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Komórki organizacyjne Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego po przeanalizowaniu 

przekazanych opinii, uwag i wniosków organizacji pozarządowych przekazały następujące 

sugestie dotyczące: 

 

Ad. 1  Stowarzyszenia „Wierzeje Otwarte dla Wszystkich”  

 

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska weźmie pod uwagę  sugestie 

i oczekiwania mieszkańców w zakresie działań związanych z ochroną środowiska przy 

opracowywaniu programów współpracy z organizacjami pozarządowymi na lata kolejne  

i zaplanuje na ten cel odpowiednie środki finansowe, oraz proponuje odrzucić uwagi dotyczące 

Rozdziału III pkt. 2 oraz Rozdziału V.  

 

Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów 

Alkoholowych, Zdrowia i Pomocy Społecznej informuje, że zgodnie z propozycją 

Stowarzyszenia „Wierzeje Otwarte dla Wszystkich” w następnych latach rozważy się 

możliwości prowadzenia bądź wspierania „Centrum Integracji Społecznej”. 

 

Ad. 2 Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Piotrkowie Trybunalskim 
 

 
Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów 

Alkoholowych, Zdrowia i Pomocy Społecznej informuje co następuje: 

- w odniesieniu do uwag wniesionych przez Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie 

Ratunkowe w Piotrkowie Trybunalskim: 

1.  co do rozdziału VIII pkt 1: Kwota na finansowanie „Priorytetowych zadań publicznych” 

w zakresie integracji europejskiej jest ujęta w wysokości 1.077.000,00 zł 

2. co do rozdziału VIII, pkt 1, ppkt b: W Programie Współpracy Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok dokona się podziału 

środków na poszczególne zadania priorytetowe. 

3. co do rozdziału VIII, pkt 2: środki na realizację zadań z zakresu „porządku 

 i bezpieczeństwa publicznego” zostały ujęte w referacie Pełnomocnika Prezydenta 

Miasta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zdrowia i Pomocy 

Społecznej.  
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Ad. 3 Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, Oddział im. Michała  

Rawity Witanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim. 

 

Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów 

Alkoholowych, Zdrowia i Pomocy Społecznej informuje co następuje: 

- w odniesieniu do uwag wniesionych przez PTTK Oddział Piotrków Trybunalski 

proponuje się dopisanie w Programie Współpracy w rozdziale 5  

w punkcie 5 podpunktu: profilaktyka – programy edukacyjne i socjoterapeutyczne 

(organizowanie i wspieranie organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży 

 z elementami programów profilaktycznych i socjoterapeutycznych, w tym wspieranie 

ruchu harcerskiego). 

 

Referat Architektury i Budownictwa informuje, iż w roku 2017 nie ma możliwości 

dokonania zmiany w Programie Współpracy z uwagi na fakt, iż został już złożony projekt 

budżetu Referatu, który zakłada dofinansowanie w roku 2017 wyłącznie zabytkowych 

sakralnych obiektów. Ponadto kwota 300.000 zł w budżecie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

na 2017 rok przeznaczona na realizację zadania: „Ochrona i konserwacja obiektów sakralnych 

wpisanych do rejestru zabytków” zaplanowana została na podstawie pisemnych deklaracji 

podmiotów, które zamierzają brać udział w otwartym konkursie ofert na 2017 rok i stanowi 

niezbędne minimum do zabezpieczenia potrzeb dotacji. 

Kwestię możliwości dofinansowanie zabytków będących własnością stowarzyszeń  

w ramach realizowanego przez Referat Architektury i Budownictwa zadania wnikliwie 

rozpatrzymy w roku 2017 przy okazji tworzenia projektu Uchwały Programu Współpracy  

na rok 2018 oraz projektu budżetu na 2018 rok. 

 

Referat Kultury, Sportu i Promocji Miasta informuje, iż w Regulaminie Organizacyjnym, 

w swoich zadaniach, ma wpisane m.in.: 

        1. Tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu. 

2. Tworzenie, upowszechnianie i prowadzenie działalności kulturalnej. 

I tym samym realizuje  Program Współpracy Miasta Piotrków Trybunalski  z organizacjami 

pozarządowymi i Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

W art. 4. 1. Ustawa wyznacza sferę zadań publicznych i obejmuje zadania w zakresie, m.in.: 

pkt 6) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 

pkt 17) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 

Referat Kultury, Sportu i Promocji Miasta  w ramach tych zadań ogłasza konkursy  

na wspieranie realizacji zadań szczegółowych. 

 



3 
 

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska odpowiadając na pismo dot. 

ustosunkowania się do uwag wniesionych do Rozdziału V pkt. 11 Zadania z zakresu ochrony 

zwierząt, projektu uchwały Program Współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, 

że pozostawia zapisy w dotychczasowej wersji. 

W kompetencjach Referatu znajduje się zadanie z zakresu ochrony zwierząt, w tym 

zapobieganie bezdomności zwierząt, na które posiada zabezpieczone środki finansowe. 

W ramach tego zadania będą realizowanie działania edukacyjne, ale wynikające z programu 

o ochronie zwierząt. 

Z wyjaśnień  Centrum Informacji Turystycznej wynika, iż współpraca z organizacjami 

pozarządowymi w zakresie wspierania ruchu krajoznawczego  i krajoznawstwa była 

prowadzona poprzez zlecenie usług organizacjom prowadzącym działalność gospodarczą, 

takim jak np. PTTK,  w zakresie niezbędnym do realizacji zadań Centrum Informacji 

Turystycznej, tj. np. zakup usługi przewodnika.  

Pracownicy Centrum Informacji Turystycznej od początki istnienia CIT (09.2010r.) wspierają 

merytorycznie organizacje pozarządowe działające w obszarze szeroko rozumianej turystyki.   

Zdaniem CIT, obecna forma współpracy z organizacjami pozarządowymi zaspokaja wszystkie 

potrzeby gminy. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


