE ZADAŃ GMINY
434 874 423,64 401 949 082,99
70 980 645,51
38 629 372,94
11 000,00
46 530,25

379 200 464,68
29 094 076,35
45 163,25

94,34
75,32
97,06

100,00
100,00
0,01

WYDATKI OGÓŁEM
MAJĄTKOWE
WYDATKI OGÓŁEM
MAJĄTKOWE
Rolnictwo i łowiectwo
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz i wodę
wydatki majątkowe
Transport i łączność
wydatki majątkowe
Turystyka
Gospodarka mieszkaniowa
wydatki majątkowe
Działalność usługowa
wydatki majątkowe
Administracja publiczna
wydatki majątkowe
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej
Bezpieczeństwo publiczne i
ochr.przeciwpożarowa
wydatki majątkowe
Obsługa długu publicznego
Różne rozliczenia
wydatki majątkowe
Oświata i wychowanie
wydatki majątkowe
Ochrona zdrowia
Pomoc społeczna
wydatki majątkowe
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

%
Struktura
wykonania

5

6

9 275 094,04

1 594 119,70

1 581 389,20

99,20

0,42

9 275 094,04
35 689 075,17
13 412 177,17
33 225,00
15 624 441,00
7 323 690,00
2 424 310,00
11 000,00
23 213 335,92
159 373,00
14 603,00

1 594 119,70
27 570 799,77
4 866 004,25
29 610,00
11 891 793,16
7 829 061,00
2 252 425,00
11 000,00
22 757 283,31
298 373,00
14 603,00

1 581 389,20
26 195 365,81
3 583 073,23
25 799,79
10 578 474,92
6 898 921,87
2 229 960,31
10 543,56
21 784 755,39
275 598,33
14 603,00

99,20
95,01
73,63
87,13
88,96
88,12
99,00
95,85
95,73
92,37
100,00

5,44
6,91
12,32
0,01
2,79
23,71
0,59
0,04
5,74
0,95
0,00

3 166 850,00

2 991 291,03

2 842 828,55

95,04

0,75

0,00
3 310 517,90
9 020 734,33
4 196 727,11
110 920 508,71
7 747 707,22
1 633 957,00
32 130 488,77
88 000,00
256 138,88

41 700,00
1 525 870,81
8 574 357,43
6 290 638,41
109 432 612,78
44 658,67
2 119 271,43
34 110 904,69
148 000,00
255 142,88

41 601,28
1 027 974,05
88 425,17
0,00
107 360 189,49
44 595,30
1 334 784,64
31 484 266,87
135 890,45
228 739,99

99,76
67,37
1,03
0,00
98,11
99,86
62,98
92,30
91,82
89,65

0,14
0,27
0,02
0,00
28,31
0,15
0,35
8,30
0,04
0,06
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Edukacyjna opieka wychowawcza
Rodzina
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
wydatki majątkowe
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
wydatki majątkowe
Kultura fizyczna i sport
wydatki majątkowe

2 905 404,00
103 811 548,73
48 661 184,26
12 645 634,39
17 259 416,83
13 805 067,43
15 512 590,10
2 316 175,15

3 077 957,25
101 469 550,90
45 830 394,01
7 126 408,56
12 850 549,35
9 402 341,35
13 554 016,24
977 068,00

2 972 152,95
101 080 076,82
42 870 516,42
6 741 604,18
12 283 658,43
8 961 380,87
13 171 339,63
819 478,08

96,56
99,62
93,54
94,60
95,59
95,31
97,18
83,87

0,78
26,66
11,31
23,17
3,24
30,80
3,47
2,82

WYDATKI DOTYCZĄCE ZADAŃ POWIATU
WYDATKI OGÓŁEM
MAJĄTKOWE
Leśnictwo
Transport i łączność
wydatki majątkowe
Gospodarka mieszkaniowa
Działalność usługowa
wydatki majątkowe
Administracja publiczna
Bezpieczeństwo publiczne i
ochr.przeciwpożarowa
Wymiar sprawiedliwości
Oświata i wychowanie
wydatki majątkowe
Ochrona zdrowia
Pomoc społeczna
wydatki majątkowe
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Edukacyjna opieka wychowawcza
Rodzina
wydatki majątkowe
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
wydatki majątkowe
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155 889 722,69

154 360 102,55

151 166 810,01

97,93

100,00

11 827 769,86
2 000,00
8 883 235,00
5 525 000,00
232 545,00
1 025 965,00
0,00
4 331 566,00

5 742 023,63
2 000,00
8 933 432,73
4 110 674,64
336 288,00
1 079 836,00
180 000,00
4 275 856,00

4 981 284,34
1 777,48
8 050 272,12
3 421 617,23
331 004,37
1 064 067,21
178 527,12
4 019 139,66

86,75
88,87
90,11
83,24
98,43
98,54
0,00
94,00

100,00
0,00
5,33
68,69
0,22
0,70
3,58
2,66

10 481 070,00

11 530 381,99

11 489 676,30

99,65

230,66

198 000,00
97 603 270,69
5 980 769,86
71 200,00
6 391 185,04
0,00
2 430 928,00
7 266 000,96
10 102 547,00
0,00

198 000,00
94 465 525,10
1 288 058,99
71 107,00
6 864 359,23
18 100,00
2 593 852,30
7 185 459,22
10 052 537,00
65 190,00

195 907,51
92 972 959,58
1 283 058,99
69 174,40
6 817 131,38
18 081,00
2 577 250,45
7 098 640,53
9 725 692,45
0,00

0,00
98,42
99,61
97,28
99,31
99,90
99,36
98,79
96,75
0,00

2,19
61,50
25,76
0,05
4,51
0,36
1,70
4,70
6,43
0,00

374 210,00

377 220,24

367 248,73

97,36

0,24

6 496 000,00
322 000,00

6 394 247,74
80 000,00

6 386 867,84
80 000,00

99,88
0,00

4,23
1,61

2. OŚWIATA
W 2021 roku funkcjonowało 35 jednostek oświatowych prowadzonych przez samorząd, w tym
13 przedszkoli samorządowych, 9 szkół podstawowych, 4 samodzielne licea ogólnokształcące,
6 zespołów szkół ponadpodstawowych (w strukturach, których funkcjonowały licea
ogólnokształcące dla młodzieży, jedno liceum ogólnokształcące dla dorosłych, technika, szkoły
branżowe I stopnia), Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Centrum Kształcenia
Zawodowego, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy i Bursa Szkolna, będąca
w strukturach Zespołu Szkół Ponadpodstawowych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
Nr 3.
Ponadto w Mieście funkcjonowało łącznie 67 szkół i placówek niepublicznych.
39 uczennic/uczniów korzystało z nauczania indywidualnego, 30 ze zindywidualizowanej
ścieżki edukacyjnej.
Wykaz placówek oświatowych wraz z liczbą uczniów na terenie Miasta prezentuje poniższa
tabela.
Lp.

Jednostki oświatowe

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Przedszkola Samorządowe
Szkoły Podstawowe
Licea Ogólnokształcące (samodzielne)
Zespoły Szkół Ponadpodstawowych
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

7.

Centrum Kształcenia Zawodowego

Gmina

Powiat

13
9
-

4
6
1
1

-

1

Liczba dzieci/uczniów
ogółem
1.428
5.031
2.122
3.785
131
0
realizacja zajęć
praktycznych
dla uczniów ZSP Nr 1
i ZSP Nr 2

(Informacje na podstawie danych sprawozdania systemu informacji oświatowej według stanu na 30 września
2021 r.)

W przeliczeniu na 1 uczennicę/ucznia, wydatki ogółem na poszczególne typy szkół
samorządowych z budżetu Miasta kształtowały się następująco:
− w szkołach podstawowych – 11.256 zł na uczennicę/ucznia,
− w samodzielnych liceach ogólnokształcących – 8.622 zł na uczennicę/ucznia,
− w zespołach szkół ponadpodstawowych – 11.498 zł na uczennicę/ucznia.
Wydatki Miasta na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą w 2021 roku wynosiły ponad
210,4 mln zł i zostały sfinansowane z:
− subwencji oświatowej – ponad 136,7 mln zł, tj. w 65%,
− dochodów jednostek oświatowych – ponad 6,3 mln zł, tj. w 3,04 %,
− dotacji – ponad 6,4 mln zł, tj. w 3,07 %,
− ze środków UE – ponad 5 mln zł tj. w 2,4%,
− ze środków własnych miasta – prawie 56 mln zł, tj. w 26,5 %.
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We wrześniu 2021 roku naukę w szkołach rozpoczęło 11.069 uczniów, odpowiednio 5.031
uczennic/uczniów w szkołach podstawowych, w samodzielnych liceach ogólnokształcących
2.122 uczennic/uczniów oraz 3.785 w zespołach szkół ponadpodstawowych i 131
uczennic/uczniów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym.
W szkołach odbywa się nauka języka obcego:
1. języka wiodącego:
- języka angielskiego – 10.921 uczennic/uczniów,
- języka niemieckiego – 148 uczennic/uczniów.
2. języka dodatkowego:
- języka angielskiego – 76 uczennic/uczniów,
- języka niemieckiego – 6.202 uczennice/uczniów,
- języka francuskiego – 518 uczennic/uczniów,
- języka rosyjskiego – 252 uczennice/uczniów,
- języka hiszpańskiego – 24 uczennice/uczniów.
Do jednej klasy (oddziału) uczęszczały w roku szkolnym 2021/2022 roku średnio 23 osoby.
Najwięcej było w I LO – 40 uczennic/uczniów w klasie, najmniej w SP nr 8 – 9.
Średnioroczne zatrudnienie w 2021 roku w piotrkowskich jednostkach oświatowych wynosiło
1.715,91 etatów, w tym według stopni awansu zawodowego:
− nauczyciele stażyści – 32,83 etatów,
− nauczyciele kontraktowi – 141,62 etatów,
− nauczyciele mianowani – 196,76 etatów,
− nauczyciele dyplomowani – 868,69 etatów, w tym w I LO pracuje nauczyciel z tytułem
profesora oświaty.
Na jedną nauczycielkę/jednego nauczyciela przypadało w 2021 r. 11 uczennic/uczniów.
W 2021 roku szkoły ukończyło 1.857 uczennic/uczniów, promocje do kolejnej klasy otrzymało
9.507 uczniów. Z kolei do kolejnej klasy nie otrzymało promocji 90 uczniów, w tym
15 z powodu oceny niedostatecznej z jednego przedmiotu, 11 uczennic i uczniów z powodu
oceny niedostatecznej z dwóch przedmiotów, 57 uczennic i uczniów z powodu oceny
niedostatecznej z 3 lub więcej przedmiotów oraz 7 uczennic i uczniów z nauczania
początkowego.
Średnie wyniki we wszystkich szkołach z egzaminu ósmoklasisty przedstawiają się
następująco:
− egzamin z języka polskiego – 60% (w kraju 60%),
− egzamin z matematyki – 50% (w kraju 47%),
− egzamin z języka angielskiego – 69% (w kraju 66%),
− egzamin z języka niemieckiego – 40% (w kraju 49%).
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− Średnie wyniki ze wszystkich szkół z egzaminu maturalnego przedstawiają się
następująco:
− egzamin z języka polskiego PP – 49% (w kraju 55%),
− egzamin z języka polskiego PR – 45% (w kraju 49%),
− egzamin z matematyki PP – 55% (w kraju 56%),
− egzamin z matematyki PR – 32% (w kraju 31%),
− egzamin z języka angielskiego PP – 73% (w kraju 76%),
− egzamin z języka angielskiego PR – 59% (w kraju 65%),
− egzamin z języka niemieckiego PP – 62% (w kraju 58%),
− egzamin z języka niemieckiego PR – 65% (w kraju 58%).
Zdawalność egzaminów zawodowych kończących szkoły wynosiła:
− ZSP 1– 58%,
− ZSP 2 –– 69%,
− ZSPiPOW 3 –73%
− ZSP 4 – 83%,
− ZSP 5 – 73%,
− ZSP 6 – 80%.
Prezydent Miasta w 2021 r. przyznał stypendia socjalne dla 325 uczennic i uczniów na kwotę
361.857,53 zł, w tym 20%, tj. 72.371,51 zł stanowiły środki własne gminy.
4.144 uczennic i uczniów, stanowiących 33% wszystkich uczniów dojeżdżało do szkół
podstawowych i ponadpodstawowych spoza Miasta.
W 2021 roku na prowadzenie przedszkoli gmina wydała kwotę ponad 28 mln zł, która
stanowiła różnicę między wydatkami ogółem na przedszkola, a dochodami ogółem na
przedszkola.
Do przedszkoli samorządowych uczęszczało 1.428 dzieci, do szkół podstawowych
5.031 uczniów, do szkół ponadpodstawowych – 5.907 uczniów. Specjalny Ośrodek Szkolno –
Wychowawczy liczył 131 uczniów. W Bursie Szkolnej Nr 1 przebywało 60 wychowanków.
Łączna liczba dzieci i młodzieży pobierająca naukę w piotrkowskich przedszkolach, szkołach
i placówkach oświatowych w roku 2021 wynosiła 12.497. Do 67 placówek niepublicznych
uczęszczało 7.419 uczniów i słuchaczy.
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Przedszkola Samorządowe
W roku 2021 na terenie miasta funkcjonowało 13 przedszkoli samorządowych. Wychowaniem
przedszkolnym objętych było 1.428 dzieci. Strukturę przedszkoli samorządowych obrazuje
poniższa tabela:
Lp.

Przedszkole

Liczba oddziałów

Liczba dzieci

1.

Przedszkole Samorządowe Nr 1

6

108

2.

Przedszkole Samorządowe Nr 5

6

115

3.

Przedszkole Samorządowe Nr 7

7

136

4.

Przedszkole Samorządowe Nr 8

4

99

5.

Przedszkole Samorządowe Nr 11

5

112

6.

Przedszkole Samorządowe Nr 12

4

86

7.

Przedszkole Samorządowe Nr 14

4

89

8.

Przedszkole Samorządowe Nr 15

5

108

9.

Przedszkole Samorządowe Nr 16

5

126

10.

Przedszkole Samorządowe Nr 19

6

125

11.

Przedszkole Samorządowe Nr 20

4

92

12.

Przedszkole Samorządowe Nr 24

6

134

13.

Przedszkole Samorządowe Nr 26

4

98

66

1428

Razem

Liczba dzieci w przedszkolach samorządowych w roku szkolnym 2021/2022 (dane
sprawozdania systemu informacji oświatowej według stanu na 30 września 2021 r.)
W Przedszkolu Samorządowym Nr 24 im. Misia Uszatka przy ul. Topolowej 14 funkcjonowały
oddziały integracyjne, do których uczęszczały dzieci niepełnosprawne ruchowo i upośledzone
umysłowo w różnym stopniu. Do przedszkoli samorządowych uczęszczały również dzieci
z gmin: Andrespol, Grabica, Moszczenica, Rozprza, Sulejów, Wola Krzysztoporska, Wolbórz,
Aleksandrów.
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Szkoły Podstawowe
W roku 2021 funkcjonowało 9 szkół podstawowych, w których uczyło się 5.031 uczniów
w 240 oddziałach. Średnia liczba uczniów w oddziale wynosiła 21. Strukturę szkół podstawowych
obrazuje poniższa tabela:
Lp.

Szkoła

Liczba
uczniów

Liczba
oddziałów

Średnia liczba uczniów
w oddziale

1

Szkoła Podstawowa Nr 2

904

37

24

2

Szkoła Podstawowa Nr 3

643

30

21

3

Szkoła Podstawowa Nr 5

444

23

19

4

Szkoła Podstawowa Nr 8

270

17

16

5

Szkoła Podstawowa Nr 10

412

19

22

6

Szkoła Podstawowa Nr 11

361

19

19

7

Szkoła Podstawowa Nr 12

897

42

21

8

Szkoła Podstawowa Nr 13

434

24

18

9

Szkoła Podstawowa Nr 16

666

29

23

5031

240

21

RAZEM

Liczba uczniów w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2021/2022 (dane sprawozdania systemu informacji
oświatowej według stanu na 30 września 2021 r.)

W Szkole Podstawowej Nr 5 i Szkole Podstawowej Nr 10 funkcjonują oddziały integracyjne.
Oddziały te liczą po 20 uczniów, w tym 5 uczniów z niepełnosprawnością. Szkoły prawidłowo
organizują proces kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Szkoły ponadpodstawowe
Szkoły ponadpodstawowe realizowały zadania dydaktyczne na podbudowie szkoły
podstawowej oraz na podbudowie gimnazjum. Kształceniem w szkołach ponadpodstawowych
objęci są uczniowie od 15 roku życia (absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej) oraz od 16
roku życia (absolwenci oddziału gimnazjalnego) do ukończenia 18 roku życia, którzy realizują
obowiązek nauki. Od 1 września 2021 r. funkcjonowały:
− branżowe szkoły I stopnia których ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu,
− trzyletnie licea ogólnokształcące (dla absolwentów oddziałów gimnazjalnych), których
ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości,
− czteroletnie licea ogólnokształcące (dla absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej),
których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości,
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− czteroletnie technika (dla absolwentów oddziałów gimnazjalnych), których ukończenie
umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu
egzaminu, a także umożliwiające uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu matury,
− pięcioletnie technika (dla absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej), których
ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
po zdaniu egzaminu, a także umożliwiające uzyskanie świadectwa dojrzałości
po zdaniu matury,
− trzyletnie szkoły specjalne przysposabiające do pracy – dla uczniów z upośledzeniem
umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, których ukończenie umożliwia uzyskanie
świadectwa potwierdzającego przysposobienie do pracy.
Do wszystkich typów szkół ponadpodstawowych w roku 2021 (wg danych z raportu systemu
informacji oświatowej na dzień 30.09.2021 r.) uczęszczało 5.907 uczniów w 229 oddziałach.
Na terenie miasta funkcjonowały 4 samodzielne licea ogólnokształcące, 2 licea
ogólnokształcące wchodzące w skład zespołów szkół ponadpodstawowych (V LO w ZSP Nr 1;
VI LO w ZSP Nr 2), 6 techników (we wszystkich zespołach) i 3 branżowe szkoły I stopnia (w ZSP
Nr 2, ZSPiPOW Nr 3, ZSP Nr 4). W Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 funkcjonuje Liceum
Sztuk Plastycznych, w którym uczy się 25 uczniów.
W roku 2021 w szkołach zawodowych, ponadpodstawowych funkcjonowało 37 kierunków
kształcenia zawodowego: 29 - w technikach, 8 - w branżowych szkołach I stopnia.
Szkoły niepubliczne
W ramach pozostałych zadań Miasto prowadziło ewidencję szkół i placówek niepublicznych,
wydawało osobom prawnym i fizycznym zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek
niepublicznych oraz decyzje administracyjne o nadaniu uprawnień szkoły publicznej. Na
terenie miasta w roku 2021 funkcjonowało 67 szkół i placówek niepublicznych, do których
uczęszczało 7.419 uczniów, wychowanków i słuchaczy.

3. POLITYKA SPOŁECZNA
W 2020 roku polityka społeczna realizowana przez:

1.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

2.

Placówki Pomocy Społecznej

3.

Referat Spraw Społecznych

4.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi z zakresu pomocy społecznej

Program „+4 Rodzina”
Program adresowany jest do wszystkich piotrkowskich rodzin wielodzietnych, wielodzietnych
rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka zamieszkałych
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i zameldowanych na terenie miasta (na pobyt stały lub czasowy powyżej 3 miesięcy), które
wychowują czworo lub więcej dzieci. Posiadając Karty Programu „Rodzina +4” beneficjenci
mogą skorzystać z następujących świadczeń:
1. Prawo korzystania z bezpłatnych biletów w przejazdach autobusami MZK;
2. Prawo korzystania z oferty Miejskiego Ośrodka Kultury - 50% zniżki na wejścia na
spektakle teatralne i koncerty, nieodpłatne uczestnictwo w zajęciach zespołów
artystycznych i kół zainteresowań;
3. Prawo bezpłatnego korzystania z oferty zwiedzania Muzeum;
4. Prawo do bezpłatnego wydawania karty bibliotecznej w Miejskiej Bibliotece Publicznej;
5. Prawo korzystania z oferty Ośrodka Sportu i Rekreacji ze zniżką 50%: z basenu,
z lodowiska w sezonie zimowym, z sauny, z siłowni, z aerobiku;
6. Prawo korzystania ze zniżek u lokalnych przedsiębiorców - partnerów, którzy
przystąpili do programu.
Na dzień 31 grudnia 2021 r. programem objęto 43 rodziny, którym wydano 264 karty.
Projekt „Razem możemy więcej” – realizacja projektu zakończyła się 30.09.2019
w ramach niniejszego projektu wsparcie otrzymało 122 uczestników. Usługi na rzecz osób
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem, realizowane działania:
− usługi opiekuńcze od poniedziałku do soboty: usługi opiekuńcze mają na celu pomoc
osobom niesamodzielnym w codziennych obowiązkach, zakupach, sprzątaniu,
załatwianiu spraw urzędowych. Usługi opiekuńcze świadczone są przez opiekunki
Dziennego Domu Pomocy Społecznej od poniedziałku do piątku oraz w soboty przez
firmę zewnętrzną.
− klub wsparcia dla osób niesamodzielnych: obejmuje opieką 15 osób.
− Mieszkania wspomagane: 4 mieszkania wspomagane przy ul. Wysokiej 15 zostały
wyremontowane i wyposażone w meble, artykuły gospodarstwa domowe. Pobyt
w mieszkaniach trwa od 3 do 6 miesięcy. Uczestnicy podczas pobytu w mieszkaniach
uczestniczą w warsztatach mających na celu nauczenie ich samodzielnego
funkcjonowania w środowisku.
− Nowy oddział świetlicy: w ramach projektu został uruchomiony nowy oddział
środowiskowej świetlicy socjoterapeutycznej „BARTEK” przy ul. Wojska Polskiego, co
zwiększyło liczbę miejsc w tych placówkach oraz zostało rozszerzone oferowane
wsparcie.
Obecnie utrzymywana jest trwałość projektu poprzez realizacje wszystkich powyższych usług
realizowanych wcześniej w ramach realizacji projektu.
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Projekt „Razem możemy jeszcze więcej”
Miasto wraz z partnerami społecznymi, tj. Stowarzyszeniem Koło Pomocy Dzieciom
Niepełnosprawnym, Stowarzyszeniem Przyjaciół "Mam Sąsiada" oraz Stowarzyszeniem
Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej ,,SZANSA” złożyło wniosek o dofinansowanie
w ramach działania dla osi IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym. Pozyskano dofinansowanie w wysokości 6.140.993,27zł na realizację 9 zadań
przy wkładzie własnym w wysokości 1.083.500,00 zł. Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu
wsparcie otrzyma 445 osób. Umowę podpisano 19.06.2020r.
Zadania:
1. Usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych w miejscu ich zamieszkania
(poniedziałek - piątek) dla 40 osób niesamodzielnych.
2. Usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych w miejscu ich zamieszkania (sobota)
usługa zlecona na zewnątrz: usługi opiekuńcze świadczone będą dla 20
niesamodzielnych osób. Usługi świadczone będą przez 5 wykwalifikowanych
opiekunów. Realizacja od I kwartału 2021r.
3. Klub wsparcia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie: zadanie realizowane przez
Partnera społecznego - Stowarzyszenie Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym,
zajęcia klubu adresowane są do 20 niesamodzielnych osób niepełnosprawnych
intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym. Wsparciem objętych jest
także 20 opiekunów faktycznych.
4. Rozwój usług wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej: Działaniami jest objętych
100 osób, w tym 54 dzieci oraz 46 osób dorosłych.
5. Klub Seniora: zadanie realizowane jest przez Partnera projektu Stowarzyszenie
Przyjaciół „Mam Sąsiada”. Klub funkcjonuje przy ul. Krasickiego 3 przez 5 dni
w tygodniu - 7 godzin dziennie w dni robocze. Wsparciem obejmuje 20 starszych,
niesamodzielnych osób.
6. Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego: Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego
i ortopedycznego jest prowadzona od kwietnia 2020 r. przez Dzienny Dom Pomocy
Społecznej. W ramach funkcjonowania świadczone są usługi dla mieszkańców Miasta,
polegające na nieodpłatnym przekazywaniu bezpiecznego w użytkowaniu i sprawnego
technicznie sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego na okres nie dłuższy niż pół
roku. Wypożyczalnia jest zlokalizowana przy ul. Zamkowej 5.
7. Klub wsparcia dla osób niesamodzielnych, w tym w szczególności dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej: zadanie realizowane przez partnera społecznego Stowarzyszeniem Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej ,,SZANSA”.
Wsparciem objętych jest 25 osób z niepełnosprawnościami w wieku przedszkolnym,
szkolnym, oraz osób, które ukończyły edukację.
8. Nowy oddział Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej "Bartek" w ramach
rozwoju usług placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży służących integracji
społecznej oraz zapobieganiu patologiom: w ramach zadania otwarto nowy oddział
placówki wsparcia dziennego dla dzieci pod nazwą „Piątka” zlokalizowany jest w
Alejach 3-go Maja 23. Nowa świetlica przeznaczona dla dzieci w wieku 5 – 16 lat,
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podzielonych na dwie grupy wiekowe: grupa I (5-9 lat), grupa II (10-16 lat). Oddział
pracuje przez cały rok, od poniedziałku do piątku. W 2021 r. z oferty świetlicy
skorzystało 30 wychowanków. Podopieczni uczęszczający do oddziału Piątka mają
zapewnione zajęcia z pedagogiem, logopedą, psychologiem, socjoterapeutą oraz
animatorem czasu wolnego.
9. Mieszkania wspomagane: zadanie realizowane jest przez Partnera społecznegoStowarzyszenie Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym. W ramach projektu
planuje się prowadzenie 5 mieszkań wspomaganych dla osób niesamodzielnych, w tym
osób niepełnosprawnych (4 mieszkania uruchomione w poprzednie edycji
realizowanego projektu + 1 mieszkanie uruchamiane w ramach realizacji obecnego
projektu). Usługami w mieszkaniach wspomaganych objętych zostanie 25 osób
niesamodzielnych. Dodatkowo wparcie będzie dotyczyć 25 osób z ich otoczenia w
formie wyjazdów i imprez integracyjnych.

3.1 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w 2021 roku pomocą objął 2.005 rodzin (3.756 osób w tych
rodzinach), co stanowi spadek o 213 rodzin (499 osób) w stosunku do 2020 roku. MOPR
realizował między innymi następujące zadania:
1. wypłata zasiłków stałych - 505 osób;
2. opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne – świadczeniem tym objęte są osoby
korzystające z zasiłków stałych i świadczeń rodzinnych, nie posiadające ubezpieczenia
zdrowotnego z innego tytułu - MOPR w 2020 roku opłacił składki na ubezpieczenie
zdrowotne dla 645 osób;
3. zasiłki celowe – 724 osób, w tym specjalne zasiłki celowe – 202 osób;
4. zasiłki okresowe – 824 rodziny /1.631 osoby w rodzinach;
5. wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 2.294 osoby:
− zasiłki na zakup posiłku i żywność –2.241 osób;
− pomoc w postaci „gorącego posiłku” i obiadu – 30 osób;
− dożywianie uczniów w szkołach – 57 dzieci;
6. wieczerza wigilijna dla 135 osób;
7. realizacja usług opiekuńczych – 309 osób .
W 2021 roku terenowi pracownicy socjalni MOPR 2.217 razy wizytowali środowiska, udzielili
362 rodzinom pomocy wyłącznie w postaci pracy socjalnej, zawarli 111 kontraktów socjalnych,
przeprowadzili 250 wywiadów alimentacyjnych oraz do instytucji.
Dodatki mieszkaniowe w roku 2021 wypłacono dla 1.263 osób oraz przyznano 4.530 dodatków
energetycznych dla 570 osób.
W ramach świadczeń rodzinnych w 2021 roku wypłacono:
− 28.890 zasiłków rodzinnych dla 2.860 dzieci;
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− 526 dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego dla 76
dzieci;
− 138 dodatków z tytułu urodzenia dziecka;
− 2.243 dodatki z tytułu samotnego wychowania dziecka dla 236 dzieci;
− 3.852 dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka dla 367 dzieci;
− 2.990 dodatków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego dla 1.774 dzieci;
− 517 dodatków z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania dla 75 dzieci;
− 4.578 dodatków z tytułu wychowywania w rodzinie wielodzietnej dla 445 dzieci;
− 332 jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka;
− 28.998 świadczeń zasiłków pielęgnacyjnych dla 2.628 osób;
− 6.543 świadczeni z funduszu alimentacyjnego dla 643 osób;
− 5.000 świadczeń pielęgnacyjnych dla 459 osób;
− 3.766 świadczeń dla 357 osób z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne;
− 240 świadczeń dla 26 osób korzystających ze specjalnego zasiłku opiekuńczego;
− 1.321 świadczeń dla 209 osób z tytułu świadczenia rodzicielskiego;
− Zasiłek dla opiekuna 83 świadczenia dla 10 osób;
− Jednorazowe świadczenie „za życiem” 11 świadczeń.
W ramach świadczeń wychowawczych w 2021 roku wypłacono 136.687 świadczeń dla 12.266
dzieci.
Stypendia – 323 uczniom przyznano stypendium szkolne, 2 uczniom zasiłek szkolny.
W 2021 roku wydano 387 Kart Dużej Rodziny.
W 2021 roku wydano 95 zaświadczeń dotyczących Programu „Czyste Powietrze”.
W 2021 roku 239 osobom Miasto dofinansowało pobyt w domach pomocy społecznej.
Wpłynęło 231 formularzy „Niebieskich Kart”, z których 184 wszczynało nowe procedury.
Odbyło się 681 spotkań grup roboczych. Ponadto odbyły się 4 spotkania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
Specjaliści Ośrodka Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie udzielili
ogółem 463 porad specjalistycznych w tym: 145 – prawnych, 205 - psychologicznopedagogicznych i 113 – terapeuty ds. uzależnień.
Rehabilitacja zawodowa i społeczna
1. W 2021 roku zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej były realizowane przez Powiatowy
Urząd Pracy - dotyczyły 7 osób.
2. Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej realizowane były przez Centrum Rehabilitacji
Społecznej Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i obejmowały:
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− dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych – 524 osoby (osoby
niepełnosprawne wraz z opiekunami),
− dofinansowanie prac dotyczących likwidacji barier architektonicznych – dla 5 osób,
− dofinansowanie likwidacji barier technicznych i w komunikowaniu się - 9 osób,
− dofinansowanie kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej – 95 osób
− niepełnosprawnych, zwiększenie liczby uczestników WTZ o 5 osób nastąpiło od dnia
30.12.2021r.,
− dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny – 12 osób,
− dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – 510 osób
(463 osoby dorosłe i 47 dzieci),
− dofinansowanie sportu, kultury i rekreacji: zawartych zostało 19 umów, z tej formy
dofinansowania skorzystały 643 osoby (637 osób dorosłych i 6 dzieci),
− dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika –
z usług skorzystała 1 dorosła osoba.
W ramach środków pozabudżetowych z PFRON, w 2021 roku przystąpiono do kolejnej edycji
pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, który realizowany jest do 15.04.2022r. Do
końca 2021 roku zawarte zostały 83 umowy (dotyczy wniosków składanych od 1 marca
2021r.).

Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
W 2021 roku Zespół wydał:
1. 2.024 orzeczenia o niepełnosprawności, w tym 1.839 orzeczeń dla osób po 16 roku życia
i 185 orzeczeń dla osób przed 16 rokiem życia;
2. 399 legitymacji osobom niepełnosprawnym, w tym 360 dla osób po 16 roku życia i 39 dla
osób przed 16 rokiem życia;
3. 469 kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka
Pięciu asystentów rodziny objęło wsparciem 79 rodzin (w tym 157 dzieci) przeżywających
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Z czterema rodzinami praca
została zakończona w wyniku braku współpracy rodziny z asystentem natomiast w ośmiu
przypadkach ze względu na zmianę miejsca zamieszkania podopiecznych. Z jedną rodziną
praca została zakończona z uwagi na rezygnację ze współpracy.
Do Regionalnego Ośrodka Adopcyjnego w Łodzi filia w Piotrkowie Trybunalskim zostało
zgłoszonych 13 dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej. W dwóch przypadkach
procedura została zakończona.
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W 2021 roku wsparciem finansowym objęto 168 dzieci i pełnoletnich wychowanków, którzy
przebywali w 118 rodzinach zastępczych (w tym rodzinny dom dziecka), natomiast w dwóch
placówkach opiekuńczo – wychowawczych funkcjonujących na terenie Miasta przebywało 93
dzieci.
W roku sprawozdawczym 8 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej objęło wsparciem 114
rodzin zastępczych w których przebywało 135 małoletnich dzieci i pełnoletnich
wychowanków. Wsparciem koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej zostało 35
pełnoletnich wychowanków, którzy zadeklarowali chęć pozostania w rodzinach zastępczych.
Wsparciem pracownika socjalnego objętych zostało 78 pełnoletnich wychowanków rodzin
zastępczych, placówek opiekuńczo - wychowawczych, młodzieżowych ośrodków
wychowawczych, ponadto 10 rodzin zastępczych, w których przebywało 10 pełnoletnich
wychowanków oraz 8 rodzin zastępczych, którym pomoc finansowa została przyznana na
zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej.
W ramach poradnictwa pedagogiczno-psychologicznego udzielono 448 porad, a 75 rodzin
objęto pomocą specjalistyczną. Sporządzono 11 diagnoz pedagogicznych i 38 opinii
psychologicznych oraz 28 diagnoz psychofizycznych.
W 2021 r. pełnoletni wychowankowie pieczy zastępczej skorzystali z różnych form wsparcia
finansowego w procesie usamodzielnienia: 68 wychowanków uzyskało pomoc na
kontynuowanie nauki, 12 na usamodzielnienie, 10 na zagospodarowanie. W 2021 roku 3
wychowanków otrzymało wskazania lokali mieszkalnych.

Programy opracowywane i realizowane przez MOPR

W 2021 roku MOPR realizował:
− Projekt „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób
i rodzin”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 20142020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i
edukacji, Działania2, Skuteczna pomoc społeczna, w którym MOPR bierze udział od
czerwca 2018r. W czerwcu 2021r. odbyła się makroregionalna konferencja
„Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji
społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych” oraz spotkanie edukacyjne
„Rozpoznawanie potrzeb indywidualnych i zbiorowych oraz tworzenie lokalnej diagnozy
społecznej”.
− Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - Miasto realizowało program
edycja 2021. Głównym celem było wprowadzenie usługi asystenta jako formy
ogólnodostępnego wsparcia dla:
− dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami oraz
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− osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym
stopniu niepełnosprawności.
Do programu skierowano łącznie 15 osób.

3.2 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE
Pogotowie Opiekuńcze
Pogotowie Opiekuńcze jest socjalizacyjną placówką opiekuńczo-wychowawczą realizującą
zadania z zakresu instytucjonalnej pieczy zastępczej. Placówka dysponuje 30 miejscami w tym:
23 w budynku przy ul. Wojska Polskiego 75, oraz 7 miejscami w grupie mieszkaniowej
funkcjonującej w Alejach 3 Maja 9.
W 2021 roku w Pogotowiu Opiekuńczym przebywało 47 wychowanków, w tym 15 nowo
przyjętych, 12 podopiecznych opuściło placówkę. Liczba dzieci na dzień 31.12.2021 r. wynosiła
35. W Pogotowiu przebywają dzieci od 10 roku życia, a w przypadku rodzeństwa przyjmowane
są dzieci młodsze, od 3 roku życia. Placówka zapewnia podopiecznym całodobową opiekę i
wychowanie w przypadkach, gdy ich rodzice czasowo lub trwale nie mogą wywiązać się ze
swoich obowiązków.
Dom Dziecka
Dom Dziecka jest placówką opiekuńczo – wychowawczą typu socjalizacyjnego realizującą
zadania z zakresu systemu pieczy zastępczej. Dom Dziecka posiada 30 miejsc statutowych. W
roku 2021 w placówce przebywało średnio 38 dzieci. Do dnia 31.12.2021r. przyjęto 15 dzieci,
7 dzieci opuściło placówkę w tym do rodzin adopcyjnych 3 dzieci; do rodzinnej pieczy
zastępczej 4 dzieci. Dom Dziecka na dzień 31.12.2021r. miał w ewidencji 39 dzieci.
Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna „Bartek”
Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna „Bartek” jest specjalistyczną placówką wsparcia
dziennego dla dzieci. Świetlica funkcjonuje obecnie w czterech lokalach: „Bartek” ul. C. K.
Norwida 4 oraz trzy oddziały: „Promyk” ul. Wojska Polskiego 54, „Tęcza” ul. J. Pawlikowskiego
1, „Piątka” al. 3 Maja 23. Do 30 kwietnia 2021 r. funkcjonował oddział „Wierzeje” ul.
Wrzosowa 8. Liczba dzieci korzystających w 2021 r. z usług placówki to 140 stałych
wychowanków. Dodatkowo pracą socjalną były objęte 72 rodziny wychowanków.
Świetlica obejmuje opieką dzieci z rodzin „problemowych” i dysfunkcyjnych, klientów ośrodka
pomocy społecznej, dzieci z rodzin objętych nadzorem kuratorów sądowych, dzieci
sprawiających problemy wychowawcze i z niepowodzeniami szkolnymi, wymagające
specjalistycznego wsparcia. Zapewnia opiekę wychowawczą dzieciom w wieku 5 – 16 lat, ale
przeważająca liczba wychowanków to dzieci w wieku 9 – 12.
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3.3 PLACÓWKI POMOCY SPOŁECZNEJ
Dom Pomocy Społecznej
Dom Pomocy Społecznej dysponuje 106 miejscami, przeznaczonymi dla osób w podeszłym
wieku i osób przewlekle somatycznie chorych, niezdolnych do samodzielnego funkcjonowania
w środowisku. Zapewnia pobyt stały oraz okresowy z całodobową opieką. Piotrkowski DPS jest
w pełni przystosowany do zamieszkiwania w nim osób niepełnosprawnych.
W 2021 roku w związku z trwającą pandemią COVID -19 dla DPS jednym z najważniejszych
celów była ochrona zdrowia mieszkańców i przeciwdziałanie wystąpieniu zakażenia
koronawirusem SARS-CoV-2.
Realizowano:
- Współrealizowano projekt ,,Łódzkie pomaga'' – grant współfinansowany przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług
społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój 2014-2020. Kwota przyznanego grantu 128.977,62 zł. Od 01 marca do 14 maja 2021 r.
zrealizowano działania, które pozwoliły na zapewnienie bezpieczeństwa epidemiologicznego
pensjonariuszom i pracownikom, ograniczenie ryzyka występowania nowych zakażeń na
terenie DPS wśród pensjonariuszy oraz pracowników DPS, bezpośrednio pracujących
z pensjonariuszami.
- Udział w II edycji grantu „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz
bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej,
zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów w czasie COVID-19” w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - wypłata dodatków specjalnych wraz z
pochodnymi dla pielęgniarek zatrudnionych w DPS. Kwota przyznanych środków 46.579,28 zł
- Zakupiono przy pomocy dofinansowania ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
środki ochrony i sprzęt pozwalający na ograniczenie ryzyka występowania zakażeń na terenie
DPS wśród pensjonariuszy oraz pracowników DPS. Kwota przyznanych środków 76 921, zł
W 2021 roku:
−

z usług Domu skorzystało łącznie 126 mieszkańców,

−

w dniu 31 grudnia 2021 roku w DPS przebywało 105 mieszkańców,

−

56 osób w podeszłym wieku i 49 osób przewlekle somatycznie chorych,

−

zamieszkało w Domu 40 nowych mieszkańców,

−

wśród 105 mieszkańców na dzień 31.12.2021 r w DPS zamieszkiwały 62 kobiety,

−

wśród 105 mieszkańców, 13 osób to mieszkańcy przebywający na tzw. „starych
zasadach”, czyli przyjęci zostali do DPS przed 01 stycznia 2004 roku,,

−

średnia wieku mieszkańców w 2021 roku to 74,47

−

najstarsza mieszkanka to kobieta w wieku 97 lat, a najmłodszy mieszkaniec to 42 letni
mężczyzna,

−

w dniu 31.12.2021 r . w DPS zatrudnionych było 72 pracowników na 69,65 etatach.
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Miejski Żłobek Dzienny
Miejski Żłobek Dzienny jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną Miasta, prowadzoną w
formie jednostki budżetowej. Żłobek realizuje funkcję opiekuńczą, wychowawczą oraz
edukacyjną. Żłobek zapewnia opiekę 100 dzieciom, które przebywają w czterech grupach
rozwojowych według ich zbliżonego wieku oraz rozwoju psychofizycznego. Ilość dzieci w
grupach dostosowana jest do obowiązujących przepisów.
Żłobek obejmuje opieką dzieci od 20 tygodnia do 3 roku życia, a w przypadku, gdy niemożliwe
lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – do 4 roku życia. Jest
dostępny od poniedziałku do piątku w godz. 6.00 do 16.30. W roku 2021 z usług żłobka
skorzystało – 156 dzieci.
W ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
„Maluch plus” 2021 Miejski Żłobek Dzienny otrzymał dotacje w wysokości 51.000 złotych.
Dzienny Dom Pomocy Społecznej
Dzienny Dom Pomocy Społecznej, ul. Wojska Polskiego 127, jako ośrodek wsparcia o zasięgu
lokalnym, swoją działalność kierował do emerytów oraz do osób o zmniejszonej sprawności
psychofizycznej, spowodowanej chorobą, wiekiem, niepełnosprawnością. W okresie od
01.01.2021 r. do 16.05.2021 r. pobyt dzienny był zawieszony w związku z zapobieganiem
rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2. Od 17.05.2021 r. do 31.12.2021 r. MOPR wydał decyzje na
pobyt w DDPS 8 osobom. Podopieczni mieli możliwość przebywania w świetlicy placówki od
poniedziałku do piątku w godzinach: 730- 1530.
W 2021 r. DDPS organizował i świadczył usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze
oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu
zamieszkania podopiecznych poprzez wykonywanie: czynności pielęgnacyjno – opiekuńczych,
czynności gospodarczych, czynności w utrzymaniu higieny otoczenia, zleconej przez lekarza
pielęgnacji, zapewnienie kontaktów z otoczeniem, inne zgodnie z decyzją administracyjną
MOPR.
Z opieki skorzystało 289 osób, w tym:
− 274 osób z usług zwykłych i specjalistycznych,
− 15 osób z usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
w przedziale wiekowym od 13 do 100 lat.
W okresie od 2.01.2021 do 31.12. 2021 roku łącznie zrealizowano:
− 55.372 godzin usług opiekuńczych (średnio w m-cu 4 614)
− 5.074,5 godzin usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (średnio
w m-cu 347).
Możliwość korzystania z posiłku dla emerytów, rencistów oraz osób potrzebujących w ramach
programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”. Średnio miesięcznie z posiłku korzystało:
obiady – 99 osób, obiady w ramach programu rządowego – 12 osób, zupa z wkładką - 11 osób,
śniadania – 2 osoby, kolacja - 1 osoba. DDPS w 2021 roku przygotował i wydał : 22. 873
obiadów, 3.397 obiadów w ramach programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”, 307
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śniadań, 8 kolacji, 3.047 zup z wkładką w ramach programu rządowego „Posiłek w szkole
i w domu” , 135 posiłków wigilijnych w ramach programu rządowego „Posiłek w szkole
i w domu”. Dla osób niesamodzielnych obiady na wynos dostarczane były przez opiekunów.
Realizacja programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - realizacja programu od
września do grudnia 2021r. w ramach Solidarnościowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych.
Z usług asystenta w ramach programu skorzystało 14 osób, w tym: 2 dzieci, 9 osób
z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, 3 osoby z orzeczeniem
o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Łącznie wykonano 1.711 godzin usług
asystenta.
Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców Miasta
Od 16.02.2021 r. przy ulicy Zamkowej 5 działa Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, która
jest częścią projektu „Razem możemy jeszcze więcej”.
Wspieranie działalności klubów seniora
W DDPS spotykają się dwa kluby seniora: „Klub Starszych Panów” i „Bursztynek”. Ich członkami
są mieszkańcy Miasta (około 200 osób). Kluby spotykały się dwa razy w tygodniu, do marca
2020 r. Po ogłoszeniu stanu epidemii działalność ich została zawieszona do odwołania.
Środowiskowy Dom Samopomocy
Środowiskowy Dom Samopomocy udzielił wsparcia 43 osobom i sporządził dla nich
Indywidualne Plany Postępowania Wspierająco - Aktywizującego. Zgodnie ze standardami
udzielał wsparcia prowadząc następujące zajęcia i treningi:
1. Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów.
2. Trening funkcjonowania w życiu codziennym.
3. Trening umiejętności spędzania wolnego czasu.
4. Terapia ruchowa.
Ze względu na panującą w dalszym ciągu pandemię zajęcia w Ośrodku prowadzone były
w trybie standardowym oraz hybrydowym z podziałem na 2 grupy uczestników i pracowników.

3.4. REFERAT SPRAW SPOŁECZNYCH
1 kwietnia 2021r. weszła w życie Uchwała Nr XXXIII/459/21 Rady Miasta z dnia 24 lutego 2021
r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/352/20 Rady Miasta z dnia 15 lipca 2020 roku w sprawie
przyjęcia Programu „Piotrkowska Karta Mieszkańca”. W wymienionej Uchwale rozszerzono
Program poprzez wprowadzenie zniżek dla dzieci, młodzieży i studentów. Wprowadzono nowy
wzór wniosku o wydanie Karty. Wprowadzono również zniżki w Strefie płatnego parkowania.
Kolejna zmiana w Karcie dotyczyła umożliwienia beneficjatom Programu „Rodzina +4”
otrzymania w/w Karty.
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RODZAJE ZNIŻEK:
WYSOKOŚĆ ZNIŻEK DLA OSÓB PEŁNOLETNICH, NIEUCZĄCYCH SIĘ
OSIR Pływalnie ul. Próchnika /Belzacka

25 %

Fizykoterapia

25 %

Korty Belzacka – ul. Żeromskiego

25 %

Lodowisko - Wypożyczalnia

25 %

Hala Tenisowa

25 %

Siłownia

25 %

Sauna

25%

Zajęcia rekreacyjne np. Aeorobik

25%

Wpisowe na imprezy organizowane przez OSiR

25%

MBP
Zakup karty bibliotecznej (opłata jednorazowa)

25 %

Zakup biletu wstępu na wybrane wydarzenia organizowane przez MBP

25 %

Odpłatność na zajęcia edukacyjne

25%

MOK Zakup biletu wstępu na spektakle, koncerty i imprezy
okolicznościowe wyprodukowane przez MOK

10%

Muzeum - Bilety wstępu

40%

Strefa płatnego parkowania - zgodnie z uchwałą w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania
na terenie Miasta, określenia wysokości stawek i sposobu ich pobierania.

WYSOKOŚĆ ZNIŻEK DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I STUDENTÓW
OSIR
Pływalnie
przy ul. Próchnika /Belzacka

Wysokość zniżek OSiR naliczana jest
odpowiednio do poszczególnych grup, tj. dzieci
i młodzież do lat 19 oraz studentów do 25 r. ż.
25 %

Zajęcia rekracyjne

25 %

Korty Belzacka – ul. Żeromskiego

25 %

Lodowisko - Wypożyczalnia

25 %

Hala Tenisowa

25 %

Siłownia

25 %

Sauna

25%
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Wpisowe na imprezy organizowane przez OSiR

25%

MBP Zakup karty bibliotecznej (opłata
jednorazowa)

25%

Zakup biletu wstępu na wybrane wydarzenia
organizowane przez MBP

25%

Odpłatność na zajęcia edukacyjne

25%

MOK - Zakup biletu wstępu na spektakle,
koncerty i imprezy okolicznościowe
wyprodukowane przez MOK

Wysokość zniżek MOK naliczana jest
odpowiednio do poszczególnych grup, tj. dzieci
i młodzież do lat 19 oraz studentów do 25 r. ż.
10 %

Muzeum
Bilety wstępu

33%

Strefa płatnego parkowania zgodnie z uchwałą w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania
na terenie Miasta, określenia wysokości stawek i sposobu ich pobierania.
Według stanu na dzień 31.12.2021r. wydano ogółem 1.455 kart.
Zadanie „Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie
poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja edukacji prawnej”.

nieodpłatnego

W 2021 roku do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej uprawnione były wszystkie osoby,
których nie stać na skorzystanie z odpłatnej pomocy prawnej oraz osoby fizyczne –
prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą i niezatrudniające innych osób w ciągu
ostatniego roku.
Żeby skorzystać z poradnictwa osoby musiały wypełnić stosowne oświadczenie. W ramach
realizacji zadania na terenie Miasta funkcjonowały 3 punkty:
− punkt nieodpłatnej pomocy prawnej przy ulicy Szkolnej 28, prowadzony przez
samorządy prawnicze: Okręgową Radę Adwokacką w Częstochowie i Okręgową Izbę
Radów Prawnych w Łodzi.
− punkt nieodpłatnej pomocy prawnej przy ulicy Szkolnej 28, prowadzony przez
Fundację Młodzi Ludziom w imieniu której porady udziela radca prawny.
− punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Alejach 3 Maja 28/34,
prowadzony przez Fundację Młodzi Ludziom w imieniu której porady udziela doradca
obywatelski będący równocześnie radcą prawnym.
Każdy z punktów był czynny od poniedziałku do piątku przez 4 h. Łącznie w 2021 roku prawnicy
w ramach działalności punktów udzielili 781 porad prawnych z różnych dziedzin prawa.
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3.5 WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI Z ZAKRESU POMOCY
SPOŁECZNEJ
W ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych z zakresu pomocy
społecznej, ochrony i promocji zdrowia, zadań z zakresu przeciwdziałania patologiom
społecznym oraz integracji europejskiej w 2021 roku przyznano środki na następujące zadania:
„Wspieranie działalności klubu wolontariatu w wymiarze 5 dni w tygodniu (pn.-pt.) przez
4 godziny dziennie, które realizowane było przez Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży
HARC - wsparcie finansowe w wysokości 90.000 zł.
Zadanie pn.: „Wspieranie działalności świetlic środowiskowych, socjoterapeutycznych dla
dzieci i młodzieży Piotrkowa Trybunalskiego” było realizowane przez:
−

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy, Świetlica „Biedronka, „Starówka”,
wsparcie finansowe 139.000,00 zł.

−

Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki Siostry Salezjanki, wsparcie finansowe
40.000 zł.

−

Klasztor oo. Bernardynów, wsparcie finansowe 75.000 zł.

Zadanie pn.: „Realizacja programu reintegracji społecznej osób uzależnionych prowadzonych
w klubie abstynenta w Piotrkowie Trybunalskim” zadanie było realizowane przez:
Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Abstynenckiej „Pałacyk”, wsparcie finansowe 50.000 zł.
Zadanie pn. „Działania na rzecz profilaktyki zdrowotnej i poprawy zdrowia mieszkańców
miasta Piotrkowa Trybunalskiego”, zadanie było realizowane przez:
− Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Miejsko – Powiatowy, wsparcie finansowe
12.000 zł
− Piotrkowskie Stowarzyszenie Amazonek „KAMILKI”, wsparcie finansowe 7.000 zł.
− Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, wsparcie finansowe 3.000 zł.
Zadanie pn. Prowadzenie działalności rehabilitacyjno-szkoleniowo-wychowawczej dla dzieci
z terenu miasta Piotrkowa Trybunalskiego zadanie realizowane będzie przez: Stowarzyszenie
Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „SZANSA”, wsparcie finansowe 53.000 zł.
Zadanie pn. „Pobudzanie aktywności społecznej i przeciwdziałanie marginalizacji osób
starszych i niepełnosprawnych”, zadanie realizowane będzie przez:
− Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, wsparcie finansowe 14.000 zł.
− Polski Związek Niewidomych, wsparcie finansowe 7.000 zł.
− Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku, wsparcie finansowe 25.000 zł.
− Związek Żołnierzy Wojska Polskiego, wsparcie finansowe 4.500 zł.
− Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki, wsparcie finansowe 5.000 zł.
− Stowarzyszenie Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym, wsparcie finansowe
50.000 zł.
− Stowarzyszenie Przyjaciół „Mam Sąsiada”, wsparcie finansowe 8.000 zł
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− Piotrkowskie Stowarzyszenie Seniorów i Osób Niepełnosprawnych, wsparcie
finansowe 7.000 zł.
Zadanie pn. „Wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących”, zadanie
realizowane było przez Fundację Divine Mercy, wsparcie finansowe 60.000 zł.
Zadanie pn. „Zapewnienie posiłku dzieciom przebywającym w świetlicach środowiskowych na
terenie miasta”, zadanie realizowane będzie przez:
− Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy, wsparcie finansowe w wysokości
16.000 zł
− Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki Siostry Salezjanki, wsparcie finansowe
6.000 zł.
− Klasztor oo. Bernardynów w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Słowackiego 2, wsparcie
finansowe w wysokości 10.000 zł.
Zadanie pn. „Propagowanie informacji europejskiej”, zadanie będzie realizowane przez:
Piotrkowskie Stowarzyszenie Rozwoju, Promocji i Integracji Europejskiej „EURO-CENTRUM” ,
wsparcie finansowe w wysokości 5.000 zł.
Łącznie przyznano organizacjom 686.500,00 zł
Na wsparcie realizacji zadania Miasta z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym
w 2021 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” przyznano następującym organizacjom środki w wysokości:
− Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki Siostry Salezjanki Dom Zakonny 30.000,00zł.
− Klasztor OO. Bernardynów – 38.400,00 zł.
− Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka, Hufiec - 60.000,00 zł.
− Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży „HARC” – 60.000,00 zł.
Stowarzyszenia wydatkowały przyznane środki w 100,00%.
Uproszczoną ofertę na pozyskanie dotacji w ramach tzw. „małych grantów” - na zadanie
związane z organizację wypoczynku zimowego złożył Klasztor OO. Bernardynów – na
wykonanie zadania publicznego pn.: Organizacja ferii letnich w Świetlicy Socjoterapeutycznej
„Oratorium Św. Antoniego” w 2021 roku. Dotację wykorzystano w 100%.

4. KULTURA
Działalność w zakresie upowszechniania kultury w 2021 roku prowadziły:
4.1. Miejski Ośrodek Kultury
4.2. Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Próchnika
4.3. Muzeum
4.4. Ośrodek Działań Artystycznych
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oraz najprężniej działające stowarzyszenia i fundacje:
− Stowarzyszenie Działań Artystycznych „Galeria OFF”
− Stowarzyszenie Przyjaciół Ognisk Artystycznych
− Stowarzyszenie „Busola dla Artystycznie Uzdolnionych Dzieci” – organizacja pożytku
publicznego
− Towarzystwo Przyjaciół Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
− Piotrkowskie Towarzystwo Taneczne
− Stowarzyszenie Loża Kulturalna Stare Miasto.
W roku 2021 Referat Kultury, Sportu i Promocji Miasta na realizację zadań publicznych
z zakresu kultury i sztuki przekazał kwotę 18.000 zł. Wsparcie w zakresie realizacji zadań
z zakresu kultury i sztuki otrzymała jedna organizacja pozarządowa, realizująca zadania
publiczne na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie.
Udzielone wsparcie na realizację zadań z zakresu sportu w 2021 roku wynosiło 373.000 zł dla
13 klubów sportowych.
W obu zakresach wielkość wsparcia wynikała z zakładanych ograniczeń spowodowanych
sytuacją epidemiczną oraz wynikającymi z niej ograniczeniami organizacyjnymi, określanymi
w stosowanych przepisach prawa.

4.1 MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
Celem nadrzędnym Miejskiego Ośrodka Kultury jest wzmacnianie wielokierunkowej
działalności rozwijającej potrzeby kulturalne wszystkich mieszkańców w sposób nowoczesny,
innowacyjny i atrakcyjny, a zarazem upowszechniający i promujący kulturę wśród
mieszkańców. W pierwszej połowie 2021 roku, z powodu ograniczeń pandemicznych,
kontynuowane były artystyczne działania w internecie. Strona internetowa oraz profil
facebook’owy MOK było to podstawowe miejsce spotkań z piotrkowianami. W ofercie
Ośrodka znalazły się między innymi: warsztaty graficzne, warsztaty dla młodzieży
przygotowujące do egzaminów do szkół teatralnych, warsztaty „piosenki aktorskiej”,
warsztaty dla dorosłych z emisji głosu oraz zajęcia taneczne na platformie „Zoom”. W sieci
przeprowadzono kilka konkursów (spektakularny sukces - ponad 200 filmów z nagraniami
popisów wokalnych na konkurs „Najpiękniejsze są polskie piosenki”).
Wakacje to czas, w którym powróciła działalność stacjonarna. W lipcu i sierpniu wznowiono
letnie teatrzyki w Amfiteatrze Miejskim. Łącznie odbyło się 8 spektakli zawodowych dla dzieci.
Na przestrzeni sierpnia i września zrealizowano projekt pt. „Historia kulturą się toczy”, który
w wyniku zwycięskiego wniosku kwotą 73 tysięcy złotych został dofinansowany z programu
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Kultura-interwencje 2021”. W ramach zadania
wyprodukowane zostały 3 spektakle teatralne, które zaprezentowane były w różnych
częściach miasta. Jak co roku z początkiem września rozpoczął się nowy sezon Amatorskiego
Ruchu Artystycznego.
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Oferta MOK wzbogaciła się o nowe formy aktywności artystycznej dla dzieci, młodzieży i
dorosłych: chór dziecięco-młodzieżowy, chór dorosłych, warsztaty tkackie, medytańce,
Akademia Mindfulness, zumba, cykliczny kurs reżyserii teatralnej.
„Myśli, czyny, słowa dla Niepodległej, czyli wspomnienie o Prezydencie Lechu Kaczyńskim”
kolejny projekt MOK, który uzyskał dofinansowanie w wysokości 60 tysięcy złotych. Tym razem
z programu „Niepodległa”. Zwieńczeniem prac było widowisko artystyczne, którego premiera
odbyło się w MOK 10 listopada dla uczniów szkół ponadpodstawowych i 11 listopada dla
zaproszonych gości.
Najważniejsze formy działalności edukacyjnej Miejskiego Ośrodka Kultury:
EDUKACJA MUZYCZNA - celem edukacji muzycznej jest kształcenie umiejętności wokalnych
uczestników zajęć lub umiejętności gry na poszczególnych instrumentach oraz przygotowanie
dzieci i młodzieży do świadomego, wrażliwego odbioru wartości artystycznych zawartych w
muzyce. W zajęciach 8 zespołów we wszystkich kategoriach wiekowych uczestniczyło 130
osób, odbyło się 130 spotkań i 643 godziny nauki indywidualnej.
EDUKACJA TANECZNA - celem edukacji tanecznej jest przede wszystkim wprowadzeniem
młodego człowieka w świat doznań estetycznych i uświadomienie, że ruch i muzyka są także
formami wypowiedz artystycznej. W zajęciach 8 zespołów uczestniczyło 121 osób, odbyło się
179 zajęć.
EDUKACJA TEATRALNA - celem edukacji teatralnej jest zdobywanie umiejętności
warsztatowych z zakresu dykcji, emisji głosu, ruchu scenicznego, animacji przedmiotu oraz
wszechstronny rozwój osobowości. W zajęciach 9 grup teatralnych uczestniczyło 115 osób,
odbyło się 126 zajęć.
EDUKACJA PLASTYCZNA - celem edukacji plastycznej jest rozbudzanie wrażliwości estetycznej
oraz kształcenie umiejętności technicznych, które pozwalają uczestnikom zajęć na twórczość
amatorską. W zajęciach z 5 instruktorami uczestniczyły 144 osoby, odbyło się 106 zajęć.
EDUKACJA BAJECZNA - MOK prowadził edukację bajeczną dla przedszkolaków i dzieci
z klas I – III szkół podstawowych z cyklu „Bajkowa pierwsza klasa”. W 2021 roku odbyły się 4
spotkania edukacyjne.
„EDUKACJA ARTYSTYCZNA – PIERWSZA KLASA” – od września 2021r., przy współpracy ze
Szkołą Podstawową nr 10, kontynuowaliśmy projekt „Edukacja artystyczna – pierwsza klasa”.
Dzieci dwa razy w tygodniu brały udział w warsztatach tanecznych, plastycznych, wokalnych i
teatralnych. Przez ograniczenia związane z pandemią, nie udało się zorganizować spotkań w
pierwszym półroczu. Cykl został wznowiony od października 2021 roku. W warsztatach
artystycznych brały udział 3 klasy artystyczne – tj. 94 dzieci.
Epidemia spowodowała ograniczenia ilości organizowanych imprez:
KONCERTY /zawodowe i amatorskie / - 18
WYSTAWY /w tym wystawy online/ - 11
KONKURSY - 9, ok. 1000 uczestników
SPOTKANIA - 8, ok. 4500 uczestników
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SPEKTAKLE TEATRALNE dla dorosłych i dzieci ( obie siedziby MOK plus Amfiteatr Miejski) - 44,
ok. 30.000 widzów
Ośrodek Edukacji Artystycznej Miejskiego Ośrodka Kultury – ul. Słowackiego 13
Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne i związane z tym wprowadzone obostrzenia,
bezpłatne warsztaty dla seniorów mogły rozpocząć działalność dopiero od 24 maja 2021 r.
Z powodu konieczności zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego nie prowadzono zajęć dla
dzieci w świetlicach artystycznych : „Bajka”, „Przygoda”, „Puchatek” i „Uśmiech”.
Oferta Ośrodka Edukacji Artystycznej MOK skierowana jest do dzieci i młodzieży (w wieku
7-15 lat) oraz dorosłych (Klub Seniora 60+).
Instruktorzy oraz pedagodzy szkolni typują dzieci i młodzież w wieku 7-15 lat do udziału
w bezpłatnych popołudniowych warsztatach: fotograficznych, teatralnych, wokalnych,
plastycznych, ceramicznych/decupage, z grafiki komputerowej, tanecznych i dziennikarskoliterackich. W 2021 roku w/w warsztatach uczestniczyło 165 dzieci. W ramach akcji letniej
„Wyciągamy dzieci z bramy – baw się latem” w Ośrodku Edukacji Artystycznej MOK odbywały
się bezpłatne warsztaty, w których wzięło udział 587 dzieci.
W Ośrodku Edukacji Artystycznej MOK od wielu lat działa także Klub Seniora, dla którego
zajęcia odbywają się w godzinach dopołudniowych. Klub Seniora zrzesza 223 członków (60+).
Dla dzieci, młodzieży i dorosłych w 2021 roku Ośrodek Edukacji Artystycznej MOK
zorganizował: 8 koncertów, 9 wystaw, 10 konkursów, 13 spotkań i prelekcji.
Telewizja Piotrków – ul. Słowackiego 13
Telewizja Piotrków jest częścią Miejskiego Ośrodka Kultury. „Informacje Piotrkowskie”,
w których prezentowane są najważniejsze wydarzenia z miasta nadawane były nieprzerwanie.
Przez cały rok telewizja nie przestawała produkować i emitować programów: „Magazyn
Sportowy”, „Kurs na Kulturę”, „Nasze Miasto, Nasze Sprawy”, „Piotrków, którego nie znacie”,
Magazyn „Verbum.
Jesienią 2021 roku, we współpracy z Ośrodkiem Edukacji Artystycznej MOK, rozpoczęto cykl
programów „Nie tylko dla seniora”, który będzie emitowany przez cały następny rok. Program
pojawia się w każdy drugi poniedziałek miesiąca. W rolę dziennikarzy wcielają się seniorzy uczestnicy warsztatów dziennikarskich OEA MOK.
W 2021 roku Miejski Ośrodek Kultury zrealizował 2 projekty z udziałem funduszy
ministerialnych: cykl spektakli teatralnych pod wspólnym hasłem „Historia kulturą się toczy”
oraz widowisko taneczne „Myśli, czyny, słowa, czyli wspomnienie o Prezydencie Lechu
Kaczyńskim”.
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4.2 MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. ADAMA PRÓCHNIKA
Zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej:
Lp.

Rodzaj zbiorów

1.

Książki

2.
3.

Liczba jednostek
ewidencyjnych

Wartość zbioru
w PLN

226.197

3.352.737,27

Czasopisma

10.363

417.933,39

Zbiory specjalne

29.491

157.476,61

226.051

3.928.147,27

Razem
w tym:
Lp.

Rodzaj zbiorów

Liczba jednostek
ewidencyjnych

Wartość

Książki w:
1.

Wypożyczalni

173.245

2.241.408,11

2.

Czytelnia

29.612

685.739,90

3.

Filii Nr 1

23.340

425.589,26

226.197

3.352.737,27

Ogółem książki:

Czasopisma:
5.

Oprawne

6.

XIX wiek

Ogółem czasopisma:

9.640

230.160,39

732

37.773,00

10.363

417.933,39

Zbiory specjalne, w tym:
7.

Starodruki

45

16.720,00

8.

Książka mówiona

17.847

36.946,64

9.

Dokumenty życia społecznego

5.646

0,00

557

12.740,00

11. Ikonografia regionalna

1.080

8.778,16

12. Audiobooki

4.604

82.291,81

29.491

157.476,61

10. Płyty gramofonowe

Zbiory specjalne ogółem

W roku 2021 do księgozbioru MBP przybyło 10.114 książek o wartości 226.171,66 zł.
W minionym roku największą część wypływów do księgozbioru MBP stanowiły książki
zakupione ze środków organizatora oraz z dotacji MKiDN Priorytet 1. Dla czytelników MBP
w 2021 roku prenumerowano 69 tytułów czasopism (w tym 4 online) na sumę 18.782,73 zł,
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a 15 tytułów otrzymywano w darze. Ze zbiorów specjalnych najwięcej przybyło do zasobów
MBP audiobooków 697 egz. na kwotę 12.717,19 zł.
Funkcjonowanie MBP w stanie epidemicznym wyznaczone było wymaganiami sanitarnymi.
W 2021 r. w wypożyczalniach zbiory były udostępniane w wolnym dostępie od marca 2021
roku.
Zestawienie zbiorcze dotyczące czytelnictwa w 2021 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej
im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim prezentuje poniższa tabela:
Wyszczególnienie
Dział

Czytelnicy
zarejestrowani

Wypożyczenia zbiorów
bibliotecznych

Odwiedziny

Wypożyczalnie
Wypożyczalnia

11.784

254.030

104.899

Filia Nr 1

3.482

56.818

29.835

15.266

310.848

134.734

Czytelnie
Czytelnia
Ogółem wypożyczalnie
i czytelnie

15.266

26.908

8.145

337.756

142.979

W 2021 r. w strukturze MBP funkcjonowały dwie wypożyczalnie – Mediateka i Filia nr 1.
W 2021 roku w wypożyczalniach MBP zarejestrowano 15.266 czytelników. Czytelnicy
odwiedzili wypożyczalnie 134.186 razy i wypożyczyli w nich 310.848 egzemplarzy, w tym
8.700 audiobooków. W 2021 roku zarejestrowano 62 czytelników niepełnosprawnych, którym
wypożyczono 2.637 książek.
W 2021 r. w MBP funkcjonowały dwie platformy książek elektronicznych. Czytelnicy mogli
w wypożyczalni pobrać kody do platformy IBUK Libra; pobrano 114 kodów, liczba sesji
wyniosła 3.136, liczba pobranych dokumentów 2.229. Od czerwca 2021 roku w bibliotece
czytelnicy uzyskali dostęp do bazy e-booków Legimi. Do końca 2021 r. pobrano 93 kody.
Z wypożyczeń międzybibliotecznych w 2021 roku skorzystało 31 osób, które wypożyczyły
79 różnego rodzaju publikacji. Z kolei z cyfrowej wypożyczalni międzybibliotecznej książek
i czasopism naukowych Academica skorzystało 6 osób, którym udostępniono 29 publikacji.
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STRUKTURA CZYTELNIKÓW MBP WG WIEKU
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W 2021 roku z czytelni MBP skorzystało 8.145 czytelników indywidualnych, którym
udostępniono 26.908 egzemplarzy materiałów bibliotecznych, w tym: 7.981 książek, 1.116
roczników oprawnych i 17.637 czasopism nieoprawnych, 174 egzemplarzy zbiorów
specjalnych. Do końca 2021 roku z nocnych wypożyczeń skorzystało 672 czytelników,
wypożyczając 1.031 egz. książek, 1.447 czasopism nieoprawnych.
W 2021 roku MBP dysponowała 17 stanowiskami internetowymi dla czytelników, które były
udostępniane bezpłatnie. W 2021 roku skorzystały z nich 2.024 osoby. Czytelnicy mogli przy
stanowiskach internetowych korzystać też z innych usług: skanowania, archiwizacji oraz
pomocy przy wyszukiwaniu informacji. Działalność informacyjną w znacznym stopniu
umożliwiały dwie kartoteki prowadzone w MBP. W 2021 roku kontynuowano prace nad
kartotekami informacyjnymi. Kartoteka regionalna obecnie liczy 63.546 rekordów i w okresie
sprawozdawczym baza ta powiększyła się o 6.190 opisów. Natomiast kartoteka „Artykuły
z czasopism” obecnie liczy 58.620 rekordów opisów. Na bazie zbiorów, kartotek oraz baz
podmiotów zewnętrznych w 2021 roku czytelnikom udzielono 4.346 informacji
(bibliotecznych, bibliograficznych i rzeczowych).

fot. Letni Piknik Rodzinny, 18 lipca 2021 r.
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Ze względu na obostrzenia sanitarne obowiązujące w 2021 roku do końca I półrocza nie
funkcjonowało Kino „PIKSEL”, nie organizowano warsztatów edukacyjnych oraz wydarzeń
kulturalnych, w tym spotkań autorskich.
Dopiero po zmianie przepisów sanitarnych w czerwcu 2021 uruchomiono część działalności
kulturalnej i oświatowej w nadal obowiązującym reżimie sanitarnym. W 2021 roku Miejska
Biblioteka Publiczna przeprowadziła 244 przedsięwzięcia kulturalne i oświatowe, w których
uczestniczyło 9.500 osób. Ponadto we wrześniu została otwarta SOWA - Strefa Odkrywania,
Wyobraźni i Aktywności, pobudzająca wyobraźnię i zachęcająca do eksperymentowania.
SOWA to pierwsza w Polsce, pilotażowa wystawa, będąca częścią wspólnego przedsięwzięcia
Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Do końca 2021 roku
Strefę odwiedziły indywidualnie i grupowo 2.754 osoby.

fot. 20 września 2021 roku odbyło się uroczyste otwarcie wystawy będącej częścią Inicjatywy SOWA, wspólnego
przedsięwzięcia Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.
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fot. 17 lipca 2021 roku w Mediatece 800-lecia w ramach Letniego Pikniku Rodzinnego odbył się Piknik Naukowy
z Politechniką Częstochowską.

W 2021 wydano drukiem publikację „Mediateka 800-lecia w Piotrkowie Trybunalskim:
makieta kartonowa – wersja dla dzieci” w nakładzie 1.000 egz. W 2021 roku Miejska Biblioteka
Publiczna pozyskała dofinansowanie do 5 zadań kulturalnych, społecznych oraz
infrastrukturalnych.
Miejska Biblioteka Publiczna w 2021 roku realizowała funkcje biblioteki powiatowej i swą
opieką merytoryczną objęła 35 placówek bibliotecznych publicznych z terenu powiatu
piotrkowskiego.

4.3 MUZEUM
Działalność Muzeum w 2021 roku, ze względu na pandemię wirusa SARS-COV-2 była znacznie
ograniczona i podporządkowana ścisłym wytycznym Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa
Edukacji oraz Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.
W związku z powyższymi zaleceniami Muzeum było nieczynne dla ruchu turystycznego w
okresach 01.01.2021r. – 01.02.2021r. i 20.03.2021r. – 04.05.2021r. W pozostałym czasie
standardowa działalność wystawiennicza oraz zwiedzanie Muzeum odbywało się w reżimie
sanitarnym.
Ze względu na pracę w reżimie sanitarnym oraz konieczność dostosowania działań do
wymogów bezpieczeństwa część planowanych wystaw, projektów, koncertów itd., wpisanych
w plan działań na 2021 rok została przesunięta w czasie. Zgodnie z zaleceniami MKDNiS udało
się podjąć działania przybliżające historię i pracę placówki w tzw. przestrzeni internetowej:
publikowanie postów na stronie internetowej Muzeum oraz oficjalnym profilu Muzeum na
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portalu Facebook, wirtualna prezentacja elementów wystawy „Rekonstrukcje ubiorów
dziecięcych od XVII do XIX wieku”, nagranie odcinka programu „Piotrków którego nie znacie”
emitowanego przez Telewizję Piotrków, a także uzupełnienie jednej z wystaw czasowych
o możliwość skorzystania z przygotowanej przez Narodowe Centrum Kultury animacji
w serwisie YouTube za pomocą wygenerowanego kodu QR. Muzeum uczestniczyło także
w internetowej akcji społeczno – edukacyjnej „Żonkile 2021” organizowanej przez Muzeum
POLIN, mającej na celu upaamiętnienie wybuchu powstania w getcie warszawskim.

fot. wystawa pt. „Konstytucja 3 Maja a piotrkowianie”

We współpracy z Telewizją Piotrków nagrany i wyemitowany został materiał „Piotrkowianie
dla Śląska” towarzyszący prezentowanej na dziedzińcu Muzeum wystawie czasowej
„Powstania śląskie 1919-1921”. W przestrzeni internetowej zaprezentowana została również
wystawa z okazji 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego.
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fot. Wystawa 175 lat Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej w Piotrkowie.

W okresach otwarcia placówki dla zwiedzających udało się przeprowadzić trzy warsztaty
edukacyjno – plastyczne o tematyce piotrkowskich legend. W ramach Akcji Lato Muzeum
zaoferowało bezpłatne zwiedzanie w czwartki i niedziele. Powróciły również wizyty
w Oratorium Św. Antoniego przy klasztorze OO. Bernardynów.
Zespoły pracowników merytorycznych złożyły 16 wniosków do programów ministerialnych
i konkursów grantowych na 2021 rok w celu pozyskania środków finansowych na działania.
W 2021 roku Muzeum zorganizowało łącznie 28 wystaw z czego: 8 wystaw stałych, 20 wystaw
czasowych i plenerowych prezentowanych w przestrzeni miejskiej. Ze względu na pracę w
reżimie sanitarnym oraz konieczność dostosowania działań do wymogów bezpieczeństwa
odbyły się dwa wernisaże, w którym uczestniczyło 65 osób. Z oferty wystawienniczej w 2021
roku skorzystało 11.339 osób. Muzeum było także organizatorem i współorganizatorem
imprez plenerowych, na których zaprezentowało swoją działalność wystawienniczą
i edukacyjną. W 2021 roku pracownicy merytoryczni udzielili 748 konsultacji związanych z
tematyką działań Muzeum. Łącznie z oferty wystawienniczej i edukacyjnej Muzeum w
Piotrkowie Trybunalskim skorzystało 12.912 osób.

4.4 OŚRODEK DZIAŁAŃ ARTYSTYCZNYCH
− Liczba koncertów: 0, (odwołane z powodu sankcji epidemicznych)
− Liczba wystaw: 11 stacjonarnych w galerii, 2 wystawy poza galerią, 1 hybrydowa,
(8 on-line z 2020 dostępnych na stronie www Ośrodka),
− Widzów w galerii 3.300 poza galerią 200 i 2.240.094 wyjść na stronę internetową
− Liczba konkursów: 1 dla 467 uczestników
− Projekcje filmowe: 1, 7 odwołanych z powodu sankcji epidemicznych
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− Spotkania, prelekcje: 5 dla 150 uczestników + 11 wernisaży dla ok 700 osób łącznie
16 dla około 750 osób.
− Warsztaty: 15 dla ok. 300 uczestników (liczba zredukowana na skutek zmniejszenia
etatów i budżetu)
Szczegółowe informacje dotyczące działalności Ośrodka Działań Artystycznych można znaleźć na
stronie: https://odaart.pl/

4.5 NAJWAŻNIEJSZE IMPREZY KULTURALNE ZORGANIZOWANE W 2021
ROKU
Pandemia spowodowała, że zorganizowano znacznie mniej imprez niż w latach poprzednich.
Część przedsięwzięć odwołano, część przełożono na inny termin, a część zorganizowano
online.
− Upamiętnienie 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja;
− Upamiętnienie rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego (1 sierpnia);
− Upamiętnienie 82. rocznicy wybuchu II wojny światowej;
− Upamiętnienie agresji sowieckiej na Polskę (17 września);
− Upamiętnienie rocznicy odzyskania niepodległości (11 listopada);
− Promocja akcji „Ocalić od zapomnienia – XXXIII Kwesta na ratowanie piotrkowskich
zabytkowych nagrobków” organizowanej przez Towarzystwo Przyjaciół Piotrkowa
Trybunalskiego;
− Narodowy Dzień Czytania – 4 września 2021 – lekturą była „Moralność Pani Dulskiej”
Gabrieli Zapolskiej (Miejska Biblioteka Publiczna).

5. TURYSTYKA, SPORT I REKREACJA
W 2021 roku działania z zakresu turystyki, sportu i rekreacji realizowane były między innymi
przez Centrum Informacji Turystycznej (CIT), Ośrodek Sportu i Rekreacji (OSiR)
i stowarzyszenia kultury fizycznej.

5.1. CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ
W związku z sytuacją epidemiczną zorganizowano tylko 36 imprez (w 2020 roku 41): rajdy
turystyczne, zwiedzanie i spacery po mieście z przewodnikiem, zwiedzanie „pod dachem”,
spotkania z historią regionu. W tym między innymi:
− w spacerach (21) wzięło udział ok. 416 osób,
− w rajdach (2) wzięło udział ok. 180 osób,
− w zwiedzaniach pod dachem (4) wzięło udział ok. 110 osób
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− w imprezach online (9) wzięło udział – 138 osób.
Ogólna liczba odwiedzających Centrum Informacji Turystycznej w 2021 r. to 4.772 osoby,
w tym 77 osób z zagranicy (w 2020 roku 7.133 osób, w tym 91 z zagranicy).
Miesiąc

2021

Styczeń

91

Luty

99

Marzec

92

Kwiecień

82

Maj

187

Czerwiec

692

Lipiec

731

Sierpień

700

Wrzesień

784

Październik

562

Listopad

413

Grudzień

339

Razem

4.772

W 2021 roku wszystkie imprezy targowe zostały odwołane.
Liczba obiektów noclegowych ogółem – 7 (dane za 2020 rok)
liczba obiektów całorocznych - 6 (dane za 2021 rok)
liczba miejsc noclegowych ogółem – 510 (dane za 2020 rok)
liczba miejsc noclegowych całorocznych – 350 (dane za 2020 rok)
Liczba turystów korzystających z noclegów – 13.005 (dane za 2020 rok)
liczba turystów zagranicznych korzystających z noclegów - 1.541 (dane za 2020 rok).

5.2. OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
Ośrodek Sportu i Rekreacji jest jednostką budżetową, powołaną celem organizowania
działalności w dziedzinie sportu i rekreacji oraz utrzymania i tworzenia odpowiednich
warunków materialno-technicznych dla jej rozwoju. Swoje cele statutowe realizuje poprzez
popularyzację walorów rekreacji ruchowej oraz stwarzanie warunków do aktywnego
uczestnictwa mieszkańców miasta w masowej kulturze fizycznej. Zadania realizowane
są poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych, prowadzenie zajęć rekreacyjnych
w stałych zespołach rekreacyjnych oraz udostępnianie bazy sportowej.
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Bazę Ośrodka Sportu i Rekreacji stanowią:
− Hala „RELAX” OSiR, Stefana Batorego 8 (z pełnym zapleczem socjalnym; siłownia, sauna);
− Kryta Pływalnia OSiR, ul. Belzacka 106 (z zapleczem rehabilitacyjnym);
− Kryta Pływalnia OSiR, ul. Próchnika 8/12;
− Centrum Rekreacyjne OSiR, ul. Belzacka 108/110 (siłownia, sala sportowa, sala fitness,
sauna, salka met.-szkol.);
− Korty Tenisowe OSiR, ul. Belzacka 108/110 (8 kortów o nawierzchni mineralnej, w tym 6
kortów deblowych oraz 2 korty pojedyncze; ścianka do ćwiczeń gry w tenisa) – w okresie
wiosenno - letnim;
− Hala Pneumatyczna - Korty Tenisowe OSiR, ul. Belzacka 108/110 (4 korty o nawierzchni
mineralnej, w tym 2 korty deblowe oraz 2 korty pojedyncze) – w okresie jesienno zimowym;
− Korty Tenisowe OSiR, ul. Żeromskiego 22 (3 korty o nawierzchni mineralnej) – w okresie
wiosenno - letnim;
− Lodowisko OSiR, ul. Żeromskiego 22 – w okresie jesienno-zimowym;
− Stadion Miejski OSiR, ul. Żwirki 6;
− Kąpielisko „Słoneczko” OSiR - miejsce sezonowo wyznaczone do kąpieli, na małym
zbiorniku przy akwenie wodnym Bugaj – w okresie letnim;
− Boisko Sportowe OSiR, ul. Zawiła 37 – ze sztuczną nawierzchnią;
− Boisko Sportowe OSiR, ul. Ronalda Reagana 12;
− Boisko do plażowej piłki siatkowej, ul. Belzackiej 108/110 – w okresie letnim;
− Skate Park OSiR, ul. Belzacka 106;
− Kompleks sportowo-rekreacyjny OSiR, ul. Belzacka 108 (linarium, górka saneczkowa,
siłownia terenowa, ścianka wspinaczkowa, plac wypoczynkowy, plac zabaw oraz trybuna
przy boisku do plażowej piłki siatkowej);
− Osiedlowy kącik rekreacyjno-zabawowy dla dużych i małych, ul. Ceramiczna 18/20.

133 | S t r o n a

fot. Festyn Sportowo-rekreacyjny, Stadion Miejski, 21.08.2021 r.

Najważniejsze imprezy zorganizowane przez OSiR w 2021 roku
I PÓŁROCZE
20.02.2021r.

Turniej piłki siatkowej na śniegu

13.03.2021r.

Rajd „Nordic Walking”

22.05.2021r.

Rajd rowerowy

22.05.2021r.

Turniej Siatkowej Piłki Plażowej Kobiet - Otwarcie Sezonu

22.05.2021r.

Turniej Siatkowej Piłki Plażowej Mężczyzn - Otwarcie Sezonu

11.06.2021r.

Turniej piłki ręcznej plażowej mężczyzn

12.06.2021r.

Turniej piłki ręcznej plażowej kobiet

19.06.2021r.

Rajd rowerowy

wrzesień 2020 -czerwiec 2021 Amatorska Liga Piłki Nożnej
19.06.2021r.
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Turniej siatkowej piłki plażowej rocznik 75+

WAKACJE Z OSiR  em
26.06.2021r.

Witamy lato, witamy wakacje

lipiec- sierpień

Zajęcia z tenisa ziemnego dla świetlic środowiskowych

lipiec/sierpień

Grand Prix w siatkówkę plażową dziewcząt i chłopców

3/4 .07.2021r.

Turniej Piłki Ręcznej Plażowej o tytuł Dyrektora OSiR

17/18.07.2021r.

Piknik Rodzinny „Zabawy rodzinne z OSiR- em”

31.07.2021r.

Turniej Piłki Siatkowej Plażowej Mężczyzn o puchar Dyrektora
OSiR

01.08.2021r.

Turniej Piłki Ręcznej Plażowej Kobiet o puchar Dyrektora
OSiR

27.07/03.08/
10.08. 2021r.

Zajęcia z piłki nożnej z piłkarzami Polonii dla świetlic
środowiskowych

21.08.2021r.

Charytatywny Festyn Sportowo - Rekreacyjny

21/22.08.2021r.

Nocny Turniej Piłki Koszykowej Mężczyzn

21/22. 08 2021r.

Nocny Turniej Piłki Nożnej Mężczyzn
II PÓŁROCZE

02.09.2021r.

Grand Prix Piłki Siatkowej Plażowej Chłopców i Dziewcząt

04.09.2021

Rajd rowerowy

25.09.2021r.

Rajd Nordic Walking

25.09.2021r.

Grand prix piłki siatkowej (zakończenie sezonu)

wrzesień/październik/
listopad 2021r.
październik/
listopad/
grudzień 2021r.
09.10 2021r.

Szkolna Liga Szachowa
Turniej Tenisa Stołowego Chłopców i Dziewcząt
(Szkolny Związek Sportowy)
Rajd rowerowy

13.11.2021r.

Otwarty Turniej Szachowy z okazji Święta Niepodległości

03.12.2021r.

Otwarcie Lodowiska Miejskiego

04.12.2021r.

Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego

11.12.2021r.

Mikołajkowy rajd Nordic Walking

12.12.2021r.

„Pomostówka z OSiR-em”

październik/listopad/
grudzień 2021r.
grudzień- marzec 2021/2022

Siatkarska Liga Szóstek
Amatorska Liga Halowej Piłki Nożnej
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Najważniejsze imprezy sportowe zorganizowane w 2021 roku
− Rozgrywki PGNiG Superligi w piłce ręcznej mężczyzn – Piotrkowianin Piotrków Trybunalski
S.A.;
− Rozgrywki PGNiG Superligi w piłce ręcznej kobiet – MKS Piotrcovia Sp. z o.o.;
− Mecze piłki nożnej w ramach rozgrywek organizowanych przez OZPN we wszystkich
kategoriach wiekowych;
− VI Memoriał Krzysztofa Kazimierskiego;

6. GOSPODARKA KOMUNALNA
Zadania z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
w mieście realizuje Spółka Piotrkowie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., ciepłownictwa Elektrociepłownia Piotrków Trybunalski Sp. z o.o. Gospodarka odpadami realizowana jest
przez Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi.

6.1. ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW
Na koniec 2021 roku długość sieci wodociągowej z przyłączami wynosiła 287,92 km. Długość
sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami wynosiła 283,54 km
W trakcie 2021 roku długość sieci wodociągowej z przyłączami zwiększyła się o 5,82 km.
Wykonano 93 nowych podłączeń wodociągowych do budynków mieszkalnych i innych
obiektów - na koniec roku było ich 7.433.
Długość sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami zwiększyła się o 4,29 km. Wykonano 83 nowe
podłączenia kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych i innych obiektów - na koniec
roku było ich 4.895.

6.2. CIEPŁOWNICTWO
Zadania z zakresu ciepłownictwa w mieście realizuje Elektrociepłownia Piotrków Trybunalski
Spółka z o.o. w ramach którego funkcjonują dwie ciepłownie miejskie: C1 – przy ul. Orlej 11,
C2- przy ul. Rolniczej 75.
Długość miejskiej sieci ciepłowniczej na koniec 2021 roku wynosiła 51,890 km. z czego 23,582
km sieci wykonane jest w systemie rur preizolowanych.
W skład sieci ciepłowniczej wchodzi 13,923 km sieci magistralnej, 15,830 km sieci rozdzielczej
i 22,137 km sieci przyłączeniowej.
W 2021 roku wybudowano 315,8 mb sieci ciepłowniczej przyłączeniowej.
Długość nowo wybudowanej sieci ciepłowniczej – 2021: 315,8 mb przyłączeniowa
Długość zmodernizowanej sieci ciepłowniczej – 2021: 54,8 mb
Liczba nowych przyłączy do sieci ciepłowniczych – 2021: 7
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6.3. GOSPODARKA ODPADAMI
W 2021 r. gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi zostało objętych ok.
57.500 mieszkańców nieruchomości zamieszkałych.
Masa odebranych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych
oraz zebranych w PSZOK, oraz odpadów niebezpiecznych [ Mg ] w 2021 r. prezentuje tabela.
Masa odebranych odpadów w 2021 r. z nieruchomości zamieszkałych,
niezamieszkałych oraz zebranych w miejskim PSZOK
Rodzaj odpadów

Masa (Mg)

Odpady ulegające biodegradacji

1.996,16

Makulatura i opakowania z papieru i tektury

449,627

Tworzywa sztuczne i opakowania
z tworzyw sztucznych

769,53

Opakowania ze szkła

1.156,55

Zmieszane odpady opakowaniowe (opakowania z papieru ,
tworzyw sztucznych, metali i szkła)

4.593,22

Odpady wielkogabarytowe

1.130,625

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

24,165

Przeterminowane leki

3,8214

Popiół

812,09

Opony

15,2

Akumulatory

0,1

Odpady remontowo budowlane

624,36

Tekstylia

11,43

Inne odpady nieulegające biodegradacji

235

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny- niebezpieczny

16,8

Opakowania po substancjach niebezpiecznych

3,18

Zmieszane odpady komunalne
SUMA

1.4891,28
26.733,1384

W 2021r. usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości
zamieszkałych, świadczyły następujące podmioty, wyłonione w drodze postępowania
przetargowego (Wykonawcy oraz Podwykonawcy):
− Zakład Usług Komunalnych Hak Stanisław Burczyński - odbierający odpady komunalne
z sektora I;
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− Ekom Maciejczyk Sp. J. - odbierający odpady komunalne z sektora II;
− Juko Sp. z o.o. - odbierający odpady komunalne z sektora III;
− Remondis Sp. z o.o. Oddział Łódź - odbierający odpady komunalne z sektora I i III;
Odpady komunalne z nieruchomości niezamieszkałych (np. instytucji, przedsiębiorstw,
ogrodów działkowych) były odbierane w 2021 r. przez następujące podmioty:
− Zakład Usług Komunalnych Hak Stanisław Burczyński;
− Juko Sp. z o.o.;
− Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mirosław Olejarczyk;
− Administracja Nieruchomości Archidiecezji Łódzkiej;
− Ekom Maciejczyk Sp. J..
W 2021 roku Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) prowadzony był
przez Miasto przy ul. Orlej 11 (teren Elektrociepłowni Miejskiej).
W 2021 roku wydano 46 decyzji administracyjnych z zakresu gospodarowania odpadami,
między innymi określające wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

7. RUCH BUDOWLANY NA TERENIE MIASTA
W 2021 roku wydano pozwolenia na budowę/przyjęto zgłoszenie z projektem budowlanym
dla 952 samodzielnych lokali mieszkalnych (w 2020 r. – 424), w tym dla:
− 119 indywidualnych tj. realizowanych przez osoby fizyczne z przeznaczeniem na użytek
własny (w 2020 r. – 100),
− 828 przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, tj. realizowanych w celu osiągnięcia zysku
przez różnych inwestorów w tym również przez osoby fizyczne (w 2020 r. – 324).
− 5 spółdzielcze tj. realizowane przez spółdzielnie mieszkaniowe powstałe w wyniku
przebudowy mieszkań i pomieszczeń niemieszkalnych
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Fot. bloki przy ulicy Nowy Świat - To już trzeci i czwarty blok postawiony przez miasto w formule TBS na osiedlu
800-lecia.

Dane te dotyczą pozwoleń na budowę w wyniku których powstają samodzielne lokale
mieszkalne w nowych budynkach mieszkalnych i o innym przeznaczeniu niż mieszkalne oraz
w częściach dobudowywanych lub nadbudowywanych do istniejących budynków, jak również
mieszkań uzyskiwanych z przebudowy istniejących obiektów.
W 2021 r. ilość pozwoleń na budowę oraz zgłoszeń z projektem wynosiła 725 i była wyższa w
porównaniu z 2020 rokiem o 110.

23

9

102

324

615

Ilość obiektów

135

10

29

1

23

9

112

324

643

2020

RAZEM:

1

Obiekty pozostałe (nie
wymienione wyżej)

27

Rurociągi, linie
telekomunikacyjne i
elektroenergetyczne

Budynki przemysłowe i
magazynowe

4

Obiekty infrastruktury
transportu

Budynki gospodarcze
inwentarskie

125

Obiekty użyteczności
publicznej

Budynki mieszkalne
wielorodzinne

ilość
pozwoleń/
zgłoszeń
z projektem
budowlanym*

Lata

Budynki mieszkalne
jednorodzinne

Poniższa tabela przedstawia szczegółowe zestawienie dotyczące wszystkich wydanych decyzji
oraz przyjętych zgłoszeń z projektem na budowę, rozbudowę, nadbudowę i przebudowę
danego obiektu – bez względu na to czy powstaje samodzielny lokal mieszkalny czy też nie.
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2021

ilość
pozwoleń/
zgłoszeń
z projektem
budowlanym*

183

13

24

1

17

3

100

384

725

Ilość obiektów

221

22

24

1

23

3

102

384

780

* Ilość zgłoszeń z projektem - dane dotyczą zgłoszeń które obecnie zgodnie z ustawą Prawo
budowlane wymagają przedłożenia do wniosku projektu budowlanego.

8. GOSPODARKA MIESZKANIOWA I LOKALAMI UŻYTKOWYMI
Na terenie miasta znajdują się budynki stanowiące własność Miasta, Towarzystwa
Budownictwa Społecznego, spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych oraz osób
fizycznych.

8.1. ZASÓB MIESZKANIOWY STANOWIĄCY WŁASNOŚĆ MIASTA
W ramach umowy o zarządzanie i umowy dzierżawy zadania, dotyczące gospodarki
mieszkaniowej realizowane są przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
W tabeli przedstawione są informacje, dotyczące zasobów mieszkaniowych, stanowiących
własność miasta.
Lp.

Rodzaj własności

Ilość
Ilość lokali
budynków mieszkalnych

Powierzchnia
Powierzchnia
użytkowa lokali użytkowa lokali
mieszkalnych m2 użytkowych m2

1.

Miasto

222

1.997

82.154,74

9.585,18

2.

Współwłasność Miasta i innych
osób, dotychczas pozostające w
zarządzie Miasta

11

101

4.573,83

282,39

42

295

12.107,41

361,41

275

2.393

98.835,98

10.228,98

113

1.195

51.506,31

1.106,33

388

3.588

150.342,29

11.335,31

3.

Nieruchomości pozostające w
posiadaniu Miasta

Razem
4.

Wspólnoty Mieszkaniowe –
lokale stanowiące własność
Miasta i Skarbu Państwa

Razem
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Na dzień 31.12.2021 r. Miasto posiadało 275 budynków mieszkalnych z 2.393 lokalami
mieszkalnymi, ponadto 1.195 lokali mieszkalnych w 113 budynkach stanowiących własność
wspólnot mieszkaniowych, w których Miasto posiada udziały w nieruchomości wspólnej.
Łącznie na zasób mieszkaniowy Miasta składa się 3.588 lokali mieszkalnych. W 2021 roku
budynki przy ul. Pereca 8, 1-go Maja 17a, Jerozolimska 12 oraz Pereca 6 zostały wyłączone z
użytkowania. Ogólnie, w istniejącym zasobie mieszkaniowym, z uwagi na zły stan techniczny
13 budynków ze 105 jest niezamieszkałych.
W lipcu 2021 r. po kapitalnym remoncie w budynku przy ul. Zamurowej 10 utworzone zostały
3 lokale mieszkalne o łącznej pow. 150,79 m2 (wcześniej był to budynek tylko z lokalami
użytkowymi). W związku z prowadzonymi postepowaniami sądowymi gmina Miasto na skutek
zasiedzenia w 2021 r. stała się właścicielem nieruchomości przy ul. Wojska Polskiego 79.
Miasto jest posiadaczem samoistnym ½ części nieruchomości przy ul. Wojska Polskiego 62 na
skutek ujawnienia się współwłaściciela.
Na rzecz najemców w 2021 r. sprzedano 67 lokali mieszkalnych w budynkach Wspólnot
Mieszkaniowych. Pozostały zasób mieszkaniowy zmniejszył się o 13 lokali.
Realizacja list osób, zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu, w gminnym zasobie
mieszkaniowym prezentuje tabela poniżej.

Lp.

Przeznaczenie lokalu

Ilość osób
umieszczonych
Zawarte
na liście
umowy
w 2021 r.
najmu

Przyrzeczenia
Ilość osób
zawarcia umowy
Ogółem
oczekującyc
najmu w zamian za
zwolnione h na listach
wykonanie
lokale
na dzień
remontu w lokalu
31.12.2021r.
mieszkalnym

1. Lokale zamienne

67

38

-

38

48

2. Lokale na wynajem

139

43

-

32

130

3. Lokale socjalne

361

22

-

22

346

-

6

-

-

-

Lokale w trakcie remontu
i zagospodarowania

-

-

-

108

-

Razem:

567

109

-

200

524

4. Zamiana z urzędu
5.

W zasobie mieszkaniowym, stanowiącym własność TBS Sp. z o.o. na koniec 2021 roku było 27
budynków z 761 lokalami mieszkalnymi, powierzchnia oczynszowana lokali mieszkalnych
wynosiła 38.610,25 m2, a lokali użytkowych - 2.932,93 m2, w tym siedziba TBS - 974,97 m2.
Stan techniczny lokali mieszkalnych i użytkowych w zasobach TBS Sp. z o.o. jest dobry /bardzo
dobry. Wszystkie zasoby mieszkaniowe będące własnością TBS Sp. z o.o. są zamieszkałe.
Inwestycje:
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W dniu 05.10.2021 r., przekazano najemcom do użytkowania dwa budynki mieszkalne
wielorodzinne przy ul. Nowy Świat 4 i 6, łącznie z 56 mieszkaniami na wynajem w formule TBS.
W budynku przy ul. Nowy Świat 4 powstały 22 mieszkania o powierzchni użytkowej 1.124,92
m2, natomiast przy ul. Nowy Świat 6 – 34 mieszkania o powierzchni użytkowej 1.884,4 m2.
W 2021 r. podpisano umowę na wykonanie koncepcji i na jej podstawie dokumentacji
technicznej dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Broniewskiego / Nowy
Świat. Po opracowaniu ww. dokumentacji technicznej oraz uzyskaniu stosownych pozwoleń,
wstępnie planowane jest rozpoczęcie realizacji na przełomie 2022 / 2023r.
W 2021 r. wykonano zagospodarowanie terenu podwórza przy zabytkowej kamienicy przy
Rynku Trybunalskim 5/ Placu Czarnieckiego 1.
Poniższe tabele przedstawią strukturę wieku zasobów mieszkaniowych oraz ich stan
techniczny.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Lata budowy
Po 1960 roku
W latach 1950 – 1960
Przed 1950 ale o standardzie budynków współczesnych
Przedwojenne, murowane o drewnianych stropach
Drewniane z muru pruskiego
Ogółem liczba budynków

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Wyposażenie lokali
Woda
Kanalizacja
Ustęp spłukiwany
Łazienka
Gaz
C.o.
C.w. z sieci
Lokale bez urządzeń wymienionych w poz. 1-7
Ogółem liczba lokali
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G+SP+W+Z

WM

Razem

20
18
5
232
275

72
28
13
113

92
46
5
245
388

Ilość lokali (G+SP+W+Z + lokale
Gminy w budynkach WM)
3.550
3.550
3.360
2.874
3.055
1.779
1.083
38
3.588

9. SFERA GOSPODARCZA
9.1. CHARAKTERYSTYKA LOKALNEGO SEKTORA GOSPODARCZEGO
Piotrków Trybunalski to nowoczesne usługi logistyczne i dystrybucyjne, przemysł maszynowy,
mechaniczny, precyzyjny - obróbki skrawaniem, papierniczy, usługi w zakresie zarządzania
danymi i korespondencją, branża spożywcza.
Największe firmy produkcyjne
PRZEMYSŁ MOTORYZACYJNY: Haering Polska Sp. z o.o., SFC Solution Piotrków, Plasimet Sp.j.
KONSTRUKCJE STALOWE I ODLEWNIE: Zamet Industry S.A., Pioma-Odlewnia Sp. z o.o., WKS
VIAMONTEX Sp. z o.o.
PRZEMYSŁ SZKLARSKI: Huta Szkła "FENIKS 2" Sp. z o.o., Huta Szkła „Anewal”
PRZEMYSŁ PAPIERNICZY: EMERSON Polska Sp. z o.o., największy w Europie producent papieru
komputerowego oraz jeden z czołowych producentów formularzy z nadrukiem. Spółka
świadczy również profesjonalne usługi w zakresie zarządzania danymi i korespondencją;
ETISON LABELS – producent innowacyjnych etykiet.
PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY: DRINK ID Sp. z o.o. (dawniej: Sulimar), Browar Jan Olbracht
Rzemieślniczy, FH Nowalijka – uprawa sałat doniczkowych i ziół, dania gotowe na bazie
świeżych warzyw, PRPH Kandy, PPHU Duninex II.
Inne Firmy o dużym znaczeniu ponadregionalnym:
POLANIK Sp. z o.o. - producent i dostawca wysokiej klasy sprzętu sportowego, odzieży
i obuwia sportowego. Pod marką Polanik powstaje ponad 1000 wyrobów, w 14 grupach
asortymentowych.
MBL Poland Sp. z o.o., REAC Poland Sp. z o.o. - producenci elementów i podzespołów do
wózków inwalidzkich.
HAFTINA Sp. z o.o. - lider rynku haftu komputerowego. Działalność firmy skupia się na czterech
grupach produktów: aplikacje i emblematy haftowane; usługi haftu i usługi lasera; szaty
liturgiczne; sztandary i chorągwie.
Atrakcyjność inwestycyjna miasta została zauważona przez światowe koncerny logistyczne. Na
rysunku poniżej prezentujemy funkcjonujące centra logistyczne w Piotrkowie Trybunalskim i
okolicy.
W mieście i jego najbliższej okolicy zainwestowali:
1. Logistic City Piotrków Distribution Center - ponad 100 ha powierzchni, 450.000m2 pod
zabudowę. Dotychczas zrealizowano 4 hale o łącznej powierzchni 136 tys. m 2. Miejsce
położenia teren miasta Piotrkowa Trybunalskiego bezpośrednie sąsiedztwo drogi krajowej
nr 8, węzeł komunikacyjny autostrady A1 i drogi krajowej nr 8 w odległości ok. 8km.
2. Regionalne Centrum Dystrybucji IKEA - centrum dystrybucyjne obsługujące całą Europę
Środkowo-Wschodnią. 47ha terenu, 157 tys. m2 powierzchni magazynowej, ponad 170
doków załadunkowych i 5 kolejowych. Miejsce położenia bezpośrednio przy północnej
granicy miasta Piotrkowa Trybunalskiego na terenie Gminy Moszczenica, bezpośrednie
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sąsiedztwo drogi krajowej nr 8 i nr 91, węzeł komunikacyjny autostrady A1 i drogi krajowej
nr 8 w odległości ok. 4km.
3. P3 Park Piotrków - miejsce położenia około 1km od północnych granic miasta Piotrkowa
Trybunalskiego na terenie Gminy Grabica, bezpośrednie sąsiedztwo drogi krajowej nr 91,
w odległości ok. 1 km od drogi krajowej nr 8 i autostrady A1, obejmującego obszar 122 ha.
Docelowo oferować będzie 500.000 m2 powierzchni użytkowej. Wybudowanych jest
7 magazynów o łącznej powierzchni ponad 260.000 m2.
4. ProLogis Park Piotrków – 20 ha powierzchni, 80 tys. m2 pod zabudowę, istniejące
2 hale - 50 tys., 29 tys. m2. Położenie - teren miasta Piotrkowa Trybunalskiego,
bezpośrednie sąsiedztwo węzła komunikacyjnego autostrady A1 i drogi krajowej nr 8.
5. ID Logistics - 10 ha powierzchni, 20 tys. m2 pod zabudowę. Położenie Rokszyce,
bezpośrednie sąsiedztwo węzła komunikacyjnego autostrady A1 i drogi krajowej nr 8.
6. Centrum Logistyczne „Kaufland” - 27 ha powierzchni, 120.000mkw. pod zabudowę. Posiada
m.in. nowoczesny magazyn wysokiego składowania, który ma 37 metrów wysokości, 7 tys.
mkw pod zabudowę, mieści 42 tys. palet oraz automatyczny magazyn tzw. drobnicowy
o pow. 9 tys. m2. Miejsce położenia około 1km od zachodniej granicy Piotrkowa
Trybunalskiego, bezpośrednie sąsiedztwo drogi krajowej nr 8, w odległości ok. 1km węzeł
komunikacyjny autostrady A1 z drogą krajową nr 8.
7. Exeter Park Piotrków II - teren o powierzchni 25 ha, docelowo zaplanowano realizację
6 hal o ogólnej powierzchni zabudowy 82 tys. m2, zrealizowano 3 hale o pow. 21 tys. m2, 43
tys. m2 i 17,5 tys. m2. Położenie na terenie Gminy Wola Krzysztoporska - 3 km od granicy
zachodniej Piotrkowa Trybunalskiego i autostrady A1, bezpośrednie sąsiedztwo drogi
krajowa nr 8.
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Piotrkowska Strefa Aktywności Gospodarczej
Piotrkowska Strefa Aktywności Gospodarczej powstała w celu podniesienia atrakcyjności
inwestycyjnej Miasta, stworzenia korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości
i powstania nowych miejsc pracy. PSAG to wyznaczone tereny inwestycyjne, które w celu
zachęcenia potencjalnych inwestorów, objęte zostały preferencyjnymi stawkami dzierżawy.
Wywoławczy miesięczny czynsz za dzierżawę gruntu wynosi 0,10 zł (netto) za 1 m 2
powierzchni. Okres dzierżawy wynosi 10 lat.
W wyniku przeprowadzanych od 2015 roku przetargów wyłoniono dzierżawców na obszary:
−

Obszar o powierzchni 1,2619 ha, zlokalizowany przy Sulejowskiej 130, Dzierżawca Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „JONBUD” Mariusz Jonczyk
Rodzaj działalności - projektowanie i wykonawstwo terenów utwardzonych i zielonych,
handel materiałami do wykonawstwa terenów utwardzonych i zielonych oraz usługi
motoryzacyjne

−

Obszar o powierzchni 1,5036 ha, zlokalizowany przy ul. Nowowiejskiej 24 - Dzierżawca KORONA Piotr Koprowski. Rodzaj działalności - warsztat samochodowy i myjnia
samochodowa

−

−

Obszar o powierzchni 0,9509 ha, zlokalizowany przy ul. Wojska Polskiego 264 Dzierżawca - Firma BST GROUP Sp. z o.o. Rodzaj działalności - baza transportowa, zakład
mechaniczny i myjnia dla samochodów.
Obszar o powierzchni 0,8101 ha, zlokalizowany przy ul. Rakowskiej 17a - Dzierżawca „Grave Mijas”. Rodzaj działalności - prosektorium, chłodnia (w tym chłodnia dla potrzeb
prokuratury), sala sekcyjna, sala pożegnań, biuro usług pogrzebowych, baza transportu
wewnątrzzakładowego.

−

Obszar o powierzchni 1,5470 ha, zlokalizowany przy ul. Sulejowskiej 132 - DzierżawcaLOGEX GROUP Sp.z o.o. Rodzaj działalności - centrum obsługujące podróżnych i transport
oraz działalność usługowa dla transportu (sklep z zaopatrzeniem dla kierowców
i samochodów ciężarowych, serwis i wulkanizacja dla samochodów ciężarowych), siłownia
na świeżym powietrzu.

−

Obszar o powierzchni 1,2787 ha, zlokalizowany przy ul. Miast Partnerskich/Leśników Dzierżawca - SMART PLUS CONSULTING Sp. z o.o. Rodzaj działalności - amatorski tor
kartingowy wraz z niezbędną infrastrukturą, wypożyczalnia wózków kartingowych,
warsztat serwisowy m.in. sprzętu kartingowego. Opcjonalnie działalność zostanie
rozszerzona o strefę rozrywki na wolnym powietrzu, w tym skatepark, park linowy.

−

Obszar o powierzchni 0,7042 ha, zlokalizowany przy ul. Karolinowskiej - Dzierżawca Rafał Michalski. Rodzaj działalności - tapicerowanie mebli, produkcja mebli
tapicerowanych oraz organizacja szkoleń zawodowych.

Do wydzierżawienia pozostały:
−

Obszar o powierzchni 3,1847 ha, zlokalizowany przy ul. Sulejowskiej 132a,

−

Obszar o powierzchni 2,2382 ha, zlokalizowany przy ul. Całej,

−

Obszar o powierzchni ~1,5520 ha, zlokalizowany przy ul. Dalekiej,
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−

Obszar o pow. ~1,6195 ha, zlokalizowany przy ul. Wierzeje,

−

Obszar o powierzchni 0,5133 ha, zlokalizowany przy ul. Całej 39,

−

Obszar o powierzchni 0,9557 ha, zlokalizowany przy ul. Rolniczej,

−

Obszar o powierzchni 0,1430 ha, zlokalizowany przy ul. Przemysłowej.

Istotną rolę w promowaniu Piotrkowa Trybunalskiego, jako dobrego miejsca do inwestowania,
odgrywa współpraca z instytucjami gospodarczymi, w tym m.in. z Łódzką Specjalną Strefą
Ekonomiczną S.A., Łódzką Agencją Rozwoju Regionalnego S.A., Centrum Obsługi Inwestora
i Eksportera w Łodzi, Polską Agencją Inwestycji i Handlu, czy Lokalnym Punktem
Informacyjnym Funduszy Europejskich w Bełchatowie.
W 2021 roku przekazano około 100 ofert inwestycyjnych dla potencjalnych inwestorów.
W Piotrkowie Trybunalskim na koniec 2021 roku 5.350 przedsiębiorców z głównym miejscem
wykonywania działalności gospodarczej na terenie miasta wpisanych do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), którzy rozpoczęli działalność do końca 2021
roku – 5.350, co stanowi 99,9% ilości przedsiębiorców wpisanych do końca roku 2020.
Ilość przedsiębiorców z głównym miejscem wykonywania działalności gospodarczej na terenie
miasta Piotrkowa Trybunalskiego wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej (CEIDG), którzy rozpoczęli działalność w 2021 roku – 352.
Ilość przedsiębiorców z głównym miejscem wykonywania działalności gospodarczej na terenie
miasta wykreślonych z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
w 2021 roku – 357.
Liczba złożonych wniosków do CEIDG w 2021 roku: 1.822.

9.2. ZREALIZOWANE INWESTYCJE I REMONTY
W 2021 roku na inwestycje i remonty wydatkowano 41.718.290,28 zł, w tym 31.457.095,83 zł
na inwestycje i 10.261.194,45 zł na remonty.
− wybudowane, przebudowane i wyremontowane drogi: 2,019 km,
− wybudowane miejsca parkingowe – 8 szt.
− wybudowane i przebudowane ścieżki rowerowe – 397 m,
− wybudowane i przebudowane wodociągi – 4,085 km (RIM + zwrot za wybudowaną i
przejętą w 2021 roku infrastrukturę),
− wybudowana i przebudowana kanalizacja sanitarna – 1,309 km (zwrot za
wybudowaną i przejętą w 2021 roku infrastrukturę),
− wybudowana i przebudowana kanalizacja deszczowa – 149,7 m,
− wybudowana i zmodernizowana sieć ciepłownicza – 370,6 m (inwestycje
Elektrociepłowi Piotrków Trybunalski Sp. z o.o.)
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Najważniejsze inwestycje realizowane przez Biuro Inwestycji i Remontów:
1. Rozbudowa ul. Zalesickiej - etap II – 1.415.364,17 zł
Dokonano częściowego odbioru robót w dniu 06.07.2021 r. W związku z podpisanym
porozumieniem z Wykonawcą realizacja korekty zjazdów nastąpi do końca 2022 r.
2. Przebudowa fragmentu pasa drogowego ul. Żelaznej – 485.069,92 zł
Zadanie zostało zakończone i odebrane protokołem odbioru z dnia 29.12.2021 r. Wykonano
budowę chodnika oraz ciąg pieszo-rowerowy. Zadanie posiada dofinansowanie z Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych.

fot. ul. Żelazna

3. Budowa ronda oraz przebudowa ul. Wierzejskiej – zagospodarowanie zbiornika
wodnego Bugaj wraz z otoczeniem – 1.443.701,07 zł
Wykonano rondo i połączenie z ul. Wierzejską. Zakończono wykonywanie robót wodnokanalizacyjnych na rondzie. Do końca kwietnia 2022 r. ma być położona warstwa
ścieralna, nasadzenia drzew, krzewów oraz rozmalowanie grubowarstwowe.
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fot. Rondo przy ul. Wierzejskiej

4. Budowa drogi lokalnej w osiedlu 800-lecia – 501.429,83
Dokonano wyboru Wykonawcy. Zadanie posiada dofinansowanie z Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych. Trwa realizacja inwestycji.
5. Modernizacja budynków UM – 256.598,33 zł
Zadanie zostało zakończone i odebrane protokołem odbioru w dniu 23.11.2021 r. Zadanie
dotyczyło zmiany sposobu użytkowania wraz z przebudową dwóch pomieszczeń
biurowych, zlokalizowanych na parterze budynku Urzędu Miasta z przeznaczeniem na
archiwum i salę obsługi klienta USC.
6. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – etap I – 1.286.805,59 zł
Przetargi na SP 12 nie wyłoniły wykonawcy. Procedura zostanie powtórzona ponownie w
I kwartale 2022 r. Trwały roboty wewnątrz budynku II LO (ogrzewanie, roboty wodnokanalizacyjne).
7. Przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej i rowu od ul. Przemysłowej do
Śrutowego Dołka – 741.760,77 zł
Trwa realizacja zadania.
8. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Glinianej – 1.923.618,63 zł
Zadanie posiada dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Dokonano
wyboru Wykonawcy. Trwa realizacja inwestycji związane z budową kanalizacji sanitarnej.
9. Budowa wodociągu w ul. Szkolnej – 187.963,34 zł
Zadanie odebrane protokołem odbioru z dnia 04.08.2021 r. W ramach zadania wykonano
budowę wodociągu wraz z przyłączami w ul. Szkolnej.
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10. Remont murów obronnych przy Placu Niepodległości – 550.126,08 zł
Otrzymano dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
i Sportu. Zadanie odebrane protokołem odbioru z dnia z dnia 16.12.2021 r.

fot. mury obronne przy Placu Niepodległości

11. Rewaloryzacja parku Belzackiego – 6.743.112,83 zł
Umowa z Wykonawcą została podpisana w marcu 2021 r. Trwa realizacja inwestycji.

fot. Rewaloryzacja parku Belzackiego

Inwestycje i remonty zrealizowane przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta:
1. ul. Krakowskie Przedmieście odcinek od Gazowni do ul. Eryka – 1.149.664,73 zł, remont
nawierzchni jezdni i zjazdów dł. 990 m
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fot. ul. Krakowskie Przedmieście

2. ul. Sulejowska odcinek od Ronda Bugaj do granic miasta – 604.016,35 zł, remont
nawierzchni jezdni i zjazdów dł. 474 m
3. ul. Reja odcinek od ul. Słowackiego do bloku nr 20 przy ulicy Kołłątaja 4 – 73.960,64 zł,
remont nawierzchni jezdni dł. 160 m, wymiana krawężników na dł. 120 m
4. Budowa aktywnego przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Dzielną – 72.570,00 zł
5. ul. Wiśniowa wraz z kanalizacją deszczową – 383.356,61 zł, budowa jezdni dł. 120 m,
chodników, zjazdów, kanalizacji deszczowej dł. 138 m, kanału technologicznego dł. 140 m

fot. ul. Wiśniowa
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6. ul. Kasztelańska – 375.780,09 zł, przebudowa przepustu dł. 11,7 m, budowa chodnika
z kostki betonowej.
7. ul. Górna – 585.736,64 zł, przebudowa jezdni dł. 275 m, chodników, zatoki parkingowej.
8. Modernizacje miejskiego placu zabaw zlokalizowanego przy ulicy Rzecznej – 252.506,70
zł.
Modernizacja wykonana w ramach budżetu obywatelskiego obejmowała doposażenie
placu zabaw w niżej wymienione urządzenia: tyrolke, trampoliny ziemne, pumptrack
modulowy, stól do tenisa stołowego, piłkochwyt od wschodniej strony boiska, lampy
solarne.

fot. Pumptrack dla rowerów przy ul. Rzecznej

9. Zieleń na terenie miasta
− zabiegi pielęgnacyjne drzew – 1.291 szt.,
− zabiegi pielęgnacyjne krzewów – 1.350 szt.,
− formowanie krzewów żywopłotowych – 31.945 m2,
− ścinanie drzew – 634 szt. (w tym 245 szt. samosiejek o średnicach pni poniżej 10 cm,
usuniętych w ramach porządkowania terenów niezagospodarowanych),
− frezowanie pni – 100 szt.,
− ścinanie krzewów – 1.377 m2,
− nasadzenia drzew – 241 szt.,
− nasadzenia krzewów – 2.219 szt.
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Inwestycje i remonty zrealizowane przez Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska:
Na remonty zasobów mieszkaniowych w 2021 roku przeznaczono z budżetu Miasta
2.215.530,69zł , w tym m.in. :
− remonty klatek schodowych w budynkach przy ul. Sulejowskiej 35 i 37 – 147.869,81zł,
− remonty dachów 5 budynków mieszkalnych oraz 2 budynków gospodarczych –
256.852,92 zł.
Na modernizacje zasobów mieszkaniowych w 2021 r. przeznaczono 4.069.169,24 zł, w tym
m.in. :
− modernizacja siedmiu lokali mieszkalnych na kwotę 532.875,07 zł (z czego 394.722,28
zł finansowego wsparcia przez Bank Gospodarstwa Krajowego),
− wymiana stropów w budynku przy ul. Północnej 7 wraz z remontem i modernizacją
lokali mieszkalnych – 368.097,78 zł,
− w lokalach mieszkalnych: wykonywanie instalacji c.o. z pieców gazowych, piecokuchni, roboty kominiarskie, wymiany stolarki okiennej, wydzielanie pomieszczeń
łazienek i wc, remonty lokali mieszkalnych, obejmujących roboty modernizacyjne.
Wykonywano instalacje domofonowe w budynkach.
Na inne zadania inwestycyjne w 2021 r. przeznaczono z budżetu Miasta 356.797,98zł, z czego:
− wykonanie obudowy pojemników na odpady komunalne – 47.978,87 zł,
− utwardzenie podwórzy wraz z wykonaniem dokumentacji – 109.370,59 zł.
− budowa komórek lokatorskich – 199.448,52.
Rozbiórki budynków – 78.066,72 zł (zabezpieczenia budynków wyłączonych z użytkowania).

10. AKTYWNOŚĆ OBYWATELSKA
W 2021 roku na terenie Piotrkowa Trybunalskiego funkcjonowało 12 Rad Osiedli (jednostek
pomocniczych): Piastowskie, Armii Krajowej, Południe, Wronia, Leśna, Słowackiego Północ,
Wierzeje, Wyzwolenia, Krakowskie Przedmieście – Sulejowska, Przyszłość, Szczekanica,
Belzacka.
Środki finansowe przeznaczone na działalność statutową jednostek pomocniczych mogą być
przeznaczone na organizację przedsięwzięć i wspieranie lokalnych inicjatyw mieszkańców
w zakresie poprawy warunków życia, zachowania porządku i bezpieczeństwa, edukacji,
kultury, wypoczynku, rekreacji, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, ochrony środowiska,
utrzymania i rozwoju infrastruktury oraz drobnych inwestycji.
Na działalność związaną z organizacją życia kulturalnego i sportowo-rekreacyjnego na osiedlu,
skierowaną do mieszkańców, każda rada dysponowała kwotą 5.000,00 zł. Ze względu na
panującą w 2021 roku pandemię koronawirusa COVID-19 możliwości realizacji zadań,
zaplanowanych przez rady osiedli w 2020 roku, były mocno ograniczone.
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MŁODZIEŻOWA RADA MIASTA
W 2021 roku odbyły się wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
kadencji 2021-2023. Rada liczy 25 radnych i jest reprezentacją uczniów piotrkowskich szkół
ponadpodstawowych. Rada ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny. Podstawą
działalności jest praca społeczna radnych wybranych zgodnie z ordynacją wyborczą. Celem
działalności Rady jest reprezentowanie interesów piotrkowskiej młodzieży, upowszechnianie
idei samorządowych, wspieranie aktywności ludzi młodych w mieście oraz podejmowanie
innej działalności, ważnej z punktu widzenia młodzieży.

11. GMINA W RANKINGACH I KONKURSACH
Nagrody i wyróżnienia Urzędu Miasta za rok 20 21:
−

Piotrków Trybunalski znalazł się wśród najlepszych miast w Polsce pod względem
budownictwa komunalnego i społecznego 2000-2020. Szczegóły znajdują się na stronie
miasta:
https://www.piotrkow.pl/nasze-miasto-t70/aktualnosci-a75/piotrkowwyrozniony-za-budowe-mieszkan-r18027

fot. Wręczenie nagród w kategorii najlepszych miast w Polsce pod względem budownictwa komunalnego i
społecznego 2000-2020

− Piotrków Trybunalski został wyróżniony tytułem "Przyjazna Gmina 2021",
przyznawanym przez Forum Biznesu, w kategorii gmina miejska o charakterze
wielobranżowym. Nasze miasto zostało docenione za budowę Mediateki 800-lecia,
czyli nowoczesnego centrum nauki i kultury. Szczegółowe informacje znajdują się na
stronie:
https://www.piotrkow.pl/nasze-miasto-t70/aktualnosci-a75/jestesmyprzyjazna-gmina-2021-r18028
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fot. Wręczenia wyróżnienia "Przyjazna Gmina 2021"

Szczegółowe informacje dot. wszystkich nagród znajdują się na stronie miasta:
http://www.piotrkow.pl/nasze-miasto-t70/z-zycia-miasta-t87/-nagrody-urzedu-miasta-t133

12. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
Straż Miejska
Straż Miejska w 2021 roku przeprowadziła 12.300 interwencji i zgłoszeń, które dotyczyły m.in.:
parkowania – 850, spożywania alkoholu – 198, porządku i czystości – 794, leżący człowiek –
289, niestosowania się do znaków drogowych B-36 – 683, nietrzeźwy – 211, spożywanie
alkoholu – 198, stanu dróg – 149, spalania odpadów w piecach - 63, zakłócania porządku
publicznego – 74, COVID-19 - 209.
Strażnicy Miejscy nałożyli 410 mandatów karnych za popełnione wykroczenia, na łączną kwotę
52.750 zł, to jest o 101 mandatów mniej niż w 2020 roku. Między innymi za wykroczenia
popełnione przeciwko: bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji – 342, ustawie
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 9, bezpieczeństwu osób
i mienia – 7, urządzeniom użytku publicznego – 33, ustawie o utrzymaniu czystości i porządku
– 8, porządkowi i spokojowi publicznemu - 5. Straż Miejska skierowała do Sądu Rejonowego
łącznie 121 wniosków o ukaranie.
Z uwagi na małą szkodliwość czynu, wobec 1.493 sprawców wykroczeń zastosowano
pouczenie, jako wystarczający środek oddziaływania wychowawczego. Najwięcej pouczeń dot.
bezpieczeństwa i porządku w komunikacji – 850.
Strażnicy miejscy kontynuowali kontrole nieruchomości w zakresie wykonania obowiązków
określonych w przepisach dotyczących utrzymania czystości i porządku, w tym zawarcia
umowy ze specjalistyczną firmą na wywóz odpadów i ścieków płynnych zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami ustawy i uchwały Rady Miasta. Przeprowadzono
1.881 kontroli i czynności, w tym zakresie utrzymania czystości i porządku (1.124), padłych
zwierząt (146), oznakowania nieruchomości (84), zimowego utrzymania pasa drogowego
(269),wraków pojazdów (120), spalania odpadów komunalnych (50), kontroli spalania
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odpadów w piecach (190). Nałożonych zostało 8 mandatów karnych, skierowano 29 wniosków
do sądu o ukaranie, udzielono 29 pouczeń, nałożono 176 pisemnych zobowiązań do usunięcia
nieprawidłowości.
W efekcie interwencji dotyczących osób nietrzeźwych i w stanie upojenia alkoholowego (545
interwencji), strażnicy osadzali 78 razy osoby w policyjnym pomieszczeniu dla zatrzymanych,
73 razy odwozili osoby do miejsca zamieszkania, 12 do szpitala, w 25 przypadkach na
pogotowie ratunkowe.
222 kierowcom udzielona została pomoc w uruchomieniu pojazdu w związku z niskimi
temperaturami.
Oznakowano 109 rowerów.
Informacja o działalności Straży Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim za okres 1 stycznia
– 31 grudnia 2021 roku, została przyjęta na XLIX Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
w dniu 30 marca 2022r.
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
W 2021 roku na terenie podległym Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zastępy
straży pożarnych brały udział w 940 zdarzeniach. Szczegółowe zestawienie przedstawia
poniższa tabela.
Miejsce prowadzenia
działań

Miasto
Piotrków Trybunalski

% interwencji

Rodzaj zdarzenia
Pożar (P)

169

16

Miejscowe Zagrożenie (MZ)

664

77

Alarm Fałszywy (AF)

107

7

940

100

Razem

W porównaniu z rokiem 2020 na terenie miasta ogólna ilości zdarzeń wzrosła o 21,2%. Na
terenie Piotrkowa Trybunalskiego odnotowano niewielki wzrost liczby pożarów [↑26] i liczby
miejscowych zagrożeń [↑83].
Najwięcej pożarów tj.151 powstało w 2021 roku w grupie „inne obiekty” do której zaliczamy
trawy na terenach nierolniczych, garaże, wysypiska śmieci itp.
Na terenie miasta w budynkach wielorodzinnych odnotowano 23 pożary, a w budynkach
jednorodzinnych 25. W grupie pożarów „Uprawy, rolnictwo”, do których zaliczamy m.in.
pożary nieużytków rolnych, upraw rolnych oraz budynków inwentarskich na terenach
rolniczych powstało 90 zdarzeń.
Kolejny rok jednostki ochrony przeciwpożarowej /JOP/ prowadziły działania, związane
z zagrożeniem sanitarno-epidemiologicznym w związku z obowiązującym stanem epidemii
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koronawirusa SARS CoV-2. W 2021 roku JOP najbardziej zaangażowane były w akcje szczepień
przeciw COVID-19. Gdy ruszyła akcja szczepień, strażacy realizowali pomoc w transporcie
osób, które ze względu na stan zdrowia nie były w stanie samodzielnie dotrzeć do punktów
szczepień. Zrealizowano 107 takich transportów i przewieziono łącznie 135 osób.
Za pośrednictwem Komendy Miejskiej PSP następowała dystrybucja środków ochrony
indywidualnej. Do mieszkańców Piotrkowa Tryb. i powiatu piotrkowskiego trafiło ponad
1.200.000 maseczek oraz ponad 30.000 litrów płynów do dezynfekcji.
Zdarzenia związane z usuwaniem zagrożeń powodowanych przez zwierzęta stanowiły
największą grupę miejscowych zagrożeń [28,5%]. Liczba zdarzeń związanych z usuwaniem
skutków zdarzeń atmosferycznych tj. min. silnego wiatru i gwałtownych opadów
atmosferycznych w 2021 to w sumie 507 interwencji i jest to wzrost o 64% w stosunku do roku
poprzedniego.
Wypadki komunikacyjne oraz interwencje związane z usuwaniem ich skutków stanowiły
ponad 18,6% wszystkich miejscowych zagrożeń. Wypadki komunikacyjne są to jedne
z najpoważniejszych zdarzeń, w których często występuje bezpośrednie zagrożenie zdrowia
i życia uczestników wypadków oraz generowane są znaczne straty materialne. Podjęto 21
interwencji w związku z podejrzeniem występowania tlenku węgla, w tym 8 spowodowanych
zadziałaniem czujnika czadu w pomieszczeniach mieszkalnych. Wyniki statystyczne
potwierdzają, iż długoletnia kampania społeczna w tym zakresie przynosi efekty.
Informacja z działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej za rok 2021 została
przyjęta na XLVIII Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 23 lutego 2022 r.
Komenda Miejska Policji
W 2021 roku policjanci przeprowadzili na terenie miasta łącznie 14.142 interwencje, tj. o 1.922
interwencji mniej niż w roku 2020. W związku z pandemią koronawirusa policjanci dodatkowo
angażowani byli do kontroli kwarantann oraz izolacji domowych na terenie miasta. W 2021
roku na terenie miasta wszczęto ogółem 2.109 postępowań tj. o 109 mniej niż w 2020 roku.
Podjęte przez policjantów działania doprowadziły do wykrycia sprawców 1.712 zdarzeń.
Procent wykrywalności przestępstw w 2021 roku wyniósł 70,9%. Zatrzymano 924
podejrzanych (w tym 36 nieletnich).
W 2021 roku na terenie miasta wszczęto 1.231 postępowań dotyczących przestępstw
kryminalnych, tj. o 10 mniej niż w 2020 roku. Wskaźnik dynamiki przestępczości kryminalnej
wyniósł 99,2%. Podjęte przez policjantów działania doprowadziły do wykrycia 900 zdarzeń,
zatrzymano 539 sprawców przestępstw (w tym 34 nieletnich). Wskaźnik wykrycia przestępstw
kryminalnych w 2021 roku wyniósł 66 %.
Wszczęto 146 postępowań z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, więcej o 51 w porównaniu
do 2020 roku. Działania doprowadziły do wykrycia 159 spraw i przedstawienia zarzutów 103
podejrzanym (w tym 7 nieletnich).
Natomiast w kategorii przestępczość gospodarcza, wszczęto 540 postępowań tj. o 151 więcej
niż w 2020 roku. W toku prowadzonych postepowań w tej kategorii wykryto 498 przestępstw
i ustalono 114 podejrzanych.
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Na terenie miasta w 2021 roku odnotowano 50 wypadków drogowych, w wyniku których
3 osoby poniosły śmierć, a 62 osoby doznały obrażeń ciała. Doszło do 893 kolizji drogowych
oraz 205 kolizji parkingowych. W porównaniu do 2020 roku oznacza to: spadek liczby
wypadków drogowych o 13, tj. o 20,6 %, wzrostu liczby osób zabitych o 3, spadek liczby osób
rannych o 11, tj. o 15,1 %, spadek liczby kolizji o 99, tj. o 8,3 %.
Zgodnie z Porozumieniem zawartym pomiędzy Miastem na prawach powiatu, a Komendą
Miejską Policji na teren miasta skierowane zostały dodatkowe patrole policji, wystawiono 73
patrole, złożone ze 146 policjantów. Patrole ponadnormatywne zatrzymały 5 sprawców
przestępstw na gorącym uczynku, 1 sprawcę wykroczenia, wylegitymowali ogółem 684 osoby.
Dokonali 611 kontroli kierujących pojazdami, 41 kontroli pieszych uczestników ruchu
drogowego, przeprowadzili 608 kontroli osób kierujących pojazdami na zawartość alkoholu.
Zatrzymali 32 dowody rejestracyjne i 2 prawo jazdy.

Największe zagrożenie odnotowano na następujących ulicach:
ulica

wypadki

zabici

ranni

kolizje

Al. Sikorskiego

1

0

1

48

Wojska Polskiego

5

0

5

33

Kostromska

0

0

0

18

Słowackiego

3

0

3

15

Wolborska

0

0

0

12

Dmowskiego

4

1

8

10

Kopernika

0

0

0

6

Sulejowska

2

0

2

32

Armii Krajowej

1

0

1

20

Łódzka

1

0

1

23

Piłsudskiego

0

0

0

7

Sienkiewicza

0

0

0

7

Miast Partnerskich

2

1

1

1

Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Piotrkowa
Trybunalskiego za 2021 rok Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim została
przyjęta na XLVIII Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w dniu 23 lutego 2022 r.
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PODSUMOWANIE
W 2021 roku, trwająca drugi rok pandemia koronawirusa i obostrzenia z niej wynikające, nie
pozwalały na realizację wielu zaplanowanych działań albo znacznie ograniczały ich zasięg.
Ograniczona była realizacja wydarzeń kulturalnych, oświatowych i turystycznych, zostały
odwołane wszystkie imprezy targowe. Ten trudny czas pokazał, że mieszkańcy chętnie
uczestniczą w działaniach prowadzonych on-line – m.in. artystycznych, platformy książek
elektronicznych.
Wydatki Miasta na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą w 2021 roku wynosiły ponad
210,4 mln zł, z czego subwencja oświatowa wyniosła jedynie 136,7 mln zł, a Miasto musiało
dołożyć ze środków własnych prawie 56 mln zł!
Pomimo pandemii w 2021 roku wydano pozwolenia na budowę/przyjęto zgłoszenie dla 952
samodzielnych lokali mieszkalnych, w 2020 roku było ich 424.
W październiku przekazano mieszkańcom 56 mieszkań w formule TBS, w dwóch nowych
blokach przy ul. Nowy Świat 4 i 6.
Na koniec 2021 roku w mieście było 1.779 osób bezrobotnych i był to spadek o 196 osób
w stosunku do 2020 roku, wzrosła liczba osób, które podjęły pracę, było również więcej
zgłoszonych ofert pracy.
Mimo reżimu sanitarnego Urząd Miasta przyjmował interesantów. Zwiększyła się liczba
zarejestrowanych pojazdów, o 1.586 więcej niż w 2020 roku, wydanych było o 1.329 więcej
dowodów osobistych niż w 2020 roku.
Wykonanie dochodów w 2021 r. zamknęło się kwotą 565.019.121,71 zł, a wydatków kwotą
530.367.274,69 zł. Dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły 8.198,66 zł, natomiast
wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły 7.695,85 zł.
Przedstawiony Raport jest wynikiem pracy pracowników Urzędu Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego i jednostek organizacyjnych.
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MATERIAŁY DO PUBLIKACJI ZOSTAŁY PRZEKAZANE PRZEZ:
1. Komórki organizacyjne Urzędu Miasta:
-

Biuro Inwestycji i Remontów

-

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

-

Biuro Partnerstwa i Funduszy

-

Referat Architektury i Budownictwa

-

Biuro Obsługi Mieszkańców

-

Referat Ewidencji Ludności

-

Referat Komunikacji

-

Referat Kultury, Sportu i Promocji Miasta

-

Referat Edukacji

-

Referat Budżetu i Analiz Finansowych

-

Referat Administracji i Majątku

-

Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi

-

Biuro Rady Miasta

-

Referat Spraw Społecznych

-

Centrum Informacji Turystycznej

-

Referat Zarządzania Kryzysowego i Obrony

-

Biuro Zarzadzania Zasobami Ludzkimi

-

Referat Zarządzania Dokumentacją i Bezpieczeństwa Informacji

-

Referat Gospodarki Nieruchomościami

-

Biuro Planowania Rozwoju Miasta

2. Straż Miejską
3. Pracownię Planowania Przestrzennego
4. Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta
5. Powiatowy Urząd Pracy
6. Komendę Miejską Policji
7. Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej
8. Elektrociepłownię Piotrków Trybunalski Sp. z o.o.
9. Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o.o.
10. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
11. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.
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