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FILAR: SPOŁECZEŃSTWO 

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

Cel operacyjny: Szeroki dostęp do usług publicznych o wysokim standardzie 

Kierunki działań: 

1. Rozwój infrastruktury kultury, sportu i rekreacji. 

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

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

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

 W I kwartale 2016 roku otrzymano pozytywną opinię Kierownika Delegatury  
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w zakresie modernizacji placu zabaw w 
parku im. Ks. Poniatowskiego, polegającej na wymianie podłoża na placu zabaw na 
nawierzchnię poliuretanową. Modernizację będzie realizowało RIM. 

 

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

 Opracowano program wydarzeń kulturalnych i koncertów na sezon wiosna-lato 2016. 

 Kontynuacja działań dotyczących organizacyjnego wsparcia Światowych Dni Młodzieży 
planowanych na lipiec 2016 r. 

 Przygotowywanie scenariusza, realizacji i projekcji kolejnej, trzeciej (z planowanych 
czterech) części widowiska 3D Video Projection pokazującej dzieje Piotrkowa 
Trybunalskiego. 

 Współpraca z Centrum Idei ku Demokracji przy promocji wystaw i koncertów 
organizowanych i odbywających się na terenie Centrum. 

 Organizacja i promocja uroczystych obchodów 225. Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 
Maja oraz wydarzeń towarzyszących tym obchodom. 

 Opracowywanie tekstowe i graficzne materiałów informacyjnych i promocyjnych i 
wydarzeń mających miejsce na terenie miasta do publikacji w mediach lokalnych, 
ogólnopolskich i obcojęzycznych. 

 Współpraca ze Stowarzyszeniem Busola przy opracowaniu koncepcji i przygotowaniu 
promocji letniego cyklu spektakli w ramach Letniego Teatru Ogródkowego.  

 Współpraca z Europejskim Stowarzyszeniem Miłośników Modelarstwa Kolejowego 
przy przygotowaniu, promocji i organizacji trzeciej edycji Trybunałów Modelarstwa 
Kolejowego. 

 Współpraca z chórem METANOIA przy organizacji i promocji Koncertu Chwały. 

 Biblioteka Piotrków 800. 
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 Promocja lokalnych twórców i wykonawców muzyki, poprzez dystrybucję ich 
materiałów muzycznych w pakietach upominkowych. 

RYZYKA / TRUDNOŚCI:  

 Podstawową trudnością w zakresie realizacji zadań związanych z promocją Miasta, 
znajdujących się na jego terenie atrakcji turystycznych oraz odbywających się w 
mieście znaczącej rangi wydarzeń kulturalnych  i sportowych są zbyt małe środki 
finansowe, które praktycznie uniemożliwiają prowadzenie działań promocyjnych na 
skalę ogólnopolską.  

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

 

3. Poprawa infrastruktury i oferty edukacji – SPE, RIM 

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

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

 Wykonano plac zabaw przy PS Nr 5 (9.10.2015r.). 

 Na 2016 rok zaplanowano środki finansowe w wysokości ponad 3,2 mln zł na zadania 
inwestycyjne, realizowane przez Biuro Remontów i Inwestycji, tj.: modernizację 
budynku sali gimnastycznej w SP nr 8, modernizację budynku Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1, przebudowę i termomodernizację dachu budynku Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6.  

 W 2016r. w ramach budżetu obywatelskiego mają zostać zrealizowane: modernizacja 
boiska przy SP nr 16, boisko wielofunkcyjne przy SP nr 13,  rozbudowa boiska przy III 
LO, przebudowa boiska ZSP nr 5. 

 Ponadto w budżetach szkół i placówek opiekuńczo-wychowawczych zabezpieczono w 
2016 roku (stan na koniec marca br.) środki finansowe w wysokości ponad 207 tys. zł 
na drobne naprawy i bieżące konserwacje. 

 Do końca sierpnia trwa nabór do wszystkich typów szkół. 

 

4. Dostosowanie sieci szkolnej, obwodów i liczebności oddziałów do sytuacji 
demograficznej w mieście - SPE  

Od miesiąca marca br. rozpoczął się nabór do przedszkoli samorządowych i szkół 
podstawowych. 

RYZYKA / TRUDNOŚCI: 

W związku ze zmianami w systemie oświaty, dotyczącymi dzieci 6 letnich istnieje zagrożenie 
braku miejsc w przedszkolach dla dzieci 3 letnich oraz zmniejszenie liczby oddziałów klas 
pierwszych w szkołach podstawowych. 
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5. Rozwój programów z zakresu pomocy społecznej i profilaktyki zdrowotnej - SPS 

MOPR w I kwartale 2016 roku podjął następujące działania: 

 Program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy domowej - MOPR otrzymał 
od Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego środki finansowe na realizacje Programu dla 10 
uczestników. Realizacja od sierpnia do października 2016r. 

 Od 1.02.2016r. do 5.12.2016r. odbywają się spotkania grupy wsparcia dla ofiar 
przemocy w rodzinie. Grupa przeznaczona jest dla osób, które na co dzień 
doświadczają przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej bądź ekonomicznej i nie 
potrafią przerwać destrukcyjnej relacji. Spotkania odbywają się raz w miesiącu - 
spotkania obejmują 90 minut pracy grupy oraz 30 minut na indywidualne konsultacje. 

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

W okresie od stycznia 2016r. do marca 2016r. do MOPR wpłynęły 23 wnioski o wydanie 
Karty Dużej Rodziny. W w/w okresie wydano 104 karty dla 22 rodzin. 

 W ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 
rok 2016” wystąpiono o środki na dofinansowanie w roku 2016 wynagrodzeń 
asystentów rodziny - 3 osoby i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej – 8 osób. 
Rozstrzygnięcie programu nastąpi w II kwartale 2016r.  

 Projekty z EFS 

MOPR w sierpniu 2015r. we współpracy z Piotrkowskim Centrum Zdrowia Sp. z o. o., 
przygotował projekt na konkurs ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi w 
ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne. Złożono wniosek, ale projekt nie 
uzyskał dofinansowania. 

W ramach konkursu ogłoszonego przez WUP w Łodzi opracowano projekt „Udany 
powrót”,  skierowany do rodziców biologicznych z terenu miasta (30 osób), którzy nie 
wypełniali bądź nie wypełniają właściwie obowiązków opiekuńczo-wychowawczych i 
zagrożeni są ubóstwem i wykluczeniem społecznym, doświadczający wielokrotnie 
wykluczenia społecznego. Realizacja od 01.04.2016r. – 30.11.2017r. W/w projekt nie 
uzyskał dofinansowania. 

RYZYKA / TRUDNOŚCI: 

Brak środków finansowych na realizację programów – monitorowanie na bieżąco 
wykorzystania środków finansowych. 

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



 

 

4 

 

W 2015 r. opracowano dokumentację techniczną na budowę dwóch budynków (kamienicy i 
oficyny) przy ul. Garncarskiej 6-8. oraz koncepcję przebudowy budynków zlokalizowanych przy 
ul. Starowarszawskiej 5, Zamurowej 4 i Garncarskiej 4. – IGK. 

Dokumentacja ul. Garncarskiej 6-8 została uzgodniona z Konserwatorem Zabytków i oczekuje 
na wydanie pozwolenia na budowę.      

 

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

Na remonty zasobu mieszkaniowego Miasta, zabezpieczono w budżecie na rok 2016 kwotę 
5.000.000,00 zł.   

W I kwartale br. Miasto zaangażowano środki finansowe na kwotę 1.222.698,13 zł. celem 
wykonania remontów zwalnianych lokali mieszkalnych, wymianę stolarki okiennej, drzwiowej  
i źródeł grzewczych, wymianę instalacji elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych. Ponadto w 
celu poprawy warunków mieszkaniowych i standardu lokali zawarto z wykonawcami 29 umów 
na kwotę 251.892,10 zł.   

 

Cel operacyjny: Rozwój cyfryzacji 

Kierunki działań: 

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

DOP przygotował i przeprowadził procedurę, dotyczącą wyłonienia wykonawcy koncepcji 
Piotrków Trybunalski – Inteligentne Miasto – termin 29.02.2016r. Do dnia 31.03.16r. 
wykonawca nie przedstawił koncepcji, naliczane są karne odsetki. 

 

2. Dalszy rozwój e-administracji 

Zrealizowano projekt (30.06.2015 roku) pn. Rozwój e-usług w Piotrkowie Trybunalskim oraz 
dostosowano strony Urzędu Miasta oraz wybranych 43 jednostek organizacyjnych (szkoły i 
przedszkola) do potrzeb osób niepełnosprawnych.  

Koszt ogółem: 1.958.347,78 zł, w tym dofinansowanie 1.664.204,61 zł. 

Liczba nowych e-usług w 2015 r. – 12 szt., liczba zakupionych zestawów komputerowych w 
2015 r. – 135 szt.  

Liczba osób korzystających z usług online 5.000 w 2015 r.; 10.000 w 2016 r.; 10.000 w 2017 r.; 
10.000 w 2018 r. – DRI. 

 

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

Przygotowano projekt „E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim – cyfrowe geodezyjne rejestry 
publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, 
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świadczonych drogą elektroniczną” oraz złożono wniosek o dofinansowanie projektu w 
ramach RPO WŁ na lata 2014-2020. 

Celem projektu będzie  podniesienie jakości danych sektora publicznego z zakresu informacji 
przestrzennej, a także zwiększenie dostępności i stopnia wykorzystania tych danych, poprzez 
wdrożenie e-usług publicznych o wysokim stopniu dojrzałości. 

W marcu 2016 roku podpisano umowę na opracowanie warunków technicznych dotyczących 
dostawy inicjalnej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) dla 
obszaru miasta Piotrkowa Trybunalskiego.  

 

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

Na 31.03.2016r zarejestrowanych było ogółem 3.366 osób bezrobotnych mieszkańców 
Piotrkowa Tryb., w tym 812 osób do 30 roku życia (24 % wszystkich)  oraz 971 osób, powyżej 
50 roku życia (29% wszystkich). 

Kierunki działań: 

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

MOPR od 2006r. realizuje program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Dzieci 
w wieku przedszkolnym i szkolnym wychowujące się w rodzinach o niskim statusie 
materialnym, rozeznanych przez pracowników socjalnych, jak również zgłoszone przez 
dyrektorów bądź pedagogów szkół i przedszkoli, są obejmowane pomocą MOPR w formie 
bezpłatnego dwudaniowego posiłku w szkole lub przedszkolu. W ramach realizacji 
powyższego programu w I kwartale 2016r. Ośrodek objął pomocą w formie obiadu 
dwudaniowego 276 dzieci i młodzieży. Łącznie na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach 
w I kwartale 2016r. wydano kwotę 46.231,50zł. Na bieżąco trwa weryfikacja dzieci na obiady. 
Wszystkie rodziny o niskim statusie materialnym i trudnej sytuacji życiowej są sukcesywnie 
obejmowane tą formą pomocy.  

MOPR organizuje wypoczynek letni dla dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji 
życiowej i materialnej. W roku 2016, wsparciem w w/w formie, objęte zostaną dzieci z rodzin, 
w których występują dysfunkcje, takie jak: długotrwała choroba, bezrobocie, wielodzietność, 
rodziny niepełne, patologia społeczna. W pierwszym kwartale br. przeprowadzono analizę 
środowisk klientów MOPR, dotyczącą zapotrzebowania na wsparcie w formie wypoczynku 
letniego na rok 2016. W wyniku powyższej analizy pracownicy socjalni wyłonili 105 dzieci z 
terenu miasta, spełniających formalne warunki i wyrażające chęć uczestnictwa w wypoczynku 
letnim w roku 2016 . 

Świetlica socjoterapeutyczna „Bartek” zorganizowała półkolonie zimowe (w 8 lokalizacjach: 
Bartek, Słoneczko, Tęcza, Wierzeje, Starówka, Biedronka, Uśmiech i Przygoda) dla ponad 200 
dzieci z Miasta pod hasłem "Z nami ciekawie i aktywnie". Półkolonie trwały od 15 do 26 lutego 
2016 roku.  

SPS przyznał 10.000,00 zł Związkowi Harcerstwa Polskiego – Hufiec ZHP Piotrków Trybunalski  
na wykonanie zadania publicznego „Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży 
– zimowisk profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych i dotkniętych 
przemocą domową”. Stowarzyszenie zorganizowało projekt „Chęciny”, który miał na celu 
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przeprowadzenie działań profilaktycznych w formie zimowisk dla grupy 150 zuchów i harcerzy, 
wśród których jest wielu z trudną sytuacją materialną. W ramach projektu młodzież wyjechała 
na zimowisko do Chęcin. 

 

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

W ramach aktywizacji osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia  utworzono 20 miejsc pracy 
dofinansowanych ze środków Funduszu Pracy (pr. interwencyjna, roboty publiczne, 
doposażenie lub wyposażenie utworzonego stanowiska pracy), 1 osoba  rozpoczęła   szkolenie 
zawodowe, 13 osób bezrobotnych skierowano na  staż. 

Z tytułu podjęcia pracy niesubsydiowanej  wyłączono z ewidencji 94 osoby. 

Łącznie w I kw. 2016r zaktywizowano 128 osób z tej grupy wiekowej. 

 

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

PUP realizował projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie 
piotrkowskim i mieście Piotrkowie Trybunalskim (II)”, w ramach Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, (PO WER) Oś I „Osoby młode na rynku pracy”. 

Uczestnikami projektu są osoby młode w wieku 18-29 lat, bez pracy, zarejestrowane w PUP 
jako osoby bezrobotne (należące do I lub II profilu pomocy), które nie uczestniczą 
w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).  

W stosunku do uczestników realizowane jest wsparcie, opierające się na co najmniej trzech 
elementach indywidualnej i kompleksowej pomocy:  

 identyfikacja potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz 
diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja 
stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych (obligatoryjnie ustalanie profilu 
pomocy), 

 kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego 
z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w 
zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania 
kompetencji i kwalifikacji zawodowych (obligatoryjnie), 

 jedna z form wsparcia: szkolenia indywidualne, dotacje na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej, staże zawodowe, prace interwencyjne, bony na zasiedlenie. 

Spośród bezrobotnych do 30 roku życia aktywnymi formami wsparcia, finansowanymi ze 
środków limitowych Funduszu Pracy jak i środków pozyskanych na realizację w/w Projektu, 
objęto łącznie 148 osób (w ramach POWER – 80 osób), w tym:  

 pracę subsydiowaną podjęło 58 osób, (  pr. interwencyjne – 4 os., roboty publiczne- 
2os.,   wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy – 2 os., bon na zasiedlenie -12 
os., refundacja kosztów wynagrodzenia  przez 12m-cy – 38os.);   

 skierowano na staż – 82 osoby ( 66 os. PO WER) ; 
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 szkolenie rozpoczęło 8 osób (6 os. PO WER). 

Pracę niesubsydiowaną  podjęło 189 osób.  

Prowadzone działania aktywizacyjne w zakresie świadczonych usług i instrumentów rynku 
pracy pozwoliły na skuteczne wsparcie łącznie 337 osób bezrobotnych – mieszkańców 
Piotrkowa Tryb. , w wieku do 30 roku życia. 

 

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

W 2015r podjęto współpracę z MOPR i organizacją pozarządową w zakresie realizacji 
Programu Aktywizacji i Integracji - PAI, skierowanego do zarejestrowanych bezrobotnych 
mieszkańców Miasta, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, dla których ustalono III 
profil pomocy. Wsparciem objęto grupę 10 osób (ukończyło 9 osób). W ramach programu 
prowadzono działania w zakresie: aktywizacji zawodowej bezrobotnych (prace społecznie 
użyteczne, wykonywane w wymiarze 10 godzin w tygodniu) oraz integracji społecznej 
(realizowane na podstawie umowy zawartej z organizacją pozarządową - kształtowanie 
aktywnej postawy bezrobotnych w życiu zawodowym i społecznym, 10 godzin tygodniowo, 
poprzez grupowe poradnictwo specjalistyczne, warsztaty trenerskie).  

 

5. Wspieranie zatrudnienia kobiet oraz osób pragnących pogodzić obowiązki rodzinne   
z zawodowymi.  

 

6. Upowszechnianie idei równych szans w dostępie do zatrudnienia oraz promocja działań 
na rzecz osób powracających na rynek pracy po okresie wychowywania dzieci 
(zabezpieczenie miejsc w żłobkach i przedszkolach) – SPS, SPE 

 Miejski Żłobek Dzienny w ramach opieki realizuje funkcję opiekuńczą, wychowawczą  
i edukacyjną dla 100 dzieci w wieku do 3 lat. 

 Po rozbudowie PS 26 w 2015 roku uruchomiono jeden dodatkowy oddział dla 25 dzieci.  

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

 

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

W ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania pn. 
„Pobudzanie aktywności społecznej i przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych i 
niepełnosprawnych” dotację na 2016 rok na realizację zadania otrzymały następujące 
stowarzyszenia: 

 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - 13.500 zł. 

 Polski Związek Niewidomych - 7.000 zł. 

 Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku - 30.000 zł. 
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 Związek Żołnierzy Wojska Polskiego - 4.500 zł. 

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

 

FILAR: GOSPODARKA 

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

Cel operacyjny: Kapitał ludzki odpowiadający wyzwaniom współczesnego rynku pracy  

Kierunki działań: 

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

W ZSP nr 6 został uruchomiony kurs kwalifikacyjny w zawodach związanych z przemysłem 
odzieżowych (2015 rok). 

W I kwartale 2016 wpłynęły wnioski o utworzenie nowych kierunków nauczania: ZSP Nr 6 od 
1 września br. – technik przemysłu mody, w ZSP Nr 4 od 1 września br. – kierowca mechanik. 
W ramach Technikum Kształtowania Środowiska w ZSPiPOW nr 3: technik renowacji 
elementów architektury, technik pszczelarz, w ramach ZSZ – betoniarz; w ramach ZSZ Nr 2 w 
ZSP Nr 2 - mechanik motocyklowy. Ponadto w IV LO zostanie utworzony oddział sportowy na 
poziomie klasy pierwszej w zakresie piłki nożnej dziewcząt i chłopców. Utworzenie nowych 
kierunków otrzymało pozytywną opinię Powiatowej Rady Rynku Pracy. 

RYZYKA / TRUDNOŚCI: 

Nadal dużą popularnością wśród młodzieży cieszą się licea ogólnokształcące, w mniejszym 
stopniu szkoły zawodowe, które zaproponowały utworzenie nowych atrakcyjnych zawodów. 
Wyniki tych działań będą znane po zakończeniu naboru tj. w miesiącu wrześniu br. 

 

2. Projekty przeciwdziałające wykluczeniu cyfrowemu – DPF, DRI 

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

 Liczba zarejestrowanych użytkowników piotrkowskiej platformy e-learningowej:  

8.143  - zarejestrowanych mieszkańców miasta od początku istnienia platformy; 4.636 
- aktywnych uczniów na platformie od 1 września 2015r., 249 - aktywnych nauczycieli 
na platformie od 1 września 2015r., 13.788 - razem użytkowników na styczeń 2016 r. 
– DRI 
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3. Przygotowanie i dopasowanie programów nauczania, promujących innowacyjność                  
i przedsiębiorczość na wszystkich poziomach kształcenia, w szczególności do potrzeb 
MŚP. Kształcenie w zawodach odpowiadających zmieniającemu się rynkowi pracy, 
wskazanych w porozumieniu ze środowiskiem gospodarczym i Powiatowym Urzędem 
Pracy - SPE 

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

 

Cel operacyjny: Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości 

Kierunki działań: 

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

 W wyniku przetargu, przeprowadzonego 27 lipca 2015 r. podpisano umowę na 
wydzierżawienie nieruchomości położonej przy ul. Wojska Polskiego 264 w ramach 
Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej.  

Po przetargu 9 października 2015 r. podpisano umowę na wydzierżawienie 
nieruchomości położonej przy ul. Rakowskiej 17 a, ale została ona rozwiązana z uwagi 
na nie wywiązanie się z jej zapisów przez wydzierżawiającego. 

Uchwałą Rady Miasta z 18 grudnia 2015 r. wyłączono z PSAG obszar przy ul. Mireckiego, 
w zw. z zainteresowaniem jednej z piotrkowskich firm, zakupem nieruchomości na 
zasadach ogólnych, tj. ustnego przetargu nieograniczonego. Nieruchomość 
przygotowywana do sprzedaży – przetarg planowany na 24.06.16r.  

W wyniku przeprowadzonego 15 stycznia 2016 r. przetargu na wydzierżawienie 
nieruchomości położonej w PSAG, przy ul. Nowowiejskiej 24, w dniu 12 lutego 2016 r. 
podpisana została umowa dzierżawy. 

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

 W ramach prowadzonych prac, związanych z pozyskiwaniem do zasobu gminnego  
z przeznaczeniem na cele inwestycyjne nieruchomości położonych na obszarze 
zawartym pomiędzy ulicami Wronia – Metalowców – Błotna w I kwartale 2016 r. 
prowadzono negocjacje cenowe do zawarcia umów notarialnych dot. kupna – 
sprzedaży gruntów położonych na ww. terenie. Z uwagi na brak porozumienia stron  
nie została zawarta żadna umowa notarialna. 

 

2. Skuteczna promocja gospodarcza w celu pozyskiwania inwestorów - DOP 

 Zaktualizowano opracowania z zakresu promocji gospodarczej miasta - działki pod 
budownictwo jednorodzinne w ramach programu „Piotrków tu mieszkam”, tereny 
inwestycyjne, wspólna oferta z sąsiednimi gminami i lokale użytkowe do wynajęcia. 

 Ilość przekazanych ofert inwestycyjnych dla potencjalnych inwestorów w I kwartale 
2016 r. – ok 55. 
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 Nawiązano kontakt z ŁARR w zakresie współpracy przy przygotowaniu wniosku o 
dofinansowanie i realizacji projektu dot. promocji gospodarczej regionu. 
Przygotowano w tym zakresie ankietę do przedsiębiorców. 

 Promocja informacji dot. PSAG i terenów inwestycyjnych (oprócz bezpośrednich 
kontaktów z potencjalnymi zainteresowanymi) na portalach branżowych:      
investingpoland.eu - baner z przekierowaniem na stronę miasta + oferty inwestycyjne,  
terenyinwestycyjne.info – wpis wizytówkowy + oferty inwestycyjne. 

 Reklama PSAG i programu Piotrków – tu mieszkam w dodatku gospodarczym do 
Tygodnia Trybunalskiego. 

 

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

 Na rok podatkowy 2016 ustawodawca obniżył maksymalne stawki podatku od 
nieruchomości w granicach 1,2 % w stosunku do stawek maksymalnych na 2015 rok. 
Natomiast Rada Miasta ustaliła dla budynków związanych z działalnością gospodarczą 
stawkę podatku w wysokości 22,20 zł/m2 tj. na poziomie 97,1% obowiązującej w 2016 
roku stawki maksymalnej. 

 W wyniku kontynuacji kolejnego programu pomocy de minimis w zakresie zwolnień 
z podatku od nieruchomości w I kwartale 2016 r. udzielono 2-ch nowych zwolnień z 
podatku od nieruchomości. Kwota zwolnienia z podatku od nieruchomości (na dzień 
31.03.2016 r.) w oparciu o programy pomocy de minimis wyniosła 790.620,11 zł i 
odnosiła się do 14 podmiotów. 

 

4. Wzrost znaczenia współpracy gospodarczej w kontaktach z zagranicą. 

 Prezentacja potencjału gospodarczego i terenów inwestycyjnych dla delegacji z 
partnerskiego miasta Vienne z Francji, wizyta w firmie produkcyjnej – 11.02.16r - DOP. 

 

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

 

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

 

Cel operacyjny: Zwiększenie innowacyjności gospodarki 

Kierunki działań: 

1. Wspieranie tworzenia ośrodków opartych na nowoczesnych technologiach , w tym 
np. Centrum Nauki i Nowych Technologii czy Piotrkowskiego Parku Technologicznego. 
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2. Wsparcie tworzenia programów kształcenia zawodowego, uwzględniających rozwój 
specjalizacji regionalnych i branż wiodących (nowe kierunki, atrakcyjne formy nauki, 
dualny system kształcenia oparty o zajęcia teoretyczne i warsztatowe) – SPE. 

W ZSP nr 6 w 2015 roku został uruchomiony kurs kwalifikacyjnych w zawodach 
związanych z przemysłem odzieżowych.  

W I kwartale br. szkoły ponadgimnazjalne złożyły wnioski o środki z unii europejskiej:  

 ZSPiPOW Nr 3 w ramach programu współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWŁ na lata 2014 – 2020 
projekt pod nazwą „Profesjonalni w Budowlance”, 

 ZSP Nr 1  o dofinansowanie praktyk zawodowych programu edukacyjnego pod 
nazwą „Technika, praktyka, doświadczenie”. Program ma być realizowany w 
Niemczech. 

 ZSP 6  o dofinansowanie programu praktyk pod nazwą „Młodzi na europejskim 
rynku pracy”. 

 

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

W 2015 roku doposażono pracownie zawodowe i stanowiska egzaminacyjne w 6 szkołach 
zawodowych. 

W I kwartale 2016 r. nie realizowano. 

 

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

 

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

 

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

 

Cel operacyjny: Poprawa atrakcyjności turystycznej miasta i wykorzystanie dziedzictwa 
historycznego  

1. Budowanie atrakcyjnego turystycznie wizerunku miasta - CIT 

Zorganizowano 15 imprez w których łącznie uczestniczyło 1090 osób: 

 4 Rajdy połączone z grami miejskimi, w których łącznie uczestniczyło 475 osób. 

 3 Spotkania z historią regionu, w których łącznie uczestniczyło 65 osób. 

 3 spacery po miescie, w których łącznie uczestniczyło 95 osób. 

 3 Zwiedzania pod dachem, w których łącznie uczestniczyło 147 osób. 
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 KONKURS "PIOTRKÓW TRYBUNALSKI - MOJE MIASTO" – spot promocyjny I LO, w 
którym uczestniczyło 108 osób. 

 14 Zlot Turystyczny w III LO, w którym uczestniczyło 200 osób. 

 

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

W WPF zabezpieczone zostały środki finansowe na opracowanie dokumentacji (2016r) i 
wykonanie (2017-2018r.) układu drogowego, umożliwiającego dojazd do Zbiornika Bugaj od 
ul. Wierzejskiej, zgodnie z planem miejscowym. 

 

3. Promocja piotrkowskich produktów turystycznych – CIT 

CIT obecne było na 10 imprezach targowych i wystawienniczych (udział osobisty lub 
przekazanie materiałów): 

 14.01.2016 r. Warszawa Forum Branży Eventowej Evential 2016  

 29-31.01. Jura Expo Targi Turystyki Sportu i Rekreacji Częstochowa 

 12-14.02. Tour Salon Poznań 

 16-17.02. Events Solutions Nadarzyn-Warsaw Expo 

 19-20.02. Travel and Taste Bydgoszcz 

 26-28.02. Na styku kultur Łódź 

 26-28.02. Międzynarodowe Targi Turystyczne Wrocław 

 9-13.03. ITB Berlin 

 14.03-18.03. Meetings Week Poland Warszawa 

 18.03.-20.03. Targi Turystyczne Glob Katowice  

 

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

Nie realizowane w I kwartale.  

 

FILAR: PRZESTRZEŃ I INFRASTRUKTURA 

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

Cel operacyjny: Polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej 

Kierunki działań: 

1. Rozbudowa i modernizacja systemu wodno – kanalizacyjnego miasta - RIM 
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 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Miedzianej i Bazaltowej- zadanie wykonane  
i rozliczone – 2015 rok. 

 Budowa wodociągu w ulicy Czarnej – ukończone i odebrane - 2015 rok. 

 Budowa wodociągu w Granicznej – ukończone, odebrane – 2015 rok 

 Budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego/ ul. Wierzejskiej - wodociąg (I etap) 
zakończony i rozliczony – 2015 roku.    

 Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ul. Żabiej –  projekt ukończony, uzyskano 
od Ministerstwa Budownictwa zgodę na odstępstwo od warunków technicznych. 
Realizacja zdania w 2016r. - przetarg w kwietniu/maju br. 

 Budowa kanalizacji sanitarnej w os. Jeziorna – dokumentacja w trakcie prac 
odbiorowych. 

 Budowa wodociągu w ul. Wiatracznej – zlecono dokumentację. 

 Budowa infrastruktury w rejonie ulicy Piaskowej – w 2016r. mają zostać opracowane 
ZTE. Pozyskano warunki techniczne od gestorów sieci. 

 

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

 

3. Racjonalna gospodarka odpadami - ZDiUM 

Trwają prace związane z realizacją budowy przyłącza elektroenergetycznego niskiego napięcia 
do działki Nr 127/1 przy ul. Sowiej (termin realizacji przyłączenia 30/09/2016r.), na terenie 
której utworzony zostanie Punkt Selektywnej Zbiórki odpadów Komunalnych. 

Prowadzone działania pozwolą na realizację budowy PSZOK. Stworzony punkt będzie 
obsługiwał wszystkich mieszkańców miasta. Inwestycja ma za zadanie podnieść poziom usługi 
przyjmowania odpadów segregowanych i wielkogabarytowych, poszerzyć dostępność, 
obniżyć koszty oraz zwiększyć udział odzysku odpadów segregowanych, co wpłynie na 
zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska oraz zachowanie zasobów naturalnych. 

 

Cel operacyjny: Rozwój infrastruktury drogowej 

Kierunki działań: 

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

 Przebudowa ul Roosevelta – projekt  odebrany, w trakcie weryfikacji przez 
inspektorów nadzoru. Należy poszukiwać dodatkowych źródeł finansowania – RIM. 

 16.03.16r. mija termin składania ofert na opracowanie dokumentacji budowy 
skrzyżowania typu „rondo” w ul. Dmowskiego, Żelaznej, Górnej i Al. Armii Krajowej – 
RIM.  
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2. Poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów 
komunikacyjnych – RIM, ZDiUM 

 Budowa ul. Dalekiej – Roboty wykonano i przekazano do eksploatacji – 2015 rok - RIM  

 Budowa ul. Dębowej – wykonano i odebrano – 2015 rok - RIM 

 Rozbudowa drogi gminnej 162047E – Zadanie otrzymało dotację w wys. 3 mln zł z 
NPPDL. Wybrano wykonawcę robót – firmę STRABAG z terminem zakończenia robót – 
31.10.2016r. – RIM 

 Budowa ul. Żeglarskiej –  wypłacono odszkodowania. Wytyczono oś drogi. Zadanie  
w WPF do realizacji w 2017-2018 roku - RIM 

 Budowa ul. Zawiłej i Gołębiej -  Usunięto kolizje energetyczne. Ulica Zawiła z kanalizacją 
deszczową będzie wykonana w 2016r. Przekazano materiały przetargowe do SPZ. Ulica 
Gołębia w 2016 - 17r.  

 Przebudowa ul. Cmentarnej – odebrano projekt techniczny. Środki zaplanowane na 
2016r pozwolą na wykonanie I etapu –  odcinka od Wojska Polskiego do mostu oraz 
mostu. Realizacja w okresie VI – X 2016r. 

 Przebudowa ul. W. Polskiego – roboty  ukończone i odebrane – 2015 rok. Chodniki  
i zjazdy do posesji czekają na wykonanie skablowania ulicy przez PGE – Łódź Teren. 
Przewidywany termin – marzec 2017r. 

 Budowa połączenia ul. Broniewskiego z Sulejowską – zakończono prace projektowe. 
Trwają podziały nieruchomości przyległych. Po ustaleniu wyceny zostaną wypłacone 
odszkodowania. Brak środków na realizację zadania. 

 Budowa ul. Wieniawskiego – zakończone prace projektowe. Realizacja w 2017r. 

 Rozbudowa ul. Rolniczej i Spacerowej – ul. Rolnicza po oddaniu do eksploatacji – 2015 
rok. Ul. Spacerowa –  uzyskała zezwolenie ZRID. W 2016r zaplanowano wykonanie 
kanalizacji sanitarnej w ul. Spacerowej. Przetarg w maju br. 

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

 Rozbudowa Ronda Sulejowskiego – Uzyskano decyzję ooś, trwa postępowanie w ŁUW 
o wydanie decyzji ZRID. 

 Rozbudowa i przebudowa ul. Śląskiej - wyłoniony wykonawca, realizacja w cyklu 
dwuletnim do czerwca 2016r. Łącznie z rondem Sulejowskim do końca kwietnia będzie 
złożony wniosek w konkursie do POIiŚ.  

 W trakcie realizacji są remonty chodników na ulicy Kostromskiej – na odcinku od 
ul. Polnej do ul. Modrzewskiego, strona wschodnia oraz na ulicy Wysokiej – strona 
wschodnia. 

 W trakcie realizacji inwestycja - przebudowa skrzyżowania Al. M. Kopernika – 3 Maja 
wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej. 

 W trakcie realizacji inwestycja - przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu 
ulic: Al. Sikorskiego – Al. Armii Krajowej – Al. Piłsudskiego. 
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Cel operacyjny: Dbałość o wysoką jakość środowiska przyrodniczego 

Kierunki działań: 

1. Regulacja i rewitalizacja rzeki Strawy - odcinek od ul. Wojska Polskiego do Kopernika –  
uzyskane pozwolenie na budowę. Przygotowujemy wniosek do WFOŚiGW o 
dofinansowanie w postaci dotacji. – RIM  

 

2. Poprawa czystości Zbiornika Bugaj.  

 

3. Rewitalizacja parku Belzackiego - Wybrany projektant zadania. Pozyskano 
dofinansowanie na projektowanie z WFOŚiGW. Obecnie czekamy na konkurs odnośnie 
rewaloryzacji parków zabytkowych. Zaplanowane na 2016r środki zabezpieczą udział 
własny Miasta. Planowany cykl dwuletni 2016-2017.– RIM.  

 

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

W I kw. br. nie podejmowano działań w tym zakresie. 

 

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

Przeprowadzono kampanię informacyjną skierowaną do posiadaczy odpadów zawierających 
azbest dotyczącą pomocy jaką oferuje Urząd Miasta dla mieszkańców, którzy zdecydują się  
wymienić stare i zniszczone pokrycia dachowe wykonane z tzw. eternitu.  

Wyłoniono wykonawcę usługi, firmę JUKO, która w imieniu i na zlecenie Urzędu Miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego będzie odbierał i utylizował od mieszkańców miasta odpady 
zawierające azbest w 2016 r. 

 

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

Wyłoniono podmiot, który na zlecenie Urzędu Miasta opracuje dokumentację „Inwentaryzacja 
stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa”. Dokument ten będzie obowiązywał 
w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2026 r. 

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

Wydano 48 zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów. 

 

Cel operacyjny: Zrównoważony rozwój miasta i ład przestrzenny  

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

 12.01.2016r. – spotkanie zespołu doraźnego (P, D, SPK, DPF, PPP, RM) w sprawie 
promocji tradycji parlamentarnych Piotrkowa Trybunalskiego; 

 14.03.2016r. - spotkania konsultacyjne założeń LPR połączone ze spacerem 
badawczym, z udziałem interesariuszy, po obszarze rewitalizowanym; 

 Sporządzono bilans prac przygotowawczych dot. realizacji projektu „Rewitalizacja 
terenów Podzamcza – Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim”. 

RYZYKA / TRUDNOŚCI: 

Niejednoznaczne i czasochłonne procedury uchwalania programów rewitalizacji, 
wprowadzone ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji. 

Brak finansowania zewnętrznego dla remontowanych budynków komunalnych, 
dofinansowywane są wyłącznie remonty części wspólnych. 

 

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

W ramach Programu „Tu mieszkam” przeprowadzono przetargi na sprzedaż lub oddanie w 
użytkowanie wieczyste niezabudowanych nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w następujących terminach (SPN + DOP): 

 w dniu 6 listopada 2015 r. - w ramach przetargu oddano w użytkowanie wieczyste trzy 
działki budowlane, jedną działkę sprzedano na własność; 

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

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

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

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

 

3. Racjonalny proces planowania przestrzennego – PPP 

W trakcie opracowywania znajdowano się 21 opracowań planistycznych, z czego 20 stanowiły 
opracowania w sprawie przystąpienia do sporządzania planu miejscowego lub jego zmiany 
oraz jedno opracowanie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Tryb. 
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4. Podniesienie estetyki miasta. 

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

 W I kw. nie dokonywano nasadzeń drzew i krzewów.  

 

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

W I kwartale Miasto aplikowało o dofinansowanie dla 3 projektów przygotowanych przez 
Rady Osiedla, w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez WFOŚiGW w Łodzi: 

 „Ekologiczne Piastowskie - program edukacji ekologicznej mieszkańców osiedla 
Piastowskie w Piotrkowie Trybunalskim”, 

 „Zapoznanie mieszkańców Osiedla Krakowskie Przedmieście - Sulejowska  
w Piotrkowie Trybunalskim z problematyką zanieczyszczeń powietrza, poszerzenie 
wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii”, 

 „Program edukacji ekologicznej  realizowany przez Radę Osiedla Wierzeje  
w roku 2016”. 

Wnioski w trakcie oceny. 

Zakupiono nagrody dla laureatów i wyróżnionych w dwóch konkursach o tematyce 
ekologicznej – IGK. 

RYZYKA / TRUDNOŚCI: 

Przedłużające się terminy oceny wniosków, podpisania umów oraz przekazania dotacji 
powodują potrzebę zwiększenia zaangażowania środków własnych na realizację  zadania. Poza 
tym, w większości przypadków zaplanowane koszty przewyższają realne wydatki,  
co wymusza zmiany harmonogramu i załączników do umowy.  Utrudnieniem jest także 
przygotowanie wniosków tuż przed ostatecznym terminem składania wniosków. 
Rozwiązaniem tych problemów byłaby praktyka przygotowania wniosków przez DPF we 
współpracy ze  szkołami, z co najmniej 5 – 6 tygodniowym czasowym wyprzedzeniem  
(zapewnienie możliwości zmian w budżecie) oraz właściwym marginesem finansowym 
zabezpieczenia środków na wkład własny. 

 

6. Ekoinnowacyjność - ekologiczny Piotrków. 

 

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

Kierunki działań: 

1. Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta 

„Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Piotrkowa Trybunalskiego” został opracowywany przez 
firmę Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o. Uchwałą Rady Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego z dnia XVI/216/15 z dnia 25 listopada 2015 r. został przyjęty do realizacji. - IGK. 
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2. Poprawa efektywności energetycznej (modernizacja systemu ciepłowniczego). 

Do dnia 15.03.16r. wpłynęła jedna oferta na wydzierżawienie majątku ciepłowniczego. Oferta 
nie spełniała oczekiwań Miasta i konkurs nie wyłonił dzierżawcy - IGK. 

 

3. Promocja wykorzystania odnawialnych źródeł energii. 

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

 

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

Miasto przystąpiło do programu „Poprawa jakości powietrza poprzez likwidację niskiej emisji 
realizowana w ramach Programu Kawka” ogłoszonego przez WFOŚiGW w Łodzi. Projekt 
przewiduje dofinansowanie dla osób fizycznych, podmiotów gospodarczych, spółdzielni  
i wspólnot mieszkaniowych do wysokości aż 65% kosztów kwalifikowanych związanych m.in. 
z wymianą kotłów na bardziej ekologiczne, podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz 
zastosowaniem pomp ciepła. WFOŚiGW w Łodzi przygotował wniosek zbiorowy dla całego 
województwa i przekazał do NFOŚiGW. 

 

5. Optymalizacja zużycia energii elektrycznej 

Przygotowywane jest postępowanie przetargowe na wspólny zakup energii elektrycznej dla: 
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, powiatu piotrkowskiego, a także gmin powiatu: Aleksandrów, 
Czarnocin, Gorzkowice, Grabica, Łęki Szlacheckie, Moszczenica, Ręczno, Rozprza, Sulejów, Wola 
Krzysztoporska oraz wszystkich jednostek organizacyjnych, wchodzących w skład ww. Gmin na 
lata 2017-18. 

 

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

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


