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I.

INFORMACJE PODSTAWOWE

1.1. Podstawa prawna
Raport o stanie miasta został sporządzony na podstawie art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713). Raport obejmuje podsumowanie działalności
Prezydenta Miasta w roku 2019, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady
miejskiej i budżetu obywatelskiego.
1.2. Podstawowe informacje o mieście
Miasto Pabianice położone jest w województwie łódzkim, w powiecie pabianickim i obejmuje
obszar o powierzchni 33,01 km2. Miasto graniczy z gminą Pabianice i gminą Ksawerów.
Na dzień 31 grudnia 2019 r. Pabianice liczyły 61 915 mieszkańców (na 31 grudnia 2018 r. –
62 688), w tym: 28 215 mężczyzn i 33 700 kobiety. W tej liczbie 60 940 mieszkańców zameldowanych
było na pobyt stały. Liczba kobiet stanowi 54,43%, a mężczyzn 45,57% ogólnej liczby mieszkańców
miasta.
Liczba mieszkańców w poszczególnych przedziałach wiekowych kształtuje się następująco:
Wiek
0 – 3 lata
4 – 6 lat
7 – 15 lat
16 – 18 lat
19 – 60 lat (kobiety)
19 – 65 lat (mężczyźni)
powyżej 60 lat (kobiety)
Powyżej 65 lat (mężczyźni)
Ogółem

Mężczyźni
1120
831
2431
720
18298
4683
28083

Rok 2018
Kobiety
1013
790
2353
687
17420
11363
33626

Ogółem Mężczyźni
2133
1066
1621
823
4784
2503
1407
637
17420
18298
17849
11363
4683
4838
61709
27716

Rok 2019
Kobiety
980
753
2396
657
16871
11567
33224

Ogółem
2046
1576
4899
1294
16871
17849
11567
4838
60940

W 2019 r. wpłynęło 4956 wniosków o wydanie dowodu osobistego.
W Urzędzie Stanu Cywilnego w Pabianicach, który swoim zasięgiem obejmuje miasto Pabianice,
Gminę Pabianice i Gminę Ksawerów sporządzono akty stanu cywilnego dotyczące 785 urodzeń, 385
małżeństw i 1086 zgonów.
W granicach administracyjnych miasta znajduje się cmentarz komunalny o powierzchni ok. 7 ha,
na którym pochowanych jest 23 934 osób w 11 595 mogiłach. W 2019 r. miały miejsce 562 pogrzeby
(w 2018 r. – 614), w tym 365 tradycyjne i 197 kremacje.
II.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA
2.1.

Charakterystyka ustrojowa

O ustroju miasta stanowi Statut Miasta Pabianic, przyjęty uchwałą Nr LXII/761/18 Rady Miejskiej
w Pabianicach z dnia 16 listopada 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2018 r. poz. 6148).
Mieszkańcy Pabianic tworzą z mocy prawa lokalną wspólnotę samorządową, podejmującą
rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym – poprzez wybory i referendum lub za pośrednictwem
organów:
1) Rady Miejskiej – organu stanowiącego i kontrolnego.
2) Prezydenta Miasta – organu wykonawczego.
2.2.

Rada Miejska

Organem stanowiącym i kontrolnym w mieście jest Rada Miejska licząca 23 radnych. Rada
podejmuje uchwały w zakresie swojej działalności oraz kontroluje działalność Prezydenta Miasta oraz
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miejskich jednostek organizacyjnych. Do właściwości Rady należą wszystkie sprawy pozostające
w zakresie działania Miasta, o ile ustawy nie stanowią inaczej.
Wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. radnymi Rady Miejskiej w Pabianicach byli:
1) Cicha Marta
13) Kupś Joanna
2) Cieśla Monika
14) Marczak Iwona
3) Cymerman Dariusz
15) Pędziwiatr Dorota
4) Duraj Piotr
16) Rąkowski Krzysztof
5) Gęs Tadeusz
17) Różycki Piotr
6) Grabarz Małgorzata
18) Stanek Włodzimierz
7) Grzejszczak Gabriel
19) Stasiak Aleksandra
8) Hile Krzysztof
20) Urbańska Monika
9) Hodak Antoni
21) Wójcik Grażyna
10) Jóźwiak Alicja
22) Wójtowicz Aleksander
11) Kaczorowski Adam
23) Żeligowski Andrzej
12) Kozłowska Bożenna
Przewodniczącym Rady Miejskiej jest Krzysztof Rąkowski, a wiceprzewodniczącymi: Krzysztof
Hile, Aleksandra Stasiak i Andrzej Żeligowski.
W celu sprawnego wykonywania zadań Rada powołuje komisje. Komisje są pomocniczymi
organami wewnętrznymi Rady o charakterze opiniodawczo-doradczym. Wg stanu na koniec 2019 r.
funkcjonowało 7 stałych komisji Rady Miejskiej:
1) Komisja Rewizyjna;
2) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji;
3) Komisja Budżetu i Finansów;
4) Komisja Zarządzania Mieniem Komunalnym;
5) Komisja Gospodarki Komunalnej i Inwestycji;
6) Komisja Oświaty, Kultury i Sportu;
7) Komisja Spraw Społecznych.
W 2019 r. Rada Miejska obradowała na 12 sesjach i podjęła łącznie 167 uchwał, w tym 37
uchwał podlegających publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego (w tym stanowiących
prawo miejscowe). Uchwały zostały przez Prezydenta Miasta wykonane.
Wykaz uchwał podjętych w 2019 r., podlegających publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego przedstawia tabela.
Publikacja
w Dz. Urz.
Woj.
Łódzkiego
(poz.)

Data
podjęcia

W sprawie

XV/190/19

18.12.2019

określenia szczegółowych warunków przyznawania i
odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz
szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego
zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

obowiązująca

poz. 327

XV/189/19

18.12.2019

ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za
pobyt w schronisku dla osób bezdomnych i w schronisku
dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

obowiązująca

poz. 675

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla części miasta Pabianice położonej na
zachód od ulicy Wiejskiej

stwierdzono
nieważność
Rozstrzygnięciem
Nadzorczym
Wojewody
Łódzkiego PNIKI.4131.31.2020 z
dnia 23.01.2020 r.

poz. 979

Nr uchwały

XV/181/19

18.12.2019
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Status

XV/180/19

18.12.2019

XIV/174/19

25.11.2019

XIII/166/19

23.10.2019

XIII/164/19

23.10.2019

XIII/163/19

23.10.2019

XIII/162/19

23.10.2019

XII/154/19

2.10.2019

X/144/19

3.09.2019

X/143/19

3.09.2019

X/142/19

3.09.2019

X/140/19

3.09.2019

X/139/19

3.09.2019

X/137/19

3.09.2019

X/136/19

3.09.2019

IX/102/19

17.06.2019

IX/100/19

17.06.2019

VII/86/19

15.05.2019

VII/82/19

15.05.2019

VII/81/19

15.05.2019

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla części miasta Pabianice położonej w
rejonie ulicy Hermanowskiej na południe od ulicy Miodowej
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/484/17 Rady Miejskiej w
Pabianicach z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia
Programu „Karta Pabianiczanina”
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla części miasta Pabianice położonej w
rejonie ulicy Hermanowskiej na północ od ulicy Miodowej
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenów przemysłowych położonych w
Pabianicach na zachód od ulicy Lutomierskiej
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenów przemysłowych położonych w
Pabianicach na wschód od ulicy Lutomierskiej
zmieniająca uchwałę Nr VII/81/19 Rady Miejskiej w
Pabianicach z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie regulaminu
wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach
i szkołach prowadzonych przez Miasto Pabianice
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości położonych na terenie Miasta Pabianic i
zagospodarowania tych odpadów
wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie Miasta Pabianic
zmieniająca uchwałę Nr VII/81/19 Rady Miejskiej w
Pabianicach z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie regulaminu
wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach
i szkołach prowadzonych przez Miasto Pabianice
zmieniająca uchwałę Nr LXII/761/18 Rady Miejskiej w
Pabianicach z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie
uchwalenia Statutu Miasta Pabianic
zmieniająca uchwałę Nr IV/35/19 Rady Miejskiej w
Pabianicach z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie
określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty
jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania
wieczystego gruntów zabudowanych na cele
mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych, ustalenia jej
przebiegu na terenie Miasta Pabianice oraz nadania
nazwy ulicy gminnej
ustalenia zasad i trybu realizowania konsultacji
społecznych w formie budżetu obywatelskiego dla Miasta
Pabianic
zmieniająca uchwałę nr VII/91/19 Rady Miejskiej w
Pabianicach z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie określenia
wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miejskiej Pabianice na
rok 2019
określenia zasad udzielania dotacji na wymianę
węglowych źródeł ciepła
ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Miasto Pabianice oraz określenia
granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia
1 września 2019 r.
regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w
przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Miasto
Pabianice
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obowiązująca

poz. 770

obowiązująca

poz. 6733

obowiązująca

poz. 5975

obowiązująca

poz. 5974

obowiązująca

poz. 5973

obowiązująca

poz. 5972

obowiązująca

poz. 5754

obowiązująca

poz. 5191

obowiązująca

poz. 5190

obowiązująca

poz. 5189

obowiązująca

poz. 5188

obowiązująca

poz. 5187

obowiązująca

poz. 5186

obowiązująca

poz. 5712

obowiązująca

poz. 3831

obowiązująca

poz. 3700

obowiązująca

poz. 3255

obowiązująca

poz. 3254

obowiązującazmieniona
uchwałą Nr
X/140/19

poz.3345

15.05.2019

zmieniająca uchwałę Nr XXVI/314/12 Rady Miejskiej w
Pabianicach z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie określenia
przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania
z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub
zarządzającym jest Gmina Miejska Pabianice

obowiązująca

poz. 3253

24.04.2019

zmieniająca uchwałę Nr VIII/88/15 Rady Miejskiej w
Pabianicach z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zasad i
trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta
Pabianic oraz z organizacjami pozarządowymi i
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie

obowiązująca

poz. 2916

VI/67/19

24.04.2019

ustalenia zasad i trybu realizowania konsultacji
społecznych w formie budżetu obywatelskiego dla Miasta
Pabianic

V/66/19

20.03.2019

przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Miasta Pabianice"

V/63/19

20.03.2019

Regulaminu udzielania dotacji celowej na realizację
"Programu usuwania i unieszkodliwiania azbestu i
odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Pabianice"

obowiązująca

poz. 2081

20.03.2019

zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/519/17 Rady Miejskiej w
Pabianicach z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia
Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu
zbiorowego dla Gminy Miejskiej Pabianice na lata 20172025

obowiązująca

poz. 2147

V/56/19

20.03.2019

dofinansowania form doskonalenia zawodowego oraz
podziału środków dla nauczycieli zatrudnionych w
szkołach prowadzonych przez Miasto Pabianice

nieobowiązującatraci moc uchwałą
Nr XVII/205/20 z
dnia 19.02.2020 r.

poz. 2080

IV/45/19

23.01.2019

uchwalenia budżetu Miasta Pabianic na rok 2019

obowiązująca

poz. 4630

obowiązująca

poz. 766

obowiązująca

poz. 765

obowiązująca

poz. 764

VII/80/19

VI/68/19

V/61/19

IV/40/19

23.01.2019

IV/37/19

23.01.2019

IV/36/19

23.01.2019

IV/35/19

23.01.2019

IV/32/19

23.01.2019

IV/28/19

23.01.2019

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu położonego na wschód od ul.
Myśliwskiej
zmieniająca uchwałę Nr XXIX/330/12 Rady Miejskiej w
Pabianicach z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie opłat za
usługi lokalnej komunikacji autobusowej
ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla
członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Pabianicach,
którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu
pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż
Pożarną lub gminę
określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty
jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania
wieczystego gruntów zabudowanych na cele
mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
określenia kryteriów stosowanych w postępowaniu
rekrutacyjnym do przedszkoli publicznych i publicznych
szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym
jest Miasto Pabianice
podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do
przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w
postaci posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku
lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci
produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim
rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata
2019–2023
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nieobowiązująca
traci moc uchwałą
Nr IX/102/19 z dnia
17.06.2019 r.
nieobowiązującatraci moc Uchwałą
Nr XVIII/222/20 z
dnia 17.03.2020 r.

obowiązująca zmieniona uchwałą
Nr X/137/19;
Nr XVIII/221/20
nieobowiązującatraci moc uchwałą
Nr XVI/195/20 z
dnia 8.01.2020 r.

obowiązująca

poz. 3104

poz. 2082

poz. 763

poz. 762

poz. 728

IV/27/19

2.3.

23.01.2019

określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania
w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup
posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci
produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim
rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata
2019–2023

obowiązująca

poz. 727

Prezydent Miasta

Organem wykonawczym Miasta jest Prezydent Miasta, który wykonuje uchwały Rady i zadania
Miasta określone przepisami prawa, kieruje bieżącymi sprawami Miasta oraz reprezentuje je na
zewnątrz. W realizacji zadań własnych Prezydent Miasta podlega wyłącznie Radzie. Prezydentem Miasta
Pabianic jest Grzegorz Mackiewicz, pełniący tę funkcję od 2014 r.
Realizując powierzone zadania Prezydent Miasta wydał w 2019 r. jako organ 305 zarządzeń oraz
jako kierownik Urzędu Miejskiego 54 zarządzenia.
2.4.

Urząd Miejski

Prezydent Miasta wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Miejskiego. Organizację i zasady
funkcjonowania Urzędu Miejskiego określa regulamin organizacyjny nadany przez Prezydenta Miasta
w drodze zarządzenia.
Struktura organizacyjna Urzędu obejmuje 15 wydziałów i równorzędnych komórek
organizacyjnych oraz 14 samodzielnych referatów, zespołów i stanowisk. Na dzień 31 grudnia 2019 r.
stan zatrudnienia w Urzędzie Miejskim wynosił 206 osób (w tym 1 osoba na zastępstwo i 2 osoby na
urlopie bezpłatnym) oraz 34 osoby w Straży Miejskiej co odpowiadało łącznie 238,63 etatom (w tym 33
etaty w Straży Miejskiej).
2.5.

Miejskie jednostki organizacyjne

W skład miejskich jednostek organizacyjnych wchodzą 3 instytucje kultury, 7 jednostek
budżetowych, 1 samorządowy zakład budżetowy, 12 przedszkoli miejskich, 11 szkół podstawowych oraz
4 jednoosobowe spółki komunalne:
1. Instytucje kultury:
1) Miejska Biblioteka Publiczna;
2) Miejski Ośrodek Kultury;
3) Muzeum Miasta Pabianic.
2. Jednostki budżetowe:
1) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji;
2) Żłobek Miejski;
3) Miejskie Centrum Pomocy Społecznej;
4) Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
i Niepełnosprawnych Intelektualnie (typ AB);
5) Miejski Zakład Pogrzebowy;
6) Schronisko Dla Zwierząt;
7) Zarząd Dróg Miejskich.
3. Samorządowe zakłady budżetowe:
1) Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.
4. Przedszkola Miejskie:
1) Przedszkole Miejskie Nr 2;
2) Przedszkole Miejskie Nr 3;
3) Przedszkole Miejskie Nr 4;
4) Przedszkole Miejskie Nr 5;
5) Przedszkole Miejskie Nr 6;
6) Przedszkole Miejskie Nr 8;
7) Przedszkole Miejskie Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi;
8) Przedszkole Miejskie Nr 12;
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9) Przedszkole Miejskie Nr 13;
10) Przedszkole Miejskie Nr 14;
11) Przedszkole Miejskie Nr 15;
12) Przedszkole Miejskie Nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi.
Szkoły Podstawowe:
1) Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi;
2) Szkoła Podstawowa Nr 2;
3) Szkoła Podstawowa Nr 3;
4) Szkoła Podstawowa Nr 5;
5) Szkoła Podstawowa Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi;
6) Szkoła Podstawowa Nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi;
7) Szkoła Podstawowa Nr 13;
8) Szkoła Podstawowa Nr 14;
9) Szkoła Podstawowa Nr 15;
10) Szkoła Podstawowa Nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi;
11) Szkoła Podstawowa Nr 17.
Jednoosobowe spółki miasta:
1) Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o.;
2) Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o. o.;
3) Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.;
4) Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

SYTUACJA FINANSOWA MIASTA
Sytuację finansową Miasta w 2019 r. określają poniższe wskaźniki.
1. Dochody ogółem:
1) Plan na 31.12.2019 r. – 314.723.044,01 zł (w 2018 – 289.444.489,43 zł);
2) Wykonanie na 31.12.2019 r. – 298.662.960,68 zł, tj. 94,90% planu (w 2018 –
248.368.366,86 zł, tj. 85,81% planu).
2. Dochody własne (bez zadań zleconych):
1) Plan na 31.12.2019 r. – 202.083.123,72 zł (w 2018 – 177.589.558,44 zł);
2) Wykonanie na 31.12.2019 r. – 202.710.262,16 zł, tj. 100,31% planu (w 2018 –
83.940.560,77 zł, tj. 103,58% planu);
3) Udział dochodów własnych bez zleconych do dochodów ogółem – 67,87% (w 2018 –
74,06%).
3. Dochody bieżące:
1) Plan na 31.12.2019 r. – 267.172.961,14 zł (w 2018 – 229.390.459,33 zł);
2) Wykonanie na 31.12.2019 r. – 267.466.946,20 zł, tj. 100,11% planu (w 2018 –
235.123.628,31 zł, tj. 102,50% planu);
3) Udział dochodów bieżących do dochodów ogółem – 89,55% (w 2018 – 94,67%),
w tym:
a) z tytułu udziału we wpływach PIT:
− Plan na 31.12.2019 r. – 69.186.044,00 zł (w 2018 – 59.221.531,00 zł),
− Wykonanie na 31.12.2019 r. – 69.840.135,00 zł, tj. 100,95% planu (w 2018 –
62.984.973,00 zł, tj. 106,35% planu,
− Udział dochodów z tytułu udziału we wpływach PIT do dochodów bieżących –
26,11% (w 2018 – 26,79%),
− Udział dochodów z tytułu udziału we wpływach PIT do dochodów ogółem –
23,38% (w 2018 – 25,36%),
b) z tytułu podatku od nieruchomości:
− Plan na 31.12.2019 r. – 32.727.558,00 zł (w 2018 – 30.147.000,00 zł),
− Wykonanie na 31.12.2019 r. - 31.199.890,30 zł, tj. 95,33% planu (w 2018 –
29.265.742,63 zł, tj. 97,08% planu),
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Udział dochodów z tytułu podatku od nieruchomości do dochodów bieżących –
11,66% (w 2018 – 12,45%),
− Udział dochodów z tytułu podatku od nieruchomości do dochodów ogółem –
10,45% (w 2018 – 11,78%).
Dochody majątkowe:
1) Plan na 31.12.2019 r. – 47.550.082,87 zł (w 2018 – 60.054.030,10 zł);
2) Wykonanie na 31.12.2019 r. – 31.196.014,48 zł, tj. 65,61% (w 2018 – 13.244.738,55 zł,
tj.22,05%);
3) Udział dochodów majątkowych do dochodów ogółem – 10,45% (w 2018 – 5,33%),
w tym z tytułu sprzedaży majątku:
a) Plan na 31.12.2019 r. – 4.600.000,00 zł (w 2018 – 4.226.000,00 zł),
b) Wykonanie na 31.12.2019 r. – 6.138.640,99 zł, tj. 133,45% (w 2018 –7.154.149,07
zł, tj. 169,29%),
c) Udział dochodów ze sprzedaży majątku w dochodach majątkowych – 19,66%
(w 2018 – 54,02%),
d) Udział dochodów ze sprzedaży majątku w dochodach ogółem – 2,06% (w 2018 –
2,88%).
Wydatki ogółem:
1) Plan na 31.12.2019 r. – 329.670.796,72 zł (w 2018 – 311.766.619,94 zł);
2) Wykonanie na 31.12.2019 r. – 293.050.953,53 zł, tj. 88,89% planu (w 2018 –
244.148.267,36 zł, tj. 78,31% planu).
Wydatki bieżące:
1) Plan na 31.12.2019 r. – 255.759.237,10 zł (w 2018 – 222.810.883,13 zł);
2) Wykonanie na 31.12.2019 r. – 249.085.844,77 zł, tj. 97,39% (w 2018 – 219.360.118,78,
tj. 98,45%);
3) Udział wydatków bieżących do wydatków ogółem – 85,00% (w 2018 – 89,85%).
Wydatki majątkowe:
1) Plan na 31.12.2019 r. – 73.911.559,62 zł (w 2018 – 88.955.736,81 zł);
2) Wykonanie na 31.12.2019 r. – 43.965.108,76 zł, tj. 59,48% (w 2018 – 24.788.148,58 zł,
tj. 27,87%);
3) Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem – 15,00% (w 2018 – 10,15%).
Wynik budżetu:
1) Plan na 31.12.2019 r. – (deficyt) 14.947.752,71 zł (w 2018 – deficyt 22.322.130,51 zł);
2) Wykonanie na 31.12.2019 r. – (nadwyżka) 5.612.007,15 zł (w 2018 – nadwyżka
4.220.099,50 zł).
Zadłużenie ogółem - 42.420.225,50 zł:
1) Kwota długu na 31.12.2019 r. – 38.720.527,00 zł (w 2018 – 42.420.225,50 zł);
2) Zadłużenie ogółem do dochodów ogółem – 12,96% (w 2018 – 17,08%).

REALIZACJA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Budżet Obywatelski, nazywany też Budżetem Partycypacyjnym, to wydzielona część budżetu
miasta, o której wydatkowaniu decydują bezpośrednio mieszkańcy poprzez głosowanie.
Do realizacji w 2019 r. zakwalifikowano 5 zadań. Nie zrealizowano zadania budowy bieżni 4torowej ze skocznią w dal ze względu na fakt, że najniższa oferta Wykonawcy znacząco przekraczała
kwotę zaplanowanych na ten cel środków.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Nazwa zadania
Kompleks rekreacyjny „Piaski”
Modernizacja boiska z naturalną nawierzchnią
„Wyspa piratów” - plac zabaw przy SP Nr 16
Zespół boiskowy SP5 - bieżnia 4-torowa ze skocznią w dal
Rewitalizacja stawu w Parku Wolności
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Plan
w zł
199 820
200 000
200 000
200 000
200 000

Liczba
głosów
892
575
533
507
459

Wartość
w zł
223 448,32
193 446,21
199 994,93
0,00
173 430,00

W 2019 r. przeprowadzono procedurę naboru wniosków do realizacji w ramach V edycji budżetu
obywatelskiego w 2020 r.:
1) liczba projektów zgłoszonych w ramach budżetu obywatelskiego: 20;
2) liczba mieszkańców, którzy wzięli udział w głosowaniu nad projektami do budżetu
obywatelskiego: 8.791, w tym 316 w wersji papierowej i 8.475 za pośrednictwem strony
budzet.um.pabianice.pl;
3) liczba projektów zakwalifikowanych do realizacji w 2020 roku: 6;
4) liczba mieszkańców, którzy wzięli udział w ewaluacji procesu: 93.
Na realizację projektów w 2020 roku przeznaczono 1.000.000 zł. Maksymalna kwota
przeznaczona na wykonanie pojedynczego projektu wynosiła 250.000 zł.
Ostateczną listę projektów przeznaczonych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego dla
Miasta Pabianic na 2020 rok przedstawia tabela:
Lp.

V.

Tytuł projektu

Wartość
projektu

Liczba
głosów

1.

Bezpieczny strażak – zakup ubrań specjalnych dla OSP Pabianice

150 000 zł

2309

2.

Owietlenie w Parku Wolności

250 000 zł

2254

3.

Rewitalizacja terenu zielonego przy ul. M. Konopnickiej 39

250 000 zł

1741

4.

Dron – strażnik czystego powietrza

135 000 zł

1699

5.

Postaw na książkę

50 000 zł

763

6.

Kino letnie na Lewitynie

150 000 zł

522

REALIZOWANE PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ I FUNDUSZY
KRAJOWYCH
5.1.

Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy
Miejskiej Pabianice

Miasto Pabianice realizuje projekt pn. „Poprawa efektywności wykorzystania energii
w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice” współfinansowany przez Unię
Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, IV Oś
priorytetowa: Gospodarka niskoemisyjna.
Założeniem projektu jest przeprowadzenie głębokiej modernizacji energetycznej 11 budynków
na terenie miasta Pabianice, celem zwiększenia ich efektywności energetycznej. Projekt jest projektem
hybrydowym, realizowanym w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Projektowane działania
przyczynią się do racjonalizacji użytkowania energii w budynkach objętych projektem, co pozwoli na
zmniejszenie zużycia energii oraz przyczyni się do ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza
odpowiedzialnych za powstawanie zjawiska tzw. niskiej emisji oraz emisji gazów cieplarnianych.
Celem głównym projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności
publicznej w Mieście Pabianice. Cel ten wykazuje zgodność z celami strategicznymi i horyzontalnymi
zdefiniowanymi w dokumentach strategicznych na poziomie lokalnym i regionalnym. Inwestycja jest
zgodna z celem głównym osi priorytetowej IV gospodarka niskoemisyjna oraz działania IV.2
Termomodernizacja budynków. Bezpośrednim odbiorcą projektu jest - Miasto Pabianice. Beneficjentami
pośrednimi projektu będą osoby korzystające z obiektów, natomiast ostatecznymi odbiorcami projektu
będą mieszkańcy miasta i okolic.
Całkowita wartość projektu: 33 729 249,58 zł;
Wartość dofinansowania: 10 499 266,24 zł;
Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych: 15 026 858,86 zł;
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Łączna wartość wydatków niekwalifikowalnych: 18 702 390,72 zł.
Termin realizacji projektu: od 7 listopada 2017 r. do 30 czerwca 2020 r.
Zakres projektu obejmuje między innymi następujące działania: prace projektowe, roboty
budowlane, zarządzanie projektem, nadzór inwestorski i promocję projektu. W ramach projektu
wykonane zostaną kompleksowe prace termomodernizacyjne polegające na dociepleniu przegród
zewnętrznych, częściowej wymianie zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacji instalacji
centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, budowie i modernizacji instalacji wentylacji
mechanicznej, wymianie oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne, montaż systemów
monitoringu i zdalnego zarządzania energią oraz inne prace remontowe niezbędne do poprawy
efektywności energetycznej w niżej wymienionych budynkach użyteczności publicznej na terenie
naszego miasta:
1) Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Mokra 28/34;
2) Szkoła Podstawowa nr 14, ul. Ostatnia 15A;
3) Szkoła Podstawowa nr 16, ul. 20 Stycznia 9/13;
4) Szkoła Podstawowa nr 17, ul. Warszawska 65;
5) Przedszkole Miejskie nr 4, ul. Żytnia 13/17;
6) Przedszkole Miejskie nr 6, ul. Warszawska 53;
7) Przedszkole Miejskie nr 11, ul. św. Jana 28;
8) Przedszkole Miejskie nr 13, ul. Mokra 19/23;
9) Przedszkole Miejskie nr 14, ul. Odrodzenia 10;
10) Przedszkole Miejskie nr 16, ul. Bugaj 58;
11) Żłobek Miejski - Oddział I, ul. P. Skargi 70.
Zakończenie robót budowlanych w ramach projektu realizowanego w formule partnerstwa
publiczno-prywatnego, zgodnie z pierwotnymi założeniami miało nastąpić do dnia 30 listopada 2018 r.
Niestety, z uwagi na mnogość problemów realizacyjnych, z którymi boryka się Partner Prywatny
– Siemens Sp. z o.o. – ten etap inwestycji nie dobiegł końca – prace w 11 placówkach na koniec 2019 r.
polegały na poprawie uwag zgłoszonych do protokołów odbiorów obiektów i przygotowywaniu
placówek do odbiorów końcowych. Beneficjent wystąpił do Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Łódzkiego z wnioskiem o odroczenie terminu zakończenia projektu do dnia 30 listopada 2020 r.
5.2.

Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach

Projekt pn. „Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach” realizowany przez
Miasto Pabianice jest współfinansowany prze Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, III Oś priorytetowa: Transport.
Głównym celem projektu jest zrównoważenie miejskiego i aglomeracyjnego systemu
transportowego poprzez stworzenie warunków do zwiększenia liczby podróży transportem zbiorowym
oraz systematyczny i efektywny rozwój układu drogowego. Wzrost liczby pasażerów transportu
publicznego będzie wynikiem stworzenia możliwości pozostawienia rowerów na B&R i skorzystania
z transportu publicznego.
Zakres projektu obejmuje realizację następujących zadań:
1) w ramach prac przygotowawczych dokumentację projektową;
2) w ramach robót budowlanych:
a) modernizację stacji obsługi pojazdów w zajezdni autobusowej przy ul. Lutomierskiej,
b) przebudowę pomieszczenia w zajezdni autobusowej na potrzeby dyspozytorni ITS wraz
z budową serwerowni ITS,
c) budowę dworca autobusowego na pętli Waltera-Jankego,
d) dostosowanie wybranych peronów przystankowych do potrzeb osób niepełno-sprawnych,
e) budowę nowej krańcówki dla autobusów przy ul. Podmiejskiej 65E,
f) budowę 14,6 km nowych dróg dla rowerów;
3) w ramach dostaw/usług:
a) zakup 18 autobusów niskoemisyjnych o napędzie hybrydowym,
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b) zakup i instalacja 23 tablic dynamicznej informacji pasażerskiej,
c) zakup i montaż systemu monitoringu wizyjnego,
d) zakup i montaż biletomatów stacjonarnych oraz mobilnych,
e) stworzenie nowej wersji portalu KomunikacjaPabianice.pl,
f) zakup i montaż słupków przystankowych o podwyższonym standardzie,
g) zakup i montaż wiat przystankowych i ławek,
h) zakup i montaż wiat rowerowych bike&ride
i) montaż elementów towarzyszących drogom rowerowym (stojaki, podpórki, separatory),
j) zarządzanie i promocja projektu.
Do końca 2019 r. zostały zrealizowane nw. zadania:
1) dokumentacja projektowa – aplikacyjna do wniosku o dofinasowanie projektu;
2) zakup 18 autobusów niskoemisyjnych o napędzie hybrydowym (4 szt. przekazano do
eksploatacji w 2018 r, a 14 szt. w 2019 r);
3) zakup i montaż biletomatów stacjonarnych 5 szt. (4 szt. w 2018r, 1 szt. w 2019 r) oraz
mobilnych 10 szt. zamontowanych w 2018 r.
Zadania będące w trakcie realizacji:
1) zamontowano 54 słupki przystankowe o podwyższonym standardzie,
2) zamontowano 23 wiaty przystankowe;
3) zamontowano 9 ławek na przystankach
4) podpisano umowy na wybudowanie dworca autobusów miejskich na pętli Waltera-Jankego
w formule „zaprojektuj i wybuduj” (rozpoczęto prace projektowe);
5) rozpoczęto budowę krańcówki autobusowej przy ul. Podmiejskiej 65E (zakończono prace
projektowe, rozpoczęto roboty budowlane).
6) ogłoszono przetarg na Inteligentny System Transportowy (zakup i instalacja tablic dynamicznej
informacji pasażerskiej wraz z systemem monitoringu wizyjnego, nowa wersja portalu pasażera
KomunikacjaPabianice.pl wraz z aplikacją mobilną).
Okres realizacji projektu: od 16.05.2016 do 31.03.2020.
Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju w mieście Pabianice sprawnego i bezpiecznego
systemu publicznego transportu zbiorowego o wysokiej jakości świadczonych usług, spełniającego
standardy unijne w zakresie ochrony środowiska, konkurencyjnego względem transportu
indywidualnego, realizacja projektu wpłynie także na integrację wewnętrzną i dostępność
komunikacyjną miasta Pabianice oraz jego obszarów funkcjonalnych, co przyczyni się do mobilności
zawodowej i przestrzennej mieszkańców oraz poprawy dostępu do rynku pracy, edukacji i usług
społecznych.
Całkowita wartość projektu: 70 558 054,51 zł;
Wartość dofinansowania: 48 024 999,96 zł.
5.3.

Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice – Ksawerów

Projekt pn. „Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice - Ksawerów” realizowany przez
Miasto Pabianice w partnerstwie z Gminą Ksawerów jest współfinansowany prze Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, III Oś priorytetowa: Transport.
Celem projektu jest wzrost wykorzystania szynowego transportu publicznego poprzez rozwój,
poprawę funkcjonalności i atrakcyjności transportu zbiorowego w systemie aglomeracyjnym i integrację
poszczególnych jego sektorów.
Projekt „Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice – Ksawerów” przewiduje kompleksową
modernizację linii tramwajowej 41 w Ksawerowie i Pabianicach, obejmującą:
1) przebudowę infrastruktury publicznego transportu zbiorowego w zakresie układu torowego,
sieci trakcyjnej, sterowania i ogrzewania zwrotnic, trakcyjnych linii kablowych;
2) przebudowę / budowę przystanków tramwajowych, peronów i zatok autobusowych oraz
zintegrowanych przystanków tramwajowo-autobusowych oraz ich dostosowanie do potrzeb
osób z niepełnosprawnością;
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3)
4)

przebudowę pętli tramwajowej Wiejska;
budowę tram-bus pasa w ul. Zamkowej, ul. Stary Rynek i części ul. Warszawskiej
w Pabianicach;
5) przebudowę / budowę podstacji trakcyjnych, w tym przebudowę / budowę niezbędnych
instalacji wewnętrznych, technologicznych oraz przyłącza światłowodowego;
6) budowę Inteligentnego Systemu Transportowego, w tym systemu informacji pasażerskiej
i monitoringu wizyjnego;
7) budowę kanalizacji oraz sieci światłowodowej dla obszarowego systemu sterowania
i informacji pasażerskiej;
8) przebudowę skrzyżowań w zakresie wynikającym z przebudowy układu drogowo-torowego;
9) wprowadzenie priorytetu dla tramwajów w przejeździe przez wybrane osygnalizowane
skrzyżowania;
10) budowę i przebudowę sieci uzbrojenia terenu, będących w kolizji z projektowanym układem
torowo-drogowym;
11) budowę parkingu rowerowego bike&ride w rejonie pętli tramwajowej Duży Skręt;
12) budowę drogi rowerowej wzdłuż ul. Stary Rynek i Zamkowej w Pabianicach;
13) zagospodarowanie terenu i zieleni;
14) wydatki na inżyniera kontraktu oraz informację i promocję projektu.
Cel bezpośredni przełoży się na osiągnięcie celów pośrednich:
1) zwiększenie liczby pasażerów komunikacji tramwajowej,
2) skrócenie czasu podróży pasażerów,
3) poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego
4) poprawa sprawności funkcjonowania transportu tramwajowego,
5) poprawa dostępności komunikacji tramwajowej dla niepełnosprawnych oraz osób
o ograniczonej ruchowości,
6) zwiększenie stopnia integracji różnych form komunikacji pasażerskiej, zarówno poprzez
działania w infrastrukturę, jak i zmiany organizacyjne,
7) ograniczenie negatywnego oddziaływania układu komunikacji tramwajowej na architekturę
miejską,
8) wzrost niezawodności funkcjonowania linii tramwajowych poprzez modernizację i wymianę
trakcji,
9) przekazanie szybkiej i kompleksowej informacji o funkcjonowaniu transportu do pasażera,
10) zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego poprzez uprzywilejowanie pojazdów
komunikacji miejskiej i lepsze zarządzanie ruchem.
Okres realizacji projektu: od 6.10.2017 do 30.09.2020.
W dniu 5.09.2019 podpisano Akt Umowy na realizację zadania 1 tj. Wykonanie w formule
zaprojektuj i wybuduj projektu „Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice – Ksawerów” z termin
realizacji 24 miesiące od dnia podpisania Aktu Umowy, w tym 8 miesięcy na prace projektowe.
Rozpoczęto prace projektowe, zdemontowano przewód jezdny oraz torowiska tramwajowe na
odcinkach poza jezdnią. Od 1 grudnia 2019 r. na czas realizacji inwestycji funkcjonuje autobusowa
komunikacja zastępcza.
W dniu 6.12.2019 r zawarto umowę na zarządzanie projektem.
Całkowita wartość projektu: 175 246 269,17 zł, w tym Miasto Pabianice 151 870 119,17 zł
i Gmina Ksawerów 23 376 150,00 zł;
Wartość dofinansowania: 87 913 725,00 zł, w tym Miasto Pabianice 73 755 000,00 zł i Gmina
Ksawerów 14 158 725,00 zł.
Dodatkowo ze środków budżetu państwa zostało przyznane Miastu Pabianice dofinansowanie
w kwocie 11 800 500,00 zł w ramach Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego.
5.4.

Turystyczne zagospodarowanie terenów rekreacyjnych „Lewityn” w Pabianicach

Miasto Pabianice jest beneficjentem projektu pn.: „Turystyczne zagospodarowanie terenów
rekreacyjnych Lewityn w Pabianicach”, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu
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Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, który ma w efekcie poprzez kompleksowe
zagospodarowanie terenów rekreacyjnych „Lewityn” umożliwić wykorzystanie tego miejsca do pełnienia
funkcji turystycznych.
Projekt realizowany był przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pabianicach.
Całkowita wartość projektu wynosi: 4 218 000,02 zł;
Wysokość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 2 554 804,89 zł.
W zakres projektu wchodziły prace budowlane, polegające na: rozbiórce budynku restauracji
„Turkus” – przygotowanie terenu pod inwestycję, budowie mokrego placu zabaw dla dzieci (1 szt.) wraz
z tarasami widokowymi (1 szt.), wykonanie ścieżek pieszo-rowerowych (1 komplet) wraz z wykonaniem
linii kablowej oświetlenia ścieżek oraz instalacją monitoringu oraz budowa toru rowerowego typu
„Pumptrack” (1 szt.). Dodatkowo w celu zapewnienia lepszej dostępności terenów wykonano instalację
samoobsługowej stacji naprawy rowerów (1 szt.).
Powstały 4 produkty turystyczne:
1) mokry plac zabaw;
2) tarasy widokowe;
3) ścieżki pieszo rowerowe;
4) Pumptrack.
W 2019 roku zrealizowano następujące zadania w ramach projektu w kwocie 3 794 826,40 zł:
1) budowa wodnego placu zabaw z tarasami widokowymi i mała architekturą,
2) budowa toru rowerowego „Pumptrack” wraz z małą architekturą.
5.5.

Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów
przesiadkowych w województwie łódzkim

Projekt Partnerski – Beneficjentem projektu jest Województwo Łódzkie, Miasto Pabianice
występuje jako Partner projektu. 11 lipca 2017 roku została podpisana umowa pomiędzy
Województwem, Miastem Sieradz, Gmina Koluszki, Gminą Miastem Kutno, Gminą Miastem Łowicz,
Gminą Miastem Łódź, Miastem Pabianice, Miastem Skierniewice, Miastem Zduńska Wola, Gminą
Miastem Zgierz dot. wspólnego wdrażania przedsięwzięcia.
Zakres projektu dla Miasta Pabianic obejmuje dostawę i montaż 14 stacji rowerowych wraz ze
122 rowerami (ul. Łaska, ul. Moniuszki, ul. Zamkowa, ul. Św. Jana, ul. Kilińskiego, ul. Wyszyńskiego, ul. 20
Stycznia, ul. Nawrockiego, ul. Waltera Jankego, ul. Warszawska 65, ul. Warszawska/Duży Skręt, ul. Jana
Pawła II, Stary Rynek, ul. Grota Roweckiego).
Celem bezpośrednim projektu jest zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności systemu
transportu publicznego w miastach województwa łódzkiego będących partnerami projektu za sprawa
podniesienia jego jakości : elastyczności, dostępności i zakresu oferty, integracji multimodalnej między
poszczególnymi środkami transportu miejskiego i transportem dowozowym regionalnym
w szczególności kolejowym organizowanym przez Marszałka Województwa Łódzkiego.
Cele pośrednie projektu to:
1) zwiększenie integracji wewnętrznej i dostępności komunikacyjnej miast i ich obszarów
funkcjonalnych, przyczyniając się do zwiększenia mobilności zawodowej i przestrzennej
mieszkańców oraz poprawy dostępu do rynku pracy , edukacji, i usług społecznych;
2) zapewnienie spójności systemu transportowego aglomeracji poprzez system węzłów
intermodalnych zapewniających efektywne wykorzystanie różnych środków transportu;
3) zwiększenie efektywności funkcjonowania systemu transportu publicznego za sprawą
zwiększenia liczby pasażerów i ograniczenia liczby przewożonych rowerów w transporcie
publicznym;
4) zmniejszenie ruchu samochodowego w podróżach międzymiastowych, a także ma krótki
dystans w obszarze miast, prowadząc do ograniczenia negatywnego wpływu transportu
drogowego na środowisko w aspekcie wykorzystania możliwości proekologicznych transportu
publicznego rowerowego, miejskiego i kolejowego. Obniżenie emisji CO2 i zanieczyszczenia
powietrza;
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5)

poprawa stanu zdrowia mieszkańców miast województwa za sprawą promocji aktywnego
trybu życia i przejazdów rowerem do kolei;
6) obniżenie kosztów kongestii powstałych w wyniku niewydolności układu drogowego poprzez
odciążenia układu drogowego.
Planowany efekt projektu to stworzenie systemu roweru publicznego, zintegrowanego
z pozostałymi systemami komunikacji publicznej.
Wartość projektu dla Miasta Pabianic: 490 331,50 PLN.
Wysokość dofinansowania dla Miasta Pabianic: 360 181,17 PLN w tym 322 267,37 PLN ze
środków UE i 37 913,80 PLN ze środków budżetu państwa.
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania III.1.2
„Niskoemisyjny Transport Miejski” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na
lata 2014-2020.
Okres realizacji: październik 2017 – październik 2019.
5.6.

Nowoczesna szkoła - lepszy rozwój dziecka - wsparcie efektywności nauczania w SP 1
i SP 8 w Pabianicach

MIASTO PABIANICE jest beneficjentem projektu pt. „Nowoczesna szkoła – lepszy rozwój dziecka
– wsparcie efektywności nauczania w SP1 i SP8 w Pabianicach”, współfinansowanego z Funduszy UE.
Projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 1 i Szkołę Podstawową nr 8.
Celem projektu jest podniesienie jakości i efektywności oferty edukacyjnej w SP nr 1 oraz SP nr 8
w Pabianicach poprzez udoskonalenie metod i narzędzi pracy i nauki, w szczególności w zakresie
rozwoju indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
i z niepełnosprawnościami oraz podniesienie kompetencji kluczowych i cyfrowych uczniów, jak również
zniwelowanie i wyrównywanie deficytów rozwojowych uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi w okresie od 1.12.2018 do 31.08.2020.
Efektem wdrożonych zmian będzie:
1) uzyskanie lepszych warunków dla przygotowywanych i prowadzonych zajęć w szkołach oraz dla
odpowiedniego prowadzonego procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze SPE specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi;
2) podniesienie kompetencji kluczowych 553 uczniów i 58 nauczycieli;
3) dodatkowe wsparcie 128 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz
z niepełnosprawnościami w postaci dodatkowych zajęć uzupełniających ofertę szkoły.
Całkowita wartość projektu wynosi: 706 078,78 zł;
Kwota dofinansowania projektu z UE wynosi: 649 848,78 zł.
5.7.

Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego
i łódzkiego

MIASTO PABIANICE jest beneficjentem projektu pt. „Podniesienie kompetencji cyfrowych
mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego”, współfinansowanego z Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na
lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania
szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.
Operatorem projektu jest Fundacja Promocji Gmin Polskich.
Celem projektu jest podniesienie poziomu podstawowych kompetencji cyfrowych niezbędnych
do skutecznego korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych w celach zawodowych,
edukacyjnych i rekreacyjnych wśród osób dorosłych powyżej 25 r.ż. z obszaru województwa łódzkiego,
w tym w szczególności mieszkańców gminy miejskiej Pabianice, objętych w projekcie szkoleniami
komputerowymi w okresie wrzesień 2019 – luty 2020.
Efektem wdrożonych zmian będzie podniesienie kompetencji cyfrowych 288 mieszkańców
województwa łódzkiego.
Całkowita wartość projektu wynosi: 148 320,00 zł.
Kwota dofinansowania projektu z UE wynosi: 100% wartości projektu.
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5.8.

Przebudowa ulicy Warszawskiej w Pabianicach na odcinku od „Dużego Skrętu” do granic
miasta wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej oraz oświetlenia

Miasto Pabianice realizuje zadanie „Przebudowa ulicy Warszawskiej w Pabianicach na odcinku
od „Dużego Skrętu” do granic miasta wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej oraz
oświetlenia” współfinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych do 60% wydatków kwalifikowanych.
Na realizację zadania w dniu 4.10.2019 została zawarta Umowa Nr 187/II/2019 pomiędzy
Wojewodą Łódzkim a Miastem Pabianice obejmująca:
− wartość całego zadania 5.991 643,00 zł, w tym
− dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych 3.594.985,00 zł;
− termin realizacji do 30 czerwca 2020 r.
Opis stanu istniejącego:
Ulica Warszawska w Pabianicach jest ulicą gminną posiadającą jedną jezdnię o dwóch pasach
ruchu, wykonanej z nawierzchni bitumicznej. Przedmiotowa ulica jest skomunikowana ulicami
gminnymi: Miłą, Familijną i Nastrojową, a także stanowi istotny odcinek łączący drogę krajową nr 71
z drogą wojewódzką nr 482. Ulica Warszawska na przedmiotowym odcinku jest objęta zbiorową
komunikacją miejską i pozamiejską realizowaną przez połączenia tramwajowe Łódź - Pabianice oraz
połączenia autobusowe.
Cele realizacji projektu:
Poprawa funkcjonalności ul. Warszawskiej poprzez przebudowę obiektu drogowego w celu
dostosowania parametrów geometrycznych drogi do maksymalizacji komfortu jazdy, poprawienia
bezpieczeństwa ruchu, poprzez:
1) przebudowę jezdni do szerokości 6 metrów i dostosowanie jezdni do kategorii obciążenia ruchem
KR3;
2) poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszego poprzez przebudowę przejść dla pieszych;
3) doświetlenie przejść dla pieszych dodatkowymi lampami oświetlenia ulicznego w ich bezpośrednim
sąsiedztwie, dotyczy to lokalizacji przejść przy posesji nr 107 oraz skrzyżowania Warszawska /
Ksawerowska / Widzewska;
4) przebudowę chodnika do szerokości 2 metrów (pierwotnie 1,5m) i wymianę nawierzchni
chodników na nawierzchnię poprawiającą komfort pieszym (kostka betonowa);
5) budowę drogi dla rowerów o szerokości 2 metrów w celu poprawy bezpieczeństwa poprzez
odseparowanie ruchu pojazdów silnikowych od ruchu rowerowego; ruch będzie odbywał się po
stronie wschodniej pasa drogowego;
6) przebudowę dwóch skrzyżowań z ulicami Familijną i Nastrojową.
Realizacja ww. założeń projektowych bezpośrednio wpłynie na poprawę jakości życia
mieszkańców Pabianic i okolicznych gmin, w aspekcie komfortu i bezpieczeństwa podróży. Dzięki
dostosowaniu parametrów drogi do kategorii KR3 zwiększy się również dostępność i atrakcyjność
inwestycyjna terenów zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Źródłem
finansowania planowanej inwestycji będzie budżet Gminy Miejskiej w Pabianicach oraz dofinansowanie
w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
VI.

MIENIE KOMUNALNE
Stan mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2019 r. przedstawia tabela.

Lp.

Podmiot, rodzaj użytkowania

Wartość
inwentarzowa
majątku brutto
w zł
40 390 123
186 391 588

Powierzchnia Wartość gruntu
w ha
w zł

Wartość
inwentarzowa
majątku netto
w zł
80 599 577

1. Wartość mienia zakładów i jednostek

142,5698

1.1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

42,1779

14 305 063

68 906 135

19 969 182

9,3119

2 382 360

2 819 155

772 424

60,1832

15 347 774

77 472 429

38 692 872

1.2. Miejski Zakład Pogrzebowy
1.3. Zarząd Dróg Miejskich

str. 16

1.4. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

30,5342

7 627 443

32 039 811

19 358 444

1.5. Środowiskowy Dom Samopomocy

0,3626

727 484

1 787 719

1 120 269

1.6. Miejskie Centrum Pomocy Społecznej

0,0000

0

2 597 613

491 782

1.7. Schronisko dla Zwierząt

0,0000

0

768 725

194 604

2. Własność Miasta Pabianice, w tym:

249,5080

–

–

–

8,8500

–

–

–

2.1.1. w tym wydzierżawione na cele rolne:

4,5028

–

–

–

2.2. Dzierżawa i najem gruntów inwestycyjnych

14,5880

–

–

–

3,9603

–

–

–

33,8078

–

–

–

5,4042

–

–

–

178,1144

–

–

–

8,7436

–

–

–

9,6713

–

–

–

3.1. Gmina Dobroń - Dobroń Poduchowny

6,1942

–

–

–

3.2. Gmina Pabianice - Szynkielew

1,6594

–

–

–

3.3. Gmina Pabianice - Piątkowisko
3.4. Gmina Pabianice – Hermanów, Bychlew,
Jadwinin
3.5. Gmina Łódź - Łaskowice

0,2967

–

–

–

0,1572

–

–

–

1,3638

–

–

–

Grunty stanowiące własność Miasta Pabianice,
oddane w użytkowanie wieczyste, w tym:

63,8750

–

–

–

4.1. Mieszkalnictwo, handel, usługi, rzemiosło, garaże, przemysł

38,5550

–

–

–

25,3200

–

–

–

–

–

2.1. Grunty rolne o przeznaczeniu rolnym

2.2.1. w tym wydzierżawione na cele rolne:
2.3. Grunty oddane w użytkowanie
(ogrody działkowe, sp. pracy)
2.4. Grunty użytkowane przez Miejski Zakład
Pogrzebowy
2.5. pozostałe grunty w zasobie (parki, wykupy wg
mpzp,
odłogi, planowana strefa, rezerwa pod
mieszkalnictwo
wielorodzinne -MW i zieleń publiczną -ZP)
2.6. Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
3. Zasoby poza terenem Pabianic

4.

4.2. Ogrody działkowe
Razem grunty
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami (2–4)
5. Infrastruktura społeczna
5.1. Przedszkola
5.2. Szkoły
5.3. Żłobek
5.4. Instytucje kultury (MBP, MOK, MMP)
6. Urząd Miejski w Pabianicach
RAZEM (1 – 6)

1)
2)
3)
4)
5)
6)

323,0542

83 716 015

18,6382

13 319 651

47 647 492

16 637 853

5,1004
12,7964
0,7414
0,0000

5 395 673
7 738 777
185 202
0

9 353 210
26 095 871
3 139 273
9 059 138

2 215 539
6 853 868
1 973 217
5 595 229

106,1371

26 611 444

119 420 263

64 514 067

590,3993

164 037 234

353 459 344

161 751 497

W 2019 r.:
na 13 przetargach sprzedano nieruchomości o łącznej powierzchni 12 534 m2 z zasobu gminnego;
nabyto do zasobu gminnego 9 nieruchomości o łącznej powierzchni 3 916 m2;
z zasobu gminnego sprzedanych zostało 97 lokali mieszkalnych (zarówno na rzecz najemców jak
i w drodze przetargu);
w dzierżawie pozostaje 190 908 m2 z zasobu nieruchomości gminnych (obowiązuje 270 umów);
wydano 48 zaświadczeń o numeracji porządkowej;
przekształcenie z mocy prawa, prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – wydano 6330
zaświadczeń o przekształceniu, przygotowano 2930 informacji o wysokości opłaty jednorazowej
i 1503 zaświadczenia o spłacie opłaty z tytułu przekształcenia.
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Udziały Miasta w spółkach z udziałem jednostek samorządu terytorialnego:
1) „EKO-REGION” sp. z o.o. siedziba Bełchatów
– 384 szt. x 5.000 zł = 1.920.000 zł;
2) Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o. Pabianice
– 19.454 szt. x 500 zł = 9.727.000 zł;
3) Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. W Pabianicach – 11.560 szt. x 10.000 zł =115.600.000 zł;
4) Zakład Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Pabianicach
– 3.541 szt. x 10.000 zł = 35.010.000 zł;
5) Pabianickie Centrum Medyczne sp. z o.o.
– 77.820 szt. x 50 zł = 3.891.000,00 zł.
Dochody uzyskane z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania
posiadania
Rodzaj dochodu
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
Trwały zarząd
Użytkowanie wieczyste nieruchomości – opłata roczna,
Dzierżawa i najem lokali
Opłaty za najem lokali mieszkalnych i niemieszkalnych (czynsze-ZGM)
Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
Dochody jednostek organizacyjnych (najem i dzierżawa lokali)
RAZEM

VII.

Dochody uzyskane
w okresie
01.01 – 31.12.2019 r.
6 138 640,99
63 564,90
858 364,02
481 786,29
12 077 170,17
1 912 127,14
353 204,59
21 884 858,10

RYNEK PRACY

Na koniec 2019 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pabianicach zarejestrowanych było 1682
mieszkańców Pabianic (w 2018 r. – 1868), tj. o 10,0% mniej niż w 2018 r. Stopa bezrobocia wynosiła
6,2% (w 2018 r. – 6,9%).
VIII. OŚWIATA, KULTURA I SPORT
W ramach miejskich jednostek organizacyjnych w Pabianicach funkcjonuje:
1) 11 szkół podstawowych;
2) 12 przedszkoli miejskich.
Na terenie miasta działają również placówki oświatowe dla których organem prowadzącym są
podmioty prywatne, ale finansowane z budżetu gminy:
1) 2 szkoły podstawowe;
2) 8 przedszkoli;
3) 2 punkty przedszkolne.
W miejskich szkołach i przedszkolach zatrudnionych jest ponad 650 nauczycieli oraz ok. 350
pracowników administracji i obsługi. Łącznie w pabianickiej oświacie pracuje ponad tysiąc osób.
1. Liczba uczniów w szkołach podstawowych:
Szkoła Podstawowa
Nr 1
Nr 2
Nr 3
Nr 5
Nr 8
Nr 9

Łącznie
364
226
1018
351
241
254
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Nr 13
Nr 14
Nr 15
Nr 16
Nr 17
Razem

407
381
151
376
401
4170

wg. SIO 30 wrzesień 2019 r.

2. Liczba dzieci w przedszkolach:
Przedszkola Miejskie

Liczba dzieci
przyjętych

Nr 2
Nr 3
Nr 4
Nr 5
Nr 6
Nr 8
Nr 11
Nr 12
Nr 13
Nr 14
Nr 15
Nr 16
Razem

103
99
281
166
99
70
200
125
306
143
143
134
1869

wg. SIO 30 wrzesień 2018 r.

8.1.

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w pabianickich szkołach podstawowych w roku 2019

W roku 2019 przeprowadzono sprawdziany umiejętności uczniów organizowane przez Centralną
Komisję Egzaminacyjną. Egzamin ten jest przeprowadzany w klasie III gimnazjum na koniec tego etapu
kształcenia. Egzamin obejmuje 3 części:
1) Część humanistyczna – z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z zakresu języka polskiego;
2) Część matematyczno-przyrodnicza – z zakresu przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia,
fizyka, geografia) oraz z zakresu matematyki;
3) Część z języka obcego nowożytnego – na poziomie podstawowym oraz na poziomie rozszerzonym.
Wyniki egzaminu w poszczególnych placówkach przedstawia wykres.
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8.2.

Wyniki egzaminu klas ósmych w pabianickich szkołach podstawowych w roku 2019

Po raz pierwszy w 2019 roku został przeprowadzony egzamin po klasie ósmej. Składał się
z trzech części: języka polskiego, matematyki i języka angielskiego.
Celem egzaminu było zbadanie poziomu opanowania umiejętności określonych w standardach
wymagań. Wyniki egzaminu w poszczególnych placówkach przedstawia wykres.

8.3.

Awans zawodowy nauczycieli

Nadrzędny cel edukacji , jakim jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju ucznia może być
osiągnięty tylko przez nauczycieli o wysokich kwalifikacjach, dobrze przygotowanych i uposażonych.
Miarą pozycji zawodowej nauczyciela są kolejne stopnie awansu – stażysta, kontraktowy, mianowany ,
dyplomowany. W gestii Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu znajduje się organizacja egzaminów na
nauczyciela mianowanego. Przewodniczącym komisji oceniającej jest także przedstawiciel Wydziału.
Komisja sprawdza umiejętność m.in. organizacji i doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela, ewaluacji
podejmowanych przezeń działań, a także oceniania ich skuteczności, dokonywania stosownych korekt
w tych działaniach; umiejętność
uwzględniania potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki
środowiska lokalnego oraz umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informatycznej
i komunikacyjnej; umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi oświaty, pomocy społecznej lub
postępowania w sprawach nieletnich. Jesteśmy zdania, że wszechstronny rozwój ucznia może zapewnić
tylko wysoko wykwalifikowany, skuteczny, nastawiony na osiągania jak najwyższych wyników nauczania
i świadomy swoich obowiązków nauczyciel.
W 2019 r. do postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela
mianowanego przystąpiło łącznie 15 nauczycieli, w tym 9 nauczycieli do egzaminu przystąpiło
w czerwcu, a 6 nauczycieli egzamin zdawało w grudniu. Odpowiednio, w celu przeprowadzenia
egzaminów na awans zawodowy nauczyciela mianowanego zostały powołane zarządzeniem Prezydenta
Miasta Pabianic komisje egzaminacyjne. Wszyscy nauczyciele, którzy przystąpili do egzaminu zdali go
pozytywnie uzyskując kolejny stopień awansu zawodowego – nauczyciela mianowanego oraz otrzymali
zaświadczenie o zdaniu egzaminu i akt nadania stopnia awansu.
8.4.

Nauczanie indywidualne

Nauczanie indywidualne jest systemem nauczania, w którym uczeń realizuje materiał nauczania
w formie indywidualnej w domu lub w szkole. O przyznaniu indywidualnego nauczania decyduje
dyrektor placówki w oparciu o orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej na wniosek rodzica.
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Organ prowadzący uzgadnia liczbę godzin nauczania indywidualnego. W naszych placówkach z tej formy
nauczania korzysta kilkadziesiąt osób. Nauczanie indywidualne stosuje się wtedy, gdy stan zdrowia niepełnosprawność fizyczna, psychiczna czy umysłowa uniemożliwia uczęszczanie na zajęcia. Są
wówczas potrzebne specjalistyczne oddziaływania dydaktyczne, wychowawcze i rewalidacyjne.
Nauczanie indywidualne jest przykładem troski o równy dostęp do edukacji.
8.5.

Refundacja kosztów dowozu dzieci z niepełnosprawnością do szkół

Pomoc dla dzieci z niepełnosprawnością wyraża się także w formie zwrotu kosztu dowozu do
szkół. W 2019 roku z pomocy tej skorzystało 49 rodzin. Dzieci z niepełnosprawnością uczęszczają do
szkół położonych w znacznej odległości od miejsca zamieszkania, często poza Pabianicami, wymagają
więc dowożenia prywatnymi środkami transportu. Dzięki odpowiednim regulacjom prawnym rodzice
i opiekunowie dzieci mogą liczyć na refundację poniesionych kosztów.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, obowiązkiem gminy jest:
1) zapewnienie uczniom z niepełnosprawnością, których kształcenie i wychowanie odbywają się na
podstawie art. 127, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły
podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także do najbliższej szkoły
ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy
21 rok życia;
2) zapewnienie dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim
bezpłatnego transportu i opieki na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze do 25 roku życia,
a z niepełnosprawnościami sprzężonymi do 24 roku życia;
3) zwrot kosztów przejazdu ucznia oraz jego opiekuna, jeżeli dowożenie i opiekę nad uczniem
zapewniają rodzice/opiekunowie. Obowiązek ten jest realizowany na zasadach określonych
w drodze umowy zawartej pomiędzy prezydentem miasta i rodzicami/opiekunami.
W celu zawarcia umowy, rodzice/opiekunowie składają do Prezydenta Miasta podanie
o refundację kosztów lub o dowóz dziecka, a także skierowanie do kształcenia specjalnego, wydane
przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, orzeczenie o niepełnosprawności, informację o środku
komunikacji, jakim jest dowożone dziecko. Na podstawie zebranych danych zostaje sporządzony projekt
umowy, który konsultowany jest z zainteresowanym rodzicem, radcą prawnym oraz skarbnikiem miasta.
W roku 2019 realizowane były następujące umowy na refundację kosztów dowozu (40 dzieci
transportem własnym, 12 dzieci przez wytypowanego przewoźnika):
1) 5 dzieci do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pabianicach;
2) 4 dzieci do Szkoły Podstawowej nr 9 w Pabianicach;
3) 19 dzieci do Zespołu Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach;
4) 1 dziecko do Przedszkola E-Maluch w Łodzi;
5) 1 dziecko do Przedszkola Verte w Łodzi;
6) 3 dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łasku ul. Mickiewicza 6;
7) 1 dziecko do Szkoły Podstawowej Nr 67 w Łodzi;
8) 2 dzieci do Szkoły Podstawowej Fundacji „Jaś i Małgosia” w Łodzi;
9) 3 dzieci do Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 128 w Łodzi;
10) 2 dzieci do Zespołu Szkół Nr 2 w Pabianicach;
11) 1 dziecko do XLIII LO w Łodzi;
12) 1 dziecko do Zespołu Szkół Specjalnych Nr 2 w Łodzi;
13) 2 dzieci do SOSW Nr 3 w Łodzi;
14) 1 dziecko do Szkoły Podstawowej z ASPI-racjami w Łodzi;
15) 2 dzieci do SOSW w Łodzi;
16) 1 dziecko do SP ŁSE w Łodzi.
Na realizację tych umów w roku 2019 wydano 147 879,56 zł (w 2018 – 119 444,16 zł).
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8.6.

Stypendia i zasiłki szkolne

Stypendia szkolne to pomoc materialna o charakterze socjalnym. W mieście jest wiele rodzin
mających trudną sytuację finansową. Tymczasem nauka szkolna łączy się w sposób nieuchronny
z szeregiem koniecznych wydatków. Ważną formą pomocy są także zasiłki szkolne dla uczniów
znajdujących się w trudnej sytuacji losowej, spowodowanej często nieprzewidzianymi wydarzeniami
i okolicznościami. Wypłata stypendium następuje dwa razy w roku szkolnym na podstawie jednej decyzji
dla każdego wnioskodawcy.
Zgodnie z Ustawą o systemie oświaty oraz o finansowaniu zadań oświatowych uczniom
przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel: w budżetu państwa
oraz z budżetu gminy. Art. 70 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
przewiduje, że dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym, o których mowa
w art. 90c ust. 2 ustawy o systemie oświaty, gmina otrzymuje dotacje z budżetu państwa w zależności od
wskaźnika dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie (Gg). W Pabianicach wskaźnik Gg
jest wyższy niż 75% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin, w związku z tym gmina
otrzymuje dotację w wysokości 80% kwoty wypłaconych świadczeń. Pomoc przysługuje uczniom szkół
publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych oraz
słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia oraz
wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych do czasu
ukończenia realizacji obowiązku nauki. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia
ubiegającego się o stypendium wynosi 528 zł (ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).
Stypendium nie może być niższe miesięcznie niż 80% (tj. 99,20 zł) oraz przekraczać 200% (tj.248 zł)
kwoty, o której mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się w trudnej sytuacji losowej,
wysokość zasiłku nie może jednorazowo przekroczyć pięciokrotności kwoty, o której mowa w Ustawie
z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Obecnie zasiłek wynosi 450 zł.

Rozliczenie stypendium i zasiłków szkolnych wypłaconych w roku 2019:
Lp.

Rodzaj świadczenia

1 stypendia szkolne – 10 miesięcy
2 zasiłki szkolne
Łącznie:
8.7.

Ilość
Wartość
Kwota
przyznanych przyznanych
wypłacona
świadczeń
świadczeń
310
261 072,00 253 416,64
11
4 950,00
4 950,00
321
266 022,00 258 366,64

Wskaźnik %
97,1
100
97,1

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

W 2019 roku realizowane było zadanie dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia
młodocianych pracowników w formie pomocy de minimis, wynikające z art. 122 ust. 6 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r.
w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania. Pracodawcy, którzy zawarli
z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego oraz spełnili wymogi
wynikające z przepisów, składali wnioski o dofinansowanie. Na podstawie otrzymanych wniosków
w 2019 roku wydano 21 decyzji na łączną kwotę dofinansowania 94 088,54 zł.
8.8.

Pozostała działalność w zakresie oświaty

Na oświatę i wychowanie (Dział 801) oraz edukacyjną opiekę wychowawczą (Dział 854) Miasto
wydatkowało w 2018 roku kwotę ogółem 77.168.065,03 zł.
Struktura wydatków w poszczególnych rozdziałach kształtowała się następująco:
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Dział Rozdział
801
80101
80104
80106
80110
80113
80146
80148

Wyszczególnienie

Wykonanie 2018
79 830 481,46
40 254 071,99
24 345 276,68
100 076,48
3 286 971,55
147 879,56
253 843,14
7 496 853,66

Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Przedszkola
Inne formy wychowania przedszkolnego
Gimnazja
Dowożenie uczniów do szkół
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Stołówki szkolne i przedszkolne ogółem
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji
nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji
nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach
podstawowych

1 709 539,90

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji
nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach

294 686,95

80152
80153

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do
podręczników

359 491,22

80195

Pozostała działalność

632 276,31

85401
85404
85415

Edukacyjna opieka wychowawcza
Świetlice szkolne
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Pomoc materialna dla uczniów

80149
80150

854

2 448 509,05

3 736 302,43
3 173 886,96
291 600,00
270 815,47

Miasto Pabianice realizowało również zadanie związane z finansowaniem niepublicznych
placówek wychowania przedszkolnego, szkół oraz publicznych placówek wychowania przedszkolnego
prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z ustawą
z dnia 27 października o finansowaniu zadań oświatowych. W roku 2019 dotację otrzymały następujące
podmioty: Prywatne Gimnazjum „Heureka”, Gimnazjum im. św. Wincentego a Paulo, Szkoła
Podstawowa im. św. Wincentego a Paulo, Szkoła Podstawowa „OPTIMA”, Przedszkole nr 10
Zgromadzenia Córek Bożej Miłości, Przedszkole Niepubliczne „Czarodziejska Akademia”, Niepubliczne
Przedszkole „Tygrysek”, Niepubliczne Przedszkole „Kłapciatek”, Przedszkole Niepubliczne „Akademia
Uśmiechu 2”, Niepubliczne Przedszkole „u Lolka” Punkt Przedszkolny „DOMINO”.
Wydatki wszystkich szkół podstawowych (w tym klas gimnazjalnych) z terenu Miasta Pabianice
w 2019 r. kształtowały się następująco:
Treść

Rok 2019

Wydatki na szkoły podstawowe i gimnazja

50 132 498,42

Subwencja oświatowa (metryczka)

35 706 919,00
4 680 865,18

w tym zadania pozaszkolne
Subwencja na szkoły (metryczka)
Rezerwa subwencji oświatowej

31 026 053,82
116 727,00
31 142 780,82

Razem subwencja na szkoły

566 653,15

Środki miasta na szkoły
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Udział miasta w wydatkach szkół ogółem

18 423 064,45

Liczba uczniów (SP, gimn. i niepubliczne)

37%

Wydatki ogółem na 1 ucznia w roku

4 681

Placówki oświatowe na realizację projektów z programu „Edukacja Ekologiczna w szkołach
i przedszkolach w roku szkolnym 2018/2019 pozyskały z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska
o Gospodarki Wodnej w Łodzi kwotę 177 521,83 zł, w tym:
− przedszkola miejskie – 52 001,12,
− szkoły podstawowe – 125 520,71.
W ramach tej dotacji zorganizowano dla dzieci konkursy, wycieczki, zakupiono pomoce
dydaktyczne o tematyce ekologicznej.
Miasto Pabianice realizowało zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące
wyposażenia publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjalnych w podręczniki, materiały
edukacyjne i ćwiczeniowe. W 2019 r. Miasto wydatkowało z dotacji celowej na to zadanie kwotę
359.614,97 zł. Z programu skorzystało 4314 uczniów.
Miasto Pabianice było realizatorem Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. „Wyprawka szkolna”, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczegółowych warunków udzielania
pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.
Pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników objęci byli uczniowie słabowidzący,
niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem w tym
z zespołem Aspergera, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym
oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z tych
niepełnosprawności była niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego, - uczęszczający w roku szkolnym 2019/2020 do szkół ponadpodstawowych.
Z dofinansowania skorzystało ogółem 52 uczniów z pabianickich szkół ponadpodstawowych
w łącznej kwocie 12.448,83 zł.
8.9.

Projekty edukacyjne w ramach programów ministerialnych

1.

Miasto Pabianice otrzymało dofinansowanie na realizację projektu pt. „Nowoczesna szkoła – lepszy
rozwój dziecka – wsparcie efektywności nauczania w Szkole Podstawowej nr 1 i w Szkole
Podstawowej 8 w Pabianicach” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Projekt jest realizowany w okresie od 01.12.2018 do 31.08.2020.
Łączna wartość projektu to 706.078 zł, dofinansowanie 649.848, wkład własny (utrzymanie sal)
53.012 zł.
W ramach projektu będą kupione pomoce dydaktyczne dla szkół (m.in. komputery i tablice
multimedialne) oraz specjalistyczny sprzęt do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi i z niepełnosprawnościami. W Szkole Podstawowej nr 1 i w Szkole Podstawowej nr 8
w Pabianicach (obie są szkołami integracyjnymi) powstaną sale sensoryczne i korekcyjne, z których
będą mogły korzystać także dzieci z niepełnosprawnościami i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
uczęszczające do innych placówek. Przewidziano ponadto dodatkowe zajęcia terapeutyczne
i rewalidacyjne dla uczniów, a także specjalistyczne kursy i studia podyplomowe dla nauczycieli
z zakresu pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

2.

Miasto Pabianice uczestniczyło w roku 2019 w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa
realizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. W ramach tego programu Szkoła
Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 3, Szkoła Podstawowa nr 13, Szkoła Podstawowa nr 15
oraz Szkoła Podstawowa nr 16 w Pabianicach, których wnioski zostały pozytywnie zaopiniowane
spośród wszystkich złożonych do Wojewody Łódzkiego, wzbogaciły ofertę biblioteki szkolnej
i zakupiły książki na łączną kwotę 65.016,41 zł (z czego 52.000,00 zł pochodziło z otrzymanej dotacji,
a 13.016,41 zł stanowiło wkład własny placówek) w następującym wyszczególnieniu, zgodnie ze
złożonymi i rozliczonymi wnioskami:
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1)
2)
3)
4)
5)

SP nr 1: dofinansowanie: 12.000,00 zł; wkład własny: 3.000,00 zł;
SP nr 3: dofinansowanie: 12.000,00 zł; wkład własny: 3.000,00 zł;
SP nr 13: dofinansowanie: 12.000,00 zł; wkład własny: 3.008,31 zł;
SP nr 15: dofinansowanie: 4.000,00 zł; wkład własny: 1.008,10 zł;
SP nr 16: dofinansowanie: 12.000,00 zł; wkład własny: 3.000,00 zł.

3.

Miasto Pabianice uczestniczyło po raz ostatni w roku 2019 w rządowym programie rozwijania
szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjnokomunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” – realizowanym przez Ministerstwo
Edukacji Narodowej. W ramach programu Szkoła Podstawowa nr 8, Szkoła Podstawowa nr 9 oraz
Szkoła Podstawowa nr 16 w Pabianicach, których wnioski zostały pozytywnie zaopiniowane spośród
wszystkich złożonych do Wojewody Łódzkiego, wzbogaciły się w kolejny sprzęt multimedialny na
łączną kwotę 52.500,00 zł (17.500,00 zł na każdą z ww. placówek), z czego 42.000,00 zł pochodziło
z otrzymanej dotacji (po 14.000,00 zł na jedną placówkę), a 10.500,00 zł stanowiło wkład własny
placówek (po 3.500,00 zł z jednej placówki).

4.

Miasto Pabianice jest beneficjentem projektu pt. „Podniesienie kompetencji cyfrowych
mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego”, współfinansowanego z Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa,
Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.
Operatorem projektu jest Fundacja Promocji Gmin Polskich.
Celem projektu jest podniesienie poziomu podstawowych kompetencji cyfrowych niezbędnych do
skutecznego korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych w celach zawodowych,
edukacyjnych i rekreacyjnych wśród osób dorosłych powyżej 25 r.ż. z obszaru województwa
łódzkiego, w tym w szczególności mieszkańców gminy miejskiej Pabianice, objętych w projekcie
szkoleniami komputerowymi w okresie wrzesień 2019 – luty 2020.
Efektem wdrożonych zmian będzie podniesienie kompetencji cyfrowych 288 mieszkańców
województwa łódzkiego.
Całkowita wartość projektu wynosi: 148 320,00 zł
Kwota dofinansowania projektu z UE wynosi: 100% wartości projektu
Kwota wydatkowana w 2019 r. to 106 492,66 zł.
Zakupiono 24 laptopy, które po zakończeniu projektu zostaną przekazane do pabianickich szkół,
zrealizowano szkolenia dla 144 mieszkańców Pabianic. Dokończenie realizacji projektu w 2020 r.
8.10. Wydatki na sport w 2019 (dotacje dla klubów sportowych oraz stypendia i nagrody
sportowe)

W roku 2019 w budżecie miasta uchwalona została kwota 827.800,00 zł z przeznaczeniem na
dotacje dla klubów sportowych. Środki te zostały rozdysponowane i przekazane klubom sportowym na
podstawie uchwały nr XXIV/287/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie
określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miejską Pabianice.
Środki zostały rozdysponowane w ramach dwóch naborów:
1) I nabór wniosków na kwotę 277.800,00 zł:
W drodze naboru 4 kluby sportowe złożyły 4 wnioski na zadanie w naborze:
„Użytkowanie bazy sportowej na potrzeby szkolenia sportowego i organizacji zawodów sportowych
przez pabianickie kluby sportowe posiadające i utrzymujące własne obiekty sportowe”.
Zgodnie ze złożonymi wnioskami dotacje otrzymały 4 kluby.
Podpisano 4 umowy o dotację na realizację zadania.
2) II nabór wniosków na kwotę 550.000,00 zł:
W drodze naboru 19 klubów sportowych złożyło 26 wniosków na zadanie
w naborze: „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w poszczególnych dyscyplinach sportu w pabianickich
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klubach sportowych oraz organizacja zawodów sportowych lub uczestnictwo w zawodach sportowych
i rozgrywkach ligowych pabianickich klubów sportowych”.
Zgodnie ze złożonymi wnioskami dotacje otrzymało 19 klubów, a 26 wniosków otrzymało
wsparcie.
Podpisano 26 umów o dotację na realizację poszczególnych zadań.
3) Stypendia i nagrody sportowe:
W roku 2019 w budżecie miasta została zabezpieczona kwota 140.000,00 zł z przeznaczeniem na
stypendia i nagrody sportowe dla osób fizycznych osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie
sportowym oraz nagrody dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie
wyniki we współzawodnictwie sportowym.
Środki te zostały rozdysponowane i przekazane na podstawie uchwały nr VII/64/15 Rady
Miejskiej w Pabianicach z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie stypendiów i nagród sportowych dla osób
fizycznych osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym oraz nagród dla trenerów
prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym.
Stypendia sportowe przyznano 19 zawodnikom w wysokości od 200 do 1000 zł miesięcznie,
wypłacane za każdy miesiąc z wyrównaniem od początku 2019 roku.
Jednorazowe nagrody sportowe przyznano:
1) 54 zawodnikom (w wysokości od 500 do 1000 zł);
2) 20 trenerom (w wysokości od 500 do 1500 zł).
Na ww. stypendia i nagrody przeznaczono całą kwotę 138.600 zł. Wypłaty nagród i pierwszych
transz stypendiów (za okres styczeń – maj) nastąpiły w maju 2019 r.
Pozostałe stypendia wypłacane były co miesiąc do końca 2019 roku. Dwóm zawodnikom wstrzymano
stypendia ze względu odejście ze swojego klubu.
8.11. Obiekty sportowe i rekreacyjne
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji jest jednostką budżetową realizującą zadania w zakresie
kultury fizycznej: wychowania fizycznego, sportu, rekreacji, rehabilitacji ruchowej, w szczególności:
1) utrzymanie i udostępnienie bazy sportowo-rekreacyjnej;
2) rozwijanie usług w zakresie sportu, rekreacji i rehabilitacji ruchowej;
3) współpraca ze szkołami w zakresie wychowywania fizycznego i Uczniowskimi Klubami
Sportowymi;
4) współpraca z klubami sportowymi;
5) prowadzenie wypożyczalni sprzętu sportowego i turystycznego.
W skład kompleksu wchodzą nw. obiekty:
1) „Lewityn” ul. Bugaj 110;
2) „Włókniarz” ul. Grota Roweckiego 3.
A. Obiekt „LEWITYN”
• powierzchnia całkowita obiektu: 17 hektarów,
• powierzchnia wody (dwa stawy + osadnik): 4 hektary.
Na terenie ośrodka Lewityn usytuowana są następujące obiekty sportowo- rekreacyjne:
1) ścieżka piesza – rowerowa z rondem o szerokości około 5m, długości 1260m;
2) plac street Workout – o powierzchni około 150 m² z podłożem piaskowym;
3) siłownia zewnętrzna – o powierzchni około 400 m² z podłożem kostkowym;
4) plac zabaw dla dzieci – o powierzchni około 800 m ² na podłożu naturalnym;
5) boisko do beach soccera – o powierzchni około 700m² na podłożu piaskowym;
6) boisko do siatkówki plażowej – o powierzchni około 700 m² na podłożu piaskowym;
7) punkt gastronomiczny (ogródek piwny) – o powierzchni około 400 m²;
8) tarasy widokowe (w budowie) – o powierzchni 1300 m²;
9) wodny plac zabaw (w budowie) – o powierzchni zabudowy wodnej 200m² z tarasem widokowo –
gastronomicznym 1200 m², budynkiem technicznym 30 m² i terenami zielonymi 300-400 m²;
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10) park linowy (w budowie) – o powierzchni 1500 m²;
11) pumptrack – o powierzchni 2780 m ² (długość toru 243 m);
12) wypożyczalnia sprzętu wodnego (rowery wodne, kajaki);
13) w sezonie letnim można korzystać z kąpieliska wyznaczonego na lustrze wody o wymiarach
70mx25m oraz plaży piaszczystej o powierzchni około 2000 m²;
14) kompleks 4 kortów tenisowym ziemnych wraz ze ścianką treningową o nawierzchni ceglanej
wraz z trybuną na około 200 osób o powierzchni około 3000 m²;
15) Wszystko wyżej wymienione atrakcje usytuowane są wśród zieleni i drzew, który powierzchnia
stanowi około 70 % powierzchni gruntu tj. około 7 hektarów.
B. Obiekt „WŁÓKNIARZ”
• powierzchnia całkowita: 13,829 hektara.
Na terenie ośrodka Włókniarz usytuowana są następujące obiekty sportowo-rekreacyjne:
1) boisko piłkarskie główne o powierzchni murawy 105m x 65m z bieżnią lekkoatletyczną,
z trybunami na około 1500 osób;
2) boisko piłkarskie treningowe oświetlone o powierzchni 100m x 60m;
3) boisko piłkarskie treningowe o powierzchni 100m x 60 m;
4) kompleks 4 kortów tenisowym ziemnych wraz ze ścianką treningową o nawierzchni ceglanej
wraz z trybuną na około 150 osób o powierzchni około 2000 m²;
5) plac zabaw dla dzieci o powierzchni około 60 m²;
Ponadto, na terenie miasta przy miejskich placówkach oświatowych działają:
boisko "Orlik" przy SP nr 3 (boisko sztuczna trawa, boisko poliuretan, boiska plażowe);
boiska wielofunkcyjne (poliuretanowe) przy SP nr 14 i SP nr 16;
1 boisko wielofunkcyjne (sztuczna trawa) przy SP nr 1;
boiska wielofunkcyjne (nawierzchnia - tworzywo sztuczne) przy SP nr 8 i SP nr 17 – powstałe
z budżetu obywatelskiego Miasta Pabianice.

1)
2)
3)
4)

W 2019 r. ze środków własnych MOSiR zostały wykonane następujące inwestycje:
1) Dokończenie iluminacji świetlnej mostu na Lewitynie – 13.270,79 zł;
2) Budowla przelewowo – spustowa oczyszczająca pierwszy staw na obiekcie „Lewityn” –
63.267,35 zł;
3) Montaż oświetlenia bocznego boiska na obiekcie „Włókniarz” – 70.000 zł.
8.12. Działalność instytucji kultury
1.

Miejski Ośrodek Kultury

Miejski Ośrodek Kultury im. Zbigniewa Herberta w Pabianicach, posiada własny budynek z nowo
wyremontowaną, klimatyzowana salą widowiskową na 272 widzów, wraz ze sceną, nagłośnieniem
i oświetleniem. W ośrodku funkcjonuje również telewizja ProMok posiadająca koncesję na nadawanie
programów telewizyjnych o charakterze lokalnym. W 2019 roku produkowano i nadawano
7 programów:
a) „Wiadomości Infoflesz”
b) „Puls Miasta”
c) „Drogowskaz Kulturalny”
d) „Z powiatu”
e) „Scena MOK”
f) „Galerie Pabianic”
g) „Na jeden temat”
Miejski Ośrodek Kultury stanowi również bazę dla działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Miejski Ośrodek Kultury pozyskał również dodatkową bazę do prowadzenia zajęć, na zasadzie
wynajmu z zasobów miasta o powierzchni 100 m kw.
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Dane dotyczące organizacji, wydarzeń kulturalnych i udziału w zajęciach w 2019 r. ilustruje
tabela:
Ilość pracowni specjalistycznych
Ilość warsztatów art.-edukacyjnych
Ilość wydarzeń artystycznych w tym:
o charakterze ponadlokalnym
seansów filmowych
wystaw
festiwali
koncertów plenerowych
koncertów
widowisk teatralnych
Ilość grup/sekcji w tym:
teatralnych
muzyczno-instrumentalnych
wokalne i chór
taneczne
fotograficzne i film
plastyczno-techniczne
edukacyjne

9
22
133
21
4
4
3
5
24
23
39
5
11
4
10
1
5
3

Pozostałe dane:
1) Ogólna frekwencja wydarzeń kulturalnych i artystycznych bez imprez plenerowych
i współorganizacji: 11693;
2) Ilość uczestników imprez kulturalnych organizowanych na zasadzie wynajmu: 3200;
3) Udział w konkursach: 460;
4) Ilość stałych uczestników zajęć w sekcjach: 549;
5) Uniwersytet Trzeciego Wieku: 320.
6) Miejski Ośrodek Kultury był organizatorem wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie letnim i
zimowym dla 197 uczestników.
7) W ramach działalności ośrodka odbyło się we współorganizacji 55 wydarzeń.
8) Odbyło się 31 płatnych wynajmów sali za ogólną kwotę: 27 886,68 zł.
Pozyskano środki zewnętrzne na projekty miękkie w dwóch projektach edukacji kulturalnej.
2. Miejska Biblioteka Publiczna
Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Lorentowicza w Pabianicach pełniąca obowiązki biblioteki
powiatowej na dzień 31.12.2019 posiada:
1) 155 484 książki;
2) 28 czasopisma oprawne;
3) 67 tytułów czasopism bieżących, w tym 9 z darów, 48 tytułów jest prenumerowanych;
4) 3 dokumenty kartograficzne;
5) 3 dokumenty graficzne;
6) 2900 zbiorów audiowizualnych, w tym 2151 audiobooki;
7) 6 zbiorów elektronicznych;
8) opłacony dostęp do 31 książek elektronicznych w ramach Konsorcjum Bibliotek przy WBP
w Łodzi.
Łącznie stan zbiorów MBP na 31.12.2019 wynosił 158 596 jednostek inwentarzowych.
W 2019 r. stan księgozbiorów bibliotek publicznych Pabianic w przeliczeniu na liczbę
mieszkańców wynosił - 2,52 wol. na 1 mieszkańca (w 2018 r. 2,43 wol.).
Liczba wypożyczeń zbiorów 277 102 jedn. inw. (w 2018 r. – 261.738 jedn. inw.).
Odwiedzin w wypożyczalniach miejskich było 116 840 (w 2018 r. – 109.219).
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Liczba aktywnych czytelników 10 182 osób (w 2018 r. – 9908 osób).
Dodatkowo liczba organizowanych wydarzeń kulturalno-oświatowych to 1032, z frekwencją
10 542 osób.
Wszystkie pięć filii biblioteki zapewnia swoim użytkownikom dostęp do Internetu i urządzeń
wielofunkcyjnych na 15 stanowiskach komputerowych.
Wszystkie zbiory na bieżąco w 100 % opracowane są zgodnie z zasadami bibliotecznymi oraz
udostępniane poprzez elektroniczny system biblioteczny w katalogu bibliotecznym online przy pomocy
Deskryptorów Biblioteki Narodowej.
3. Muzeum Miasta Pabianic
W 2019 r. z oferty Muzeum Miasta Pabianic skorzystało 10 089 osób. Frekwencja nie uwzględnia
działań plenerowych placówki.
Muzeum w 2019 r. prowadziło różnorodne działania kulturalne. Wśród nich na uwagę zasługują:
1) Noc Muzeów. Cykliczna impreza, w której uczestniczyło 920 osób. Tegoroczny program skupiał
się wokół trzech wystaw: „Szepty przyrody” (spotkanie z autorem zdjęć, p. Grzegorzem
Bobrowiczem, w plenerze pokaz filmów i diaporam tego artysty); „Świat toruńskiego piernika”
(warsztaty pieczenia pierników „Ho na ciacho” wraz z oprowadzeniem kuratorskim po wystawie);
„Afryka. Tradycje i kultury” (możliwość rozmowy z kuratorem wystawy oraz gra muzealna pt.
„Pożegnanie z Afryką”). Ponadto w sali kominkowej renesansowego dworu odbył się koncert
Janusza Yaniny Iwańskiego i Zuzanny Iwańskiej.
2) Europejskie Dni Dziedzictwa. Zorganizowane po raz szósty przez Muzeum Miasta Pabianic
w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 2019 r., których hasło ustalone przez Narodowy Instytut
Dziedzictwa na ten rok brzmiało: „Polskie sploty”.
3) Wystawy czasowe. Realizacja 7 nowych wystaw czasowych (oraz kontynuacja 1) o różnorodnej
tematyce i formie wraz z programem towarzyszącym.
4) Edukacja muzealna. Zajęcia muzealne realizowane w ciągu roku oraz specjalne programy na
ferie, Dzień Dziecka i wakacje. W sumie odbyło się 265 spotkań w których dzieci i młodzieży
uczestniczyło 5113 osób.
5) Koncerty z cyklu „Muzyka w zacnym dworze”. Cykl koncertów we współpracy z Państwową
Szkołą Muzyczną w Pabianicach. Odbyło się 6 koncertów, w których uczestniczyło 480 osób.
6) Udostępnianie pomieszczeń na różnorodne działania kulturalne. Do znaczących należą
wydarzenia Pabianady towarzyszące Międzynarodowemu Festiwalowi „Muzyka Świata”.
Interesujące wydarzenia dla Pabianiczan realizowały przy naszej pomocy: Towarzystwo
Miłośników Dziejów Pabianic, Towarzystwo Muzyczne im. Karola Nicze, Powiatowy Ośrodek
Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego.
7) Wydawnictwa muzeum. Udostępnienie na stronie www.muzeum.pabianice.pl książki w wersji
pdf „Ofiary Zbrodni Katyńskiej z Pabianic”.
IX.

SYTUACJA SPOŁECZNA
9.1.

POMOC SPOŁECZNA

1. Liczba osób i rodzin, które skorzystały ze świadczeń z zakresu pomocy społecznej z podziałem na
świadczenia w ramach zadań własnych i zadań zleconych
Zadania zlecone gminie
Pomoc społeczna:
Formy pomocy

Liczba osób,
którym przyznano
decyzją świadczenia

Liczba rodzin

3

x

Wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu
sprawowania opieki przyznane przez sąd
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1) Świadczenia rodzinne:
Rodzaj świadczenia
1.1. Zasiłek rodzinny, w tym:
Dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:
1.1.1. wychowywania dziecka w rodzinie
wielodzietnej
1.1.2. urodzenia dziecka
1.1.3. opieki nad dzieckiem w okresie
korzystania z urlopu wychowawczego
1.1.4. samotnego wychowywania dziecka
1.1.5. kształcenia i rehabilitacji dziecka
1.1.6. rozpoczęcia roku szkolnego lub
rocznego przygotowania
przedszkolnego
1.1.7. podjęcia przez dziecko nauki w szkole
poza miejscem zamieszkania
1.2. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia
się dziecka (tzw. „becikowe”)

Liczba osób, na które
wypłacono świadczenie
2340
-

Liczba rodzin, które
skorzystały ze świadczeń
1490
-

284

210

223

223

145

145

234
295

153
236

1683

1180

93

78

354

354

Liczba osób, na które
wypłacono świadczenie

Liczba rodzin, które
skorzystały ze świadczeń

2) Świadczenia opiekuńcze:
Rodzaj świadczenia
2.1. Zasiłek pielęgnacyjny

1 384

1 371

2.2. Świadczenie pielęgnacyjne

238

238

2.3. Specjalny zasiłek opiekuńczy

55

55

2.4. Zasiłek dla opiekuna

13

13

2.5. Składka od świadczenia pielęgnacyjnego i
specjalnego zasiłku opiekuńczego
na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

212

212

2.6. Składka od świadczenia pielęgnacyjnego i
specjalnego zasiłku opiekuńczego
na ubezpieczenie zdrowotne

168

168

2.7. Składka od zasiłku dla opiekuna na
ubezpieczenie emerytalne i rentowe

6

6

2.8. Składka od zasiłku dla opiekuna na
ubezpieczenie zdrowotne

6

6

Rodzaj świadczenia

Liczba osób, na które
wypłacono świadczenie

Liczba rodzin, które
skorzystały ze świadczeń

3. Świadczenie „Za życiem”

5

5

4. Świadczenie rodzicielskie

160

160

5. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

559

376

6 229

–*

6. Świadczenie „Dobry start”

7. Świadczenie wychowawcze „Rodzina 500+’’
9744
* We wniosku o świadczenie „Dobry start” nie jest podawany pełny skład rodziny.
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–*

Działania wobec dłużników alimentacyjnych:
➢ liczba dłużników alimentacyjnych, dla których MCPS Pabianice jest organem właściwym dłużnika 724,
➢ poinformowano Powiatowy Urząd Pracy o potrzebie aktywacji zawodowej – 11 osób,
➢ złożono wnioski do Prokuratury Rejonowej o ściganie za przestępstwo - 51 osób,
➢ skierowano wnioski do Starostwa Powiatowego o zatrzymanie prawa jazdy - 17 osób,
➢ doprowadzono do wzrostu ściągalności należności - w 9 przypadkach,
➢ zwrot prawa jazdy - 9 osób,
➢ przekazano komornikowi informacje z wywiadów alimentacyjnych (wpływ na egzekucję) - 88 osób,
➢ zobowiązano do zarejestrowania w Powiatowym Urzędzie Pracy - 4 osoby.
Zadania własne gminy
Formy pomocy
Zasiłki stałe
Zasiłki okresowe
Posiłek
w tym dla dzieci
Usługi opiekuńcze
Zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych
w wyniku zdarzenia losowego
Sprawienie pogrzebu
Inne zasiłki celowe i w naturze ogółem
w tym zasiłki specjalne celowe
Poradnictwo specjalistyczne (prawne, psychologiczne, rodzinne)
Interwencja kryzysowa
Praca socjalna
Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy
społecznej

Liczba osób, którym przyznano
decyzją świadczenia
358
530
521
371
259

Liczba rodzin
355
523
354
224
257

1

1

X
764
363

5
756
359

X

129

X
X

2
1 512

181

181

2. Liczba osób długotrwale korzystających ze świadczeń
W zakresie pomocy społecznej liczba osób długotrwale korzystających ze świadczeń wynosiła 845.
3. Główne przyczyny udzielania świadczeń
Powód trudnej sytuacji życiowej

Liczba rodzin

Ubóstwo
Bezdomność
Potrzeba ochrony macierzyństwa
w tym wielodzietność
Bezrobocie
Niepełnosprawność
Długotrwała lub ciężka choroba
Bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa
domowego - ogółem
w tym: rodziny niepełne
rodziny wielodzietne

544
38
136
57
459
479
842
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302
138
37

Przemoc w rodzinie
Alkoholizm
Narkomania
Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
Zdarzenie losowe

2
25
7
15
2

4. Liczba miejsc w domach pomocy społecznej oraz ośrodkach wsparcia
Wyszczególnienie

Liczba jednostek

Liczba miejsc

Mieszkania chronione

1

9

Jadłodajnie

1

90

Schroniska dla bezdomnych

1

30

Dzienny Ośrodek Adaptacyjny dla Osób Niepełnosprawnych

1

30

Placówka Wsparcia Dziennego "Junior"

1

45

Centrum Seniora

1

60

Środowiskowe domy samopomocy

1

60

5. Liczba osób bezdomnych, za których główne miejsce przebywania uznaje się daną gminę
Liczba osób bezdomnych, dla których główne miejsce przebywania uznaje się daną gminę wynosi 57
osób, z czego liczba pabianiczan wynosi 45 osób.
6. Odsetek osób zagrożonych ubóstwem
Miejskie Centrum Pomocy Społecznej dysponuje informacją dotyczącą liczby rodzin i liczby osób
w tych rodzinach, w których jednym z powodów przyznania pomocy, pracownik socjalny wskazał
ubóstwo.
Powód trudnej sytuacji życiowej
Ubóstwo
9.2.

Liczba rodzin

Liczba osób w rodzinach

544

985

POLITYKA SPOŁECZNA

9.2.1. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Pabianic
Miasto realizuje Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020.
Koordynatorem Strategii jest Miejskie Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach. Dokument ten jest
koncepcją działań zmierzających do utworzenia trwałego systemu rozpoznawania i profilaktyki zagrożeń
społecznych w mieście oraz budowy systemu skutecznej interwencji w obliczu bezpośrednich zagrożeń
dla prawidłowego funkcjonowania mieszkańców Pabianic.
Strategia, jako wieloletni dokument programowy, jest spójna z innymi programami
obowiązującymi na szczeblu gminnym, oraz dokumentami strategicznymi na poziomie krajowym
i europejskim.
Głównym celem Strategii jest zbudowanie zintegrowanego systemu wsparcia społecznego,
umożliwiającego zrównoważony rozwój wszystkim mieszkańcom Miasta Pabianic oraz zapobieganie
wykluczeniu i marginalizacji osób oraz grup społecznych.
Przyjęto następujące cele strategiczne:
1) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie osób i rodzin;
2) wspieranie podstawowych funkcji rodziny;
3) przeciwdziałanie i ograniczanie dysfunkcji społecznych spowodowanych uzależnieniami i przemocą;
4) ograniczenie zjawiska marginalizacji społecznej z tytułu długotrwałego bezrobocia;
5) budowanie społeczeństwa obywatelskiego.
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W ramach Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Pabianic w 2019 r.
realizowano programy:
1) Program Wspierania Rodziny dla Miasta Pabianic na lata 2019-2021;
2) Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie dla Miasta Pabianic na lata 2017-2019;
3) Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Pabianic na 2019
rok;
4) Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Pabianic na lata 2019-2020.
9.2.2. Aktywizacja i poprawa jakości życia osób starszych i niepełnosprawnych
W celu poprawy jakości życia osób starszych i niepełnosprawnych, przeciwdziałania izolacji
i marginalizacji oraz aktywizowania do dalszego podejmowania wysiłku w życiu codziennym,
zrealizowanych zostało wiele inicjatyw skierowanych do nw. osób, m.in.:
1) wydano 49 Pabianickich Kopert Życia (specjalne koperty, w których zamieszczone są informacje
o stanie zdrowia, pozwalające na szybkie udzielenie pomocy medycznej);
2) wydano 414 kart w ramach Programu „Pabianicka Karta Seniora”, skierowanego do pabianiczan
powyżej 60 roku życia; karta seniora uprawnia do korzystania z systemu ulg i uprawnień,
w szczególności z zakresu: zdrowia, kultury, sportu, rekreacji, pielęgnacji, gastronomii
i różnorodnych usług oferowanych przez instytucje publiczne i przedsiębiorców;
3) współpraca z Centrum Seniora działającym w strukturach Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej
w Pabianicach - m.in. zorganizowano spotkanie "Senior na drodze - pamiętaj o bezpieczeństwie",
podczas którego policjanci i eksperci ruchu drogowego przekazali seniorom informacje
nt. bezpieczeństwa na pabianickich drogach i zagrożeń tam występujących;
4) współpraca z Miejską Radą Seniorów oraz jej obsługa administracyjna;
5) współpraca z ośrodkami wsparcia dla osób niepełnosprawnych: Środowiskowym Domem
Samopomocy oraz funkcjonującymi w strukturach MCPS Warsztatem Terapii Zajęciowej i Dziennym
Ośrodkiem Adaptacyjnym dla Osób Niepełnosprawnych.
Kontynuowano także współpracę z podmiotami zewnętrznymi; w ramach wspierania
i inicjowania działań proseniorskich Miasto współpracowało z instytucjami, organizacjami
pozarządowymi, klubami seniora i Uniwersytetem Trzeciego Wieku.
W ramach aktywizacji i poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych Miasto podjęło
następujące działania:
1) udział w projekcie "Monitoring działań jednostek administracji samorządowej w województwie
łódzkim pod kątem realizacji praw osób z niepełnosprawnościami"; projekt był realizowany przez
Międzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy "Słyszę Serce" na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej. Celem projektu było określenie poziomu wdrażania Konwencji ONZ o Prawach
Osób Niepełnosprawnych w jednostkach administracji rządowej i samorządowej z obszaru
województwa łódzkiego. Rekomendacje zostały przekazane do realizacji;
2) we wspópracy z Warsztatem Terapii Zajęciowej przygotowano i złożono wniosek o dofinansowanie
ze środków PFRON projektu pn. "Likwidacja barier transportowych - zakup autobusu do przewozu
osób niepełnosprawnych, w tym jedno miejsce dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim"
w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III"- obszar D; zakup został
zrealizowany w 2019 r.;
3) zgłoszono Dzienny Ośrodek Adaptacyjny działający w strukturach Miejskiego Centrum Pomocy
Społecznej w Pabianicach do udziału w konkursie pn. "Województwo łódzkie przyjazne rodzinie"
w kategorii: "Samorząd przyjazny rodzinie"; Miasto zajęło III miejsce w konkursie,
4) przystąpiono do realizacji pilotażowego Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej".
9.2.3. Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie dla Miasta Pabianic na lata 2017-2019
Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
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zakłada: zwiększenie świadomości społecznej na temat przemocy w rodzinie i sposobów jej
przeciwdziałania oraz zwiększenie dostępności oraz skuteczności pomocy dla rodzin, w których
występuje przemoc.
Adresatami działań podejmowanych w ramach Programu były osoby dotknięte przemocą,
sprawcy przemocy, świadkowie przemocy w rodzinie, przedstawiciele władz lokalnych oraz instytucji
pracujących z dziećmi. Dla ofiar przemocy w rodzinie prowadzono poradnictwo specjalistyczne (prawne,
psychologiczne, rodzinne i socjalne) oraz zapewniano pomoc medyczną. Prowadzone były grupy
wsparcia i procedura „Niebieskie Karty”. Działania skierowane do sprawców przemocy obejmowały
pomoc specjalistyczną.
Głównymi realizatorami Programu są: Ośrodek Profilaktyki i Integracji Społecznej działający
w strukturach Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej oraz Zespół Interdyscyplinarny ds.
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
W 2019 r.:
1) zrealizowano 148 procedur „Niebieskie Karty”;
2) zamknięto 97 procedur „Niebieskie Karty” wszczętych w 2019 r. i w latach ubiegłych;
3) przyjęto 101 nowych procedur "Niebieskie karty";
4) powołano 83 grupy robocze, które objęły wsparciem osoby w rodzinach dotkniętych przemocą;
5) zrealizowano Projekt pt. "Kocham, lubię, szanuję" w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie
jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie"
realizowanego w ramach Priorytetu I - Rozwój działań profilaktycznych mających na celu
podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie;
6) zrealizowano kampanie społeczne pod hasłem „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym
Przestępstwem” oraz „16 dni przeciwko przemocy ze względu na płeć”.
Ponadto Miasto zaprosiło Fundację Cognitio do organizacji mobilnego punktu projektu
"Świadomość Twoją Tarczą" przy Urzędzie Miejskim w Pabianicach. Podczas akcji mieszkańcy mogli m.in.
uzyskać informacje prawne nt. przestępstw przeciwko osobom starszym oraz nielegalnym praktykom firm
pożyczkowych i niedozwolonym działaniom firm windykacyjnych, niealimentacji, przemocy domowej.
X.

WSPARCIE DZIECKA I RODZINY

Zadania w zakresie wspierania rodziny realizowane w 2019 r. wynikały zarówno z ustawy
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, jak i założeń Programu Wspierania Rodziny dla Miasta
Pabianic na lata 2019 – 2021. Koordynatorem Programu jest Dyrektor Miejskiego Centrum Pomocy
Społecznej w Pabianicach.
Głównym celem Programu było tworzenie warunków umożliwiających poprawę sytuacji rodzin
zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez dalsze budowanie i doskonalenie zintegrowanego
systemu wsparcia rodziny.
Program skierowany był do rodzin mieszkających na terenie Miasta Pabianic, ze szczególnym
uwzględnieniem rodzin przeżywających trudności w sferze opiekuńczo-wychowawczej, czyli rodzin,
w których przebywały dzieci jak również do rodzin, z których dzieci już zostały zabrane.
We wrześniu 2019 r. Miejskie Centrum Pomocy Społecznej jako główny realizator Programu,
zorganizowało trzydniowy Ogólnopolski Zlot Asystentów Rodziny, w którym wzięło udział 163
uczestników- asystentów rodziny z 76 ośrodków pomocy społecznej i stowarzyszeń (11 z Pabianic),
przedstawicieli wyższych uczelni, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz instytucji
samorządowych. Zlot służył wymianie doświadczeń, integracji środowisk oraz wypracowaniu skutecznych
metod pracy z rodziną.
10.1. Piecza zastępcza
W sytuacji, gdy wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczowychowawczych poprzez zespół planowanych działań jest niewystarczające lub rodzice nie mogą
sprawować opieki nad dzieckiem, istnieje konieczność objęcia dziecka czasową opieką i wychowaniem
w systemie pieczy zastępczej.
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W 2019 r. z budżetu miasta współfinansowano pobyt dzieci, zamieszkałych przed umieszczeniem
w pieczy zastępczej na terenie Pabianic, zarówno w placówkach opiekuńczo-wychowawczych jak
i w rodzinach zastepczych:
1)

Placówki opiekuńczo- wychowawcze:
• Liczba dzieci przebywających w placówkach: 40,
• Kwota przeznaczona na współfinansowanie pobytu dzieci w placówkach: 1.041.285,00 zł,
• Kwota wykorzystana na współfinansowanie pobytu dzieci w placówkach: 1.041.284,60 zł.

2)

Rodziny zastępcze:
• Liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych: 81,
• Kwota przeznaczona na współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinie zastępczej: 329.665,00 zł,
• Kwota wykorzystana na współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinie zastępczej: 329.661,42 zł.
10.2. Karta Dużej Rodziny

W ramach ogólnopolskiego Programu „Karta Dużej Rodziny” przyjęto i przekazano za pomocą
systemu informatycznego do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Systemie
Informatycznym 140 wniosków o wydanie karty. Wydano 503 karty dla 171 rodzin.
10.3. Karta Pabianiczanina
Realizując przyjętą przez Radę Miasta w Pabianicach Uchwałę Nr XXXVII/484/17 z dnia 2 marca
2017 r. do końca roku 2019 wydano 22787 kart dla pełnoletnich mieszkańców Miasta Pabianice oraz
4285 kart dla osób niepełnoletnich od czwartego roku życia. W projekcie na dzień 31 grudnia 2019 r.
brało udział 97 przedsiębiorców działających na terenie naszego miasta.
Głównym założeniem Programu Karta Pabianiczanina jest:
1) poprawa warunków życia mieszkańców miasta;
2) ułatwienie mieszkańcom miasta dostępu do usług publicznych poprzez wprowadzenie lub
poszerzenie zakresu ulg przy korzystaniu z tych usług, w następujących obszarach:
a) publiczny transport zbiorowy,
b) oświata, kultura i sztuka,
c) sport i rekreacja,
d) ochrona zdrowia;
3) umacnianie poczucia tożsamości lokalnej mieszkańców.
10.4. Karta seniora
Na przełomie ostatnich dziesięciu lat liczba mieszkańców Pabianic spadła o ponad 5%.
Dynamicznie zmieniła się również struktura wiekowa. Zwiększyła się liczba osób w wieku
poprodukcyjnym – obecnie w mieście żyje prawie 16 tys. osób starszych. Spadek liczby dzieci i młodzieży
przy jednoczesnym wzroście udziału ludności w wieku poprodukcyjnym oznacza, że społeczeństwo
w mieście zaczyna się "starzeć". Dlatego tak ważne są wszelkie działania zmierzające do promowania
inicjatyw środowiskowych wobec osób starszych.
Dnia 14 stycznia 2016 r. w drodze uchwały Rady Miejskiej został przyjęty program „Pabianicka
Karta Seniora”, skierowany do osób powyżej 60 roku życia, zamieszkałych na terenie Miasta Pabianic.
Celem programu jest wspieranie i wzmacnianie potencjału seniorów oraz aktywizowanie ich poprzez
uczestnictwo w życiu społecznym, stwarzanie warunków sprzyjających zaangażowaniu osób starszych
w życie społeczno-gospodarcze.
Posiadanie karty uprawnia osoby starsze do korzystania z systemu ulg i uprawnień,
w szczególności z zakresu: zdrowia, kultury, sportu, rekreacji, pielęgnacji, gastronomii i różnorodnych
usług oferowanych przez instytucje i podmioty prywatne. Karta jest bezpłatna i bezterminowa.
Od 2016 roku do 2019 roku wydano 3987 kart seniorom z naszego miasta, w tym 414 kart
w roku 2019. Pabianiccy seniorzy w 2019 r. mogli korzystać z ofert promocyjnych specjalnie
przygotowanych przez prawie osiemdziesięciu Partnerów, którzy włączyli się w realizację programu
„Pabianicka Karta Seniora”. Pabianicka Karta Seniora wydawana jest i cieszy się dużym zainteresowaniem
wśród seniorów naszego miasta.
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10.5. Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3
Do zadań Prezydenta Miasta należy prowadzenie rejestru żłobków i klubów dziecięcych oraz
sprawowanie nadzoru nad tymi placówkami.
Liczba żłobków i klubów dziecięcych w rejestrze prowadzonym przez Prezydenta Miasta na dzień
31.12.2019 r.:
1) Żłobek Miejski z Filią – 1, liczba miejsc: 200 miejsc,
2) niepubliczne żłobki – 7, liczba miejsc: 169 miejsc,
3) niepubliczny klub dziecięcy – 1, liczba miejsc: 20.
Żłobek Miejski
Żłobek Miejski w Pabianicach jest instytucją opiekuńczo-wychowawczą i edukacyjną
zlokalizowaną przy ul. Moniuszki 146 i filia przy ul. P. Skargi 70. Zatrudnia 59 osób, w tym 3 osoby
przebywają na urlopach wychowawczych. Do Żłobka przy ul. Moniuszki 146 uczęszcza 97 dzieci, do jego
Filii 97 dzieci.
Zgodnie z Ustawą o opiece nad dziećmi do lat 3 opiekę nad dziećmi sprawują opiekunki
posiadające wymagane kwalifikacje. W placówce realizowane są: ,,Roczny plan opiekuńczowychowawczy i edukacyjny”, ,,Plan Profilaktyki” i ,,Miesięczne plany” realizacji zajęć w poszczególnych
grupach wiekowych. Celem działań jest dbałość o wszechstronny rozwój dzieci z akcentem na ich rozwój
poznawczy, ruchowy z elementami sensoryki, rozwój społeczny i emocjonalny oraz rozwój umiejętności
samoobsługowych.
W roku 2019 troje dzieci korzystało z dofinansowania do żywienia z Miejskiego Centrum Pomocy
Społecznej w Pabianicach.
We wrześniu 2019r. rozpoczęto realizację zadań w ramach pilotażowego programu ,,Zdrowe
dziecko, zdrowy dorosły. Stop cukrowemu TSUNAMI”. Program obejmuje szkolenia dla opiekunów,
pracowników kuchni, magazynierów, intendentów oraz prelekcje i konsultacje dla rodziców i dziadków.
1 kwietnia 2019r. po termomodernizacji oddano do użytku budynek Filii przy ul. P. Skargi 70.
Sale zabaw wyposażono w nowy sprzęt potrzebny do bezpiecznego funkcjonowania w nim dzieci.
Modernizacja objęła również drogę wjazdową do placówki i ciągi komunikacyjne. Zagospodarowano też
tereny zielone.
XI.

OCHRONA ZDROWIA
11.1. Miejskie programy przeciwdziałania uzależnieniom

Głównym realizatorem miejskich programów przeciwdziałania uzależnieniom jest Ośrodek
Profilaktyki i Integracji Społecznej, działający w strukturach Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej
w Pabianicach oraz Placówka Wsparcia dziennego „Junior”.
11.1.1.

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta
Pabianic na 2019 rok.

Adresatami Program byli wszyscy mieszkańcy Pabianic, którzy w życiu prywatnym lub
zawodowym spotykali sie z problemem nadużywania alkoholu oraz jego konsekwencjami, a także
wszyscy zainteresowani tą problematyką.
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Pabianic na
2019 rok realizowany był w celu:
1) ograniczenia występowania negatywnych zjawisk będących skutkiem nadużywania alkoholu;
2) rozwoju działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych;
3) wzrostu społecznej świadomości związanej z tą tematyką;
4) przeciwdziałania powstawaniu i usuwania następstw nadużywania alkoholu;
5) integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu;
6) doskonalenia współpracy pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w realizację Programu.
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Poza Ośrodkiem Profilaktyki i Integracji Społecznej Program realizowany był przede wszystkim
przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Ze środków budżetu miasta sfiansowano działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, w tym m.in.:
1) 67 wniosków do sądu o leczenie odwykowe;
2) 83 kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych;
3) 42 posiedzenia motywujące;
4) 285 konsultacji z osobami uzależnionymi i ich rodzinami;
5) 37 postanowień dotyczących lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie
miasta;
6) 8 procedur "Niebieskie Karty";
7) 90 grup roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
w których uczestniczyli członkowie MKRPA.
Środki na realizację Programu pochodziły z opłat wnoszonych przez przedsiębiorców za
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Realizując przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz obowiązujących na terenie Pabianic
uchwał, prowadzone są postępowania administracyjne w sprawie wydawania, cofania i wygaszania
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, z zachowaniem założeń obowiązującego Programu.
W 2019 r. wydano 88 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia
w miejscu lub poza miejscem sprzedaży, w tym:
1) 57 dla placówek handlowych;
2) 31 dla placówek gastronomicznych.
Ponadto wydano 10 zezwoleń jednorazowych oraz 6 zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych podczas organizacji przyjęć.
Wydano również 97 decyzji, w tym:
1) 73 decyzje o wygaśnięciu zezwoleń;
2) 24 decyzje zmieniające.
Liczba podmiotów, posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wg stanu na
dzień 31.12.2019 r. wynosi:
1) 129 placówki handlowe;
2) 59 placówki gastronomiczne.
11.1.2.

Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Pabianic na lata 2019-2020.

Program stanowił kontynuację zadań realizowanych na terenie Miasta Pabianic w latach
poprzednich, a cele i zadania w nim zawarte zostały opracowane w odpowiedzi na problemy, ujęte
w ewaluacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Pabianic na lata 2017-2018.
W 2019 r. Program koncentrował się na:
1) działaniach informacyjnych i edukacyjnych, w tym:
a) realizacja profilaktycznego Kina Letniego- 800 uczestników,
b) realizacja miejskich kampanii profilaktycznych- m.in. działania streatworkerskie "Baw się
Razem z nami"- ok. 250 uczestników, kampania "Żyję zdrowo - Jestem Cool" oraz kampanii
ogólnopolskich,
c) współpraca z KPP w Pabianicach przy realizacji akcji "Stop dopalaczom",
d) prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Problemów Narkotykowych, HIV i AIDS,
e) wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjalnych w informatory pomocowe;
2) działaniach profilaktycznych, które miały na celu zapobieganie występowaniu zachowań
ryzykownych m.in. standaryzowane programy profilaktyczne: UNPLAGGED, "Przyjaciele
Zippiego", "Fred Goes Net", program terapeutyczny "CANDIS".
Kontynuowano ofertę pomocową, terapeutyczną, skierowaną zarówno do osób używających
substancji psychoaktywnych jak i ich bliskich.
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11.1.3.

Pozostałe działania w ramach promocji i ochrony zdrowia.

Poza działaniami związanymi z profilaktyką uzależnień realizowano również inne zadania
w ramach promocji i ochrony zdrowia, m.in.:
1) zorganizowano Pabianicki Dzień Zdrowia – plenerową imprezę, podczas której mieszkańcy
korzystali z bezpłatnych badań i konsultacji, aktywności sportowych oraz atrakcji dla
najmłodszych;
2) zorganizowano spotkanie edukacyjne nt. Profilaktyki raka piersi;
3) współpracowano z firmami zewnętrznymi przy organizacji darmowych badań mammograficznych
dla mieszkanek Pabianic;
4) współpracowano ze Studenckim Kołem Naukowym Onkoma przy Klinice Gastroenterologii
Onkoligicznej Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie w zakresie
przeprowadzenia lekcji nt. profilaktyki czerniaka w pabianickich szkołach podstawowych.
XII.

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Współpraca z organizacjami pozarządowymi oparta była o Program współpracy Miasta Pabianic
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.
Głównym celem Programu było budowanie partnerstwa pomiędzy Miastem i organizacjami
pozarządowymi oraz efektywne wykorzystanie społecznej aktywności w zaspokajaniu potrzeb
mieszkańców Miasta. Współpraca Miasta z organizacjami pozarządowymi opierała się na zasadach
pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.
Współpraca Miasta z organizacjami pozarządowymi odbywała się zarówno w formie finansowej
jak i pozafinansowej:
12.1. Współpraca finansowa
W 2019 r. z budżetu Miasta udzielono dotacji w kwocie 488 331 zł (w 2018 r. – 270 000 zł),
w tym:
1) 390 721 zł – dotacje udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym:
a) 370 750 zł w konkursie – 3 organizacje pozarządowe,
b) 19 971 zł w trybie pozakonkursowym – 2 organizacje pozarządowe.
2) 97 610 zł – dotacje udzielone na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu
publicznym dla 8 organizacji pozarządowych.
12.2. Współpraca pozafinansowa
Lokalny Ośrodek Partycypacji Społecznej
Lokalny Ośrodek Partycypacji Społecznej zapewniał bieżącą współpracę Urzędu Miejskiego
w Pabianicach z lokalnymi organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami realizującymi działania na
rzecz pabianickich NGO. W ramach swojej działalności w 2019 r. Ośrodek zorganizował bądź
współorganizował m.in.:
−
VI Dni Aktywnych – impreza plenerowa, podczas której organizacje pozarządowe mogły
zaprezentować mieszkańcom swoją działalność oraz wzmocnić współpracę pomiedzy sobą
(w imprezie uczestniczyło 11 NGO),
−
szkolenie „Zlecanie zadań publicznych do realizacji: wzory ofert i RODO",
−
promowanie akcji "1% dla Pabianic",
−
uroczyste spotkanie świąteczne dla przedstawicieli pabianickiego III sektora.
Współpraca pozafinansowa odbywała się również poprzez współdziałanie w ramach:
1) Pabianickiej Rady Działalności Pożytku Publicznego;
2) Miejskiej Rady Seniorów;
3) Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
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4) Rady Sportu;
5) Pabianickiego Forum Organizacji i Inicjatyw Pozarządowych;
6) innych ciał opiniująco – doradczych.
XIII. PARTYCYPACJA SPOŁECZNA
13.1. Miejska Rada Seniorów
W 2019 r. zorganizowano Otwarte Plenarne Spotkanie Seniorów, podczas którego odbyły się
wybory do Miejskiej Rady Seniorów II kadencji. Członkowie Miejskiej Rady Seniorów spotykali się na
protokołowanych posiedzeniach Rady oraz pełnili regularne dyżury dla mieszkańców Pabianic w wieku
60+. Ponadto członkowie Rady wspierali akcje prowadzone przez Centrum Seniora, Pabianickie Forum
Organizacji i Inicjatyw Pozarządowych oraz Urząd Miejski w Pabianicach, w tym Lokalny Ośrodek
Partycypacji Społecznej. Miejska Rada Seniorów reprezentowała interesy osób starszych również
ponadlokalnie, biorąc udział w licznych spotkanich na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim.
13.2. Pabianicka Rada Działalności Pożytku Publicznego
Pabianicka Rada Działalności Pożytku Publicznego II kadencji została powołana zarządzeniem nr
103/2017/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 15 maja 2017 r.
W 2019 r. przedstawiciele Rady byli powoływani na członków komisji konkursowych w celu
opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert oraz byli zaproszeni do wyrażenia opinii
w sprawie sprawozdania z realizacji Programu współpracy Miasta Pabianic z organizacjami
pozarządowymi na 2019 rok oraz projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta
Pabianic z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok. Ponadto przedstawiciel Rady uczestniczył
w pracach Zespołu ds. budżetu obywatelskiego. Członek Pabianickiej Rady Działalności Pożytku
Publicznego zasiada również w Łódzkiej Wojewódzkiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego.
13.3. Centrum Seniora
W strukturach Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach działa Centrum Seniora
jako ośrodek dziennego pobytu. Centrum prowadzi szeroki zakres zadań w szczególności zajęcia
kulturalno-oświatowe, edukacyjne, sportowo-rekreacyjne i poradnictwo specjalistyczne. Zajęcia
dostosowywane są do zainteresowań, potrzeb i oczekiwań seniorów. Ponadto ośrodek organizuje
spotkania z osobami ze świata kultury, podróżnikami, przyrodnikami, z przedstawicielami instytucji
miejskich i powiatowych oraz zaprasza na konsultacje lekarskie, psychologiczne, psychoterapeutyczne,
dietetyczne, farmaceutyczne i kosmetyczne. Organizowane są wycieczki oraz wyjścia i wyjazdy do kina,
muzeum oraz teatru. Placówka systematycznie prowadzi również spotkania tematyczne.
Systematycznie z roku na rok w Centrum Seniora wzrasta zarówno liczba seniorów biorących
udział w zajęciach i wydarzeniach, jak też liczba proponowanych zajęć stałych. W 2017 roku liczba osób
starszych uczestniczących w zajęciach stałych wzrosła aż o 100% (811 osób) w stosunku do roku 2016, w
2018 roku uczestniczyło 1245 osób, a w 2019 roku aż 1957 osób. W wydarzeniach w 2017 roku
uczestniczyło aż 2198 osób (to o 76% więcej niż w roku 2016), w 2018 roku 2240 osób, a w 2019 roku
1764 osoby. W roku 2017 Centrum zaproponowało udział seniorom w 19 różnorodnych zajęć stałych,
w 2018 roku w 26 zajęciach (m.in. Yoga, aerobik, tai chi, capoeira, nordic walking, zajęcia komputerowe,
zajęcia kabaretowe, taniec towarzyski, spotkania z piosenką itp.), w 2019 roku w 32 zajęciach. Należy
również podkreślić, że placówka oferuje swoim podopiecznym zajęcia z języka angielskiego
i niemieckiego. Placówka ściśle współpracuje z jednostkami miejskim, powiatowymi oraz organizacjami
pozarządowymi.
Działalność prowadzona przez ośrodek cieszy się dużym zainteresowaniem osób starszych
chętnie uczestniczących w oferowanych zajęciach oraz w proponowanych spotkaniach. Udział w Centrum
Seniora jest powszechnie dostępny. Placówka otwarta jest od poniedziałku do piątku, od godziny 8:30 do
18:00. Centrum konsekwentnie rozszerza swoją działalność.
Ośrodek dziennego pobytu jest miejscem, w którym seniorzy aktywnie spędzają czas i realizują
swoje zainteresowania, a także otrzymują niezbędną pomoc.
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13.4. Placówka Wsparcia Dziennego "JUNIOR"
Placówka wsparcia dziennego stanowi jedną z form wspierania rodziny, mającą na celu udzielenie
pomocy w opiece i wychowaniu dziecka. W Pabianicach placówka wsparcia dziennego o charakterze
opiekuńczo-specjalistycznym działa w strukturach Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej.
Do zadań placówki należy w szczególności: opieka i wychowanie, pomoc w nauce, organizacja
czasu wolnego, zabawa i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań, organizacja zajęć
socjoterapeutycznych, terapeutycznych, korekcyjnych, kompensacyjnych oraz logopedycznych. Zadaniem
pracowników placówki wsparcia dziennego jest pomaganie rodzicom w sprawowaniu funkcji opiekuńczowychowawczych. W tym celu w 2019 r. podejmowali współpracę ze szkołami, kuratorami sądowymi,
pracownikami socjalnymi, asystentami rodziny i innymi podmiotami działającymi w środowisku lokalnym.
Wychowankowie placówki objęci byli pomocą w zakresie dożywiania, a także doposażenia w artykuły
szkolne. Zapewniono im możliwość atrakcyjnego spędzania czasu wolnego, rozwijania swoich
zainteresowań. Realizowano również zajęcia z zakresu zdrowego żywienia, w tym warsztaty kulinarne.
Dzięki podejmowanym przez pracowników działaniom podopieczni placówki mieli możliwość
wyrównania szans edukacyjnych. W placówce realizowany był we współpracy z Ośrodkiem Profilaktyki
i Integracji Społecznej program socjoterapeutyczny TRATWA oraz program profilaktyczny "Rodzina
Miśków", stworzony przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przy realizacji
działań profilaktycznych placówka współpracowała również z Miejską Komisją Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.
Od maja 2019 roku w Placówce realizowany jest projekt „Nie ma jak rodzina ... - pabianicki
program usług wspierajacych” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Priorytet
IX „Włączenie społeczne”. Działanie 9.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym. Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne.
W roku 2019 ze wsparcia placówki skorzystało 62 dzieci z 47 rodzin.
W okresie wolnym od nauki Placówka Wsparcia Dziennego "JUNIOR" zorganizowała półkolonie
dla dzieci i młodzieży. W półkoloniach letnich i zimowych wzięło udział łącznie 113 dzieci.
Ponadto w miesiącach luty - czerwiec 2019 r. PWD „JUNIOR" zrealizowała program „Klimatyczny
JUNIOR” w ramach wygranej w programie grantowym IKEA „Zabawa to poważna sprawa”. Program ten
zakładał szereg działań edukacyjno-wychowawczych o tematyce ekologicznej. Grant w wysokości
40 000,00 zł pozwolił na realizację założonych działań, a także na remont kuchni placówki i jej
doposażenie.
W ramach wspierania rodziny w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej w maju 2019 roku
zostały zorganizowane warsztaty dla rodziców „Jak mówić do dzieci, żeby nas słuchały”, prowadzone
przez psychologa. Wzięło w nich udział 3 rodziców. Podczas tych warsztatów psycholog pokazała, jak
rozmawiać z dzieckiem, aby czuło, że jego potrzeby i uczucia są ważne, a komunikaty zrozumiałe.
W grudniu 2019 roku placówka, przy współpracy asystentów rodziny zorganizowała trzecią
edycję warsztatów „Manufaktura prezentów”. Wzięło w nich udział ponad 80 dzieci.
Zadaniem Placówki jest również organizacja oraz uczestnictwo dzieci w imprezach
okolicznościowych kształtujących świadomość kulturową, podtrzymujących tradycje, zwyczaje
i obyczaje. Dlatego też w 2018 roku zorganizowano w JUNIORZE obchody wielu świąt, zarówno tych
tradycyjnych, jak i niekonwencjonalnych: obchodzono Dzień Dziwaka, Dzień Wszystkich Fajnych, Dzień
Sportowca, Dzień Kota, Dzień Psa, Dzień Kobiet, Dzień Gry Rummikub, Dzień Liczby„Pi”, Dzień Książki,
Dzień Ochrony Środowiska, Dzień Kropki, Dzień Tolerancji, Dzień Kawy, Dzień Grzybów, Dzień Drzewa,
Dzień Języków Obcych, Wielkanoc, Andrzejki, Mikołajki. Na każdy z tych obchodów zorganizowane były
różnorodne zajęcia, np. pogawędki, spotkania z ciekawymi ludźmi, rozgrywki sportowe, gry, zabawy,
quizy, krzyżówki, rozwiązywanie zagadek, wyjścia do miejsc, projekcje filmów, wycieczki.
13.5. Spółdzielnia Socjalna – Zielone Pabianice
Spółdzielnia jako przedsiębiorstwo społeczne została założona w listopadzie 2016 roku dzięki
pomocy Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej –Centrum Klucz. Od początku zajmuje się
porządkowaniem terenów zielonych, administrowaniem tablic i innymi pracami interwencyjnymi
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świadczonymi przede wszystkim na rzecz Miasta. Od stycznia 2018 r. Spółdzielnia podjęła się realizacji
usług opiekuńczych powierzonych przez MCPS.
Poza sferą gospodarczą i ekonomiczną ważnym zadaniem realizowanym w Spółdzielni
jest reintegracja społeczna jej pracowników. To osoby długotrwale bezrobotne, korzystające wcześniej
z pomocy społecznej, objęte wsparciem Klubu Integracji Społecznej działającego w ramach
Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej. Praca w przedsiębiorstwie społecznym jest dla nich ważna nie
tylko ze względów finansowych, ale także społecznych. Wykazują zaangażowanie
w pracy i szybko przyuczają się do kolejnych zadań. Spółdzielnia Socjalna –Zielone Pabianice
korzysta z lokalu przy ul. Łaskiej 62/64.
XIV. WSPIERANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
1.
1)
2)
3)

Ewidencja Działalności Gospodarczej

W ramach obsługi przedsiębiorców w 2019 r.:
wprowadzono 3880 wniosków do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
(CEIDG):
wydano 67 zaświadczeń z ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej do dnia 31 grudnia 2011
r. przez Prezydenta Miasta Pabianic;
zawarto 17 umów w zakresie umieszczania reklam na gruncie, obiektach i urządzeniach
stanowiących własność Miasta.

Wydział Spraw Społecznych i Gospodarczych Urzędu Miejskiego sprawował nadzór nad realizacją
umowy o administrowanie tablicami i słupami informacyjnymi na terenie miasta oraz współpracował ze
Spółdzielnią Socjalną „Zielone Pabianice”.
2.
1)
2)
3)
4)

Punkt Obsługi Przedsiębiorcy

Do zadań Punktu Obsługi Przedsiębiorcy należy:
bieżąca współpraca z pabianickimi przedsiębiorcami, m.in. poprzez zamieszczanie artykułów
na stronie www.um.pabianice.pl, wstawianie postów na serwisie społecznościowym „Facebook”,
przesyłanie wiadomości e-mail z najważniejszymi informacjami,
udzielanie informacji i wyjaśnień z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej osobom chcącym
rozpocząć działalność gospodarczą, w tym z zakresu tzw. działalności reglamentowanej,
współpraca z Łódzką Izbą Przemysłowo-Handlową i Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną.
Ponadto w 2019 r. w ramach działalności Punktu Obsługi Przedsiębiorcy zorganizowano:
− indywidualne konsultacje dla przedsiębiorców z przedstawicielem mobilnego Punktu
Informacyjnego Funduszy Europejskich,
− szkolenie dla pabianickich przedsiębiorców na temat najnowszych przepisów ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
− szkolenie dla pabianickich przedsiębiorców na temat zmian przepisów w zakresie podatku od
towarów i usług (m.in. tzw. biała lista),
− stanowisko informacyjne POP na imprezie dla organizacji pozarządowych „Dni Aktywnych”.

XV.

PROMOCJA MIASTA

Zadania związane z promocją miasta obejmowały m.in. przygotowywanie materiałów
promocyjnych oraz koordynację organizowanych imprez na terenie miasta w tym: opiniowanie wniosków
o Patronat Prezydenta Miasta Pabianic (100 wydarzeń).
Wśród nich były imprezy wysokiej rangi takiej jak: Międzynarodowy Festiwal Muzyka Świata,
Mistrzostwa Europy w Trójboju Siłowym WUAP, Wyścig o Puchar Bogumiły Matusiak - Memoriał Marka
Wojny, XXVII Międzynarodowy Memoriał Tadeusza Wnuka w Zapasach, Finał Pucharu Świata w Mas
Wrestlingu, cykl wyczynów sportowych Mistrza Świata niepełnosprawnego kolarza Krzysztofa
Jarzębskiego, Firefighter Combat Challenge Pabianice 2019, XVII Kongres Polskiego Towarzystwa
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Fizjoterapii, Zawody Ogólnopolskie MMA Real Fight 3, Ultramaraton Leśna Doba i wiele innych. Miasto
brało udział we współorganizacji Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy organizowanej przez
Hufiec ZHP Pabianice oraz VIV Pabianickiego Półmaratonu organizowanego przez Stowarzyszenie
„Wszystko Gra – Pabianice”.
Ponadto zorganizowano Pabianicki Dzień Dziecka, Jarmark Świąteczny połączony z Paradą
Świąteczną oraz obchody Dni Pabianic. Wiele organizacji pozarządowych i instytucji przy objęciu
przedsięwzięcia Patronatem Prezydenta Miasta Pabianic otrzymało materiały promocyjne lub środki
finansowe na nagrody czy upominki. Imprezy i wydarzenia były na bieżąco relacjonowane. Zostały
opracowywane materiały graficzne na organizowane przedsięwzięcia oraz wykonywana dokumentacja
zdjęciowa promująca miasto, zamieszczana następnie na profilach fanpage oraz Instagramie.
Rozbudowana została utworzona rok wcześniej zakładka „Dla Turysty” zawierającą informacje
o mieście, zabytkach, restauracjach, barach, kawiarniach, noclegach, szlakach turystycznych, ścieżkach
rowerowych, biegowych i nordic walking, Top 10, parkingach, placach zabaw, przyrodzie, biurach podróży
itp. Wraz z Przewodnikiem PTTK Pabianice organizowane były rajdy i spacery po mieście.
W ramach organizacji informacji turystycznej wytyczono szlaki turystyczne takie jak: Warto
Zobaczyć – wersja rowerowa i piesza, Rowerowy Szlak Rodzinny, Śladami Tablic Upamiętniających Po
Pabianicach – spis wszystkich tablic w mieście, Cudze Chwalicie, Pabianic Nie znacie, Śladami
Wielokulturowości Pabianic, Śladami Kinematografii Po Pabianicach.
XVI. GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Na koniec roku 2019 na komunalny zasób mieszkaniowy Miasta Pabianice składało się 3 907
mieszkań o łącznej powierzchni 143 549,06 m2, w tym 45 mieszkań socjalnych o łącznej powierzchni
1 302 m2. Z udziałem Miasta Pabianice funkcjonuje 207 wspólnot mieszkaniowych.
Szczegółowe dane dotyczące zasobu mieszkalnego wg stanu na 31.12.2019 r.:
Ilość lokali
mieszkalnych
stanowiących
własność gminy
usytuowanych w
budynkach gminy

Ilość lokali
mieszkalnych w
zarządzie w
budynkach
stanowiących
własność osób
fizycznych

Ilość lokali
mieszkalnych w
budynkach
stanowiących
współwłasność
gminy i osób
fizycznych

Ilość lokali mieszkalnych
stanowiących własność
gminy usytuowanych w
budynkach wspólnot
mieszkaniowych (w tym
w obcym zarządzie)

Ilość lokali
mieszkalnych
zarządzanych przez
ZGM ogółem

1698

289

67

1853

3907

Powierzchnia lokali
mieszkalnych
stanowiących
własność gminy
usytuowanych w
budynkach gminy

Powierzchnia lokali
mieszkalnych w
zarządzie w
budynkach
stanowiących
własność osób
fizycznych

Powierzchnia lokali
mieszkalnych w
budynkach
stanowiących
współwłasność
gminy i osób
fizycznych

Powierzchnia lokali
mieszkalnych
stanowiących własność
gminy usytuowanych w
budynkach wspólnot
mieszkaniowych (w tym
w obcym zarządzie)

Powierzchnia lokali
mieszkalnych
zarządzanych przez
ZGM ogółem

58 559,80

10 413,08

2 425,23

72 150,95

143 549,06

Ilość nieruchomości
stanowiących własność
gminy

Ilość nieruchomości w
zarządzie stanowiących
własność osób fizycznych

Ilość nieruchomości
stanowiących
współwłasność gminy i
osób fizycznych

Ilość nieruchomości
ogółem

234

32

12

278

Ilość budynków
mieszkalnych stanowiących
własność gminy

Ilość budynków
mieszkalnych w zarządzie
stanowiących własność
osób fizycznych

Ilość budynków
mieszkalnych stanowiących
współwłasność gminy i
osób fizycznych

Ilość budynków
mieszkalnych ogółem

309

45

14

368
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3.

Stan techniczny lokali:
1) 3091 lokali wyposażonych w instalację wodną;
2) 3046 lokali wyposażonych w kanalizację;
3) 758 lokali wyposażonych w centralne ogrzewanie z sieci miejskiej.

4.

Windykacja:
1) 2488 lokali, na których widnieje zaległość o łącznej wysokości 11 920,1 (tyś. zł);
2) 17 toczących się postepowań eksmisyjnych;
3) 8 orzeczonych przez sąd eksmisji z lokali;
4) 11 wykonanych eksmisji;
5) 2 zrealizowane umowy w ramach świadczeń wzajemnych (odpracowanie zaległości).

5.

Remonty budynków mieszkalnych – prace zlecone:
1) zakończono realizację projektu pn. „Remont budynku przy ul. Sienkiewicz 6 w celu adaptacji
pomieszczeń na lokale wspomagane dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin
zastępczych” – realizowanego w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020;
2) wykonanie przyłączy wodnych – 2 szt.;
3) wykonanie przyłączy kanalizacyjnych – 2 szt.;
4) wykonanie I etapu modernizacji dróg osiedlowych Osiedla 1000-lecia;
5) remont pokrycia dachowego, wymiana obróbek blacharskich i remont głowic kominowych – 7;
6) montaż i uszczelnianie przewodów kominowych – 22;
7) remont lokali mieszkalnych do zasiedlenia – 11 lokali o wartości 88 872,67 zł;
8) wymiana stolarki okiennej o wartości 71 589,46 zł;
9) remont ogrodzenia – 7;
10) wymiana WLZ – 1;
11) malowanie klatek schodowych – 2;
12) roboty remontowe różne na kwotę 163 366,93 zł (w tym: remont drogi wewnątrzosiedlowej
Ludowa – Wiejska, remont wjazdu Wileńska 45, wymiana 3 bram wjazdowych oraz
2 ogrodzeń).

6.

Remonty siłami własnymi:
Roboty dekarsko-blacharskie:
1) krycie papą dachów - 3380 m2;
2) drobne naprawy – 244 szt.;
3) wykonanie rynien – 100 m;
4) wykonanie rur spustowych – 74 m;
5) wykonanie obróbek blacharskich – 85,7 m2;
6) wymiana odeskowania dachu – 234,6 m2;
7) remont kominów – 31 szt.;
8) montaż przewodów kominowych – 2 szt.
Prace stolarskie, malarskie, murarskie:
1) remont lokali – 8;
2) remont komórek – 29;
3) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej – 41;
4) remont balkonów – 2;
5) malowanie klatek schodowych – 5;
6) wymiana podłóg w lokalach – 74 m2;
7) naprawa bram wjazdowych – 15;
8) remont zewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej – 16;
9) wymiana piecy kuchennych i grzewczych – 22;
10) remont instalacji elektrycznej – 30.

7.

Prace rozbiórkowe: 1 budynek.
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Koszty utrzymania mieszkań i lokali użytkowych: łącznie 7001,7 (tyś. zł)
Średnia stawka opłat za lokal (czynsz) – 4,20 zł/m2.
Stawka bazowa czynszu – 2,98 zł/m2.
Sprawy związane z przydziałem lokali mieszkalnych prowadzi Wydział Spraw Lokalowych Urzędu
Miejskiego. W 2019 roku pozytywnie rozpatrzono 52 wniosków o przydział lokalu, tym samym
zainteresowane rodziny zostały wpisane na listę osób oczekujących.
Ponadto w okresie tym 16 rodzinom przydzielono lokale mieszkalne i zawarto z nimi umowy
cywilno-prawne.
Na dzień 31 grudnia 2019 r. na przydział lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy oczekiwało 248
rodziny, w tym:
1) 77 rodzin spełniających kryteria określone w uchwale Nr XXX/380/08 Rady Miejskiej w
Pabianicach z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Pabianice (t.j. Dz. Urz. Woj.
Łódzkiego z 2014 r. poz. 1609);
2) 12 rodzin mieszkających w budynkach przeznaczonych do opróżnienia między innymi z uwagi na
ich zły stan techniczny;
3) 159 rodzin oczekujących na lokal socjalny na podstawie wyroku sądowego.
Zgodnie z ww. uchwałą rodziny, które oczekują na lokal z mieszkaniowego zasobu Miasta
Pabianice mogą starać się o przydział lokalu przeznaczonego do remontu pod warunkiem wykonania
takiego remontu we własnym zakresie, na koszt własny, bez możliwości refundowania poniesionych
wydatków. W 2019 r. z takiej możliwości skorzystało 38 rodzin. W okresie tym 37 rodzin przyjęło lokal do
remontu, a 30 rodzin po wykonaniu remontu zawarło umowy najmu.
Należy zaznaczyć, że co roku obserwuje się duże zainteresowanie przydziałem lokali do remontu,
co skraca czas oczekiwania rodzin w kolejce na mieszkanie. Jest to rozwiązanie korzystne dla miasta,
ponieważ poprawia się stan techniczny posiadanego zasobu mieszkaniowego. Rodziny przyjmujące lokal
do remontu są zobowiązane do wykonania zazwyczaj gruntownych prac remontowych, dzięki którym
poprawia się standard i jakość substancji mieszkaniowej zasobów miasta.
Miasto Pabianice na mocy uchwały zapewnia również dostęp do lokali mieszkalnych osobom
opuszczającym Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze oraz osobom umieszczonym w rodzinach
zastępczych. W 2019 r. pozytywnie rozpatrzono 10 wniosków o przydział lokalu z powodu przebywania
w domu dziecka. Z 9 osobami będącymi wychowankami domu dziecka na ich pisemną prośbę zawarte
zostały umowy na najem lokalu w ramach projektu unijnego „Remont budynku przy ul. Sienkiewicza 6 w
celu adaptacji pomieszczeń na lokale wspomagane dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych
i rodzin zastępczych”.
Ponadto w 2019 r. rozpatrzono pozytywnie 5 wniosków osób z rodzin zastępczych. Z 9 osobami
z rodzin zastępczych na ich pisemną prośbę zawarte zostały umowy na najem lokalu w ramach projektu
unijnego „Remont budynku przy ul. Sienkiewicza 6 w celu adaptacji pomieszczeń na lokale wspomagane
dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych”.
W roku 2019 rozpatrzono 611 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego z czego 42 wnioski
złożyły osoby ubiegające się o dodatek mieszkaniowy po raz pierwszy, a 569 osób składało wnioski po raz
kolejny w 6-cio miesięcznym cyklu wypłat dodatków mieszkaniowych. Z 611 wniosków 569 rozpatrzono
pozytywnie i na ich podstawie wypłacono dodatki mieszkaniowe w kwocie 573 889 zł.
Strukturę wypłat dodatków mieszkaniowych w ujęciu ilościowym i wartościowym przedstawia
poniższa tabela:
Wyszczególnienie

Liczba wypłaconych
dodatków - rat

Kwota wypłaconych
dodatków w zł

Udział %
wypłaconych
dodatków

Ogółem:

3 410

573 889

100

Z tego w zasobie:
- gminnym

2 246

390 939

68,12
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- spółdzielczym
- wspólnot mieszkaniowych
- prywatnym
- zakładowym
- zarządzanym przez ZGM
- własnościowe wykupione od gminy

663
101
272
12
100
16

90 626
20 060
56 507
1 838
11 837
2 082

15,79
3,50
9,85
0,32
2,06
0,36

Średnio w 2019 r. miesięcznie 285 gospodarstw domowych pobierało dodatki mieszkaniowe.
W 2019 r. 304 gospodarstwa domowe pobierające dodatki mieszkaniowe złożyły wnioski
o przyznanie dodatków energetycznych, finansowanych z dotacji pochodzącej z budżetu państwa, w tym:
1) 178 gospodarstw jednoosobowych;
2) 120 gospodarstw domowych składających się z 2 do 4 osób;
3) 6 gospodarstw domowych składających się z co najmniej 5 osób.
Wypłacono dodatki energetyczne w kwocie 19 091,59 zł. Z otrzymanej dotacji pokryty jest
również koszt obsługi tego zadania – 2% z ww. kwoty tj. 381,83 zł. Łącznie stanowi to kwotę 19 473,42 zł.
XVII. OCHRONA ŚRODOWISKA
17.1. Działania na rzecz ochrony powietrza
Od 2018 r. obowiązują przepisy dotyczące wymagań jakościowych dla paliw stałych oraz
sposobu badania jakości tych paliw, a także wprowadzona na terenie województwa łódzkiego w celu
walki ze smogiem uchwała „antysmogowa”, która wyznacza normy jakości paliw oraz ramy czasowe
dopuszczalnego użytkowania palenisk węglowych.
Aby wspomóc mieszkańców Miasto Pabianice przystąpiło do realizacji Programu Ograniczania
Niskiej Emisji oraz wdrożyło własny program dofinansowania w formie dotacji na likwidację starych
kotłów węglowych.
1. Realizacja programu PONE (Program Ograniczenia Niskiej Emisji)
PONE jest programem WFOŚiGW, w ramach którego mieszkańcy mogli uzyskać dofinansowanie
do likwidacji starych pieców węglowych i wymianę na nowe kotły spełniające normy Ekoprojektu,
pompy ciepła, biomasę, piece elektryczne lub olejowe lub przyłączenie do sieci cieplnej lub gazowej.
Wskaźnik osiągniętych efektów ekologicznych i rzeczowych przedstawia tabela:
Realizacja Programu Ograniczania Niskiej Emisji - II edycja w 2019 roku
program WFOŚiGW, refundacja kosztów likwidacji pieców węglowych
Ilość złożonych wniosków
97
Ilość rozliczonych refundacji
66
Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji - II edycja w 2019 r.
Koszty kwalifikowane
1 332 661,38 zł
Dofinansowanie z WFOŚ
629 750,89 zł
Ilość zlikwidowanych węglowych źródeł
72 szt.
Ilość nowych źródeł
68 szt.
w tym: źródła na biomasę
5 szt.
gaz ciekły
1 szt.
gaz ziemny
58 szt.
olej opałowy
0 szt.
sieć ciepłownicza
0 szt.
węgiel (5 klasa, ekoprojekt)
2 szt.
elektryczne
1 szt.
pompa ciepła
1 szt.
Osiągnięte efekty ekologiczne
Redukcja węgla:
313 Mg/rok
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Redukcja emisji:
PM 10
PM 2,5
CO2
benzo(a)piren
SO2
NOx

1,562 Mg/rok
1,395 Mg/rok
409,347 Mg/rok
1,818 Mg/rok
6,357 Mg/rok
0,868 Mg/rok

2. Realizacja programu miejskiego – dotacja na likwidację pieców węglowych
W ramach realizowanego programu miejskiego mieszkańcy mogli uzyskać dofinansowanie do
likwidacji starych pieców węglowych i wymianę na nowe kotły spełniające normy Ekoprojektu, pompy
ciepła, biomasę, piece elektryczne lub olejowe lub przyłączenie do sieci cieplnej lub gazowej.
Wskaźnik osiągniętych efektów ekologicznych i rzeczowych przedstawia tabela:
Realizacja Programu Ograniczania Niskiej Emisji - II edycja w 2019 roku
program WFOŚiGW, refundacja kosztów likwidacji pieców węglowych
Ilość złożonych wniosków

58

Ilość rozliczonych refundacji

28

Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji - II edycja w 2019 r.
Koszty kwalifikowane
310 800,92 zł
Dofinansowanie z budżetu miasta
191 623,61 zł
Ilość zlikwidowanych węglowych źródeł
29 szt.
Ilość nowych źródeł
28 szt.
w tym: źródła na biomasę
3 szt.
gaz ciekły
0 szt.
gaz ziemny
25 szt.
olej opałowy
0 szt.
sieć ciepłownicza
0 szt.
węgiel (5 klasa, ekoprojekt)
0 szt.
elektryczne
0 szt.
pompa ciepła
0 szt.
Osiągnięte efekty ekologiczne
Redukcja węgla:
125 Mg/rok
Redukcja emisji:
PM 10
0,620 Mg/rok
PM 2,5
0,554 Mg/rok
CO2
175,874 Mg/rok
benzo(a)piren
0,753 Mg/rok
SO2
2,513 Mg/rok
NOx
0,343 Mg/rok
17.2. Działania na rzecz rozwoju terenów zielonych i rekreacyjnych
Działania na rzecz rozwoju terenów zielonych i rekreacyjnych w 2019 r. w Pabianicach obejmowały
następujące przedsięwzięcia:
1)

Bieżące utrzymanie pomników przyrody:
Drzewa uznane za pomniki przyrody na terenie miasta to aleja 47 dębów przy ul. Zagajnikowej, aleja
63 dębów przy ul. J. Pawła II, 3 drzewa przy parafii św. Floriana, 3 drzewa w Parku im. J. Słowackiego
oraz 3 drzewa na Cmentarzu Ewangelickim.
W roku 2019 wykonano inwentaryzację i ocenę stanu zdrowotnego wszystkich drzew pomnikowych
oraz przeprowadzono niezbędne zabiegi sanitarno-zabezpieczające w koronach drzew.
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2)

Bieżące utrzymanie terenów zieleni miejskiej:
Bieżące utrzymanie czystości i porządku obejmuje 13 terenów zieleni miejskiej, tj. 5 parków
i 8 skwerów:
Nazwa terenu zieleni

Powierzchnia ogółem

Park Wolności
Park Hadriana
Park Jordanowski
Park Słowackiego
Bulwar im. F. Kruschego
Skwer im. Inż. B. Pietrzaka
Skwer im. Z. Lubońskiego
Skwer Kościuszki – Skłodowskiej
Skwer św. Rocha – Pułaskiego
Stary Rynek 22
Plac Stary Rynek
Pomnik Legionisty
Skwer im. A. Walentynowicz

28,5 ha
0,83 ha
1,23 ha
3,35 ha
2,24 ha
0,80 ha
0,19 ha
0,18 ha
0,08 ha
0,15 ha
0,58 ha
0,22 ha

0,37 ha

Zakres stałego utrzymania, poza cotygodniowym sprzątaniem tych terenów, obejmuje również
pielęgnację rabat i krzewów, podlewanie nasadzeń, pielęgnację młodych drzew, cięcia żywopłotów,
koszenie trawników, odchwaszczanie, sprzątanie toalet, zimowe tych terenów.
3)

Bieżące utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:
Bieżące utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych obejmuje konserwację urządzeń oraz
utrzymanie czystości na 8 miejskich placach zabaw i 4 siłowniach plenerowych:
Lokalizacja placu zabaw /
siłowni plenerowej
Park Wolności

Nazwa placu zabaw / siłowni

Ilość urządzeń

Jurajski Park Sprawnościowy
Wieloryb Czuj-Czuj
Plac zabaw piaskowy
Siłownia pod chmurką

6
9
22
9
11
3
10
22
6
3
6

Park Jordanowski
Park Hadriana
Park Słowackiego
Skwer im. B. Pietrzaka
Skwer im. Z. Lubońskiego

Plac zabaw przy górce
Siłownia

Plac zabaw
Plac zabaw
Plac zabaw
Siłownia
Plac zabaw

Zakres stałego utrzymania, poza cotygodniowym sprzątaniem i wygrabianiem tych terenów,
obejmuje również konserwację, naprawę i malowanie urządzeń, wymianę zniszczonych urządzeń na
nowe, wykonywanie przeglądów dziennych, kwartalnych, rocznych i pięcioletnich.
4)

Realizacja Programu Zielone Podwórka:
W ramach programu w roku 2019 urządzone zostały dwa tereny zieleni międzyosiedlowej:
− teren przy ul. Moniuszki 127/129,
− teren przy ul. Wiejskiej 10/12;
w toku realizacji projektów zostały wykonane nowe nasadzenia drzew i krzewów, urządzono
trawniki, pergole obsadzone pnączami oraz wykonano ciągi komunikacyjne i ustawiono ławki
i kosze.

5)

Realizacja zadania z budżetu obywatelskiego – rewitalizacja stawu w Parku Wolności:
W ramach zadania oczyszczony z samosiewów został teren sektora Parku wokół stawu od strony
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ul. Łaskiej przy wieżowcach, oczyszczone zostały również skarpy i dno stawu, wykonano utwardzenie
z tłucznia alejek dookoła stawu, postawiono ławki oraz kosze parkowe i stojaki na rowery.
17.3. Działania na rzecz opieki nad zwierzętami (realizacja obowiązku nałożonego przepisami
ustawy o opiece nad zwierzętami)
Działania na rzecz opieki nad zwierzętami obejmowały:
1) realizację zadań w ramach corocznie uchwalanego Programu opieki nad zwierzętami:
a) odławianie bezdomnych zwierząt – 213 interwencji,
b) zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt – 97 interwencji,
c) zabiegów sterylizacji/kastracji kotów wolnożyjących – 194,
d) diagnoza kotów w kierunku chorób panleukopenia i koci katar – 84,
e) zabiegi czipowania psów – 8;
2) odławianie zbłąkanych zwierząt dzikich – 20 interwencji;
3) odbiór i utylizacja padliny – 146 interwencji;
4) deratyzacja parków i skwerów miejskich – 2 x roku;
5) budowa pawilonu dla kotów przy Schronisku dla zwierząt: wykonano uzbrojenie terenu,
przygotowano fundamenty pod pawilon oraz zakupiono i posadowiono pawilon.
17.4. Realizacja systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
W roku 2019 od mieszkańców miasta odebrano łącznie 23 567,4 ton odpadów komunalnych,
w tym 2181,37 ton w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Warzywnej.
Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
naliczono łącznie dla 7088 nieruchomości. Są to nieruchomości:
− na których zamieszkują mieszkańcy,
− na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
− na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku.
Dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy zadeklarowano 57 878 osób.
Plan dochodów budżetowych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2019
roku ustalono na poziomie 9 082 611,29 zł. Dochody wykonano na poziomie 98,50%.
17.5. Postępowania administracyjne (realizacja postępowań wynikających z przepisów prawa)
W roku 2019 przeprowadzono postępowania zakończone decyzjami administracyjnymi
w następujących zakresach:
1) 66 decyzji w sprawie usunięcia drzew i krzewów z terenu nieruchomości;
2) 3 decyzje nakazujące usunięcie odpadów z miejsca do tego nieprzeznaczonego;
3) 1 decyzja zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbioru i transportu nieczystości
płynnych z terenu miasta;
4) 2 decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji.
XVIII. TRANSPORT PUBLICZNY I DROGI
18.1. Transport publiczny
Wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r., sieć linii organizowanych przez Miasto Pabianice tworzyło
14 linii autobusowych, obsługiwanych przez MZK Sp. z o.o. w Pabianicach – 7 linii miejskich i 7 linii
podmiejskich. Poza tym, w ramach komunikacji miejskiej funkcjonowały 3 podmiejskie linie autobusowe
organizowane przez Miasto Łódź i Gminę Łask. W ramach pabianickiego publicznego transportu
zbiorowego wykonywano:
1) na liniach organizowanych przez Miasto Pabianice – 528 kursów w dni powszednie, 267 kursów
w soboty i 199 kursów w niedziele; oferta w sobotę i niedzielę stanowiła odpowiednio 50 i 38%
wielkości oferty przewozowej w dniu powszednim;
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2) na linii autobusowej zastępczej Z41, organizowanej przez ZDiT w Łodzi – 96 kursów w dni
powszednie, 74 kursy w soboty i 72 kursy w niedziele; oferta w sobotę i niedzielę stanowiła
odpowiednio 77 i 75% wielkości oferty przewozowej w dniu powszednim;
3) na linii autobusowej nocnej N4B, organizowanej przez ZDiT w Łodzi – 4 kursy w soboty
i niedziele;
4) na linii autobusowej D, organizowanej przez Gminę Łask – 46 kursów w dni powszednie w roku
szkolnym, 40 kursów w dni powszednie bez nauki szkolnej, 32 kursy w soboty i 18 kurów w
niedziele.
Liczba wozokilometrów w 2019 r. wykonana w komunikacji autobusowej wynosiła 1 mln 348 tys.
Dominujący udział w pracy eksploatacyjnej przypadł na Miasto Pabianice (85%). W gminach ościennych
zrealizowano 15% całkowitej pracy eksploatacyjnej. Łączna długość tras autobusowych wyniosła 98 km,
a długość linii autobusowych – 147 km (w tym 98 km na terenie miasta).
Wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r., do obsługi linii komunikacji miejskiej, MZK Sp. z o.o.
w Pabianicach wykorzystywała 32 autobusy. Średni wiek pojazdów obsługujących linie pabianickiej
komunikacji miejskiej wyniósł niespełna 5 lat. Najmłodsze pojazdy (8 szt.) miały 0 lat, najstarsze (9 szt.) –
11 lat.
Wszystkie autobusy przeznaczane do obsługi sieci komunikacyjnej pabianickiej komunikacji
miejskiej były niskopodłogowe i posiadały uchylne rampy dla wózków inwalidzkich oraz system
przyklęku. 18 z nich (56,3%) posiadało napęd hybrydowy, natomiast 14 (43,7%) – napęd konwencjonalny.
Autobusy hybrydowe były wyposażone w klimatyzację przestrzeni pasażerskiej. W weekendy do obsługi
sieci komunikacyjnej ekspediowano wyłącznie autobusy hybrydowe. Według stanu na 31 grudnia 2019 r.,
każdy z autobusów wyposażony był w automat mobilny do sprzedaży biletów, obsługujący płatności
bezgotówkowe kartą płatniczą lub BLIK. Wszystkie pojazdy wyposażono także w systemy zewnętrznej
i wewnętrznej informacji pasażerskiej.
W 2019 r. kontynuowano modernizację transportu publicznego. Wprowadzono do eksploatacji
14 autobusów hybrydowych, dostarczono ostatni piąty biletomat stacjonarny. Zamontowano 54 słupki
przystankowe o podwyższonym standardzie oraz 23 wiaty przystankowe i 9 ławek na przystankach.
Podpisano umowy na wybudowanie dworca autobusów miejskich na pętli przy ul. Waltera-Janke
w formule „zaprojektuj i wybuduj” (rozpoczęto prace projektowe) oraz na budowę pętli autobusowej
przy ul. Podmiejskiej 65E (zakończono prace projektowe, rozpoczęto roboty budowlane). Ogłoszono
przetarg na Inteligentny System Transportowy (zakup i instalacja tablic dynamicznej informacji
pasażerskiej wraz z systemem monitoringu wizyjnego, nowa wersja portalu pasażera
KomunikacjaPabianice.pl wraz z aplikacją mobilną).
W dniu 5 września 2019 r. podpisano umowę na wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj
projektu „Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice – Ksawerów”. Rozpoczęto prace projektowe,
zdemontowano przewód jezdny oraz torowiska tramwajowe na odcinkach poza jezdnią. Od 1 grudnia
2019 r. na czas realizacji inwestycji funkcjonuje autobusowa komunikacja zastępcza.
Od 28 lutego 2019 r. obowiązują kolejne zmiany taryfowe zachęcające do korzystania
z komunikacji miejskiej w Pabianicach – najważniejsza z nich to darmowe przejazdy dla właścicieli
samochodów, posiadających Kartę Pabianiczanina. Obniżono liczbę oddanej krwi uprawniającej do
bezpłatnych przejazdów. Został wprowadzony bilet grupowy 10+1 w atrakcyjnej cenie 8,20 zł.
Pomimo zwolnienia z opłat za przejazdy właścicieli samochodów osobowych, w 2019 roku
w autobusach MZK odnotowano 3.491.607 przejazdów odpłatnych, co stanowi wzrost o 19.737
w porównaniu do roku 2018. W 2019 roku sprzedano bilety o wartości nominalnej brutto 3 083 941,96
zł. 67% stanowiły bilety jednorazowe i czasowe, natomiast 32% - bilety okresowe.
Z danych uzyskanych z bramek zliczających w autobusach hybrydowych wynika, że:
− w dniu powszednim na liniach organizowanych przez Miasto przewieziono 15.260 pasażerów,
co stanowi wzrost o 1.231 (8,8%) w porównaniu do danych z 2016 r.,
− w sobotę przewieziono 7.101 osób (wzrost o 1.182 osoby – 20,0%),
− w niedzielę przewieziono 3.677 osób (spadek o 101 osób – 2,7%),
− w przeciętnym miesiącu przewieziono 367.249 osób (wzrost o 30.344 pasażerów – 9,0%).
Najwięcej pasażerów przewieziono na linii nr 1 (97.590 osób w skali przeciętnego miesiąca). Najlepiej
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wykorzystane połączenia pod względem liczby pasażerów w przeliczeniu na wozokilometr to linie nr 7, 5
i 1 z wynikami na poziomie kolejno: 4,2, 4,1 i 4,0 pasażera na wozokilometr w skali przeciętnego
miesiąca.
Ceny biletów za usługi lokalnej komunikacji autobusowej w Pabianicach – dzięki wprowadzeniu
zniżek na podstawie Karty Pabianiczanina należą do jednych z najniższych w Polsce. Posiadacze Karty
płacą za przejazd 1,30 zł, a za bilet miesięczny – 37,00 zł, a osoby posiadające dodatkowe ulgi połowę tej
ceny (odpowiednio 0,65 zł i 18,50 zł). Są to ceny symboliczne, zachęcające pasażerów do korzystania
z publicznych środków transportu.
Funkcjonuje również zintegrowana oferta taryfowa – pasażerowie mogą kupować bilety
zintegrowane na komunikację MZK Pabianice i MPK-Łódź (Wspólny Bilet Łódzko-Pabianicki) oraz
obejmujące dodatkowo pociągi ŁKA i PolRegio oraz komunikację ZKM Łask, MPK Zduńska Wola i MPK
Sieradz (Wspólny Bilet Aglomeracyjny).
Według stanu na 31.12.2019, czynne były 173 przystanki autobusowe.
Długość dróg dla rowerów wynosiła ok. 6 km. Funkcjonowały 4 parkingi rowerowe bike&ride
(Dworzec PKP, Jana Pawła II / szpital, Kilińskiego / SDH i Sikorskiego) oraz 1 parking samochodowy park &
ride (Dworzec PKP). Całorocznie funkcjonował system roweru publicznego, składający się z 14 stacji
rowerowych oraz 122 rowerów. Zadanie zrealizowano w ramach projektu „Integracja różnych systemów
transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W 2019 roku w Pabianicach rower wypożyczono 29.573
razy. Najwięcej wypożyczeń odnotowano na stacjach: Waltera-Jankego/Nawrockiego – 3.748 i Grota
Roweckiego/Nawrockiego – 3.407.
Miasto posiada uchwalony „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego
dla Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2017-2025
18.2. Drogi
Łączna długość dróg miejskich w Pabianicach wynosi 147,26 km, w tym drogi utwardzone
stanowią 109,781 km i gruntowe 37,479 km. Zakres remontów dróg i chodników oraz budowy miejsc
postojowych w 2018 przedstawia tabela:
1)

remonty dróg:
Ulica

Km

ul.20-Stycznia 145
ul. Żytowicka
ul. Miodowa
ul. Modrakowa
ul. Jałowcowa
ul. Owocowa
ul. Sporna
ul. Podgórna
ul. Agrestowa
ul. Łukowa
ul. Piątkowska
ul. Glebowa + łącznik Dereniowa
ul. Lazurowa
ul. Letnia
ul. Krzywa
ul. Cisowa
ul. Trawiasta
ul. Łączna
SUMA

0,218
0,273
0.635
0,290
0,604
0,210
0,145
0,146
0,137
0,275
0,326
0,490
0,260
0,490
0,291
0,202
0,291
0,185
4,833
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Rodzaj
nawierzchni
masa asfaltowa
masa asfaltowa
masa asfaltowa
masa asfaltowa
masa asfaltowa
masa asfaltowa
masa asfaltowa
masa asfaltowa
masa asfaltowa
masa asfaltowa
masa asfaltowa
masa asfaltowa
masa asfaltowa
masa asfaltowa
masa asfaltowa
masa asfaltowa
masa asfaltowa
masa asfaltowa

Powierzchnia [m2]
1187
1364
3176
1099
3262
1360
870
803
615
1374
628
2962
1170
2219
1455
1008
1168
611
26 331

2)

remonty chodników i budowa miejsc postojowych
Ulica

Powierzchnia
[m2]
chodnik z kostki
875
chodnik z kostki
584
miejsca
265
postojowe
platformy
185
zwalniające
Rodzaj

ul.15 Pułku Wilków [Jana Pawła II - Husarska]
ul. Pomorska-str. wsch. [Łaska-Dąbrowskiego]
ul. Jana Pawła II-parking przy szpitalu
przedłużenie
ul. Trębacka
ul. Zgoda-str. wsch. i zach.
[Karniszewicka - Partyzancka]
ul. Dąbrowskiego - str. płn. i płd.
[Konopnickiej - Zielona]
ul. Pomorska-str. wsch. [DąbrowskiegoMielczarskiego]
ul. Kazimierza-str. płn. [Kopernika-pos. Nr 9]
ul. Ogrodowa -str. wsch. [pos. Nr 1-9]
ul. Bugaj – str. zach.
ul. Smugowa koło marketu Biedronka, ul. Gen. W.
Janke przy Smugowej str. płn., ul. Drewnowska
przy Bugaj str. płn., ul. Gawrońska przy Bugaj str.
płn., ul. G. Roweckiego przy 20 Stycznia str. płd.,
ul. Gen. W. Janke przy 20 Stycznia str. zach.
ul. Pomorska -str. zach. [Łaska-Dąbrowskiego]
ul. Skłodowskiej - str. płn.
[Narutowicza-Kościuszki]+ parking MOK

chodnik z kostki

1270

chodnik z kostki

680

chodnik z kostki

402

chodnik z kostki
chodnik z kostki
chodnik z kostki

248
295
1600

chodnik z kostki

548

chodnik z kostki

584

chodnik z kostki

600

chodnik
i miejsca
postojowe
miejsca
postojowe

ul. Dąbrowskiego- str. płd.
[Tkacka - Kochanowskiego]
ul. Bracka str. płn. [pos. Nr 10-14]
ul. Wyszyńskiego [skrzyżowanie
z ul. Skłodowskiej str. zach]
Suma

chodnik z kostki

590
315
105
9146

W ramach prac porządkowych w mieście wykonano:
1) koszenie trawy w pasie drogowym – 430 712,41 m2;
2) zamiatanie ulic – 69 183,00 m2;
3) zamiatanie chodników – 82 310,60 m2.
Oświetlenie ulic, parków i placów miejskich:
Na terenie Pabianic jest zamontowanych 5292 szt. opraw oświetleniowych, z czego 5073 jest
własnością PGE Dystrybucja S.A., a 219 szt. własnością Miasta.
Wydatki na zakup energii i konserwację na oświetlenie uliczne, iluminacje obiektów
zabytkowych, sygnalizację świetlną w 2019 roku wyniosły:
• zakup energii - 1 490 842,30 zł;
• konserwacja – 665 000,00 zł.
Koszty wody zużytej do celów przeciwpożarowych, ilość hydrantów p.poż.
Na sieci wodociągowej stanowiącej własność ZWiK Sp. z o.o zamontowanych jest 1345 szt.
hydrantów p.poż, w tym 1286 szt. – hydranty podziemne i 59 szt. – hydranty nadziemne:
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•
•

wydatki na zapłatę za wodę zużytą do gaszenia pożarów w 2018 r wyniosły: 4 304,12 zł;
wydatki na utrzymanie sieci hydrantowej p.poż. – 37 800,00 zł.

XIX. ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
Obszar Miasta Pabianice objęty jest 27 obowiązującymi miejscowymi planami przestrzennymi
(w tym pięcioma uchwalonymi w 2019 r.):
1) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Pabianicach
między ul. Potokową, projektowaną ul. gen. „Waltera” Janke i stadionem sportowym P.T.C. –
Uchwała Nr XXX/318/97 Rady Miasta Pabianic z dnia 27 sierpnia 1997 r.;
2) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Jutrzkowickiej,
za terenami sportowymi MOSiR w Pabianicach – Uchwała Nr XXXI/320/97 Rady Miasta Pabianic
z dnia 24 września 1997 r.;
3) Zmiana planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Pabianic – Uchwała
Nr XIV/114/99 Rady Miasta Pabianic z dnia 16 czerwca 1999 r. oraz Uchwała Nr XXX/362/12
Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 11 września 2012 r.;
4) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic:
Partyzanckiej, Widzewskiej i Konstantynowskiej w Pabianicach – Uchwała Nr XXVIII/295/2000
Rady Miasta Pabianic z dnia 26 czerwca 2000 r.;
5) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic:
Warszawska, Ksawerowska, Zaradzyńska i Rzgowska w Pabianicach – Uchwała Nr XLIV/443/01
Rady Miasta Pabianic z dnia 31 maja 2001 r.;
6) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Pabianicach
pomiędzy ul. Miodową, ul. Wiejską, projektowaną ulicą gen. „Waltera” Janke i zachodnią
granicą administracyjną miasta Pabianic – Uchwała Nr LVII/588/02 Rady Miasta Pabianic z dnia
24 kwietnia 2002 r.;
7) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu Starego Miasta w Pabianicach
ograniczony: rzeką Dobrzynką na odcinku od gen. Stefana „Grota” Roweckiego do
ul. Zamkowej, ul. Grobelną, ul. Lipową, terenem Parku im. J. Słowackiego, ul. Garncarską,
ul. Majdany, narożnikiem u zbiegu ulic Konstantynowskiej i Bóżnicznej z ul. Zamkową oraz
Bóżnicznej i Kopernika z ul. Piotra Skargi i ul. Bugaj – Uchwała Nr XII/87/03 Rady Miejskiej
w Pabianicach z dnia 27 czerwca 2003 r.;
8) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu ograniczonego ul. Ewangelicką,
cmentarzem, rzeką Pabianką oraz ul. gen. Stefana „Grota” Roweckiego Uchwała Nr IX/60/03
Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 26 marca 2003 r.;
9) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie
Klimkowizny w Pabianicach – Uchwała Nr XXII/168/03 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia
17 grudnia 2003 r.;
10) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Pabianic w granicach
administracyjnych Gminy Miejskiej Pabianice – Uchwała Nr LXVII/561/06 Rady Miejskiej
w Pabianicach z dnia 29 czerwca 2006 r.;
11) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych przy ul. Podmiejskiej
107-111 oraz działek położonych przy ul. Gruntowej 21-27 w Pabianicach – Uchwała
Nr LXIX/595/06 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 27 września 2006 r.;
12) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący teren działek nr 510/1, 510/2
i 510/3 położonych przy ulicy Szpitalnej 2 w Pabianicach – Uchwała Nr X/84/11 Rady Miejskiej
w Pabianicach z dnia 27 maja 2011 r.;
13) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący tereny w Pabianicach: pierwszy
ograniczony ulicami: ul. Gen. ”Waltera” Janke, ul. Projektowaną 6KD-G2/2, granicą Tuszyńsko Dłutowsko-Grabiańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, granicą lasu i ul. Sienną; oraz drugi
ograniczony ulicami: ul. Popławską (dawny ślad), ul. Smugową, ul. Bugaj, korytem rzeki
Dobrzynki, ul. Świetlickiego, ul. Gen. „Waltera” Janke – Uchwała Nr LVII/729/14 rady Miejskiej
w Pabianicach z dnia 15 maja 2014 r.;
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14) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Jana Pawła II,
Wiejską, Zagajnikową i Śniadeckiego w Pabianicach – Uchwała Nr LXIV/801/14 Rady Miejskiej
w Pabianicach z dnia 9 października 2014 r.;
15) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący teren w Pabianicach
ograniczony od wschodu i północy granicą Gminy Miejskiej Pabianice, od zachodu korytem
rzeki Dobrzynki (granicą Gminy Miejskiej Pabianice) i ulicą Piłsudskiego (wschodnia strona), od
południa ulicą Projektowaną 9KD-Z1/2 (północna strona) – Uchwała Nr LXV/804/14 Rady
miejskiej w Pabianicach z dnia 12 listopada 2014 r.;
16) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu MZK położonego przy ulicy
Lutomierskiej – Uchwała Nr XXIV/267/16 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 3 marca 2016 r.;
17) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Pabianice
położonej między ulicami: ul. „Grota” Roweckiego, ul. Grobelną i rzeką Dobrzynką – Uchwała
Nr XXVI/339/16 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 16 czerwca 2016 r.;
18) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Pabianice
położonej między ulicami: ul. Zamkową i ul. Grobelną – Uchwała Nr XXIV/267/16 Rady Miejskiej
w Pabianicach z dnia 3 marca 2016 r.;
19) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący teren ograniczony ulicami:
Piłsudskiego, Projektowaną (9KD-Z1/2), Widzewską, Pietrusińskiego, Warszawską, Kapliczną,
Żwirki i Wigury, Konopną, Garncarską, Gdańską, Stary Rynek i Zamkową w Pabianicach –
Uchwała Nr XXVIII/358/16 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 15 września 2016 r.;
20) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 29-116/9 i 29-116/10
położonych przy ul. Podmiejskiej 65 E – Uchwała Nr XXXIV/436/16 Rady Miejskiej
w Pabianicach z dnia 29 grudnia 2016 r.;
21) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów przemysłowych położonych
w Pabianicach na wschód od ulicy Lutomierskiej – Uchwała Nr LVI/719/18 Rady Miejskiej
w Pabianicach z dnia 21 czerwca 2018 r.;
22) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów przemysłowych położonych
w Pabianicach na zachód od ulicy Lutomierskiej – Uchwała Nr LVI/720/18 Rady Miejskiej
w Pabianicach z dnia 21 czerwca 2018 r.;
23) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego na wschód od
ul. Myśliwskiej – Uchwała Nr IV/40/19 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 23 stycznia 2019 r –
uchwalony;
24) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów przemysłowych położonych
w Pabianicach na wschód od ulicy Lutomierskiej – Uchwała Nr XIII/162/19 Rady Miejskiej
w Pabianicach z dnia 23 października 2019 r. – uchwalony;
25) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów przemysłowych położonych
w Pabianicach na zachód od ulicy Lutomierskiej – Uchwała Nr XIII/163/19 Rady Miejskiej
w Pabianicach z dnia 23 października 2019 r. – uchwalony;
26) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Pabianice położonej
w rejonie ulicy Hermanowskiej na północ od ulicy Miodowej – Uchwała Nr XIII/164/19 Rady
Miejskiej w Pabianicach z dnia 23 października 2019 r. – uchwalony;
27) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Pabianice położonej
w rejonie ulicy Hermanowskiej na południe od ulicy Miodowej – Uchwała Nr XV/180/19 Rady
Miejskiej w Pabianicach z dnia 18 grudnia 2019 r. – uchwalony.
W trakcie sporządzania było 27 projektów miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego, z czego: 5 uchwalono, do 20 przystąpiono:
1) Uchwała Nr VI/41/15 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części
miasta Pabianice położonej w rejonie ulicy Hermanowskiej na południe od ulicy Miodowej –
uchwalony;
2) Uchwała Nr VI/42/15 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

miasta Pabianice położonej w rejonie ulicy Hermanowskiej na północ od ulicy Miodowej –
uchwalony;
Uchwała Nr XXV/304/16 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części
miasta Pabianice położonej na zachód od ulicy Wiejskiej;
Uchwała Nr XXVIII/355/16 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 15 września 2016 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenu położonego w rejonie ul. Nowowolskiej;
Uchwała Nr XXVIII/356/16 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 15 września 2016 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenu położonego w rejonie ul. 20 Stycznia;
Uchwała Nr XXVIII/357/16 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 15 września 2016 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenu położonego wschód od ul. Myśliwskiej – uchwalony;
Uchwała Nr LI/654/18 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenów położonych w Pabianicach w rejonie ul. Bocianiej;
Uchwała Nr IV/38/19 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenów przemysłowych położonych w Pabianicach na wschód od ul. Lutomierskiej –
przystąpienie i uchwalenie;
Uchwała Nr IV/39/19 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenów przemysłowych położonych w Pabianicach na zachód od ul. Lutomierskiej –
przystąpienie i uchwalenie;
Uchwała Nr X/116/19 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 3 września 2019 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
działek o numerach ewidencyjnych 2-73/11, 2-73/12, 2-74/9, 2-74/10, 2-75/6, 2-76/3, 2-77/5,
2-78/4 (fragment działki) i 2-78/5, położonych w Pabianicach w rejonie ul. Morelowej –
przystąpienie;
Uchwała Nr X/117/19 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 3 września 2019 r. uchwała w
sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla działek o numerach ewidencyjnych 7-351/1, 7-351/2, 7-351/3, 7-351/4, 7-347 i 7-348,
położonych w Pabianicach przy ul. Tadeusza Kościuszki 8-10 – przystąpienie;
Uchwała Nr X/118/19 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 3 września 2019 r. uchwała
w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 7-120, 7-121, 7-122, 7-123, 7-124 i 7125/3 (fragment działki) położonych w Pabianicach przy ul. Łaskiej 2-4 i ul. Zamkowej 62-66 –
przystąpienie;
Uchwała Nr X/119/19 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 3 września 2019 r. uchwała
w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 9-262/4 i 9-262/5 położonych
w Pabianicach przy ul. Gdańskiej 6 – przystąpienie;
Uchwała Nr X/120/19 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 3 września 2019 r. uchwała
w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 7-129 i 7-130, położonych
w Pabianicach przy ul. Marii Konopnickiej 2 – przystąpienie;
Uchwała Nr X/121/19 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 3 września 2019 r. uchwała
w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 6-156, 6-196, 6-222, 6-221, 6-220, 6-219
i 6-259 (fragment działki), położonych w Pabianicach przy ul. Marii Konopnickiej 39-43 i ul. Orla
55 – przystąpienie;
Uchwała Nr X/122/19 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 3 września 2019 r. uchwała
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w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 12-411/3, 12-411/4, 12-411/6, 12411/7, 12-411/8, 12-411/9, 12-411/10, 12-412/1, 12-412/2, 12-412/3, 12-412/4, 12-412/5, 12413/3, 12-413/4, 6-365/1, 6-365/2 (fragment działki), 6-365/8, 6-365/9, 6-365/14, 6-365/15, 6365/30 (fragment działki) i 6-333/7 (fragment działki), położonych w Pabianicach przy ul. Jana
Pawła II i ul. Stefanii Sempołowskiej – przystąpienie;
17) Uchwała Nr X/123/19 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 3 września 2019 r. uchwała
w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenów położonych w Pabianicach w rejonie ul. Stefana Żeromskiego –
przystąpienie;
18) Uchwała Nr X/124/19 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 3 września 2019 r. uchwała
w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenów położonych w Pabianicach w rejonie ul. gen. Romualda Traugutta –
przystąpienie;
19) Uchwała Nr X/125/19 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 3 września 2019 r. uchwała
w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 1-13, 1-24/1, 1-24/2, 1-26/1, 1-26/3, 126/4, 1-27/1, 1-27/2, 1-3/1 i 1-3/2, położonych w Pabianicach w rejonie ulic Agrestowa/Łukowa
– przystąpienie;
20) Uchwała Nr X/126/19 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 3 września 2019 r. uchwała
w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 18-87/7, 18-86/13, 18-86/8, 18-85/1,
18-84/16, 18-84/17, 18-84/18 i 18-83/1, położonych w Pabianicach w rejonie ulicy Polnej –
przystąpienie;
21) Uchwała Nr X/127/19 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 3 września 2019 r. uchwała
w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 5-509/1 i 5-509/2, położonych
w Pabianicach przy ul. Robotniczej 11 – przystąpienie;
22) Uchwała Nr X/128/19 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 3 września 2019 r. uchwała
w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 6-315/1 i 6-315/2, położonych
w Pabianicach przy ul. Jana Pawła II 48 – przystąpienie;
23) Uchwała Nr X/129/19 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 3 września 2019 r. uchwała
w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 7-246/3, 7-246/8, 7-246/9, 7-246/11, 7247/1, 7-247/2, 7-249/1 i 7-251/1, położonych w Pabianicach przy ul. Waryńskiego 13 –
przystąpienie;
24) Uchwała Nr X/130/19 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 3 września 2019 r. uchwała
w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 15-3/12, 15-2/2, 15-2/1 i 15-1/3
(fragment działki), położonych w Pabianicach przy ulicy Warszawskiej 71-73 – przystąpienie;
25) Uchwała Nr X/131/19 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 3 września 2019 r. uchwała
w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 15-85/4, 15-85/5, 15-85/12 i 15-85/13,
położonych w Pabianicach w rejonie ulic Spokojna/Sybiraków – przystąpienie;
26) Uchwała Nr X/132/19 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 3 września 2019 r. uchwała
w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego skrzyżowania ulic: 20 Stycznia i Podleśnej w Pabianicach – przystąpienie;
27) Uchwała Nr X/133/19 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 3 września 2019 r. uchwała
w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego ulicy Wajsówny – przystąpienie.
Wydano jedną decyzję o warunkach zabudowy dla nieruchomości o powierzchni 588 m2
nieobjętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
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XX.

PORZĄDEK PUBLICZNY I BEZPIECZEŃSTWO
20.1. Straż Miejska

Straż Miejska jest samorządową, umundurowaną formacją, utworzoną w celu wykonywania
zadań w zakresie ochrony porządku publicznego, działającą na podstawie przepisów prawa,
w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych. Straż Miejska działa w ramach
struktury organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Pabianicach na prawach wydziału.
Strukturę organizacyjną i zakres zadań poszczególnych stanowisk i komórek organizacyjnych
w Straży Miejskiej określa regulamin wprowadzony w życie Zarządzeniem Nr 94/2017/P Prezydenta
Miasta Pabianic z dnia 26 kwietnia 2017 r. Na dzień 31 grudnia 2019 roku w Straży Miejskiej
zatrudnionych było 34 osoby z czego 4 osoby cywilne i 30 strażników, którzy wykonywali zadania
w zakresie ochrony spokoju i porządku w miejscach publicznych.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

W 2019 r. strażnicy podjęli ogółem 7650 spraw do realizacji, w tym:
5012 – zlecone przez mieszkańców,
817 – interwencja własna,
1002 – zlecone przez dyżurnego SM,
215 – zlecone przez inne instytucje,
177 – zlecone przez Policję,
106 – zgłoszenie zweryfikowane jako - brak uwag,
319 – zlecone przez operatora monitoringu.
Ewidencję wyników Straży Miejskiej w 2019 r. przedstawia tabela*.

Lp.

1
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
2.

Rodzaj wykroczeń
zawartych w:

Ustawie – Kodeks wykroczeń:
wykroczenia przeciwko porządkowi
i spokojowi publicznemu
wykroczenia przeciwko instytucjom
państwowym, samorządowym
i społecznym
wykroczenia przeciwko
bezpieczeństwu osób i mienia
wykroczenia przeciwko
bezpieczeństwu i porządkowi
w komunikacji
wykroczenia przeciwko osobie
wykroczenia przeciwko zdrowiu
wykroczenia przeciwko mieniu
wykroczenia przeciwko interesom
konsumentów
wykroczenia przeciwko obyczajności
publicznej
wykroczenia przeciwko urządzeniom
użytku publicznego
szkodnictwo leśne, polne
i ogrodowe
przepisach wprowadzających Kodeks
pracy

Środki
oddziaływania
wychowawcze
go (art. 41 kw)

Grzywna
nałożona
w drodze
mandatu karnego

Inny sposób
zakończenia
czynności (np.
odstąpienie od
Wnioski
skierowania
Razem
do sądu
wniosku o
ukaranie,
przekazanie sprawy
innym organom)

liczba

kwota
w zł

1224

258

34900

32

13

1527

8

8

2050

2

3

21

0

2

350

0

0

2

19

19

1850

1

0

39

1044

158

20250

22

10

1234

0
0
0

0
0

0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

0

0

64

26

2950

2

0

92

89

44

6950

5

0

138

0

1

500

0

0

1

0

0

0

0

0

0
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

ustawie o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
ustawie o ochronie zdrowia przed
następstwami używania tytoniu i
wyrobów tytoniowych
ustawie o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach
ustawie o ochronie zwierząt
ustawie o odpadach
ustawie - Prawo ochrony środowiska
ustawie - Prawo o miarach
ustawie - Prawo wodne
ustawie o publicznym transporcie
drogowym
ustawie o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami
ustawie o ochronie przyrody
ustawa o ochronie zwierząt
i zwalczaniu chorób zakaźnych
zwierząt
ustawie o recyklingu pojazdów
wycofanych z eksploatacji
ustawie o lecznictwie uzdrowiskowym,
uzdrowiskach
i obszarach ochrony uzdrowiskowej
oraz o gminach uzdrowiskowych
ustawie o zużytym sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym
ustawie o bateriach
i akumulatorach
ustawie - Kodeks wyborczy
akty prawa miejscowego (przepisy
porządkowe)
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(*) – tabela opracowana na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12
listopada 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia przez straże gminne (miejskie) ewidencji etatów,
wyposażenia oraz wyników działań straży (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1502).

Podejmując działania zapobiegawcze w popełnianiu przestępstw i wykroczeń Straż Miejska
współpracowała z dyrektorami i pedagogami szkół, Komendą Powiatową Policji, Ośrodkiem Profilaktyki
i Integracji Społecznej oraz instytucjami pozarządowymi w celu poprawy bezpieczeństwa dzieci
i młodzieży. Strażnicy cały czas byli na bieżąco w kontakcie z placówkami szkolnymi oraz ich uczniami.
Rozmowy i spotkania pozwoliły na poznanie niebezpieczeństw czyhających na uczniów w drodze do
szkoły oraz zachowaniu się poza nią.
Straż Miejska współpracuje z Komendą Powiatową Policji w Pabianicach. Współpraca funkcjonuje
min. na podstawie porozumienia zawartego w dniu 9 marca 2005 r. przez Prezydenta Miasta Pabianic
z Komendantem Powiatowym Policji. Na tej podstawie wykonywane były wspólne patrole mieszane.
W 2019 r. było ich 52. Dodatkowo strażnicy dokonywali weryfikacji odebranych przez Policję zgłoszeń do
Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, zgłoszonych było 37 miejsc, wszystkie były sprawdzane
kilkukrotnie w trakcie codziennej służby patrolowej a ich wyniki przesyłane na bieżąco do KPP Pabianice.
W 2019 r. w Straży Miejskiej został uruchomiony system monitoringu miejskiego, obejmujący 6
obszarów na terenie miasta oraz Park im. J. Słowackiego. Na koniec 2019 roku funkcjonowały 54 kamery.
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20.2. Bezpieczeństwo i obronność
Działania Miasta w zakresie bezpieczeństwa i obronności ilustruje poniższa tabela.
Obszar

Bezpieczeństwo

Informacje
Imprezy masowe:
Wydano 6 decyzji zezwalających na przeprowadzenie imprez masowych, w tym
jedną sportową.
Łączna liczba uczestników – 11 350.
Zgromadzenia publiczne:
Przyjęto 3 zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego.
Ponadto dwa zawiadomienia wpłynęły do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania
Kryzysowego w trybie uproszczonym.
Kwalifikacja wojskowa 2019:
Na listach stawiennictwa figurowało:
−
277 osób z rocznika podstawowego (2000),
−
54 osoby z roczników starszych (1995 – 1999).
Na kwalifikację stawiło się:
−
251 osób z rocznika 2000,
−
9 osób z roczników starszych.

Obronność

Wnioski żołnierzy rezerwy o ustalenie i wypłatę należnego świadczenia
rekompensującego:
−
przyjęto 3 wnioski o wypłatę świadczenia rekompensującego,
−
wydano 3 decyzje o przyznaniu świadczenia.
Łączna kwota świadczeń wypłaconych w 2018 r. wyniosła 4 258,33 zł
Świadczenia osobiste i rzeczowe na rzecz obronności.
Świadczenia rzeczowe:
−
wydano 8 decyzji o nałożeniu świadczenia,
−
wydano 8 decyzji uchylających świadczenie.
Świadczenia osobiste: wydano 1 decyzję o nałożeniu świadczenia
Dotacja na utrzymanie gotowości bojowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej
w Pabianicach (ochrona przeciwpożarowa na terenie miasta) - 167 300,00 zł

Ochrona przeciwpożarowa

Dofinansowanie zakupu toru przeszkód dla młodzieżowych drużyn pożarniczych
(MDP) z terenu powiatu pabianickiego w kwocie 2 500,00 zł.
Projekt realizowany przez Powiatową Komendę Państwowej Straży Pożarnej.

XXI. DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁEK KOMUNALNYCH
21.1. Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. kontynuuje ponad stuletnią tradycję szpitalnictwa
w Pabianicach. Początkowo jako Zakład Opieki Zdrowotnej, obecnie jako spółka prawa handlowego,
której powstanie związane było z restrukturyzacją służby zdrowia. Akt założycielski Pabianickiego
Centrum Medycznego Sp. z o.o. został podpisany 28 kwietnia 2009 r. Personel Spółki prowadzi
hospitalizację w 17 oddziałach szpitalnych. Na pacjentów czekają m.in. specjaliści w dziedzinie chorób
wewnętrznych, ortopedii, neurologii wraz z leczeniem udarowym, chirurgii, urologii, ginekologii,
pediatrii, rehabilitacji, psychiatrii, gastroenterologii.
W 2019 roku łącznie do szpitala przyjęto 27785 pacjentów, w tym w Szpitalnym Oddziale
Ratunkowym udzielono 12 754 porad. W przychodniach specjalistycznych przyjęto 79 939 pacjentów,
w Przychodni Stomatologicznej – 17 663, w ramach Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej 60 241
pacjentów, w ramach ambulatoryjnej Nocnej i Świątecznej Pomocy Medycznej POZ – 20 898 pacjentów
oraz w ramach wyjazdowej Nocnej i Świątecznej Pomocy Medycznej POZ - 2206 pacjentów. Na Oddziale
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Ginekologiczno-Położniczym w 2019 r. odebrano 638 porodów, w 2018 r. odebrano 689 porodów,
w 2017 r. 679, w 2016 r. odebrano 548 porodów. Na Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w 2019 r.
zwiększyła się liczba wykonanych zabiegów endoprotezoplastyki, łącznie wykonano 394 endoprotez
stawu biodrowego i kolanowego w stosunku do 391 w 2018 r. oraz 274 w 2017 r.
Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. w 2019 r. realizowało osiem programów
profilaktycznych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, jeden program
profilaktyczny współfinansowany ze środków Ministerstwa Zdrowia, jeden program z Łódzkiego Urzędu
Wojewódzkiego. Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. otrzymało również dofinansowanie w zakresie
dziesięciu szkoleń z Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach współfinansowanych ze środków
Krajowego Funduszu Społecznego. Ogółem ze szkoleń o różnej tematyce skorzystało 49 pracowników
Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.
21.2. Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
Głównym przedmiotem działania Zakładu Energetyki Cieplnej Sp.z o.o. jest dostarczanie ciepła na
potrzeby centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej dla odbiorców na terenie Miasta Pabianic.
Realizacja w/w zadania odbywa się poprzez utrzymanie stabilnej, bezpiecznej i zgodnej z wymaganiami
środowiskowymi produkcji i dystrybucji ciepła nastawionej na:
1) rozbudowę eksploatowanych systemów ciepłowniczych w tym przede wszystkim kontynuację
inwestycji w rozwój sieci w zakresie podłączenia do miejskiego systemu nowych odbiorców;
2) poprawę efektywności wytwarzania i dostawy energii cieplnej w tym działania w kierunku
zwiększenia sprawności wytwarzania oraz dalszego ograniczania strat przesyłowych;
3) sprostanie najnowszym wymaganiom w zakresie ochrony środowiska poprzez modernizację
istniejącego systemu ciepłowniczego;
4) optymalizację i racjonalizację kosztów działalności operacyjnej.
Produkcja i dostawa energii cieplnej oparta jest na systemie ciepłowniczym, w którego skład
wchodzą Ciepłownia Miejska zlokalizowana przy ul. Konstantynowskiej 62 oraz Kotłownia Piaski przy
ul. Cmentarnej 5.
Łączna długość sieci ciepłowniczej w mieście wynosi 54,064 km, w tym w 2019 r. wybudowano
0,604 km sieci. W 2019 r. średnie wykorzystanie możliwości produkcyjnych kształtowało się na poziomie:
1) moc zainstalowana –114,648 MW;
2) moc zamówiona średnio w ciągu 2019 r. -81,8798 MW;
3) wykorzystanie mocy –71,42%;
4) moc zamówiona na XII 2019 r. – 81,60 MW.
Główne zakupy surowców i materiałów w Spółce odbywały się w oparciu o wprowadzone przez
Zarząd Spółki wewnętrzne regulaminy. Podobnie jak w ubiegłych latach, także i w 2019 r. podstawowym
surowcem służącym do produkcji ciepła był miał energetyczny. Podpisano umowę na dostawę węgla
z Polską Grupą Górniczą Sp. z o.o., w ramach której dokonano zakupu miału węglowego w ilości 34 800
ton.
W roku 2019 rozpoczęto realizację inwestycji pn. „Wykonanie instalacji odpylającej, instalacji
odsiarczania i odazotowania spalin umożliwiających spełnienie wymogów nowych norm z zakresu
ochrony środowiska w instalacji Ciepłownia Miejska w Pabianicach”. Wartość umowy wynosi
44 738 145,74 zł., termin realizacji to koniec 2021r. Spółka uzyskała wsparcie w formie pożyczki
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wartość dofinansowania stanowi
75% wartości kosztów kwalifikowalnych. Dofinansowanie nastąpiło w ramach programu priorytetowego
nr 5.8.1 „Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki Część 1) EKumulator – Ekonomiczny Akumulator dla Przemysłu”. W ramach realizacji zadania została opracowana
dokumentacja techniczna oraz wykonano prace budowlane konstrukcyjne. W 2020 roku zostanie
wykonany I etap inwestycji, poprzez budowę instalacji odazotowania na dwóch kotłach oraz system IOS
na jednym kotle.
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21.3. Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o.
Miejski Zakład Komunikacyjny jest spółką prawa handlowego utworzoną w celu wykonania
zadania własnego przez Miasto, określonego w art. 7 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym, polegającego na zapewnieniu komunikacji miejskiej na terenie Pabianic. MZK
Pabianice Sp. z o.o. realizuje przewozy pasażerskie na terenie Miasta Pabianice, Gminy Pabianice, Gminy
Ksawerów i Gminy Rzgów w oparciu o „Umowę wykonawczą o świadczenie usług publicznego transportu
zbiorowego” zawartą w dniu 30 grudnia 2013 r. pomiędzy Gminą Miejską Pabianice i MZK Pabianice
Sp. z o.o.
Wyżej wymieniona umowa precyzuje sposób finansowania za wykonane usługi przewozowe,
określa wymagane standardy jakościowe świadczonych usług oraz wielkość zadania przewozowego
wyliczonego w oparciu o przyjęte przez Miasto Pabianice rozkłady jazdy autobusów na poszczególnych
liniach.
Długość linii autobusowych wynosi 155 km, w tym w granicach administracyjnych 57 km.
Funkcjonuje 7 linii autobusowych dziennych w granicach administracyjnych Miasta oraz 7 linii
podmiejskich.
W 2019 roku odnotowano 3.491,607 przejazdów biletowanych, co stanowi wzrost o 19.737
przejazdów rok do roku (1,8%). Liczba pasażerów rośnie konsekwentnie od kilku lat. W 2015 roku
odnotowano 2.995.329 przejazdów odpłatnych (o blisko 14% mniej niż w 2019 roku), w 2016 roku –
3.079.804 pasażerów, w 2017 roku – już 3.318.473, w 2018 roku – 3.471.870 a w 2019 – 3.491.607.
Niższy niż w latach poprzednich przyrost liczby przejazdów odpłatnych wynika z rozszerzenia
katalogu osób korzystających z bezpłatnych przejazdów, tj. właścicieli samochodów osobowych oraz
osoby im towarzyszące posiadających Kartę Pabianiczanina (łącznie w liczbie zgodnej z wpisem
określającym liczbę miejsc w samochodzie) oraz obniżenie limitu oddanej krwi honorowym dawcom
krwi.
W ramach projektu „Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach” wprowadzono
istotne zmiany w dystrybucji biletów. Sprzedaż w biletomatach uruchomiono w październiku 2018.
Obecnie Miasto Pabianice posiada 5 biletów stacjonarnych (Kilińskiego/SDH, Kilińskiego/Zamkowa,
Grota-Roweckiego/Gryzla i Jana Pawła II/szpital i Dworzec PKP/Łaska) oraz 28 biletomatów mobilnych
zamontowanych w autobusach. Sukcesywnie wzrasta też sprzedaż biletów przez aplikacje mobilne.
Spółka za pośrednictwem biletomatów dokonuje sprzedaży biletów Miasta Pabianice, łódzkiego
lokalnego transportu zbiorowego (umowa z MPK-Łódź Sp. z o.o.), Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Sp. z o.o.
(porozumienie z ŁKA Sp. z o.o.) oraz bilety łaskie na linię D (umowa z Zakładem Komunikacji Miejskiej
w Łasku).
Miasto działa jako sprzedawca usług transportowych, odpowiada za sprzedaż biletów i dokonuje
jej za pośrednictwem Spółki. Przychody z biletów stanowią bezpośredni przychód Miasta. Spółka, na
podstawie zawartej umowy z Łódzką Koleją Aglomeracyjną Sp. z o.o. prowadzi w Punkcie Sprzedaży
Biletów na dworcu PKP sprzedaż biletów spółek: ŁKA, POLREGIO Sp. z o.o., PKP Intercity S.A., PKP SKM
w Trójmieście Sp. z o.o., Koleje Małopolskie Sp. z o.o. i Koleje Śląskie Sp. z o.o.
Miasto złożyło aplikacje do Urzędu Marszałkowskiego na realizacje programu „Modernizacja
i Rozwój Komunikacji Miejskiej w Pabianicach”. W wielu aspektach tego programu spółka współpracuje
z Gminą przy jego realizacji w formie projektowej i wykonawczej. Wartość projektu 66 965 000,00 zł,
wielkość dofinansowania 48 025 000,00 zł. Część zadań została już zrealizowana, a część będzie
realizowana w 2020 r. i 2021 r.
Obecnie w ramach projektu zrealizowano i realizuje się następujące zadania:
1) wybrano Inżyniera kontraktu, który będzie odpowiadał za realizację kolejnych zadań w ramach
projektu;
2) dostarczono wszystkie 18 autobusów hybrydowych;
3) dostarczono bilety stacjonarne i mobilne;
4) trwa budowa dworca na Waltera Janke i krańcówki na ulicy Podmiejskiej;
5) w realizacji jest przetarg na ITS;
6) częściowo realizowane są zadania związane z infrastrukturą przystankową.
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Realizacja projektu z Gminą Miejską Pabianice jest najważniejszym zadaniem inwestycyjnym do
realizacji przez Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Pabianicach w 2020 r.
21.4. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Zgodnie z Aktem Założycielskim Spółki z dnia 01.06.2006 r. Rep. Nr 3066/2006, podstawowym
przedmiotem działalności ZWiK Sp. z o.o. jest wykonywanie zadań z zakresu użyteczności publicznej
określonych w art. 7 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, polegających na
wykonywaniu zadań dotyczących wodociągów, zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania
ścieków komunalnych, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r.
Łączna długość sieci wodociągowej w mieście według stanu na 31.12.2019 r. wynosi – 165,49 km,
a sieci kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej – 157,76 km.
W 2019 r. realizowano m.in. następujące zadania:
usuwanie awarii:
a) awarie na sieci wodociągowej – 48,
b) awarie na sieci kanalizacyjnej – 3,
c) awarie na przyłączach wodociągowych będących własnością spółki – 40,
d) awarie na przyłączach kanalizacyjnych będących własnością spółki – 1;
2) budowa przyłączy:
a) wodociągowych (ogółem zgłoszonych Spółce) – 99 szt.,
b) kanalizacyjnych (ogółem zgłoszonych Spółce) – 141 szt.,
c) wodnokanalizacyjnych wykonana przez Wydział Sieci na podstawie umów zleceń – 44 szt.;
3) budowa sieci:
a) wodociągowej siłami własnymi – 1,19 km,
b) kanalizacyjnej siłami własnymi – 0,0 km,
c) kanalizacyjnej siłami zewnętrznymi – 3,53 km;
4) zlecenia na usługi (kamera, awarie, udrażnianie) – 7+15+93 szt.;
5) inspekcje telewizyjne kanalizacji na potrzeby własne - ok. 3800 m;
6) inspekcje telewizyjne na zlecenie zewnętrzne - ok. 2050 m.
1)

Spółka realizowała ponadto następujące projekty:
1)

2)

projekt POIS „Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Dąbrowa w Pabianicach w aglomeracji
Łódź ”. W trakcie 2019 roku w ramach projektu realizowano dwa zadania, dodane do projektu
dzięki oszczędnościom uzyskanym w postępowaniu przetargowym na realizację zadania
podstawowego, czyli budowy kanalizacji sanitarnej w osiedlu Dąbrowa:
a) w okresie od kwietnia do września 2019 r. Jednostka Realizująca Projekt nadzorowała
realizację budowy kanalizacji sanitarnej w ulicach Ornej, PCK i Rycerskiej,
b) w okresie od maja do października 2019 r. Jednostka nadzorowała budowę kanalizacji
sanitarnej w rejonie ul. Miodowej;
projekt POIS „Kompleksowa dokumentacja dla kanalizacji sanitarnej w osiedlu Dąbrowa w
Pabianicach”, który został zakończony rzeczowo w 2015 r., podlega zgodnie z UoD rozliczeniu,
a następnie monitorowaniu w okresie jego trwałości. W 2019 r. został sporządzony raport
z osiągniętych efektów projektu za rok 2018.
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