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I. Wprowadzenie 

Powiat Łódzki Wschodni położony jest na południowy wschód od Łodzi i obejmuje  

6 gmin: Koluszki, Rzgów, Tuszyn (gminy miejsko – wiejskie), Andrespol, Brójce  

i Nowosolna (gminy wiejskie). 

 

 

 

 

 

 

Powiat Łódzki Wschodni położony jest w centralnej części województwa łódzkiego  

i obejmuje obszar 500 km
2
. Pod względem powierzchni Powiat Łódzki Wschodni znajduje się 

na 18. miejscu wśród 21 powiatów ziemskich województwa łódzkiego. 

Ogólna liczba ludności wynosi 71.448 mieszkańców (stan na dzień 30 czerwca 2018 r.). 
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Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym 

L.p. Wyszczególnienie 
Powierzchnia 

(km
2
) 

Ludność wg stanu na dzień: 

31/12/2016 31/12/2017 30/06/2018 

1 2 3 4 5 6 

I. Gminy miejsko –wiejskie 353 46.003 46.154 46.253 

1. 
Koluszki 

w tym: miasto 

obszar wiejski 

157 

11 

146 

23.609 

13.246 

10.363 

23.639 

13.148 

10.491 

23.679 

 

 

2. 
Rzgów 

w tym: miasto 

obszar wiejski 

66 

17 

49 

10.121 

3.378 

6.743 

10.183 

3.385 

6.798 

10.232 

 

 

3. 
Tuszyn 

w tym: miasto 

obszar wiejski 

130 

23 

107 

12.273 

7.280 

4.993 

12.332 

7.293 

5.039 

12.342 

 

 

II. Gminy wiejskie 147 24.793 25.028 25.195 

1. Andrespol 23 13.540 13.661 13.718 

2. Brójce 70 6.467 6.517 6.567 

3. Nowosolna 54 4.786 4.850 4.910 

 Razem miasta 51 23.904 23.826  

 Razem wsie 449 46.892 47.356  

 
Ogółem Powiat Łódzki 

Wschodni 
500 70.796 71.182 71.448 

 

Raport o stanie Powiatu Łódzkiego Wschodniego obejmuje podsumowanie działalności 

Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2018 r. Obowiązek jego sporządzenia wynika  

z unormowań prawnych zawartych w art. 30 a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511).  

W dniu 21 lutego 2019 r. Rada Powiatu Łódzkiego Wschodniego podjęła uchwałę  

w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego (Uchwała Nr V/61/2019). 



Raport o stanie Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2018 rok 
 

 
5 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym Zarząd Powiatu 

Łódzkiego Wschodniego jako organ wykonawczy wykonuje swoje zadania przy pomocy 

Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

W 2018 roku zadania Powiatu Łódzkiego Wschodniego były wykonywane  

przez samorządowe jednostki budżetowe: 

1) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

2) Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze 

3) Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach 

4) Powiatowy Urząd Pracy Łódź -Wschód 

5) Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu 

Łódzkiego Wschodniego 

6) I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach 

7) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach 

8) Zespół Szkół Ponadgimanzjalnych Nr 2 w Koluszkach 

9) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach 

10) Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Koluszkach 

11) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego 

12) Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego  

z siedzibą w Koluszkach. 

 

Zadania Powiatu Łódzkiego Wschodniego, które nie są przypisane jednostkom 

organizacyjnym Powiatu Łódzkiego Wschodniego są realizowane przez Starostwo 

Powiatowe w Łodzi – jednostkę budżetową, która stanowi tzw. administrację zespoloną. 

Powiat Łódzki Wschodni wykonuje określone ustawami zadania publiczne  

o charakterze ponadgminnym. Ogólny zakres zadań Powiatu Łódzkiego Wschodniego został 

określony w art. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. 

Szczegółowy zakres przypisanych Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu do realizacji zadań 

jest określony w tzw. ustawach merytorycznych.  

Poza wymienionymi samorządowymi jednostkami budżetowymi funkcjonują  

w Powiecie: 

1) Komenda Powiatowa Policji powiatu łódzkiego wschodniego 

2) Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Łodzi 

3) Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
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II. Informacja na temat dokumentów strategicznych Powiatu 

Łódzkiego Wschodniego realizowanych w 2018 r. 

Najważniejszymi dokumentami strategicznymi dla rozwoju Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego są: 

1) Strategia Rozwoju Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2015 – 2022 

2) Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2016 – 2022 

„STRATEGIA ROZWOJU POWIATU ŁÓDZKIEGO 

WSCHODNIEGO NA LATA 2015 – 2022” 

 została przyjęta Uchwałą Nr XVI/189/2015 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego  

z dnia 17 grudnia 2015 r. 

Strategia jest podstawowym dokumentem, określającym cele i kierunki polityki 

rozwoju powiatu. Jest to punkt wyjścia dla dokumentów rozwojowych opracowywanych, 

tworzonych przez jednostki organizacyjne powiatu.  

Celem zdefiniowania misji Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2015 – 2022  

było określenie roli, jaką władze Powiatu Łódzkiego Wschodniego mają pełnić w dążeniu  

do najbardziej pożądanego, przyszłego jako kształtu – wizji, w oparciu o posiadanie zasoby  

i z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców Powiatu Łódzkiego Wschodniego oraz kluczowych 

interesariuszy. 

Wizja: 

Powiat Łódzki Wschodni, wykorzystujący położenie terytorialne i walory przyrodniczo 

– krajobrazowe, konkurencyjny w sferze społeczno – gospodarczej na zasadach partnerstwa 

lokalnych samorządów, wyróżniający się wzrastającym poziomem życia mieszkańców. 

Osiągnięcie tak określonego stanu docelowego – wizji, będzie możliwe dzięki realizacji 

misji Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

Misja: 

Samorząd Powiatowy inicjatorem i koordynatorem działań służących zrównoważonemu 

rozwojowi całego Powiatu Łódzkiego Wschodniego w partnerstwie z Gminami, 

wchodzącymi w jego skład. 
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Cele strategiczne i operacyjne ustalone w „Strategii rozwoju Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego na lata 2015 -2022” to: 

 

Lp. 

 

 

Cele strategiczne 

 

 

Cele operacyjne 

 

I. Rozwój infrastruktury 

technicznej  I.1 Modernizacja i rozwój infrastruktury drogowej 

I.2  Modernizacja budynków użyteczności publicznej 

I.3  Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i odnawialnych źródeł 

energii 

I.4 Tworzenie systemu informacji o nieruchomościach 

II. Poprawa jakości życia 

mieszkańców II.1 Poprawa stanu i poczucia bezpieczeństwa mieszkańców 

II.2 Promocja zdrowia 

II.3 Wzmocnienie polityki prorodzinnej 

II.4 Zapobieganie dysfunkcjonalności, wykluczeniu społecznemu i 

marginalizacji mieszkańców Powiatu 

II.5 Rozwiązywanie problemów społecznych 

III. Rozwój szkolnictwa 

ponadgimnazjalnego 
III.1 Dostosowanie szkolnictwa do potrzeb lokalnego rynku pracy i 

popularyzacja szkolnictwa zawodowego 

III.2 Promocja szkolnictwa ponadgimnazjalnego 

III.3 Współpraca z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną  

i uczelniami wyższymi 

IV. Aktywizacja lokalnego 

rynku pracy 
IV.1 Wspieranie przedsiębiorczości lokalnej w celu tworzenia miejsc 

pracy 

IV.2 Współpraca Powiatowego Urzędu Pracy 

ze szkołami ponadgimnazjalnymi i przedsiębiorcami  

w zakresie rynku pracy 

V. Promocja Powiatu 
V.1 Kreowanie pozytywnego wizerunku Powiatu 

V.2 Wspieranie działań służących umocnieniu tożsamości poprzez 

rozwój kultury, turystyki, rekreacji i sportu 

VI. Rozwój demokracji 

lokalnej VI.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego 

VI.2 Wspieranie rozwoju i działalności organizacji pozarządowych 

VI.3 Rozwój instytucji samorządu społecznego 

 i gospodarczego 
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Realizacja celów przyjętych w strategii Powiatu Łódzkiego Wschodniego na przestrzeni 

2018 roku przedstawia się następująco: 

Cel strategiczny I: Rozwój infrastruktury technicznej Podmioty 

odpowiedzialne 

za realizację Cel operacyjny I.1 Modernizacja i rozwój infrastruktury drogowej 

Zadanie I.1.1 

Budowa i przebudowa dróg, chodników, 

pomocniczej infrastruktury drogowej w celu 

zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego 

JST (Powiat, 

Gminy) 

 

W 2018 roku na drogach Powiatu Łódzkiego Wschodniego przeprowadzono 29 inwestycji 

drogowych, w tym: 

 16 zrealizowanych inwestycji przez Powiat, 

 5 zrealizowanych inwestycji przez Gminy z dotacją Powiatu, 

 6 wykonanych projektów budowlanych przez Powiat, 

 2 wykonane projekty budowlane przez Gminę Tuszyn. 

Inwestycje drogowe zrealizowane przez Powiat Łódzki Wschodni  

1) „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2912E na odcinku  

od ul. Kolumny do ul. Gajowej w Stróży”; 

2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2921E w rejonie przejazdu kolejowego  

w Justynowie”; 

3) „Wykonanie wzmocnionego pobocza w łuku drogi powiatowej nr 2911E ul. Łódzkiej 

w Justynowie” (dokumentacja techniczna); 

4) „Budowa kanalizacji deszczowej do odwodnienia drogi powiatowej nr 2912E  

w rejonie ul. Cedrowej w Stróży” (dokumentacja techniczna); 

5) „Projekt odwodnienia drogi powiatowej nr 2911E od skrzyżowania z ul. Główną  

w Justynowie do rzeki Miazgi”; 

6) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2927E Pałczew – Wardzyn”; 

7) „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2924E Kurowice – 

Dalków”; 

8) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2915E w miejscowości Karpin”; 

9) „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2923E w Wardzynie”; 

10) „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2923E w miejscowości 

Brójce”; 
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11) „Wykonanie chodnika na odcinku drogi powiatowej nr 2923E w Bukowcu,  

gm. Brójce”; 

12) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E na odcinkach Katarzynów – Felicjanów  

i Erazmów– Lisowice”– odcinek Katarzynów – Felicjanów; 

13) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E na odcinkach Katarzynów – Felicjanów  

i Erazmów– Lisowice”– odcinek Erazmów – Lisowice; 

14) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E w miejscowościach Felicjanów i Lisowice”; 

15) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911E o dodatkowy pas ruchu do ruchu rowerów  

i pieszych w Gałkowie Małym”; 

16) „Przebudowa fragmentu drogi powiatowej nr 2917E na działce nr ew. 459  

w Stefanowie, gm. Koluszki”; 

17) „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2911E w miejscowości Gałków Duży”; 

18) „Wykonanie ciągu pieszo - jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie 

Nowosolna”; 

19) „Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 1151E od skrzyżowania z drogą 2913E  

do granic miasta Łodzi” (Gmina Nowosolna); 

20) „Przebudowa fragmentu drogi powiatowej nr 1186E w Bukowcu, gm. Nowosolna”  

– wykonanie progów zwalniających; 

21) „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2900E Tuszyn – 

Czarnocin”; 

22) Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2920E Budziszewice- 

Wola Łokotowa. 

 

W budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2018 r. zostały przewidziane również 

środki finansowe na realizację przez Gminy naszego Powiatu zadań na drogach powiatowych, 

w ramach dotacji z budżetu Powiatu: 

1) „Budowa systemu aktywnego oznakowania przejść dla pieszych na drodze powiatowej 

nr 2912E w gm. Andrespol”; 

2) „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę tunelu pod torami kolejowymi  

w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Gałkowem Dużym a Gałkowem Małym, 

gm. Koluszki”; 

3) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2942E – ul. Tuszyńskiej w Rzgowie”; 

4) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1233E – Budowa chodnika na ulicy Strażackiej  

w Bronisinie Dworskim”; 
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5) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1233E – ul. Nad Nerem w Hucie Wiskickiej, 

Tadzinie”; 

6) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2942E w Rzgowie – ul. Łódzka Etap I”. 

Zadania zrealizowane na drogach powiatowych i sfinansowane w całości przez gminy  

w ramach udzielonej pomocy rzeczowej w 2018 roku to: 

1) Dokumentacja projektowo - kosztorysowa dla „Wykonania nakładki bitumicznej  

na drodze powiatowej nr 2900E Tuszyn – Czarnocin”, 

2) „Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy mostu  

na ul. Ściegiennego”. 

Zadanie I.1.2 Budowa systemów odwodnienia dróg JST (Powiat, 

Gminy) 

 

Przedmiotowe zadanie realizowano w ramach zadania I.1.1 Budowa i przebudowa 

dróg, chodników, pomocniczej infrastruktury drogowej w celu zwiększenia bezpieczeństwa 

ruchu drogowego, ujętego w celu operacyjnym I.1 Modernizacja i rozwój infrastruktury 

drogowej i celu strategicznym I Rozwój infrastruktury technicznej, w niżej podanym zakresie 

przy wykonywaniu następujących zadań: 

1) „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2912E na odcinku  

od ul. Kolumny do ul. Gajowej w Stróży”; 

2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2921E w rejonie przejazdu kolejowego  

w Justynowie”; 

3) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2915E w miejscowości Karpin; 

4) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911E o dodatkowy pas ruchu do ruchu rowerów  

i pieszych w Gałkowie Małym”; 

Ponadto w 2018 r. zostały zawarte umowy na opracowanie projektowe, dotyczące 

zadań: 

1) „Budowa kanalizacji deszczowej do odwodnienia drogi powiatowej nr 2912E  

w rejonie ul. Cedrowej w Stróży”; 

2) „Projekt odwodnienia drogi powiatowej nr 2911E od skrzyżowania z ul. Główną  

w Justynowie do rzeki Miazgi”. 
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Cel operacyjny I.2 Modernizacja budynków użyteczności publicznej 
JST (Powiat, 

Gminy) Zadanie I.2.1 
Zniesienie barier architektonicznych  

w budynkach użyteczności publicznej 

 

Zadanie I.2.2 
Rozbudowa i utrzymanie standardów w obiektach 

infrastruktury społecznej (DPS, ŚDS, itp.) 
Powiat 

 

Zadanie I.2.3 
Termomodernizacja obiektów użyteczności 

publicznej 

JST (Powiat, 

Gminy) 

 

Celem rozbudowy i utrzymania standardów w obiektach infrastruktury społecznej, Powiat 

Łódzki Wschodni przedsięwziął w 2018 r. niżej wymienione działania: 

1) Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach; 

2) „Przebudowa budynków DPS w Wiśniowej Górze na potrzeby Środowiskowego Domu 

Samopomocy i Warsztatów Terapii Zajęciowej w ramach Centrum Usług 

Środowiskowych „CUŚ”. 

Zadanie I.2.4 Rewitalizacja obiektów zabytkowych JST (Powiat, 

Gminy) 

 

Powiat Łódzki Wschodni wykonał w 2018 roku - „Rewaloryzację parku w Lisowicach”. 

Cel operacyjny I.3 
Rozwój infrastruktury ochrony środowiska  

i odnawialnych źródeł energii JST (Powiat, 

Gminy) 
Zadanie I.3.1 

Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych  

i zanieczyszczeń powietrza 

 

W ramach zadania „Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach” w jednym 

budynku DPS Lisowice wykonano głęboką termomodernizację. 

Zadanie I.3.2 
Propagowanie i stosowanie odnawialnych źródeł 

energii 

JST (Powiat, 

Gminy) 

 

W ramach zadania pn. „Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach” 

zamontowano 12 szt. paneli słonecznych na dachu budynku DPS w Lisowicach w celu 

pozyskania odnawialnej energii słonecznej do przygotowania ciepłej wody użytkowej.  
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Zadanie I.3.3 
Realizacja Powiatowego Programu Ochrony 

Środowiska 
Powiat 

 

W 2018 r. został opracowany Raport za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. 

z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego  

na lata 2013 – 2016 z perspektywą na lata 2017 - 2020 oraz Programu Ochrony Środowiska  

dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2017 – 2020 z perspektywą na lata 2021 – 2024. 

Zadanie I.3.4 Przeciwdziałanie skutkom anomalii pogodowych 
JST (Powiat, 

Gminy) 

 

W dziedzinie przeciwdziałania skutkom anomalii pogodowych w Powiecie Łódzkim 

Wschodnim wykonano w 2018 r. cztery inwestycje z zakresu budowy systemu odwadniania 

dróg (opisane w punkcie I.1.2). 

Cel operacyjny I.4 
Tworzenie systemu informacji  

o nieruchomościach 
Powiat 

Zadanie I.4.1 
Aktualizacja danych przestrzennych dotyczących 

nieruchomości 

 

W 2018 r. aktualizacja danych przestrzennych dotyczących nieruchomości  

była realizowana w ramach bieżącej działalności statutowej przez Powiatowy Ośrodek 

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w oparciu  

o dokumenty (decyzje administracyjne, akty notarialne, orzeczenia sądów itp.) przedłożone 

przez zainteresowanych oraz opracowania geodezyjne, sporządzone przez wykonawców prac 

geodezyjnych.  

Zadanie I.4.2 Modernizacja ewidencji gruntów i budynków Powiat 

 

W 2018 roku Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej  

dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego przeprowadził modernizację ewidencji gruntów  

i budynków dla obrębu ewidencyjnego Stróża w gminie Andrespol. 

Zadanie I.4.3 Regulacja stanów prawnych nieruchomości 
JST (Powiat, 

Gminy) 
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W zakresie realizacji powyższego zadania Wydział Budownictwa i Gospodarki 

Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łodzi przeprowadził w 2018 r. szereg procedur 

zmierzających do wykazania aktualnego stanu prawnego nieruchomości należących  

do Skarbu Państwa oraz tych, których właścicielem jest Powiat Łódzki Wschodni.  

Zadanie I.4.4 
Tworzenie cyfrowych baz danych i systemów 

udostępniania danych 
Powiat 

 

Tworzenie cyfrowych baz danych i systemów udostępniania danych będzie 

wykonywane w sposób kompleksowy w ramach realizacji projektu przez Związek Powiatów 

Województwa Łódzkiego pn. „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego 

świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego”, którego nasz Powiat 

jest członkiem. 

Cel strategiczny II: Poprawa jakości życia mieszkańców Podmioty 

odpowiedzialne 

za realizację Cel operacyjny II.1 
Poprawa stanu i poczucia bezpieczeństwa 

mieszkańców 

Zadanie II.1.1 

Prowadzenie działań informacyjnych, 

edukacyjnych i promocyjnych dotyczących 

bezpieczeństwa 

Powiat, Policja, 

PSP 

 

Powiat Łódzki Wschodni w 2018 r. prowadził następujące działania: 

I. Konkursy i turnieje pod patronatem Starosty Łódzkiego Wschodniego: 

1) Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”; 

2) Powiatowe eliminacje XLI Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu 

Drogowym; 

3) IV Powiatowy Konkurs Edukacji dla Bezpieczeństwa – pierwsza pomoc; 

4) Kampania promująca ochronę przeciwpożarową na terenie Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego. 

II. Działania informacyjne, edukacyjne i promocyjne dotyczące bezpieczeństwa: 

1) zakup czujników czadu, dystrybuowany przez Komendę Powiatową Państwowej Straży 

Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego; 

2) zakup materiałów odblaskowych, przy współpracy z Komendą Powiatową Policji 

powiatu łódzkiego wschodniego, dystrybuowany wśród mieszkańców Powiatu  



Raport o stanie Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2018 rok 
 

 
14 

 

ze szczególnym uwzględnieniem niechronionych uczestników ruchu drogowego  

oraz kierowców. 

Komenda Powiatowa Policji powiatu łódzkiego wschodniego 

W celu przeciwdziałania zjawiskom patologicznym Komenda Powiatowa Policji 

powiatu łódzkiego wschodniego prowadziła akcje prewencyjne mające na celu zapobieganie 

tym zjawiskom i ich zwalczanie. W 2018 roku na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego 

przeprowadzono w tym zakresie liczne spotkania z młodzieżą w ramach następujących 

programów: 

1) „Narodowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych"; 

2) „Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii"; 

3) „Rządowego Programu Ograniczenia Przestępczości i Aspołecznych Zachowań „Razem 

bezpieczniej" ”. 

Podczas działań korzystano z „Mobilnego Stanowiska” zakupionego w ramach 

programu w latach poprzednich. Ponadto w 2018 roku zostało zakupione umundurowanie  

dla funkcjonariuszy, pełniących służbę z wykorzystaniem rowerów elektrycznych.  

W ramach porozumień pomiędzy wójtami Gmin a Komendantem Powiatowym dokonano 

zakupu 4 radiowozów. 

Ponadto w ramach powyższego programu organizowane były konkursy i akcje 

popularyzujące poprawę stanu i poczucia bezpieczeństwa wśród odbiorców, głównie dzieci  

i młodzieży, ale także i dorosłych: rodziców, opiekunów i wychowawców. 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego  

z siedzibą w Koluszkach również prowadziła działania informacyjne, edukacyjne  

i promocyjne dotyczące bezpieczeństwa m.in.: „Bezpieczne Ferie 2018”; „Młodzież 

Zapobiega Pożarom”, „spoKREWnieni służbą”, IV edycję Turnieju międzyszkolnego 

„Edukacja dla Bezpieczeństwa”, „Bezpieczne wakacje”.  

Strażacy przez cały rok odwiedzali przedszkola i szkoły z terenu Powiatu, podczas których 

edukowali dzieci i młodzież szkolną. 

Zadanie II.1.2 
Zapobieganie przestępczości i demoralizacji 

nieletnich 
Szkoły, Policja 

 

Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego w toku 

działań ukierunkowanych na poprawę jakości życia mieszkańców Powiatu Łódzkiego 
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Wschodniego, a w szczególności mających na celu zapobieganie przestępczości  

i demoralizacji nieletnich, w 2018 r. ujawnili szereg czynów zabronionych, skierowali 

wnioski o wszczęcie postępowań z zakresu prawa opiekuńczego do Sądów Rejonowych, 

Wydział Rodzinny i Nieletnich, przeprowadzili rozmowy profilaktyczno - ostrzegawcze  

z udziałem nieletnich zagrożonych demoralizacją. 

W 2018 r. realizowano zadanie zmierzające do zapobiegania przestępczości  

i demoralizacji nieletnich poprzez prowadzenie wielu działań profilaktycznych  

i wychowawczych w: 

a) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach, 

b) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach, 

c) Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Koluszkach. 

Zadanie II.1.3 
Ograniczenie liczby przestępstw i wykroczeń w 

miejscach publicznych 
Policja 

 

Komenda Powiatowa Policji powiatu łódzkiego wschodniego w ramach realizacji 

zadania, jakim jest ograniczenie liczby przestępstw i wykroczeń w miejscach publicznych,  

w celu zwiększenia bezpieczeństwa na podległym terenie, podejmowała w 2018 r. działania  

we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego. 

W ramach współpracy z organami administracji terenowej oraz w celu zwiększenia 

stanu bezpieczeństwa na podległym terenie, pomiędzy Komendą Powiatową Policji powiatu 

łódzkiego wschodniego, a gminami: Koluszki, Tuszyn, Rzgów i Andrespol zawarto 

porozumienia w sprawie zorganizowania w 2018 r. służb ponadnormatywnych policjantów.  

Funkcjonariusze w ramach pełnienia służb ponadnormatywnych zabezpieczali także imprezy 

lokalne organizowane przez władze poszczególnych gmin. 

W celu wzmocnienia służby prewencyjnej na terenie działania Komendy Powiatowej Policji 

powiatu łódzkiego wschodniego Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi kierował 

funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji do pełnienia służby na terenie podległym KPP.  

Mając na względzie bezpieczeństwo na obszarach kolejowych oraz realizację zadań, 

jakie wynikają z planu zabezpieczenia tych obszarów na terenie działania Komendy 

Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego w 2018 r. kontynuowano współpracę  

z SOK (Strażą Ochrony Kolei) w Koluszkach.  

Ponadto, KPP powiatu łódzkiego wschodniego współpracowała ze Strażą Miejską 

funkcjonującą przy Urzędzie Miasta w Tuszynie.  
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Należy wspomnieć również o funkcjonowaniu Krajowej Mapy Zagrożeń 

Bezpieczeństwa (KMZB), która służy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami 

dotyczącymi bezpieczeństwa. Pozwala też zgłosić zaobserwowane zagrożenia i nanieść  

je na mapie. KMZB zweryfikuje informację i wywoła odpowiednią reakcję Policji. 

Zadanie II.1.4 
Wykrywanie i ściganie sprawców przestępstw i 

wykroczeń 
Policja 

 

Komenda Powiatowa Policji powiatu łódzkiego wschodniego 

Wykonując statutowe działania policji, a jednocześnie realizując założenia celów 

strategicznych i operacyjnych w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. 

w Komendzie Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego oraz podległych 

komisariatach wszczęto 1.128 postępowań przygotowawczych, w tym: 

 w Koluszkach - 638 postępowań (rok 2017 - 531) 

 w KP Tuszyn - 217 postępowań (rok 2017 - 210), 

 w KP Rzgów - 273 postępowań (rok 2017 – 245). 

Stwierdzono 1.115 przestępstw, z czego 582 odnotowano na terenie podległym KPP  

w Koluszkach, 281 na terenie KP Tuszyn, a pozostałych 252 przestępstw  

na terenie KP Rzgów. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego 2017 r. nastąpił 

wzrost stwierdzonych przestępstw o 143 i wskaźnik dynamiki przestępstw stwierdzonych 

wyniósł 114,71%. 

Zadanie II.1.5 
Skuteczne zarządzanie kryzysowe w sytuacji 

zagrożenia bezpieczeństwa publicznego 

Powiat, Policja, 

PSP, OSP 

 

Działalność realizowana, w ramach powyższego zadania, w głównej mierze polega  

na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, prowadzeniu przygotowań do przejęcia  

nad nimi kontroli oraz odpowiednie reagowanie w sytuacji, kiedy zdarzenie kryzysowe 

nastąpi. 

Z uwagi na zwiększoną ilość zadań związanych z problematyką zarządzania 

kryzysowego z dniem 21 listopada 2018 r. utworzono w Starostwie Powiatowym w Łodzi 

Referat Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa, w ramach którego funkcjonuje 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego. 
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W celu analizy zagrożeń bezpieczeństwa publicznego oraz w celu realizacji zadań 

Starosty Łódzkiego Wschodniego w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, 

inspekcjami i strażami, swoją pracę kontynuowała Komisja Bezpieczeństwa i Porządku  

w Powiecie Łódzkim Wschodnim, powołana na lata 2016-2019. 

Komenda Powiatowa Policji powiatu łódzkiego wschodniego 

W ramach skutecznego zarządzania kryzysowego w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa 

publicznego Komenda Powiatowa Policji powiatu łódzkiego wschodniego przeprowadziła 

szereg ćwiczeń sztabowo - dowódczych mających na celu integrację  

i koordynację działań poszczególnych służb ratowniczych i policji. 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego 

W dniu 18 maja 2018 r. na terenie Nadleśnictwa Łask, Leśnictwa Tuszyn odbyły się 

ćwiczenia "LAS 2018". Ponadto w ramach doskonalenia zawodowego strażaków Jednostki 

Ratowniczo-Gaśniczej w roku 2018 przeprowadzono ćwiczenia na obiektach  

oraz rozpoznanie operacyjne obiektów. W ćwiczeniach powyższych w ramach współpracy 

udział brały służby: Policji, Wojska, Służby Leśne, Zespoły Zarządzania Kryzysowego  

z Urzędów Miast i Gmin, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Jednostka 

Ratowniczo-Gaśnicza KM PSP w Łodzi, Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza KP PSP  

w Pabianicach.  

Siły i środki Komendy Powiatowej PSP powiatu łódzkiego wschodniego  

z/s w Koluszkach brały udział w ćwiczeniach na szczeblu wojewódzkim, organizowanych  

dla pododdziałów Centralnego Odwodu Operacyjnego: Ćwiczenia „PERN 2018”  

oraz ćwiczenia „BEŁCHATÓW 2018”. 

Zadanie II 1.6 Poprawa bezpieczeństwa pożarowego w Powiecie PSP, OSP 

 

W ramach akcji podnoszenia bezpieczeństwa pożarowego w Powiecie, Komenda 

Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą  

w Koluszkach uwzględniła podnoszenie wzrostu wiedzy z tego zakresu wśród mieszkańców – 

ochotników OSP. W tym celu przeprowadzone zostało szkolenie wśród członków OSP: 

szkolenie podstawowe Strażaków Ratowników OSP oraz szkolenie w zakresie współdziałania  

z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym. 
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W 2018 roku przeprowadzono 22 inspekcje w jednostkach Ochotniczej Straży 

Pożarnej włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Generalnie mobilność, 

gotowość operacyjna, poziom wyszkolenia oraz stan techniczny wyposażenia jednostek OSP 

naszego Powiatu jest na wysokim poziomie. 

Nadto w dniu 10 marca 2018 r. zostało podpisane porozumienie w sprawie powołania 

Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej w OSP Justynów.  

Cel operacyjny II.2 Promocja i ochrona zdrowia  

Zadanie II.2.1 

Promowanie realizacji programów wynikających 

z Narodowego Programu Zdrowia (akcje 

informacyjne i szkolenia) 

JST (Powiat, 

Gminy) 

 

Powiat Łódzki Wschodni promując realizację programów wynikających  

z Narodowego Programu Zdrowia na bieżąco zamieszczał na stronie internetowej Starostwa 

Powiatowego w Łodzi, w zakładce „Aktualności”, informacje na temat działań 

podejmowanych przez inne podmioty zajmujące się promocją i ochroną zdrowia. 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach włączył się w 2018 r.  

w realizację programów wynikających z Narodowego Programu Zdrowia poprzez udział 

społeczności uczniowskiej w licznych spotkaniach edukacyjnych poświęconych 

zagadnieniom ochrony zdrowia i promocji zdrowego stylu życia i właściwych nawyków 

żywieniowych.  

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Łodzi 

Działania prowadzone przez pracowników Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji 

Zdrowia PSSE w Łodzi to program przedszkolnej edukacji antytytoniowej „Czyste powietrze 

wokół nas”, „Światowy Dzień Rzucania Palenia”, „Światowy Dzień Bez Tytoniu”. Łącznie  

w celu realizacji tego zadania, odbyło się 14 działań, obejmujących 1.930 osób. 

Realizowano zadania w zakresie kształtowania postaw i zachowań zdrowotnych, 

dotyczących prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej w oparciu o założenia programu 

edukacyjnego „Trzymaj Formę”. Łącznie w celu realizacji tego zadania odbyło się 18 działań, 

obejmujących 2.090 osób. W zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od środków 

psychoaktywnych odbyło się 14 działań, obejmujących 2.650 osób. Prowadzono też edukację 

dzieci i młodzieży przebywających w placówkach wypoczynku letniego i zimowego,  

gdzie promowano postawy prozdrowotnych wśród dzieci. Łącznie w celu realizacji  



Raport o stanie Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2018 rok 
 

 
19 

 

tego zadania odbyło się 8 działań, obejmujących 1.650 osób. W zakresie zapobiegania  

i zwalczania chorób zakaźnych realizowano „Krajowy Program Zwalczania AIDS  

i Zapobiegania Zakażeniom HIV”. Łącznie w celu realizacji tego zadania odbyły się  

22 działania, obejmujące 2.680 osób. W zakresie profilaktyki chorób nowotworowych łącznie 

odbyło się 31 działań, obejmujących 1.950 osób. 

Zadanie II.2.2 
Właściwe zabezpieczenie sanitarno-

epidemiologiczne 

JST (Powiat, 

Gminy) 

 

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Łodzi 

Działania prowadzone przez pracowników Oddziału Nadzoru Higieny Dzieci i Młodzieży 

PSSE w Łodzi w 2018 r. to m.in.: kontrola stanu sanitarno – technicznego i higienicznego 

placówek oświatowo – wychowawczych, nadzór nad warunkami higieny środowiska,  

nad stanem sanitarnym podmiotów prowadzących żywienie zbiorowe oraz wyrobów 

mogących mieć wpływ na zdrowie ludzi, nad jakością wody oraz kontrola obiektów 

użyteczności publicznej i podmiotów leczniczych, nad warunkami higieniczno-sanitarnymi  

w podmiotach leczniczych. 

W celu ochrony zdrowia ludzkiego Powiatowy Inspektorat Weterynarii prowadził stały 

monitoring chorób zwierząt, mający na celu zabezpieczenie terenu Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego w aspekcie zwalczania tychże chorób. 

Cel operacyjny II.3 Wzmocnienie polityki prorodzinnej  

Zadanie II.3.1 
Zapewnienie dzieciom całodobowej opieki i 

wychowania 
Powiat, PCPR 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

Na terenie Powiatu nie funkcjonują placówki opiekuńczo - wychowawcze, zwiększyła się 

natomiast liczba rodzinnych form opieki nad dziećmi pozbawionymi opieki i wychowania.  

 W Powiecie Łódzkim Wschodnim liczba rodzin zastępczych według stanu na dzień  

31 grudnia 2018 r. wynosiła 103 rodziny. Łącznie 103 rodziny zastępcze, prowadzone  

przez Powiat Łódzki Wschodni zapewniały opiekę i wychowanie 164 dzieciom (w tym  

28 pełnoletnim); z tego 109 dzieci pochodzi z terenu Powiatu Łódzkiego Wschodniego  

i 55 dzieci spoza Powiatu.  

Ponadto poza Powiatem Łódzkim Wschodnim umieszczonych było 22 dzieci, w tym  

17 w rodzinach zastępczych i 5 w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.  
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Zadanie II.3.2 
Pomoc rodzinom biologicznym, zastępczym i 

wychowankom usamodzielniającym się 

JST, PCPR 

(Powiat, 

Gminy) 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

Zgodnie z zarządzeniem Nr 63/2011 Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia  

5 października 2011 r., od dnia 1 stycznia 2012 r. funkcję Organizatora Rodzinnej Pieczy 

Zastępczej w Powiecie Łódzkim Wschodnim pełni Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.  

Bezpośrednim realizatorem zadań związanych z organizacją zastępczych form opieki  

nad dziećmi pozbawionymi opieki i wychowania ze strony rodziców biologicznych jest - 

powołany przez Dyrektora PCPR – zespół do spraw pieczy zastępczej i nadzorujący pracę 

zespołu koordynator zespołu.  

Praca z funkcjonującymi rodzinami zastępczymi oraz zapewnienie opieki dzieciom, 

których rodzice są ograniczeni we władzy rodzicielskiej lub jej pozbawieni - w myśl ustawy  

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - jest zadaniem Powiatu, w imieniu którego 

działa organizator rodzinnej pieczy zastępczej. 

Cel operacyjny II.4 

Zapobieganie dysfunkcjonalności, wykluczeniu 

społecznemu i marginalizacji mieszkańców 

Powiatu JST (Powiat, 

Gminy) 

Zadanie II.4.2 
Programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży 

oraz dorosłych zagrożonych patologią 

 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Koluszkach 

1) Działania związane z integracją zespołów klasowych, akceptacją zachowań innych ludzi, 

uczenie tolerancji, właściwych postaw społecznych - obejmują zajęcia z uczniami, warsztaty 

dla uczniów, szkolenia dla nauczycieli. 

2) Działania związane z właściwym wyborem drogi zawodowej, poznaniem swoich 

predyspozycji zawodowych - obejmują zajęcia z uczniami, warsztaty dla uczniów. 

3) Działania związane z profilaktyką zagrożeń współczesnej cywilizacji - obejmują prelekcję  

dla rodziców, zajęcia i warsztaty dla uczniów, szkolenia dla pedagogów Powiatu 

Łódzkiego Wschodniego. 

Zadanie II.4.4 
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej 

dla osób uzależnionych i ich rodzin 

JST (Powiat, 

Gminy, PCPR) 
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

 W ramach realizacji programu pomocy osobom w kryzysie w Powiecie Łódzkim 

Wschodnim działa Punkt Interwencji Kryzysowej, w którym pomocy udzielają specjaliści: 

psycholog, prawnik, specjalista pracy socjalnej. W roku 2018 udzielono 183 porady  

w ramach spotkań ze specjalistami, w tym 135 to porady o charakterze prawnym, 

natomiast 48 o charakterze psychologicznym. Nadto Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie aktualnie realizuje w ramach zadania przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 

poradnictwo w ramach Punktu Interwencji Kryzysowej. 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koluszkach udzieliła 150 konsultacji,  

w tym informacji na stronie internetowej placówki, porad w zakresie dostępu do informacji  

o instytucjach świadczących pomoc terapeutyczną dla osób uzależnionych i ich rodzin. 

Cel operacyjny II.5 Rozwiązywanie problemów społecznych 

JST (Powiat, 

Gminy, PCPR) Zadanie II.5.1 

Rozwijanie systemu opieki nad osobami 

niepełnosprawnymi, psychicznie chorymi, 

upośledzonymi, długotrwale chorymi oraz 

starszymi i samotnymi 

 

Na terenie Powiatu funkcjonują:  

1) Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach dla osób niepełnosprawnych intelektualnie; 

2) Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze dla osób przewlekle psychicznie chorych; 

3) Dom Pomocy Społecznej Stowarzyszenia Serc Jezusa i Maryi w Koluszkach  

– dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych – niepubliczny dom 

pomocy społecznej; 

4) Warsztat Terapii Zajęciowej w Koluszkach. 

Zadanie II.5.2 Rozszerzanie oferty domów pomocy społecznej Powiat 

 

Dbając o jak najlepszy dobrostan mieszkańców, Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej 

Górze nie ustaje w wysiłkach mających na celu ciągłe dbanie o jak najlepsze funkcjonowanie  

i samopoczucie każdego mieszkańca, aktywizowanie oraz jak najdłuższe utrzymanie zdrowia  

i sprawności fizycznej podopiecznych.  
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Zadanie II.5.3 

Propagowanie wspólnych działań lokalnych 

instytucji i organizacji publicznych  

i niepublicznych w celu diagnozowania 

problemów, wymiany informacji, przygotowania 

programów z zakresu rozwiązywania problemów 

indywidualnych i społecznych oraz ich realizacji 

JST (Powiat, 

Gminy, PCPR) 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

Stała współpraca z Ośrodkami Pomocy Społecznej z terenu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 

miała charakter indywidualny. Dyrektor i pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie na bieżąco kontaktowali się z pracownikami ośrodków pomocy społecznej,  

aby wspólnie rozwiązywać występujące problemy. Najczęstszymi sprawami wymagającymi 

wyjaśnienia czy udzielenia informacji były kwestie związane z opieką nad dziećmi  

w rodzinach biologicznych, pracą z rodzinami, mającymi ograniczone prawa rodzicielskie,  

pod kątem ewentualnego powrotu dzieci, pozostających w pieczy zastępczej, a także 

procedurami dotyczącymi skierowań i umieszczeń w domach pomocy społecznej. 

W ramach oferowanego wsparcia uczestnicy mogli skorzystać m.in. z usług 

psychologicznych, usług terapeutycznych, szkolenia dla rodzin zawodowych  

i niezawodowych. 

Centrum Usług Społecznych „WISIENKA” 

W dniu 15 czerwca 2018 r. Powiat Łódzki Wschodni podpisał umowę na realizację projektu 

partnerskiego Centrum Usług Społecznych „WISIENKA” z Wojewódzkim Urzędem Pracy  

w Łodzi. 

Celem realizowanego projektu jest deinstytucjonalizacja usług społecznych. Wsparcie zakłada 

odejście od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie społeczności lokalnej. 

Celem proponowanego wsparcia jest polepszenie dostępności miejsc świadczonych usług, 

wzrost liczby miejsc, zapobieganie izolowania osób zależnych od rodziny, środowiska 

lokalnego, a gdy to nie jest możliwe, zagwarantowanie warunków życia najbardziej 

zbliżonych do warunków domowych i rodzinnych.  

Projekt Centrum Usług Społecznych ,,WISIENKA 2"  

Powiat Łódzki Wschodni w dniu 25 czerwca 2018 r. złożył wniosek o dofinansowanie 

projektu konkursowego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego  

na lata 2014-2020 do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w ramach Osi priorytetowej IX 
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Włączenie społeczne, Działania na Osi IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem  

lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.2.1.Usługi społeczne i zdrowotne,  

pn. Centrum Usług Społecznych „WISIENKA 2"  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jako realizator w ramach projektu zaplanowało 

wsparcie dla 74 uczestników.  

Projekt pn. Centrum Usług Społecznych „WISIENKA 2" jest naturalnym rozszerzeniem 

wsparcia oferowanego w ramach realizacji projektu pn. Centrum Usług Społecznych 

„WISIENKA”, który odpowiada na potrzeby mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego.  

Centrum Usług Środowiskowych - Warsztat Terapii Zajęciowej i Środowiskowy Dom 

Samopomocy „CUŚ” 

W miesiącu czerwcu 2018 r. został złożony wniosek o dofinansowanie projektu  

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 w osi priorytetowej  

07 – VII Infrastruktura dla Usług Społecznych, działanie 03 – VII.3 Infrastruktura opieki 

społecznej, w ramach którego przewidywane są zarówno inwestycje, jak i zakup środków 

trwałych. Zadania dotyczą utworzenia w Wiśniowej Górze Warsztatu Terapii Zajęciowej. 

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności i jakości usług społecznych na terenie 

Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie usług społecznych i aktywnej reintegracji 

społecznej i zawodowej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez utworzenie 

dwóch nowych ośrodków: Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz Środowiskowego Domu 

Samopomocy.  

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koluszkach  

W 2018 r. na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego PPP zorganizowała szereg wydarzeń 

służących propagowaniu wspólnych działań lokalnych instytucji i organizacji publicznych  

i niepublicznych w celu diagnozowania problemów oraz wymianie informacji z zakresu 

rozwiązywania problemów indywidualnych i społecznych. 

Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze  

Zapewnia mieszkańcom bogatą ofertę zajęć i imprez kulturalno - oświatowych, dzięki którym 

mieszkańcy miło i konstruktywnie spędzają swój czas wolny. Program imprez kulturalno - 

oświatowych jest ustalany wspólnie z mieszkańcami, podczas spotkań z Radą Mieszkańców, 

uwzględniając ich potrzeby i zainteresowania, dostosowany jest do ich możliwości  
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oraz oczekiwań. Na terenie Domu Pomocy Społecznej realizowany jest program pn. Centrum 

Usług Społecznych „Wisienka”. 

Cel strategiczny III: Rozwój szkolnictwa ponadgimnazjalnego Podmioty 

odpowiedzialne 

za realizację Cel operacyjny III.1 
Dostosowanie szkolnictwa ponadgimnazjalnego do 

potrzeb lokalnego rynku pracy 

Zadanie III.1.1 Tworzenie adekwatnej oferty edukacyjnej Powiat, Szkoły 

 

I Liceum Ogólnokształcące im H. Sienkiewicza w Koluszkach 

Oferta edukacyjna w roku szkolnym 2018 stworzona w oparciu o analizę zdawalności 

na studia absolwentów I LO oraz stopnia zadowolenia klas II okazała się odpowiednia  

i adekwatna do potrzeb uczniów. Szkoła organizuje zawody i konkursy także międzyszkolne. 

Uczniowie uczestniczyli w wyjazdach zagranicznych w ramach programu ,,Erasmus+”. 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach 

Zespół Szkół współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy w celu stworzenia adekwatnej 

oferty na potrzeby lokalnego rynku pracy. Organizowane są również kursy, szkolenia, 

wycieczki tematyczne oraz praktyki. Uczniowie uczestniczyli w wyjazdach zagranicznych  

w ramach Programu Erasmus+ (sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe). Szkoła liczy  

na to, że te działania wpłyną na zwiększenie liczby przyszłych uczniów 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach  

W swej strukturze posiada Technikum nr 2 oraz II Liceum Ogólnokształcące. Technikum  

nr II kształci w zawodach: technik logistyk, technik teleinformatyk, technik mechatronik  

oraz technik automatyk, czyli w zawodach odpowiadających na zapotrzebowanie rynku 

pracy.  

W II Liceum Ogólnokształcącym prowadzone są klasy: pożarnicza, psychologiczno-socjalna  

oraz policyjno-prawna (patronat Społecznej Akademii Nauk w Bełchatowie) z dodatkowymi 

przedmiotami: wstęp do prawoznawstwa, elementy działań prewencyjnych, wybrane 

zagadnienia z zakresu kryminalistyki.  

Zadanie III.1.2 Rozwój bazy dydaktycznej szkół Powiat, Szkoły 

 

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 24 maja 2018 r. Prawo oświatowe, jednym 

z zadań Powiatu jako organu prowadzącego szkoły ponadgimnazjalne/ponadpodstawowe,  
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jest zapewnienie właściwych warunków nauki, w tym doposażenie bazy dydaktycznej  

w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, 

programów wychowawczo-profilaktycznych, przeprowadzania egzaminów  

oraz wykonywania innych zadań statutowych szkoły.  

Zadanie III.1.3 Wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli Powiat, Szkoły 

 

Na podstawie art. 70a ustawy Karta Nauczyciela corocznie w budżecie Powiatu 

Łódzkiego Wschodniego zabezpieczone są środki finansowe na dokształcanie i doskonalenie 

zawodowe nauczycieli, ich wysokość stanowi 1% planowanych rocznych wynagrodzeń 

osobowych nauczycieli. 

W 2018 r. w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego zaplanowano środki  

w wysokości 58.042,00 zł. 

Powiat Łódzki Wschodni, biorąc pod uwagę wnioski dyrektorów, opracowuje 

corocznie plan dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz w porozumieniu  

z dyrektorami szkół i placówek, ustala corocznie maksymalną kwotę dofinansowania opłat 

za kształcenie nauczycieli, a także specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie 

jest przyznawane. 

Cel operacyjny III.2 Promocja szkolnictwa ponadgimnazjalnego 

Powiat, Szkoły 
Zadanie III.2.1 Popularyzacja szkolnictwa zawodowego 

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach 

Zorganizowane zostały lekcje zawodoznawcze dla gimnazjalistów i uczniów  

VII i VIII klas szkół podstawowych w celu promocji szkoły. Od połowy lutego do połowy 

czerwca i od października do końca grudnia 2018 r. w szkołach w Różycy, Gałkowie, 

Koluszkach, Brzezinach, Przecławiu, Winnej Górze, Jeżowie, Lipcach Reymontowskich, 

Mszadli i Kołacinie odbyły się zajęcia na temat budowy i funkcjonowania komputera, 

czujników w automatyce przemysłowej i mechatronice, przyrządów pomiarowych 

stosowanych w warunkach produkcyjnych oraz aut hybrydowych i elektrycznych.  

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach 

Zorganizowane zostały lekcje otwarte o tematyce zawodowej (technik mechatronik, 

teleinformatyk, logistyk, automatyk), zajęcia warsztatowe oraz edukacyjno – zawodowe  
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z doradcą zawodowym. Celem zajęć było kształtowanie kompetencji społeczno – 

zawodowych m.in. samoocena, radzenie sobie ze stresem, aspiracje, zainteresowania, mocne 

 i słabe strony, podejmowanie decyzji, profil ulubionego stylu  uczenia się.  

Zadanie III.2.2 
Prowadzenie akcji informacyjnych (m.in. dni 

otwarte) 
Powiat, Szkoły 

 

I Liceum Ogólnokształcące im H. Sienkiewicza w Koluszkach 

Dyrektor i nauczyciele odwiedzili gimnazja regionu z informacjami o Liceum  

(ok. 500 gimnazjalistów); szkoła przygotowała folder informacyjny. Zorganizowano konkurs 

języka angielskiego i języka niemieckiego dla uczniów gimnazjów pod patronatem Starosty 

Łódzkiego Wschodniego i Burmistrza Koluszek (eliminacje ok. 70 osób, etap finałowy  

ok. 30 osób). 

 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach 

Począwszy od połowy lutego do połowy czerwca i od października do końca grudnia 2018 r. 

odbyły się wizyty nauczycieli i dyrektora ZSP Nr 1 w Koluszkach, w szkołach gimnazjalnych 

i podstawowych, współpracowano z lokalną prasą, zorganizowano „Dni Otwartych Drzwi”.  

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach 

Zorganizowano „Dni Otwartych Drzwi” dla gimnazjów z okolic; nauczyciele prezentowali 

ofertę edukacyjną szkoły; prowadzono działania informacyjne o szkole w środowisku 

lokalnym (ulotki, plakaty, banery); umieszczona została reklama szkoły w kinie „Odeon”  

w Koluszkach. 

Cel operacyjny III.3 

Współpraca z Łódzką Specjalną Strefą 

Ekonomiczną, przedsiębiorcami i uczelniami 

wyższymi Powiat, Szkoły 

Zadanie III.3.1 Współorganizacja konferencji i szkoleń 

 

I Liceum Ogólnokształcące im H. Sienkiewicza w Koluszkach 

W Liceum organizowane są spotkania uczniów klas trzecich z przedstawicielami szkół 

wyższych – Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i Politechniki 

Łódzkiej. Maturzyści uczestniczyli w Salonie Maturzystów w Łodzi.  

Udział w w/w działaniach wzięło łącznie 93 uczniów. 
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 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach 

Uczniowie ZSP Nr 1 wzięli udział w wielu szkoleniach, stażach, praktykach we współpracy  

z firmami patronackimi zostały zorganizowane atrakcyjne wycieczki do zakładów pracy. 

 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach 

Zostały zorganizowane wykłady i zajęcia warsztatowe oraz szereg wycieczek edukacyjnych.  

Zadanie III.3.2 
Inspirowanie pracodawców do włączenia się w 

proces kształcenia zawodowego 
Powiat, Szkoły 

 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach  

W 2018 r. zorganizowane zostały dla uczniów Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy 

wycieczki tematyczne do pracodawców różnych branż oraz warsztaty z pracodawcami.  

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach 

Współpraca z firmami klas patronackich - Agat, Konsberg Automotive  oraz wieloma innymi 

przedsiębiorcami. 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach 

Realizuje proces kształcenia zawodowego poprzez organizację praktyk zawodowych  

i współpracę z wieloma podmiotami. 

Cel strategiczny IV: Aktywizacja lokalnego rynku pracy Podmioty 

odpowiedzialne  

za realizację 
Cel operacyjny IV.1 

Wspieranie przedsiębiorczości lokalnej w celu 

tworzenia miejsc pracy 

Zadanie IV.1.1 
Preferencje dla rozpoczynających działalność 

gospodarczą 
Powiat, PUP 

 

Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód  

W 2018 roku PUP Łódź –Wschód przyznawał jednorazowe środki na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej, jak również umożliwiał bezrobotnym zdobycie 

doświadczenia/kwalifikacji zawodowych oraz zachęcał pracodawców do tworzenia miejsc 

pracy przy wsparciu finansowym Funduszu Pracy. 

Zadanie IV.1.2 Szkolenia i kursy dla bezrobotnych PUP 
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Na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Powiatowy 

Urząd Pracy Łódź – Wschód realizuje szkolenia grupowe oraz indywidualne. Szkolenia 

grupowe odbywały się w oparciu o plan szkoleń na okres jednego roku, sporządzony 

 na podstawie analizy lokalnego rynku pracy.  

Zadanie IV.1.3 Program aktywności zawodowej PUP 

 

Działając na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.  o promocji zatrudnienia  

i instytucjach rynku pracy, PUP Łódź - Wschód realizuje aktywne formy przeciwdziałania 

bezrobociu. Programy aktywne zmierzają do łagodzenia skutków bezrobocia  

przez aktywizację bezrobotnych oraz zwiększanie ich szans na uzyskanie pracy. Łącznie  

w 2018 r. zaktywizowano 414 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie 

Pracy Łódź – Wschód. 

Cel operacyjny IV.2 
Współpraca Powiatowego Urzędu Pracy ze 

szkołami ponadgimnazjalnymi i przedsiębiorcami 

w zakresie rynku pracy 
Powiat, PUP 

Zadanie IV.2.1 Akcje informacyjne i szkolenia 

 

Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód 

Formy aktywizacji planowane są na podstawie zainteresowania osób bezrobotnych  

i pracodawców, sytuacji na lokalnym rynku pracy oraz udziału poszczególnych grup osób 

bezrobotnych w ogóle osób zarejestrowanych w Urzędzie. 

 W celu pozyskania pomocy pracodawców przy zatrudnianiu osób bezrobotnych 

Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód współorganizuje i/lub uczestniczy w Targach Pracy. 

Działania PUP Łódź – Wschód mają na celu aktywizację bezrobotnych i wpisują się w cele  

i zadania „Strategii Rozwoju Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2015 – 2022”. 

Cel strategiczny V: Promocja Powiatu Podmioty 

odpowiedzialne  

za realizację Cel operacyjny V.1 Kreowanie pozytywnego wizerunku Powiatu 

Zadanie V.1.1 
Integracja działań promocyjnych Powiatu i gmin 

z terenu Powiatu 

JST (Powiat, 

Gminy) 

 

Powiat Łódzki Wschodni, we współpracy z Gminami, jednostkami organizacyjnymi 

Powiatu i Gmin z terenu Powiatu, organizuje obchody Święta Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego. Główne obchody XI Święta Powiatu miały miejsce w dniu 21 kwietnia 2018 r. 
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w Tuszynie. Imprezy zorganizowane w ramach obchodów XI Święta Powiatu to: konkurs 

historyczny "Bohaterowie drogi do wolności”, konkurs historyczno-literacki „Droga  

do wolności” oraz konkurs „Mistrz Ortografii Powiatu Łódzkiego Wschodniego”. 

Nadto w 2018 r. zorganizowane zostały następujące imprezy promujące Powiat Łódzki 

Wschodni: Powiatowe Łowy na Lisy, impreza integracyjna „Zaczarowany Świat”, Turniej 

Gier Komputerowych, Obchody Światowego i Europejskiego Dnia Inwalidy i Emeryta, 

Obchody Dnia Matki, VIII Pieszy Rajd „Mitomania”, Powitanie Lata 2018, Festyn Rodzinny 

w Koluszkach połączony z Marszem dla Życia i Rodziny, VII Koluszkowski Zlot 

Motocyklowy, XVIII Wojewódzkie Dni Pszczelarza, Mixer Regionalny Łódzkie 2018, XXIII 

Koluszkowski Przegląd Piosenki 2018, VI edycja Niepodległościowego Marszu Nordic 

Walking w Justynowie, III Łódzka Międzynarodowa Konferencja Pszczelarska, XIII Wieczór 

Gór i Przygody. 

Zadanie V.1.2 Prowadzenie aktywnej polityki informacyjnej 
JST (Powiat, 

Gminy) 

 

Polityka informacyjna prowadzona przez Powiat Łódzki Wschodni w 2018 r. 

koncentrowała się na umieszczaniu w rubryce „Aktualności” informacji o wydarzeniach 

organizowanych lub współorganizowanych przez Powiat, uczestnictwie władz Powiatu  

w uroczystościach ważnych dla lokalnej wspólnoty samorządowej oraz informacji  

o spotkaniach i szkoleniach dla ubiegających się o dotacje z Unii Europejskiej.  

Zadanie V.1.3 

Wykorzystywanie walorów przyrodniczo-

krajobrazowych i dziedzictwa kulturowego 

Powiatu 

JST (Powiat, 

Gminy) 

 

 Powiat Łódzki Wschodni promował walory przyrodnicze i krajobrazowe swojego 

terenu oraz dziedzictwo kulturowe, obejmując patronatem Starosty Łódzkiego Wschodniego 

rajdy turystyczno-rekreacyjne, prowadzące przez atrakcyjne szlaki rezerwatów przyrody 

położonych na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

 Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach zorganizował w 2018 r. spotkanie 

integracyjne mieszkańców domów pomocy społecznej pod nazwą „Piknik pod Pałacem”.  

Zadanie V.1.4 
Opracowanie identyfikacji wizualnej Powiatu 

stanowiącej element budowy marki Powiatu 
Powiat 
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Powiat Łódzki Wschodni stosuje ujednoliconą identyfikację wizualną, obecną  

w mediach, publikacjach i materiałach promocyjnych na mocy Uchwały nr XXV/305/2016 

Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego w sprawie ustanowienia znaku promocyjnego (logo) 

Powiatu Łódzkiego Wschodniego oraz zasad jego wykorzystania podjętej 28 lipca 2016 r. 

Cel operacyjny V.2 

Wspieranie działań służących umocnieniu 

tożsamości mieszkańców Powiatu poprzez rozwój 

kultury, turystyki, rekreacji i sportu JST (Powiat, 

Gminy) 

Zadanie V.2.1 
Współorganizacja imprez kulturalnych i 

sportowych 

 

Powiat Łódzki Wschodni przykładając duże znaczenie do umacniania tożsamości 

mieszkańców Powiatu prowadził realizowaną przez wydziały Starostwa Powiatowego  

w Łodzi i swoje jednostki organizacyjne współpracę z Gminami, stowarzyszeniami i innymi 

organizacjami z terenu Powiatu działającymi w dziedzinie kultury, turystyki, rekreacji  

i sportu. W 2018 r. odbyły się następujące wydarzenia: Dożynki Powiatowo - Gminne,  

XI Turniej Tenisa Stołowego – Memoriał Ignacego Zbigniewa Pietrusewicza,  

VIII Mistrzostwa w Wyciskaniu Sztangi, Impreza Sportowo – Rekreacyjna dla mieszkańców 

powiatu łódzkiego wschodniego na Krytej Pływalni „Oceanik” w Tuszynie, Bieg X Dycha 

Justynów – Janówka, Indywidualne Zawody Sportowo – Pożarnicze dla dzieci i młodzieży, 

Mistrzostwa Powiatu Łódzkiego Wschodniego w plażowej piłce siatkowej kobiet i mężczyzn, 

Jesienny rajd pieszy dla mieszkańców Powiatu Łódzkiego Wschodniego pn. „Rajd 

Pieczonego Ziemniaka” czy Otwarte Mistrzostwa Powiatu Łódzkiego Wschodniego  

w halowej piłce siatkowej kobiet i mężczyzn. 

Zadanie V.2.2 
Promowanie produktów tradycyjnych i lokalnej 

kultury 

JST (Powiat, 

Gminy) 

 

Powiat Łódzki Wschodni promował produkty tradycyjne i lokalne regionu łódzkiego  

w trakcie obchodów XI Święta Powiatu Łódzkiego Wschodniego. W 2018 r. po raz czwarty 

zorganizowano Biesiadę Powiatową z degustacją typowych dla obszaru Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego staropolskich tradycyjnych mięs, wędlin, i ciast, której towarzyszyły występy 

lokalnych artystów. Ponadto, władze Powiatu podkreślały znaczenie działalności lokalnych 

artystów na rzecz krzewienia lokalnej kultury i podtrzymywania tradycji, zapewniając  

im udział w ważnych wydarzeniach organizowanych przez Powiat.  
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Cel strategiczny VI: Rozwój demokracji lokalnej Podmioty 

odpowiedzialne 

za realizację Cel operacyjny VI.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego 

Zadanie VI.1.1 Podnoszenie jakości zarządzania informacją 
Powiat, 

jednostki 

organizacyjne 

 Zadania zmierzające do podniesienia jakości zarządzania informacją realizowane  

były w sposób ciągły przez Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Łodzi. 

Podnoszenie jakości zarządzania zasobami informacyjnymi wiązało się z planowaniem, 

organizowaniem oraz nadzorowaniem i kontrolą faktycznej realizacji ciągów działań, 

składających się na procesy informacyjne i wykorzystywane w nich technologie. W celu 

realizacji tego zadania w 2018 r. na bieżąco uaktualniano i ulepszano stronę Biuletynu 

Informacji Publicznej, tworząc ją bardziej przyjazną użytkownikowi, umożliwiającą 

korzystanie z publikatora poprzez urządzenia mobilne oraz spełniającą standardy WCAG. 

Zadanie VI.1.2 
Upowszechnienie znajomości procedur 

administracyjnych 
Starostwo 

 

Zadania zmierzające do znajomości procedur administracyjnych i świadomości 

prawnej mieszkańców Powiatu Łódzkiego Wschodniego realizowane były w 2018 r.  

w sposób ciągły przez Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Łodzi, między 

innymi poprzez uaktualnianie i ulepszanie strony BIP – bardziej przyjaznej użytkownikowi, 

umożliwiającej korzystanie z publikatora poprzez urządzenia mobilne oraz spełniającej 

standardy WCAG, tj. budowa strony, z której bez przeszkód mogą korzystać osoby 

wykluczone cyfrowo – osoby niepełnosprawne. 

Cel operacyjny VI.2 
Rozwój instytucji samorządu społecznego i 

gospodarczego 
Powiat 

Zadanie VI.2.1 
Akcje informacyjne i szkolenia dla lokalnych 

przedsiębiorców i rolników 

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii prowadził szkolenia i prelekcje wśród rolników  

i okolicznej ludności w ramach akcji oświatowo – zdrowotnej dotyczącej chorób zakaźnych  

i ochrony zdrowia. Odbyło się łącznie 48 szkoleń i prelekcji, w których wzięło udział około 

200 osób. 



Raport o stanie Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2018 rok 
 

 
32 

 

Cel operacyjny VI.3 
Wspieranie rozwoju i działalności organizacji 

pozarządowych 
Powiat 

Zadanie VI.3.1 
Pomoc w realizacji działań statutowych 

organizacji pozarządowych 

 

W 2018 r. Powiat Łódzki Wschodni udzielał organizacjom pozarządowym wsparcia 

przede wszystkim w związku ze współorganizacją lub sprawowaniem patronatu  

przez Starostę Łódzkiego Wschodniego nad imprezami o charakterze sportowym i sportowo – 

rekreacyjnym.  

Zadanie VI.3.2 

Współpraca Powiatu z organizacjami 

pozarządowymi w zakresie realizacji zadań 

publicznych 

Powiat 

 

Ramy współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego z organizacjami pozarządowymi  

W 2018 r. współpraca odbywała się w różnych formach, m.in. wsparcia realizacji danego 

zadania publicznego, zlecenia realizacji zadania publicznego na podstawie odrębnych 

przepisów, aktywnego uczestnictwa młodzieży szkolnej ze szkół w prowadzonych  

przez Powiat Łódzki Wschodni przedsięwzięciach organizowanych przez organizacje 

pozarządowe, bieżącej aktualizacji witryny internetowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego 

dotyczących organizacji pozarządowych, pomocy ze strony Powiatu w usystematyzowaniu  

i poprawnym skompletowaniu dokumentacji koniecznej przy zakładaniu stowarzyszeń  

oraz innych, bieżących zmianach wynikających z ich statutów, czy współorganizacji  

ze stowarzyszeniami lub objęcia patronatem przez Starostę Łódzkiego Wschodniego imprez  

o charakterze ponadgminnym, organizowanych przez stowarzyszenia.  

Zgodnie z zapisami przyjętymi w strategii Rada Powiatu Łódzkiego Wschodniego 

przynajmniej raz w roku otrzymuje raport z realizacji strategii. Ostatni raport obejmujący 

okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. został przedstawiony Radzie Powiatu 

Łódzkiego Wschodniego i przyjęty bez uwag na sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego 

w dniu 17 kwietnia 2019 r. 
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Kolejnym dokumentem strategicznym Powiatu Łódzkiego Wschodniego jest : 

„PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU  

ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA LATA 2016 – 2022”,  

który został przyjęty Uchwałą Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego Nr XXVII/342/2016  

z dnia 13 września 2016 r. z ostatnią aktualizacją przyjętą Uchwałą Rady Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego Nr LVII/643/2018 z dnia 26 października 2018 r. w trybie i na zasadach,  

o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. 

 Zgodnie z Ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju - polityka rozwoju 

powinna być rozumiana jako zespół działań wzajemnie powiązanych, które podejmowane  

i realizowane będą w celu zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju oraz spójności 

społeczno – gospodarczej i terytorialnej, zarówno w skali krajowej, regionalnej i lokalnej. 

Prowadzenie polityki rozwoju opiera się na wykorzystaniu narzędzi planowania i zarządzania 

strategicznego, co jest zgodne z zasadą programowania rozwoju, która obowiązuje w Unii 

Europejskiej. Programowanie rozwoju odbywa się poprzez opracowanie i wykorzystywanie 

narzędzi planistycznych, do których należą strategie, programy i plany. 

 Plan Rozwoju Lokalnego jest dokumentem służącym wdrażaniu założeń, dotyczących 

rozwoju Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Jako planistyczny dokument wdrożeniowy 

wskazuje działania zmierzające do realizacji celów strategicznych, operacyjnych oraz zadań 

uwzględnionych w Strategii Rozwoju Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2015 – 2022. 

 W zakresie przedmiotowym realizacja planu obejmuje administracyjny obszar 

Powiatu Łódzkiego Wschodniego z opisanymi sferami życia i działalności: gospodarczej, 

społecznej, rynku pracy, zasobów i powiązań funkcjonalno – przestrzennych  

oraz zarządzania. Uwzględnione zostały uwarunkowania i powiązania lokalne, regionalne  

i ponadregionalne.  

 Najważniejsze działania podjęte w roku 2018 w podziale na cele strategiczne, 

operacyjne i zadania: 

I. Cel strategiczny – Rozwój infrastruktury technicznej 

Cel operacyjny I.1 Modernizacja i rozwój infrastruktury drogowej 
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Zadanie I.1.1. Budowa i przebudowa dróg, chodników, pomocniczej infrastruktury 

drogowej w celu zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego 

1) Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2912E na odcinku  

od ul. Kolumny do ul. Gajowej w Stróży 

Poniesione nakłady:  247.139,40 zł w tym: 

     163.570,40 zł – Powiat 

       83.569,00 zł – Gmina Andrespol 

2)  Przebudowa drogi powiatowej nr 2921E w rejonie przejazdu kolejowego  

w Justynowie 

Poniesione nakłady:  18.745,21 zł – Powiat 

3) Wykonanie wzmocnionego pobocza w łuku drogi powiatowej nr 2911E ul. Łódzkiej  

w Justynowie 

Poniesione nakłady:  4.920,00 zł – Powiat 

4)  Przebudowa drogi powiatowej nr 2915E w miejscowości Karpin 

Poniesione nakłady: 647.292,09 zł, w tym: 

     373.292,09 zł – Powiat 

     274.000,00 zł – Gmina Brójce 

5)  Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2924E Kurowice – Dalków 

Poniesione nakłady:  354.549,71 zł, w tym: 

     194.329,71 zł – Powiat 

     160.220,00 zł – Województwo Łódzkie 

6)  Przebudowa drogi powiatowej nr 2927E Pałczew – Wardzyn 

Poniesione nakłady: 1.124.179,61 zł, w tym: 

        562.090,61 zł – Powiat 

        562.089,00 zł – Gmina Brójce 

7)  Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2923E w Wardzynie 

Poniesione nakłady:  355.839,87 zł – Powiat 

8) Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2911E o dodatkowy pas ruchu do ruchu rowerów  

i pieszych w Gałkowie Małym  

Poniesione nakłady:  1.109.292,50 zł, w tym: 

                  478.615,50 zł – Powiat 

                 630.677,00 zł – Gmina Koluszki 
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9)  Przebudowa fragmentu drogi powiatowej nr 2917E na działce nr ew. 459  

w Stefanowie, gm. Koluszki 

Poniesione nakłady:  266.808,37 zł, w tym: 

               133.404,37 zł – Powiat 

               133.404,00 zł – Gmina Koluszki 

10)  Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2911E w miejscowości Gałków Duży 

Poniesione nakłady:  136.756,79 zł, w tym: 

                 68.378,79 zł – Powiat 

                 68.378,00 zł – Gmina Koluszki 

11)  Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E na odcinku Katarzynów – Felicjanów  

i Erazmów – Lisowice – odcinek Katarzynów – Felicjanów 

Poniesione nakłady:  1.692.782,94 zł, w tym: 

              1.434.391,55 zł – Powiat 

                  258.391,39 zł – Gmina Koluszki 

 Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E na odcinku Katarzynów – Felicjanów  

i Erazmów – Lisowice – odcinek Erazmów – Lisowice 

Poniesione nakłady:  1.175.999,61 zł – Gmina Koluszki 

12)  Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E w miejscowościach Felicjanów i Lisowice 

Poniesione nakłady:  629.030,93 zł – Powiat 

13) Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę tunelu pod torami kolejowymi  

w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Gałkowem Dużym a Gałkowem Małym, 

gm. Koluszki 

Poniesione nakłady:  2.460,00 zł – Powiat 

 

14) Wykonanie ciągu pieszo – jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie 

Nowosolna 

Poniesione nakłady:  1.982.110,59 zł, w tym: 

               1.014.500,59 zł – Powiat 

               967.610,00 zł – Gmina Nowosolna 

 

15)  Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 1151E od skrzyżowania z drogą 2913E  

do granic miasta Łodzi 

Poniesione nakłady:  20.000,00 zł – Powiat 

16)  Przebudowa drogi powiatowej nr 2942E – ul. Tuszyńska w Rzgowie 
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Poniesione nakłady:  600.000,00 zł – Powiat 

17) Przebudowa drogi powiatowej nr 1233E – ul. Nad Nerem w Hucie Wiskickiej 

Poniesione nakłady:  450.000,00 zł – Powiat 

18) Przebudowa drogi powiatowej nr 1233E – budowa chodnika na ul. Strażackiej  

w Bronisinie Dworskim 

Poniesione nakłady:  248.304,33 zł – Powiat 

19) Przebudowa drogi powiatowej nr 2942E w Rzgowie – ul. Łódzka – etap I 

Poniesione nakłady:  250.000,00 zł – Powiat 

20) Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2900E Tuszyn – Czarnocin 

Poniesione nakłady:  711.952,71 zł, w tym: 

              574.952,71 zł – Powiat 

              137.000,00 zł – Gmina Tuszyn  

Cel operacyjny I.2 Modernizacja budynków użyteczności publicznej 

Zadanie I.2.2. Rozbudowa i utrzymanie standardów w obiektach infrastruktury 

społecznej (DPS, ŚDS, itp.) 

21) Zakup i montaż regałów samojezdnych na potrzeby Starostwa Powiatowego  

w Łodzi 

22) Zakup samochodu 9-cio osobowego typu mikrobus (8+1), przystosowanego  

do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim 

Poniesione nakłady:  118.695,00 zł, w tym: 

                 38.695,00 zł – Powiat 

                80.000,00 zł – dofinansowanie z PFRON 

23) Centrum Usług Społecznych „WISIENKA” 

Poniesione nakłady:  328.282,97 zł, w tym: 

                 15.555,56 zł – Powiat 

                 48.282,97 zł – dofinansowanie z PFRON 

24) Przebudowa obiektu przeznaczonego na Dzienny Dom Pomocy w ramach Centrum 

Usług Społecznych „WISIENKA” 

Poniesione nakłady:  1.508.542,59 zł, w tym: 

               1.376.542,59 zł – Powiat 

                 132.000,00 zł – Województwo Łódzkie 
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25) Przebudowa budynków DPS w Wiśniowej Górze na potrzeby ŚDS i WTZ w ramach 

Centrum Usług Środowiskowych „CUŚ” (dokumentacja techniczna) 

Poniesione nakłady:  74.760,00 zł, w tym: 

              64.572,00 zł – Powiat 

              10.188,00 zł – dofinansowanie z UE 

Zadanie I.2.4. Rewitalizacja obiektów zabytkowych 

26) Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach 

Poniesione nakłady:  719.046,03 zł, w tym: 

              365.155,40 zł – Powiat 

               353.890,63 zł – dofinansowanie z UE 

27) Rewaloryzacja parku w Lisowicach 

Poniesione nakłady:  499.597,66 zł, w tym: 

                 66.947,66 zł – Powiat 

               432.650,00 zł – dotacja i pożyczka z WFOŚiGW 

Cel operacyjny I.4 Tworzenie systemu informacji o nieruchomościach 

Zadanie I.4.4 Tworzenie cyfrowych baz danych i systemów udostępniania danych 

28) Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenia e-usług  

przez powiaty z terenu województwa łódzkiego 

Poniesione nakłady:  5.220,00 zł – Powiat 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Poza „Strategią Rozwoju Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2015 – 2022” 

i „Planem Rozwoju Lokalnego Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2016 – 2022”, 

Powiat realizował w 2018 r. postanowienia innych dokumentów sektorowych, a mianowicie: 

 Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego  

na lata 2013 - 2016 z perspektywą na lata 2017 - 2020; 

 Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego  

na lata 2017 - 2020 z perspektywą na lata 2021 – 2024; 

 Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Łódzkim 

Wschodnim na lata 2018 – 2020; 
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 Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku 

Publicznego  

i bezpieczeństwa Obywateli na lata 2018 – 2023 dla Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego; 

 Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego na lata 2014 -2020; 

 Planu rozwoju sieci dróg powiatowych na terenie Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego na lata 2017 -2022; 

 Powiatowego Programu Wspierania Osób Niepełnosprawnych w Powiecie 

Łódzkim Wschodnim na lata 2015 – 2021; 

 Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego na lata 2017 – 2021; 

 Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Aktywizacji 

Lokalnego Rynku Pracy na lata 2014 -2020; 

 Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Realizacja w/w dokumentów „sektorowych” została ujęta w opisie działalności  

w poszczególnych obszarach zadań publicznych realizowanych przez Powiat Łódzki 

Wschodni w 2018 r. 

Wskazać nadto należy, że w dniu: 

1) 16.01.2019 r. Rada Powiatu Łódzkiego Wschodniego przyjęła sprawozdanie Starosty 

Łódzkiego Wschodniego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie 

Łódzkim Wschodnim za 2018 rok;  

2) 28.03.2019 r. Rada Powiatu Łódzkiego Wschodniego podjęła uchwałę w sprawie 

przyjęcia sprawozdania Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

z działalności jednostki za rok 2018 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy 

społecznej na rok 2019 i zestawieniem potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej  

na rok 2019; 
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3) 17.04.2019 r. Rada Powiatu Łódzkiego Wschodniego przyjęła bez uwag: 

a) informację Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi o stanie 

bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2018 rok; 

b) informację Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej powiatu 

łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach o stanie bezpieczeństwa Powiatu 

Łódzkiego Wschodniego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2018 rok; 

c) informację Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łodzi o stanie bezpieczeństwa 

weterynaryjnego na obszarze Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2018 rok; 

d) sprawozdanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Powiatu 

Łódzkiego Wschodniego z realizacji zadań za 2018 rok; 

e) sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego  

w 2018 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie; 

f) Raport z realizacji w 2018 r. Strategii Rozwoju Powiatu Łódzkiego Wschodniego  

na lata 2015 -2022. 
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III. Opis działalności w obszarach zadań publicznych 

realizowanych przez Powiat Łódzki Wschodni  

z uwzględnieniem realizacji polityk, programów i strategii 

1. W zakresie edukacji publicznej 

Powiat Łódzki Wschodni jest organem prowadzącym dla szkół ponadgimnazjalnych/ 

ponadpodstawowych, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego i poradni 

psychologiczno  - pedagogicznej. 

Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w wyniku reformy od roku szkolnego 

2017/2018 sieć szkół prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni obejmuje następujące 

szkoły: 

1) I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Koluszkach, ul. Kościuszki 16,  

95-040 Koluszki; 

2) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach, ul. Wigury 2, 95-040 Koluszki: 

 Technikum nr 1, 

 Branżowa Szkoła I stopnia z klasami Zasadniczej Szkoły Zawodowej (w roku 

szkolnym 2017/2018 w Branżowej Szkole I stopnia prowadzone były klasy 

Zasadniczej Szkoły Zawodowej do czasu ich likwidacji (tj. do końca roku szkolnego 

2018/2019); 

3) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach, ul. Budowlanych 8,  

95-040 Koluszki: 

 Technikum nr 2, 

 II Liceum Ogólnokształcące; 

4) Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach, ul. Budowlanych 8,  

95-040 Koluszki: 

 Szkoła Podstawowa nr 3 Specjalna z klasami Gimnazjum nr 3 Specjalnego,  

 Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy,  

 Internat; 

Ponadto Powiat Łódzki Wschodni jest organem prowadzącym dla: 

5) Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koluszkach, ul. Korczaka 5,  

95-040 Koluszki, z zamiejscowymi stanowiskami pracy w Tuszynie i Rzgowie. 
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Stan organizacyjny szkół  (wg SIO na 30.09.2017 r. oraz 30.09.2018 r.) przedstawia się 

następująco: 

Nazwa szkoły 

STAN NA DZIEŃ 30.09.2017r. STAN NA DZIEŃ 30.09.2018r. 

Liczba oddziałów 
Liczba 

uczniów 

Liczba oddziałów 
Liczba 

uczniów 
Ogółem w tym ilość klas Ogółem w tym ilość klas 

I LO w Koluszkach 10 3  kl. I, 4 kl. II, 3 kl. III 252 11 4 kl. I, 3 kl. II, 4 kl. III 262 

ZSP nr 1 

w Koluszkach 

7 

 

- w technikum 3 oddz.: 1 

kl. I, 1 kl. II, 0 kl. III, 1 

kl. IV – razem uczniów 

70 

- w branżowej szkole I 

stopnia 1 oddz.: 

1 kl. I, 0 kl. II, 0 kl. III – 

razem uczniów 30 

- w ZSZ 3 oddz.: 

0 kl. I, 1 kl. II, 2 kl. III – 

razem uczniów 54 

154 

 

6 - w technikum 3 oddz.: 

1 kl. I, 1 kl. II, 1 kl. III, 

0 kl. IV- razem 65 

uczniów 

- w branżowej szkole I 

stopnia 2 oddz.: 1 kl. I, 

1 kl. II, 0 kl. III – razem   

uczniów 51 

- w ZSZ 1 oddz.: 0 kl. I, 

0 kl. II, 1 kl. III – razem  

uczniów 20 

136 

ZSP nr 2 

w Koluszkach 

15 

 

- w liceum 

ogólnokształcącym 3 

oddz.: 1 kl. I, 1 kl. II, 1 

kl. III – razem uczniów 

61 

- w technikum 12 oddz.: 

4 kl. I, 2 kl. II, 3 kl. III, 3 

kl. IV – razem uczniów 

215 

276 

 

13 - w liceum 

ogólnokształcącym 3 

oddz.: 

1 kl. I, 1 kl. II, 1 kl. III 

– razem uczniów 68 

- w technikum 10 oddz.: 

2 kl. I, 4 kl. II, 2 kl. III, 

2 kl. IV – razem 

uczniów 194 

262 

Razem szkoły 

ponadgimn./ 

ponadpodst. 

32  682 30  660 

SOSW 

w Koluszkach 

9 - 6 oddz. w szkole 

podstawowej specjalnej 

- 2 oddz. w gimnazjum 

specjalnym 

- 1 oddz. w szkole specj. 

przysp. do pracy 

50 10 - 7 oddz. w szkole 

podstawowej specjalnej 

- 2 oddz. w gimnazjum 

specjalnym 

- 1 oddz. w szkole 

specj. przysp. do pracy 

57 

 

Razem wszystkie 

szkoły 

41  732 40  717 

zajęcia 

rewalidacyjno – 

wychowaw. 

X X 14 X X 13 

zajęcia 

wczesnego 

wspomagania 

rozwoju dziecka 

X X 29 X X 24 
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W szkołach ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych (z wyjątkiem Szkoły Specjalnej 

Przysposabiającej do Pracy) prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni w roku szkolnym 

2017/2018 kształciło się łącznie 682 uczniów w 32 oddziałach. Natomiast w roku szkolnym 

2018/2019 kształci się 660 uczniów w 30 oddziałach. Poniższe tabele i wykresy pokazują 

ogólną liczebność poszczególnych szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych w Powiecie 

Łódzkim Wschodnim oraz liczbę oddziałów w każdej z nich.  

Liczba uczniów w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 
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I LO w Koluszkach ZSP nr 2 w Koluszkach ZSP nr 1 w Koluszkach 

 Liczba uczniów w szkołach 

ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych 

2017/2018 2018/2019 

Nazwa szkoły 

Liczba uczniów 

w roku szkolnym 2017/2018 

(dane wg SIO 

na 30.09.2017r.) 

w roku szkolnym 2018/2019 

(dane wg SIO  

na 30.09.2018r.) 

I LO w Koluszkach 252 262 

ZSP nr 1 w Koluszkach 154 136 

ZSP nr 2 w Koluszkach 276 262 

Razem  szkoły ponadgimnazjalne/ 

ponadpodstawowe 

682 660 

SOSW w Koluszkach 

(łącznie z zajęciami rewalidacyjno -

wychowawczymi,  

bez zajęć wczesnego wspomagania 

rozwoju dziecka) 

64 70 

OGÓŁEM  746 730 
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Reasumując, w roku szkolnym 2018/2019 w szkołach ponadgimnazjalnych/ 

ponadpodstawowych zmniejszyła się liczba uczniów w porównaniu do roku szkolnego 

2017/2018, natomiast w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Koluszkach 

liczba uczniów zwiększyła się o 6. Zmalała natomiast liczba dzieci objętych wczesnym 

wspomaganiem rozwoju z 29 w roku szkolnym 2017/2018 do 24 w roku szkolnym 2018/2019. 

Liczba oddziałów w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 

Nazwa szkoły 

Liczba oddziałów 

w roku szkolnym 2017/2018 

(dane wg SIO                        

na 30.09.2017r.) 

w roku szkolnym 2018/2019 

(dane wg SIO                        

na 30.09.2018r.) 

I LO w Koluszkach 10 11 

ZSP nr 1 w Koluszkach 7 6 

ZSP nr 2 w Koluszkach 15 13 

Razem   32 30 

SOSW w Koluszkach 9 10 

OGÓŁEM  41 40 
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Porównując rok szkolny 2018/2019 z poprzednim rokiem szkolnym należy stwierdzić,  

że liczba oddziałów w szkołach ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych zmniejszyła  

się o 2, natomiast w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Koluszkach wzrosła  

o 1. 

Nabór uczniów do szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych na rok szkolny 2017/2018 

i 2018/2019 odbywał się w systemie elektronicznym, udostępnionym zgodnie z zawartą 

umową przez firmę Vulcan Sp. z o.o. 

Nazwa szkoły 

Liczba oddziałów w naborze 

do klas I 

Liczba uczniów w naborze   

do klas I 

2017/2018 2018/2019 2017/2018 2018/2019 

I LO w Koluszkach 3 4 75 92 

ZSP nr 1 w Koluszkach  

w tym: 
2 2 61 44 

Technikum nr 1 1 1 31 20 

Branżowa Szkoła I stopnia 1 1 30 24 

ZSP nr 2 w Koluszkach 

w tym: 
5 3 113 71 

Technikum nr 2 4 2 94 44 

II Liceum Ogólnokształcące 1 1 19 27 

Razem w szkołach nabór do klas I 10 9 249 207 

 

W roku szkolnym 2017/2018 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym  

w Koluszkach uczyło się razem 64 uczniów z różnym stopniem niepełnosprawności 

intelektualnej, z czego: 

1) 18 uczniów było niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim (w tym  

6 z niepełnosprawnością sprzężoną); 

2) 32 uczniów było niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym  

lub znacznym (w tym 12 z niepełnosprawnością sprzężoną); 

3) 14 uczniów było niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim. 
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Spośród 64 uczniów w trybie indywidualnego nauczania nie kształciło się żadne 

dziecko, 14 uczniów było na zajęciach rewalidacyjno – wychowawczych (indywidualnych  

i zespołowych). Ponadto 29 dzieci uczestniczyło w zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju, 

prowadzonych indywidualnie lub w grupach.  

W internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach w roku 

szkolnym 2017/2018 przebywało 7 wychowanków. 

W roku szkolnym 2018/2019 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym  

w Koluszkach uczyło się razem 70 uczniów z różnym stopniem niepełnosprawności 

intelektualnej, z czego: 

1) 24 uczniów było niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim (w tym  

8 z niepełnosprawnością sprzężoną), 

2) 33 uczniów było niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym  

lub znacznym (w tym 13 z niepełnosprawnością sprzężoną), 

3) 13 uczniów było niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim. 

Spośród 70 uczniów w trybie indywidualnego nauczania nie kształciło się żadne dziecko,  

13 uczniów było na zajęciach rewalidacyjno – wychowawczych (indywidualnych i zespołowych). 

Ponadto 24 dzieci uczestniczyło w zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju, prowadzonych 

indywidualnie lub w grupach.  

W internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach w roku 

szkolnym 2018/2019 wg stanu na dzień 30 września 2018 r. było 6 wychowanków. 

 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Koluszkach swoim działaniem obejmuje gminy 

wchodzące w skład Powiatu Łódzkiego Wschodniego: Andrespol, Brójce, Koluszki, 

Nowosolna, Rzgów i Tuszyn. Poradnia posiada zamiejscowe stanowiska pracy w Tuszynie 

oraz od dnia 1 października 2018 r. w Rzgowie. 

W Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach zatrudnionych jest: 

 5 pedagogów (w tym 1 w Tuszynie i Rzgowie), 

 4 psychologów (w tym 1 w Tuszynie i Rzgowie), 

 2 logopedów (w tym 1 w Tuszynie i Rzgowie), 

 1 fizjoterapeuta.  
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W minionym roku szkolnym Poradnia obejmowała opieką 9.053 dzieci i młodzieży z 51 szkół 

i przedszkoli. 

Rodzaj badania 
Liczba przeprowadzonych 

badań 

W tym liczba badań 

przeprowadzonych w ramach 

zamiejscowych stanowisk pracy  

w Tuszynie 

psychologiczne 1.160 289 

pedagogiczne 429 66 

logopedyczne 261 63 

inne badania 58 - 

Razem 1.908 418 

W roku szkolnym 2017/2018 przeprowadzono łącznie o 194 badania więcej niż w roku 

szkolnym 2016/2017 (w roku szkolnym 2016/2017 zostało przeprowadzonych 1.714 badań). 

Wydano 76 orzeczeń. 

Rodzaj orzeczenia Liczba wydanych 

orzeczeń 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnej i zagrożonej  niedostosowaniem społecznym  

bądź niedostosowanych społecznie, w tym: 

38 

orzeczenie dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością ruchową 8 

orzeczenie dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną 24 

orzeczenie dla dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym 2 

orzeczenie dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi 4 

orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży,  

w tym o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego 

przygotowania przedszkolnego, w tym: 

34 

orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego 

przygotowania przedszkolnego 
1 

orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, których 

stan zdrowia uniemożliwia, bądź znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły 
33 

orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych  

dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną  

w stopniu głębokim, w tym: 

4 

inne wydane orzeczenia - 

Razem 76 
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Wszystkie orzeczenia wydawane są w siedzibie poradni w Koluszkach, ponieważ  

w tym miejscu odbywają się spotkania Zespołu Orzekającego. 

W roku szkolnym 2017/2018 wydano o 13 orzeczeń mniej niż w roku szkolnym  

2016/2017 (89 wydanych orzeczeń). 

Opinie mogą być wydawane jednej osobie w kilku sprawach. W roku szkolnym  

2017/2018 opinie otrzymały 434 osoby. Dla porównania w roku szkolnym 2016/2017 wydano  

je 424 osobom.  

Dzieci i młodzież w roku szkolnym 2017/2018 była objęta pomocą przez Poradnię 

Psychologiczno – Pedagogiczną w różnych formach. Były to: 

Forma pomocy 

Liczba dzieci 

objętych 

pomocą 

W tym liczba dzieci objętych 

pomocą w ramach 

zamiejscowych stanowisk 

pracy w Tuszynie 

zajęcia korekcyjno - kompensacyjne 71 36 

terapia logopedyczna 184 63 

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym 83 51 

zajęcia grupowe aktywizujące do wyboru kierunku 

kształcenia i zawodu 
279 23 

indywidualne porady 36 2 

porady bez badań – w tym po terapiach 398 136 

ćwiczenia rehabilitacyjne 26 0 

zajęcia grupowe prowadzone w szkołach  

i placówkach oświatowych 

508 16 

zajęcia z uczniem zdolnym 1 1 

interwencja kryzysowa 3 0 

socjoterapia 24 0 

badania przesiewowe – porady dla rodziców/nauczycieli 235 36 

Razem 1.848 364 
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Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Koluszkach prowadzi również konsultacje  

i udziela porad rodzicom. W roku szkolnym 2017/2018 wsparciem zostało objętych  

1.623 rodziców. Poradnia objęła wsparciem przedszkola, szkoły i placówki, w ramach 

którego zorganizowano: 

1) szkolenia dla nauczycieli, rad pedagogicznych, warsztaty, konferencje (760 osób),  

w temacie: 

 pomoc psychologiczno - pedagogiczna w świetle obowiązujących przepisów prawa 

oświatowego, 

 szkolenie z zakresu stosowania narzędzia „TROS – KA”, 

 praca z uczniami ze specyficznymi trudnościami w nauce, 

 dziecko z grupy ryzyka dysleksji w przedszkolu, 

 praca z uczniem autystycznym w przedszkolu/szkole ogólnodostępnej, 

 prelekcja w trakcie debaty dotyczącej bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Powiecie 

Łódzkim Wschodnim, 

 konferencja „Nastolatek w szkole”; 

2) szkolenie dla 40 rodziców: „Prawidłowości rozwoju mowy dziecka”; 

3) dyżury psychologa w przedszkolu – pomoc w rozwiązywaniu problemów 

wychowawczych z dziećmi; 

4) spotkanie przedstawicieli rodziców, władz gminy, nauczycieli – pomoc w rozwiązaniu 

problemu wychowawczego z dzieckiem z zaburzonym zachowaniem; 

5) obserwację zachowania dziecka na terenie przedszkola – analiza zachowania dziecka  

w grupie rówieśniczej, udzielenie wskazówek do pracy dla nauczycieli; 

6) warsztaty dla dzieci i uczniów na temat: „Integracja”; „Przeciwdziałanie zachowaniom 

agresywnym”, „Oswoić złość”, „Bullying w szkole”, „Planowanie ścieżki zawodowej, 

świadome podejmowanie decyzji i wyznaczanie celów”, „Poznaj siebie, swoje 

zainteresowania, preferencje i predyspozycje”, „Integracja w klasie”, „Tolerancja  

w grupie”. Razem odbyło się 48 takich spotkań i uczestniczyło w nich łącznie  

760 dzieci i uczniów; 

7) indywidualne konsultacje, porady dla rodziców przeprowadzone z klientami, 

nauczycielami, dyrektorami szkół (w tym porady po badaniach przesiewowych): 

 pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, dydaktycznych, 

 pomoc w sprawie różnych zagadnień związanych z rozwojem dziecka, 
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 pomoc w planowaniu i organizowaniu procesu dydaktycznego i warunków pracy  

z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną. Zostało nimi objętych 6.780 osób. 

W roku szkolnym 2018/2019 w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych 

przez Powiat Łódzki Wschodni zatrudniano 129 nauczycieli na 113,28 etatach.  

Dla porównania w roku szkolnym 2017/2018 było zatrudnionych 130 nauczycieli  

na 114,38 etatach.  

We wszystkich szkołach łącznie w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 najwięcej zatrudnionych 

było nauczycieli dyplomowanych (odpowiednio 57,77 i 60,55 etatu), następnie nauczycieli 

mianowanych (odpowiednio 43,15 i 38,76 etatu), nauczycieli kontraktowych (odpowiednio  

7,07 i 11,09 etatu). Mniej zatrudniano nauczycieli stażystów (odpowiednio 5,39 i 2,88 etatu). 

Natomiast w roku szkolnym 2017/2018 jeden etat zajmował  nauczyciel bez stopnia  

(czyli nauczyciel bez przygotowania pedagogicznego, zatrudniony za zgodą Łódzkiego Kuratora 

Oświaty). 

Szkoły mają obowiązek opracowania i realizacji programu wychowawczo – 

profilaktycznego, który adresowany jest do całej społeczności uczniowskiej, wychowawców, 

nauczycieli i rodziców. Na jego podstawie wychowawcy opracowują plan pracy 

wychowawcy na dany rok szkolny z uwzględnieniem priorytetów wskazanych  

przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz propozycji i wskazań wypracowanych  

w zespołach klasowych wspólnie z rodzicami. Plan pracy wychowawcy podlega corocznej 

ewaluacji z wybranego obszaru na koniec roku szkolnego. Wnioski z dokonanej ewaluacji  

i wskazania do dalszej pracy są uwzględniane w kolejnym roku szkolnym. Program  

ma za zadanie korygowanie niewłaściwych zachowań uczniów, budzenie wrażliwości 

moralnej, wychowanie w poszanowaniu uniwersalnych wartości etycznych, rozwijanie 

dojrzałości emocjonalnej, rozwijanie pasji i talentów oraz przeciwdziałanie zagrożeniom.  

Program swoim zakresem obejmuje obszary między innymi tj.: wychowanie  

i profilaktyka, promocja i ochrona zdrowia, edukacja publiczna, wspieranie rodziny, 

wspieranie osób niepełnosprawnych, kultura fizyczna i turystyka, porządek publiczny  

i bezpieczeństwo obywateli, współpraca i działalność na rzecz organizacji pozarządowych  

a także przeciwdziałanie bezrobociu. 
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W 2018 roku szkoły i placówki realizowały programy z dofinansowaniem Unii 

Europejskiej. Były to: 

1) Program Erasmus+, w ramach którego zorganizowano dla młodzieży 2 wyjazdy 

zagraniczne – do Włoch w dniach 05.11.2018 r. - 11.11.2018 r. (wyjechało 5 uczniów,  

1 nauczyciel) oraz na Węgry w dniach 05.11.2018 r. - 13.11.2018 r. (wyjechało  

5 uczniów, 1 nauczyciel).  

2) „Simply the best - uczniowskie praktyki w Grecji”, zorganizowane w ramach programu 

pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia 

zawodowego”, realizowanego ze środków POWER na zasadach programu ERASMUS+ 

sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe. W praktykach zawodowych w Grecji, które 

odbyły się w dniach 30.09.2018 r.- 13.10.2018 r., uczestniczyło 50 uczniów z ZSP Nr 1 

w Koluszkach;  

3) Program „Dobry wybór - lepsza przyszłość” był odpowiedzią na potrzeby uczniów 

Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Koluszkach, rodziców i nauczycieli 

dotyczący wyboru dalszej ścieżki kształcenia oraz technik umożliwiających skuteczne 

uczenie się. Uczestniczyło w nim 351 osób; 

4) „Równy dostęp – lepsza przyszłość” to projekt unijny, realizowany przez Specjalny 

Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w latach 2017 -2018, którego podstawą realizacji 

była umowa o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, 

Umiejętności, Działania XI.1. Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie XI.1.2 Kształcenie 

ogólne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata  

2014 – 2020. Głównym jego celem było podniesienie jakości oferty edukacyjnej 

kierowanej do uczniów z terenu powiatu łódzkiego wschodniego uczących się  

w Specjalnym Ośrodku Szkolno –Wychowawczym w Koluszkach. 

W wyniku realizacji programu 2 nauczycieli ukończyło studia podyplomowe,  

36 nauczycieli ukończyło kursy/szkolenia. Poza tym 25 uczniów brało udział  

w zajęciach zwiększających kompetencje kluczowe oraz 49 uczniów brało udział  

w terapeutycznych zajęciach indywidualnych bądź grupowych. 

Oprócz zadań bezpośrednio realizowanych przez Poradnię Psychologiczno – 

Pedagogiczną Powiat Łódzki Wschodni zawarł porozumienie z miastem Łódź, w sprawie 

wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz o potrzebie nauczania 

indywidualnego dzieci niewidomych i słabo widzących, dzieci niesłyszących i słabo 
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słyszących oraz dzieci z autyzmem. Na realizację porozumienia Powiat w 2018 r. przekazał 

dotację w wysokości 13.226,61 zł. Realizacją zadań wynikających z porozumienia zajmuje 

się Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Doradztwa Zawodowego  

i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi. Poradnia ta, decyzją Łódzkiego Kuratora 

Oświaty, została wskazana dla naszego Powiatu za właściwą do wydawania w/w orzeczeń.  

W 2018 r. czynności diagnozowania dotyczyły 30 dzieci z terenu Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego. 

Powiat Łódzki Wschodni przystąpił również do realizacji rządowego programu  

„Za życiem”. Rządowy program „Za życiem” na lata 2017-2020, o którym mowa  

w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie 

szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno –rehabilitacyjno -opiekuńczych, 

do którego Powiat Łódzki Wschodni przystąpił w 2017 roku. 

Zgodnie z założeniami programu Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach 

został wyznaczony i od dnia 1 września 2017 r. pełni funkcję wiodącego ośrodka 

koordynacyjno –rehabilitacyjno –opiekuńczego na terenie powiatu łódzkiego wschodniego. 

Celem programu jest udzielanie rodzicom specjalistycznych informacji dotyczących 

problemów rozwojowych dziecka, wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form 

kompleksowej, specjalistycznej pomocy w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, 

fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej, wskazywanie jednostki 

udzielającej specjalistycznej pomocy dzieciom, organizowanie wczesnego wspomagania 

rozwoju dziecka oraz w zależności od potrzeb dziecka dodatkowych usług terapeutów, 

fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów, koordynowanie 

korzystania z usług specjalistów dostępnych na terenie powiatu. 

W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Koluszkach w ramach tego programu, 

prowadzone są dodatkowe zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla dzieci  

z terenu powiatu łódzkiego wschodniego, posiadających opinię o potrzebie wczesnego 

wspomagania rozwoju dziecka, od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia 

nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia. 

Na realizację programu w 2017 roku Powiat Łódzki Wschodni otrzymał z budżetu państwa 

dotację celową w wysokości 20.760,00 zł, w tym kwotę 15.000,00 zł na dofinansowanie 

wyposażenia Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach, którą 

wykorzystano w wysokości 14.960,63 zł. 
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W 2018 r. wsparciem w ramach zajęć wczesnego wspomagania rozwoju objęto  

10 podopiecznych i na realizację zajęć dla nich wykorzystano dotację w wysokości  

24.966,43 zł. 

Do osiągniętych efektów realizacji programu możemy zaliczyć usprawnienie sprawności 

motorycznych, rozwój koncentracji uwagi, rozwój spostrzegawczości, rozwój umiejętności 

komunikowania się, usprawnianie funkcjonowania emocjonalnego i społecznego dziecka. 

 

Podsumowując realizację zadań w 2018 r. w zakresie edukacji publicznej przez szkoły  

i placówki prowadzone przez Powiat Łódzki Wschodni należy stwierdzić, iż Powiat 

dofinansował szeroko rozumianą edukację kwotą 1.852.672,84 zł. 

W 2018 r. środki finansowe uzyskane przez Powiat Łódzki Wschodni na prowadzenie zadań  

z zakresu oświaty i wychowania i edukacyjnej opieki wychowawczej wynosiły  

9.512.441,29 zł w tym: 

 część oświatowa subwencji ogólnej 8.669.816,00 zł, 

 dotacje celowe z budżetu Unii Europejskiej i Budżetu Państwa na realizację projektów 

449.932,02 zł, 

 dochody realizowane przez szkoły i placówki oświatowe 360.102,14 zł, 

 dotacja celowa z Budżetu Państwa na realizację programu „Za życiem” 24.963,30 zł, 

 dotacja celowa z Budżetu Państwa na zakup podręczników 7.627,83 zł. 

Wydatki zrealizowane w 2018 r. sklasyfikowane w ramach działu 801 – Oświata  

i wychowanie oraz działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza wyniosły  

11.365.121,13 zł. W ramach zrealizowanych wydatków w 2018 r. na wynagrodzenia  

i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 9.347.560,38 zł, co stanowi 82,25% wydatków 

ogółem.  

2. Promocji i ochrony zdrowia 

W ramach ochrony zdrowia Powiat Łódzki Wschodni realizuje zadanie zlecone  

z zakresu administracji rządowej, na które otrzymuje dotację celową. W 2018 r. z Budżetu 

Państwa Powiat Łódzki Wschodni otrzymał dotację w wysokości 1.374.723,00 zł. W ramach 

otrzymanej dotacji celowej opłacone zostały składki na ubezpieczenie zdrowotne osób 

zarejestrowanych jako bezrobotne, a pozostających bez prawa do zasiłku. Zadanie to było 
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realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód. Ostatecznie w 2018 r. opłacone 

składki na ubezpieczenie zdrowotne wyniosły 1.300.928,57 zł. 

Ponadto w ramach ochrony zdrowia Powiat jest zobowiązany do określania rozkładu 

godzin pracy aptek ogólnodostępnych w dni powszednie, soboty i niedziele. Na mocy  

art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne Rada Powiatu 

Łódzkiego Wschodniego, po zasięgnięciu opinii burmistrzów i wójtów miast i gmin z terenu 

powiatu oraz samorządu aptekarskiego podejmuje decyzje w tym zakresie w drodze uchwały. 

W celu stworzenia możliwości jak najlepszego skorzystania z niezbędnej pomocy 

przez mieszkańców powiatu, wówczas gdy nie obowiązuje powszedni czas pracy aptek,  

a zaistnieje nadzwyczajna, trudna do przewidzenia potrzeba podania leku, ustala się również 

rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni 

ustawowo wolne od pracy, włączając do niego wszystkie apteki ogólnodostępne mające swoją 

siedzibę na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

Dodatkowo na mocy art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach  

i chowaniu zmarłych, na Starostę jest nałożony obowiązek wyznaczenia lekarza  

do stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu. Działania te dotyczą 

przypadków braku możliwości ustalenia lekarza leczącego zmarłego w ostatniej chorobie.  

Są to głównie sytuacje, gdy zgon nastąpił z powodu nieszczęśliwego wypadku lub nagłego 

zachorowania. W 2018 r. było 19 takich przypadków. Na realizację tego zadania 

wydatkowano z budżetu powiatu 9.450,00zł.  

3. Pomocy społecznej 

3 a. Wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej 

4. Polityki prorodzinnej 

5. Wspierania osób niepełnosprawnych 

Realizacja zadań powiatu z zakresu czterech wymienionych obszarów odbywa się  

albo bezpośrednio przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie albo przez prowadzony 

nadzór przez PCPR: 

1) w zakresie działu 852 – pomoc społeczna sklasyfikowane zostały wydatki na realizację 

zadań w rozdziałach: 

85202 – Domy pomocy społecznej 
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85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie 

85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki  

interwencji kryzysowej 

85295 – Pozostała działalność; 

2) w zakresie działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 

sklasyfikowane zostały wydatki na realizację zadań w rozdziałach: 

85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 

85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności; 

3) w zakresie działu 855 – Rodzina - sklasyfikowane zostały wydatki na realizację zadań  

w rozdziałach: 

85504 – Wspieranie rodziny 

85508 – Rodziny zastępcze 

85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych. 

Jeżeli chodzi o wydatki na szeroko rozumianą pomoc społeczną, to w 2018 r.  

był to największy konsument budżetu powiatu. Na realizację zadań wydatkowano w 2018 r.  

w czterech wymienionych obszarach 18.266.630,37 zł, co stanowi 28,43% wydatków ogółem. 

Zadania te realizowane były przez: 

1) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 

2) Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, 

3) Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze, 

4) Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach, 

5) Dom Pomocy Społecznej w Koluszkach prowadzony przez Stowarzyszenie Serc Jezusa 

i Maryi w Koluszkach, 

6) Warsztaty Terapii Zajęciowej w Koluszkach prowadzone przez Stowarzyszenie  

Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem”. 

Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej pociąga za sobą duże wydatki. 

Podejmowano wiele działań i inicjatyw w celu pozyskania dofinansowania realizacji zadań.  

W czerwcu 2018 r. Powiat Łódzki Wschodni podpisał umowę na realizację projektu 

partnerskiego Centrum Usług Społecznych „WISIENKA” z Wojewódzkim Urzędem Pracy  

w Łodzi. 

 Projekt realizowany jest przez PCPR w partnerstwie z Miejsko – Gminnym 

Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Koluszkach, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej  
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w Tuszynie, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Andrespolu, Ośrodkiem Pomocy Społecznej 

Gminy Nowosolna, Stowarzyszeniem Serc Jezusa i Maryi w Koluszkach  

oraz Stowarzyszeniem Inicjatywy Rozsądnych Polaków w Łodzi. Wniosek został złożony  

w ramach IX Osi priorytetowej – Włączenie społeczne, Działania IX.2 Usługi na rzecz osób 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne 

i zdrowotne, współfinansowany ze środków EFS w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020. 

 Celem realizowanego projektu jest deinstytucjonalizacja usług społecznych. Wsparcie 

zakłada odejście od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie społeczności 

lokalnej. Celem proponowanego wsparcia jest polepszenie dostępności miejsc świadczonych 

usług, wzrost liczby miejsc, zapobieganie izolowania osób zależnych od rodziny, środowiska 

lokalnego, gdy to nie jest możliwe zagwarantowanie warunków życia najbardziej zbliżonych 

do warunków domowych i rodzinnych. 

 Zakres  proponowanego wsparcia obejmuje między innymi: pomoc we wspieraniu  

w życiu codziennym, umożliwienie kontaktu z innymi osobami lub instytucjami, 

motywowanie do zwiększenia samodzielności, pobudzanie aktywności osób 

niesamodzielnych, niepełnosprawnych lub ich otoczenia w celu zaspokajania potrzeb 

biologicznych, psychicznych i społecznych, zapewnienie poczucia bezpieczeństwa  

i niwelowanie niskiego poczucia własnej wartości i braku wiary we własne siły, potrzebę 

zwiększenia poczucia integracji z otoczeniem. Przewidywana łączna liczba osób objętych 

wsparciem w ramach CUS „WISIENKA” wynosi – 268 osób. 

W ramach realizacji projektu zaplanowano następujące formy wsparcia: 

1) usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania – Gmina Koluszki/Miejsko – Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Koluszkach; 

2) wsparcie osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych przez AOON – Gmina Tuszyn/ 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuszynie oraz Gmina Nowosolna/Ośrodek 

Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna; 

3) Klub Seniora – Gmina Andrespol/Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrespolu; 

4) Dzienny Dom Pomocy – Powiat Łódzki Wschodni/Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie; 

5) wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców powiatu łódzkiego 

wschodniego – Stowarzyszenie Serc Jezusa i Maryi w Koluszkach; 
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6) usługi wspierające dla opiekunów faktycznych – specjalistyczne poradnictwo grupowe 

– Powiat Łódzki Wschodni/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie; 

7) rozwój specjalistycznych usług w miejscu zamieszkania – dowóz posiłków (cały 

powiat) – Stowarzyszenie Inicjatywa Rozsądnych Polaków. 

Plan finansowy projektu Centrum Usług Społecznych „WISIENKA” ogółem wynosił 

5.086.192,23 zł, w tym wkład własny wynosił 1.017.238,44 zł. Realizacja projektu rozpoczęła 

się w maju 2018 r. i trwać będzie do czerwca 2020 r.  

Wydatki w okresie od 1 maja 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wyniosły łącznie 1.133.969,22 zł, 

w tym: dotacje dla partnerów – 665.704,03 zł, wydatki lidera – 468.265,19 zł, w tym: udział 

UE – 366.194,18 zł, udział budżetu państwa – 21.540,84 zł, udział budżetu powiatu – 

80.530,17 zł.  

W ramach łącznej kwoty wydatków projektu zostały poniesione koszty w wysokości 

328.282,97 zł na częściowe sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa obiektu 

przeznaczonego na Dzienny Dom Pomocy w ramach Centrum Usług Społecznych 

„WISIENKA” ”. Łączna kwota nakładów inwestycyjnych, jakie poniesiono w związku  

z realizacją inwestycji wyniosła 1.836.825,56 zł. 

 Kolejnym projektem jest Centrum Usług Społecznych „WISIENKA 2”. Powiat 

Łódzki Wschodni 25 czerwca 2018 r. złożył wniosek o dofinansowanie projektu 

konkursowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, 

Działania na Osi IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym, Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne pn. Centrum Usług 

Społecznych „WISIENKA 2”. 

W ramach projektu PCPR zaplanowano wsparcie dla 74 uczestników. Mieszkańcy  

z terenu powiatu łódzkiego wschodniego, którzy będą mogli skorzystać ze wsparcia  

w ramach 4 zaplanowanych działań, tj.: 

1) usługi pielęgnacyjne/opiekuńcze w ramach długoterminowej opieki medycznej; 

2) usługi w ramach opieki hospicyjnej/paliatywnej; 

3) usługi wspierające dla opiekunów faktycznych – specjalistyczne poradnictwo 

indywidualne i grupowe; 
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4) usługi rehabilitacyjne wykraczające poza gwarantowane świadczenia lub przy braku 

możliwości finansowania ze środków publicznych w okresie trwania projektu – usługa 

zlecona podmiotowi medycznemu. 

Ponadto w czerwcu 2018 r. został złożony wniosek o dofinansowanie projektu  

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w osi priorytetowej  

07 – VII Infrastruktura dla Usług Społecznych, działanie 03 – VII.3 Infrastruktura opieki 

społecznej, w ramach którego przewidywane są zarówno inwestycje, jak i zakup środków 

trwałych.  

Zadania dotyczą utworzenia w Wiśniowej Górze przy ul. Tuszyńskiej 56 – Warsztatu Terapii 

Zajęciowej (przewidywana liczba uczestników 20 osób) oraz Środowiskowego Domu 

Samopomocy (przewidywana liczba uczestników 25 osób). Całkowita wartość projektu  

to kwota 5.127.459,17 zł, w tym kwota dofinansowania – 3.544.912,63 zł. 

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności i jakości usług społecznych  

na terenie powiatu łódzkiego wschodniego w zakresie usług społecznych i aktywnej 

reintegracji społecznej i zawodowej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Ośrodki odpowiadają potrzebom odbiorców usług społecznych w powiecie łódzkim 

wschodnim. Wniosek ten do końca 2018 r. nie został oceniony – nadal jest w fazie 

aplikowania. Oprócz PCPR–u bezpośrednimi realizatorami zadań były powiatowe jednostki 

organizacyjne, a mianowicie: 

Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach  

Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach dla osób niepełnosprawnych intelektualnie 

posiada 59 miejsc statutowych. Na dzień 31 grudnia 2018 r. umieszczonych w niniejszym 

domu było 59 mieszkanek. DPS w 2018 r. kontynuował rozwijanie systemu opieki  

nad osobami niepełnosprawnymi. W tym zakresie zorganizowano praktykę zawodową  

dla 5 osób w oparciu o umowę z Policealną Szkołą dla Dorosłych „COSINUS PLUS”  

oraz praktykę zawodową dla jednej osoby w oparciu o umowę z Publiczną Zaoczną 

Policealną Szkołą „COSINUS”. DPS nie poniósł żadnych kosztów finansowych z tego tytułu. 

W 2018 r. zostało zorganizowane spotkanie integracyjne mieszkańców domów pomocy 

społecznej pod nazwą „Piknik pod Pałacem”. W spotkaniu uczestniczyły zaprzyjaźnione 

domy pomocy społecznej z Powiatu Łódzkiego Wschodniego, Powiatu Brzezińskiego, 
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Powiatu Piotrkowskiego, Powiatu Pabianickiego i Skierniewic. W spotkaniu uczestniczyło 

150 osób. 

Na terenie DPS Lisowice Powiat Łódzki Wschodni przeprowadził termomodernizację 

budynku administracyjno – mieszkalnego, który obejmował: modernizację systemu C. W. U.  

z montażem kolektorów słonecznych, modernizację systemu grzewczego, częściową 

wymianę okien, ocieplenie ścian oraz stropodachu. Działania te poprawiły jakość życia  

i świadczonych usług na rzecz mieszkańców.  

Nadto na terenie Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach Powiat Łódzki Wschodni 

przeprowadził rewaloryzację parku w Lisowicach. Dzięki temu poprawiły się również 

warunki wypoczynku i rekreacji mieszkańców DPS, a udostępnienie parku dla osób  

z zewnątrz umożliwiło lepsze kontakty ze środowiskiem lokalnym. 

Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze  

Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze przeznaczony jest dla osób psychicznie 

chorych. W roku 2018 DPS dla osób przewlekle psychicznie chorych w Wiśniowej Górze 

posiadał 133 miejsca statutowe. Do dyspozycji mieszkańców są 64 pokoje mieszkalne,  

jedno-, dwu- i trzy osobowe, nadto pełen zakres usług opiekuńczych, w tym całodobowa 

pomoc w czynnościach życia codziennego, transport, wsparcie psychologiczne, 

specjalistyczna opieka medyczna itp. W okresie zimowym zapewnione zostały dwa miejsca 

noclegowe dla osób bezdomnych. 

Mieszkańcom DPS w Wiśniowej Górze zapewniono w 2018 r. bogatą ofertę zajęć i imprez 

kulturalno – oświatowych, dzięki którym miło i aktywnie spędzili swój czas wolny. 

Aktywizacja mieszkańców DPS-u następuje również poprzez zajęcia terapii zajęciowej, 

kulturalno – oświatowej, rehabilitacyjnej (zaopatrzenie w wózki inwalidzkie, kule i obuwie 

ortopedyczne), rekreacyjnej i sportowej. 

W Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze na dzień 31 grudnia 2018 r. umieszczonych 

było 134 mieszkańców. 

W Powiecie Łódzkim Wschodnim działa Warsztat Terapii Zajęciowej  

w Koluszkach.  

Uczestnikami Warsztatu jest 50 osób niepełnosprawnych (35 osób z Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego, 15 osób z Powiatu Tomaszowskiego). Jednostką prowadzącą Warsztat  

jest Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem” w Koluszkach. 
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W okresie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. w WTZ funkcjonowało 10 pracowni: 

metaloplastyczna, gospodarcza z elementami stolarskimi, ogólnorozwojowa  

z elementami plastycznymi, krawiecka z elementami rytmiczno – muzycznymi, plastyczna  

z elementami przystosowania do samodzielnego życia, rękodzieła z elementami gospodarstwa 

domowego, pracownia plastyczna ze specjalizacją witrażu i innych technik zdobniczych, 

pracownia muzyczna, pracownia kulinarna, pracownia multimedialno-komputerowa  

z autopromocją wizerunku osób niepełnosprawnych. 

Kwota miesięczna przeznaczona na jednego uczestnika Warsztatu wynosiła 1.537,00 zł,  

w tym z PFRON 1.383,00 zł. 

Wykorzystanie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  

z zakresu rehabilitacji zawodowej w 2018 r. zrealizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy 

wyniosło ogółem 98.528,00 zł. 

Powiat Łódzki Wschodni zawarł porozumienia w sprawie ponoszenia kosztów rehabilitacji 

mieszkańców naszego Powiatu będących uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej 

działających na terenie innych powiatów: Powiatu Brzezińskiego, Powiatu Tomaszowskiego  

i Miasta Łodzi. 

Powiat Łódzki Wschodni jest realizatorem lub współrealizatorem różnych programów,  

a mianowicie: 

1) Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 

2017 – 2021   

Uchwałą Nr XXXV/449/2017 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia  

27 kwietnia 2017 r. został przyjęty „Powiatowy program przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego  

na lata 2017 – 2021”. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zostało koordynatorem Powiatowego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie  

dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2017 – 2021 wyznaczone uchwałą nr 1473/2017 

Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 3 sierpnia 2017 r. 

Aktualnie PCPR w ramach zadania przeciwdziałania przemocy w rodzinie prowadzi 

poradnictwo w ramach Punktu Interwencji Kryzysowej. W 2018 r. pomimo zaproszenia  
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do współpracy sądów działających na terenie naszego Powiatu w zakresie kierowania  

do uczestnictwa w programie korekcyjno – edukacyjnym osób skazanych, zobowiązanych  

do odbycia udziału w zajęciach edukacyjnych celem uzyskania pomocy w redukowaniu 

zachowań agresywnych i kształtowaniu postaw odpowiedzialności za popełniane czyny, 

żaden z sądów nie skierował sprawców przemocy do udziału w programie korekcyjno – 

edukacyjnym. 

2) Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie 

Łódzkim Wschodnim na lata 2018 – 2020 

Uchwałą Nr XLVIII/577/2018 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia  

22 marca 2018 r. został przyjęty „Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej  

w Powiecie Łódzkim Wschodnim na lata 2018 – 2020”. 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 63/2011 Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia  

5 października 2011 r. funkcję Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Powiecie 

Łódzkim Wschodnim od dnia 1 stycznia 2012 r. pełni Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. 

Bezpośrednim realizatorem zadań związanych z organizacją zastępczych form opieki  

nad dziećmi pozbawionymi opieki i wychowania ze strony rodziców biologicznych jest – 

powołany przez Dyrektora PCPR – zespół do spraw pieczy zastępczej i nadzorujący pracę 

zespołu koordynator zespołu. 

Do zadań zespołu ds. pieczy zastępczej w 2018 roku należało: 

 prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, 

niezawodowej oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka, 

 kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej  

oraz wydawanie zaświadczeń zawierających potwierdzenie ukończenia szkolenia  

i opinii, 

 organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, 

zapewnienie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka szkoleń 

mających na celu podnoszenie kwalifikacji z uwzględnieniem potrzeb szkoleniowych 

rodzin, 

 zapewnienie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą,  

w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych, 
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 organizowanie dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka 

pomocy wolontariuszy, 

 współpraca ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z ośrodkami pomocy 

społecznej, sądami rodzinnymi, kuratorami sądowymi, szkołami, przedszkolami, 

poradniami pedagogiczno – psychologicznymi. 

W celu zapewnienia właściwej opieki dzieciom pozbawionym opieki rodziców 

biologicznych, Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Powiecie Łódzkim Wschodnim 

systematycznie współpracuje ze środowiskiem lokalnym: sześcioma ośrodkami pomocy 

społecznej, czteroma sądami rodzinnymi i nieletnich, przedszkolami, szkołami 

podstawowymi, gimnazjami i szkołami ponadgimnazjalnymi, do których uczęszczają dzieci 

przebywające w pieczy zastępczej, a także z organizacjami pozarządowymi, urzędami miast 

oraz urzędem pracy. 

W roku 2018 opieką 7 koordynatorów objęte były 103 rodziny zastępcze, w których 

umieszczonych było 164 dzieci. W zależności od potrzeb koordynatorzy odwiedzili rodziny  

w miejscu zamieszkania, spotykali się w siedzibie Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej 

w Powiecie, utrzymywali kontakt telefoniczny oraz e-mailowy. Łącznie w roku 2018 

odnotowano ponad 1.158 wizyt w domach i innych form kontaktu koordynatorów z rodzinami 

zastępczymi. 

Zgodnie z wymogami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej co pół roku 

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej informował sądy o sytuacji dzieci umieszczonych  

w rodzinnej pieczy zastępczej. 

Zespół ds. Pieczy Zastępczej spotykał się regularnie, raz w miesiącu aby dokonać omówienia 

bieżącej sytuacji podopiecznych i ocenić efekty pracy koordynatorów rodzinnej pieczy 

zastępczej. Ponadto koordynatorzy są zobowiązani do tego, aby pełnić dyżury  

w siedzibie Powiatowego Centrum. Osoby zatrudnione na etat dyżurują dwa dni w tygodniu, 

pozostali pracownicy przynajmniej 8 godzin w miesiącu. 

Praca z funkcjonującymi rodzinami zastępczymi oraz zapewnienie opieki dzieciom, których 

rodzice są ograniczeni we władzy rodzicielskiej lub jej pozbawieni  - w myśl ustawy  

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – jest zadaniem Powiatu, w imieniu którego 

działa organizator rodzinnej pieczy zastępczej. 

W Powiecie Łódzkim Wschodnim liczba rodzin zastępczych według stanu na dzień  

31 grudnia 2018 r. wynosiła 103 rodziny. W ciągu 2018 roku Sądy rodzinne ustanowiły pięć 
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nowych rodzin zastępczych. Trzy rodziny zastępcze zostały rozwiązane – jedna z powodu 

wieku i stanu zdrowia, zaś dwie pozostałe rodziny rozwiązane zostały z uwagi  

na usamodzielnienie się wychowanka. Jedna rodzina zastępcza zmieniła miejsce 

zamieszkania (poza teren powiatu). 

Łącznie w 2018 roku trzynaścioro dzieci umieszczono po raz pierwszy w rodzinnej pieczy 

zastępczej. 

Struktura rodzin zastępczych na dzień 31 grudnia 2018 r. przedstawiała się następująco: 

 rodziny zawodowe – 10 liczba dzieci – 16, w tym 2 pełnoletnie, 

 rodzinny dom dziecka – 3 liczba dzieci – 25, w tym 1 pełnoletnie, 

 rodziny niezawodowe – 35 liczba dzieci – 45, w tym 9 pełnoletnie, 

 rodziny spokrewnione – 55  liczba dzieci – 78, w tym 16 pełnoletnich. 

Łącznie 103 rodziny zastępcze prowadzone przez Powiat Łódzki Wschodni zapewniały 

opiekę i wychowanie 164 dzieciom (w tym 28 pełnoletnim). Z tego 109 dzieci pochodzi  

z terenu powiatu łódzkiego wschodniego, zaś pozostałe (55 dzieci) spoza powiatu. Ponadto 

poza powiatem umieszczonych było 22 dzieci, w tym 17 w rodzinach zastępczych  

i 5 w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.  

Tak więc z terenu powiatu łódzkiego wschodniego pozostawało w pieczy zastępczej  

131 dzieci (wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.). 

Na terenie Powiatu nie funkcjonują placówki opiekuńczo – wychowawcze, zwiększyła 

się natomiast liczba rodzinnych form opieki nad dziećmi pozbawionymi opieki i wychowania.  

3) Powiatowego Programu Wspierania Osób Niepełnosprawnych  

w Powiecie Łódzkim Wschodnim na lata 2015 – 2021  

Uchwałą Nr L/699/2014 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 23 października 

2014 r. został przyjęty „Powiatowy Program Wspierania Osób Niepełnosprawnych  

w Powiecie Łódzkim Wschodnim na lata 2015 – 2021”. 

W ramach realizacji „Powiatowego Programu Wspierania Osób Niepełnosprawnych  

w Powiecie Łódzkim Wschodnim na lata 2015 – 2021” w roku 2018 plan finansowy 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznany Powiatowi 

Łódzkiemu Wschodniemu według algorytmu, wynosił 1.434.574,00 zł, w tym środki 

przeznaczone na rehabilitację zawodową – 98.528,00 zł, zaś na rehabilitację społeczną – 

1.336.046,00 zł. 
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Plan finansowy w 2018 roku na zadanie - Dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych  

dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością oraz osób dorosłych ze znacznym  

i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – wynosił 285.632,00 zł.  

Na turnusy rehabilitacyjne ogółem złożono 235 wniosków, w tym 195 dla osób dorosłych  

i 40 dla dzieci. Dofinansowania objęły 34 wnioski dla dzieci, na kwotę 58.480,00 zł  

i 170 wniosków dla osób dorosłych na kwotę 227.152,00 zł.  

Decyzje odmowne otrzymało łącznie 20 osób, w tym 3 dzieci, 11 osób złożyło rezygnacje, 

wśród tej grupy 3 wnioski zawierały się w grupie dzieci. 

W 2018 r. w ramach dofinansowania zaopatrzenia osób niepełnosprawnych  

w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze  złożono ogółem 202 wnioski, 177 osób 

dorosłych i 25 dzieci.  

Plan finansowy w tym zadaniu wynosił 220.614,00 zł, w tym osoby dorosłe 158.514,00 zł 

oraz dzieci 62.100,00 zł. Dofinansowanie otrzymało 126 osób na ogólną kwotę 220.581,64 zł, 

w tym 22 dzieci na łączną kwotę 62.093,78 zł i 104 osoby dorosłe na łączną kwotę 

158.487,86 zł. 

4) Programu „Aktywny Samorząd” 

Program „Aktywny Samorząd” realizowany jest w trybie ciągłym na podstawie umowy  

nr AS3/000031/05/D z dnia 9 maja 2018 r. oraz aneksami pomiędzy Państwowym Funduszem 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Warszawa a Samorządem Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego. 

Bezpośrednio realizatorem Programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Zgodnie  

z założeniami Europejskiego Modelu Społecznego Unii Europejskiej i Rady Europy 

niezwykle ważną rolę w obszarze ochrony osób niepełnosprawnych przed wykluczeniem 

społecznym odgrywają władze regionalne i lokalne. Odpowiednio zaprojektowana i wdrożona 

polityka społeczna państwa stanowi inwestycję, która przynosi korzyści wszystkim 

obywatelom i całemu społeczeństwu. Działania zmierzające do integracji społecznej osób 

niepełnosprawnych zwiększają potencjał rozwoju, a także sprzyjają zwiększaniu aktywności 

społecznej we wszystkich obszarach.  

Istotnym założeniem polityki społecznej jest dążenie do kompleksowego działania, którego 

podstawowym celem powinno być przygotowanie osób zagrożonych wykluczeniem  

do aktywnego życia w społeczeństwie. 
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Struktura tego Programu kształtuje się w następujący sposób: 

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową: 

 Obszar A – likwidacja bariery transportowej: 

Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu 

Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B; 

 Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie  

informacyjnym: 

Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów  

oraz oprogramowania 

Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach  

programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania 

 Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się: 

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka  

inwalidzkiego o napędzie elektrycznym 

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne  

rozwiązania techniczne 

Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny  

 Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie 

opieki dla osoby zależnej 

 Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym 

Wnioski do realizacji Programu na rok 2018 przyjmowane były w zakresie modułu I 

do dnia 30 sierpnia 2018 r., zaś w module II do dnia 10 października 2018 r. Ogółem 

złożonych zostało 55 wniosków. Wypłata dofinansowań nadal jest w trakcie realizacji. 

Powiat Łódzki Wschodni otrzymał środki w łącznej wysokości 244.898,59 zł, w tym  

w zakresie modułu I – 174.335,04 zł, zaś modułu II w kwocie – 55.938,00 zł. 

 

5) „Programu wyrównywania różnic między regionami III” 

Powiat Łódzki Wschodni w dniu 24 lipca 2018 r. zawarł umowę  

nr WRR/000139/05/D dotyczącą „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. 

Program ten współfinansowany jest ze środków PFRON. W ramach realizacji programu 
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złożono do oddziału PFRON dokumenty dotyczące barier transportowych dla Domu Pomocy 

Społecznej w Wiśniowej Górze pn. „Zakup samochodu 9-cio osobowego do przewozu osób 

niepełnosprawnych, w tym na wózku inwalidzkim dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej  

w Wiśniowej Górze”.  

W dniu 27 listopada 2018 r. została zawarta umowa na zakup samochodu Opel Vivaro combi 

editio 16D MT6. Wartość całkowita zadania – 118.695,00 zł, dofinansowanie z PFRON – 

80.000,00 zł, udział własny – 38.695,00 zł. 

6) Projektu „Siłą Dziecka – Stabilna Rodzina” 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r.  

w Partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tuszynie realizowało projekt 

konkursowy pt. „Siłą Dziecka – Stabilna Rodzina”. Projekt był współfinansowany ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dla Poddziałania 9.2.1 w konkursie 

RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/16. 

Celem głównym projektu było polepszenie dostępu do świadczonych usług społecznych, 

ograniczających marginalizację, ubóstwo i wykluczenie społeczne na terenie powiatu 

łódzkiego wschodniego poprzez kompleksowe wsparcie oferowane dzieciom umieszczonym 

w pieczy zastępczej, dzieciom biologicznym, rodzinom zastępczym, rodzinom biologicznym 

do dnia 30 czerwca 2018 r. 

W ramach oferowanego wsparcia od początku realizacji projektu uczestnicy mogli skorzystać 

z pomocy w ramach zadań: 

 Zadanie nr 1 – usługi psychologiczne – 360h, 

 Zadanie nr 2 – usługi terapeutyczne – 453h – 46 osób (27K, 19M), w tym wsparcia 

logopedycznego 256h – 16 dzieci (5K, 11M), 

 Zadanie nr 3 – szkolenia dla rodzin zawodowych i niezawodowych (Moduł I – 

dopalacze, alkohol, uzależnienia; Moduł II – wsparcie w procesie usamodzielniania 

wychowanków pieczy zastępczej; Moduł III – komunikacja werbalna, niewerbalna; 

Moduł IV – przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu rodzin). 

 Łącznie z tej formy wsparcia skorzystało 30 rodzin, tj. 50 osób (29K, 21M). 

 Zadanie nr 4 – usługi dla rodziców sprawujących pieczę zastępczą: 
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a) usługa defektologa -  z tej formy wsparcia w ramach prowadzonych konsultacji   

z defektologiem łącznie skorzystało 35 środowisk, 54 dzieci (34K, 20M), na łączną 

liczbę 172 h, 

b) usługi prawnika – z uwagi na małe zainteresowanie usługami prawnika 

realizowanymi w ramach projektu, Lider projektu postanowił zrezygnować  

z w/w usług i przenieść koszty na realizację kosztów dowozu posiłków  

dla uczestników projektu w ramach zadania nr 1. Uczestnicy projektu mogli 

skorzystać z usług prawnika w punkcie Interwencji Kryzysowej w siedzibie 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, 

 Zadanie nr 5 – usługi psychologiczno – pedagogiczne dla rodziców biologicznych  

i ich dzieci. Z tej formy wsparcia uczestnicy projektu z Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Tuszynie w ramach konsultacji z psychologiem skorzystali na łączną ilość 

1533h – 118 osób (79K, 39M), 

 Zadanie nr 6 – szkolenia kandydatów na rodziców zastępczych – w ramach 

deinstytucjonalizacji usług opiekuńczych. Z tej formy wsparcia skorzystało łącznie 14 

osób (9K, 5M), 

 Zadanie nr 7 – wsparcia pracownika socjalnego, koordynatora pieczy zastępczej, 

asystenta rodziny. Wsparciem zostało objęte 20 rodzin w tym 34 dzieci (23K, 11M), 

 Zadanie nr 8 – Obóz Aflatoun (dotyczy 2017 r.); obóz terapeutyczno – rehabilitacyjny 

dla rodziców i dzieci z niepełnosprawnością umieszczonych w rodzinach zastępczych – 

obóz został zorganizowany dla 46 uczestników projektu w tym 30 dzieci (13K, 17M) 

 i 16 opiekunów (15K, 1M) w dniach 3-10 kwietnia 2018 r. w miejscowości Wysowa 

Zdrój, Uzdrowisko Wysowa nad Parkiem, Wysowa Zdrój 95. 

Głównym założeniem realizacji tego zadania była potrzeba poszerzenia wiedzy  

z zakresu przeprowadzania podstawowych zabiegów rehabilitacyjnych przez opiekunów 

dzieci niepełnosprawnych, a także poszerzenie wiedzy z zakresu wychowania, organizacji 

czasu wolnego, rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie z nałogami, poprawą relacji 

rodzinnych, nabyciem umiejętności życia dnia codziennego, odpowiedni dobór ćwiczeń  

i metod wsparcia dziecka w procesie poprawy stanu zdrowia w warunkach domowych. 

Łącznie wsparciem w ramach realizacji projektu pn. „Siłą Dziecka – Stabilna Rodzina”, 

zostało objęte 299 osób, w tym 177 kobiet i 122 mężczyzn, mieszkańców Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego. 
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6. W zakresie transportu zbiorowego i dróg publicznych 

Zadania Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie transportu zbiorowego i dróg 

publicznych sprowadzają się do realizacji zadań przez Wydział Komunikacji i Transportu,  

a w części przez Wydział Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska  

w Starostwie Powiatowym w Łodzi. 

W Wydziale Komunikacji i Transportu w 2018 r. zrealizowano zadania: 

1) Zadania wynikające z prowadzonych rejestrów i ewidencji 

Lp. Rodzaj rejestru/ewidencji 
Liczba 

wpisów 

Liczba skreśleń /podstawa 

skreślenia 

1 
Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek 

szkolenia kierowców 
2 1 - na wniosek przedsiębiorcy 

2 

Ewidencja instruktorów zgodnie z art. 33 ust. 2 

ustawy z dnia 5 stycznia 2011r.  

o kierujących pojazdami 

5 
2- na podstawie art. 46 ust. 1 pkt. 3 

ustawy – brak warsztatów 

3 

Ewidencja wykładowców zgodnie z art. 38 ust. 2 

ustawy z dnia 5 stycznia 2011r.  

o kierujących pojazdami 

- - 

 

2) Zadania wynikające z wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia  

do kierowania pojazdami 

a) wydane dokumenty stwierdzające uprawnienia do kierowania pojazdami 

Lp. Rodzaj dokumentu Liczba 

1 Prawo jazdy 2039 

 

2 
Międzynarodowe prawo jazdy 

Konwencja genewska 

1949 
50 

Konwencja wiedeńska 

1968 
17 

3 Pozwolenie do kierowania tramwajem 5 

Razem 2111 
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b) wpisy dokonywane w prawie jazdy 

Lp. Rodzaj wpisu 

Liczba 

Blok programowy  

w zakresie p. j. kat.: 

C1, C1+E, C i C+E 

Blok programowy w zakresie 

p. j. kat.: D1, D1+E, D i D+E 

1 Kwalifikacja wstępna 0 0 

2 Kwalifikacja wstępna przyspieszona 10 4 

3 Kwalifikacja wstępna uzupełniająca 0 0 

4 
Kwalifikacja wstępna uzupełniająca 

przyspieszona 
1 1 

5 

Szkolenie okresowe art. 39d ustawy z 

dnia 6 września 2001r. o transporcie 

drogowym 

292 10 

Razem 303 15 

c) wydane decyzje administracyjne dotyczące uprawnień do kierowania pojazdami 

Lp. Rodzaj decyzji Liczba 

1 Cofnięcie 112 

2 Zatrzymanie 214 

3 Przywrócenie 80 

4 Przedłużenie okresu próbnego 0 

5 Skierowanie na kurs reedukacyjny 36 

6 Skierowanie na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji w formie egzaminu państwowego 4 

7 Skierowanie na badania lekarskie 81 

8 Skierowanie na badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu 77 

9 
Wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym i pojazdem 

przewożącym wartości pieniężne 
32 

10 
Przedłużenie ważności zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym i pojazdem 

przewożącym wartości pieniężne 
32 

11 
Rozszerzenie zakresu zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym i pojazdem 

przewożącym wartości pieniężne 
1 

Razem 669 

d) wydane wtórniki dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania 

pojazdami na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. 

Lp. Przyczyna wydania wtórnika Liczba 

1 
Utrata dokumentu potwierdzona złożonym pod rygorem odpowiedzialności karnej 

oświadczeniem 
158 

2 Zniszczenie dokumentu 5 

Razem 163 
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e) wydane nowe dokumenty stwierdzające uprawnienia do kierowania pojazdami  

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. 

Lp. Przyczyna wydania nowego dokumentu Liczba 

1 

Zmiana stanu faktycznego wymagająca zmiany danych zawartych w dokumencie – 

(wymiana z uwagi na zmianę danych personalnych, adresowych, przedłużenie terminu 

ważności prawa jazdy) 

449 

f) rejestracja pojazdów w 2018 r. 

Ogółem pojazdów zarejestrowane 7920 

w tym nowych 1046 
osobowych 742 

ciężarowych 44 

z zagranicy 2459 

elektrycznych (wyłącznie) 3 

Elektrycznych (alternatywne zasilanie) 10 

 

Rejestracja pojazdów w 2018 roku w rozbiciu na gminy 

Gmina Ogółem w tym: 

Andrespol 1310 
osobowe 1015 

ciężarowe  143 

Brójce 674 
osobowe 485 

ciężarowe 70 

Nowosolna 542 
osobowe 370 

ciężarowe 48 

Rzgów 1795 
osobowe 1411 

ciężarowe 190 

Tuszyn 1437 
osobowe 1057 

ciężarowe 137 

Koluszki 2162 
osobowe 1619 

ciężarowe 169 

Ogółem 7920 

 



Raport o stanie Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2018 rok 
 

 
70 

 

Łącznie w 2018 roku Powiat Łódzki Wschodni uzyskał dochody z tytułu opłat 

komunikacyjnych w wysokości 1.736.454,88 zł (w 2017 roku było 1.636.625,75 zł),  

a za wydanie praw jazdy 200.938,00 zł (w 2017 r. było 209.922,50 zł). 

Ponadto w 2018 roku Wydział Komunikacji i Transportu wydawał uprawnienia  

na krajowy transport drogowy.  

Zestawienie dotyczące liczby i zakresu wydawanych uprawnień przedstawia się 

następująco: 
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W 2018 roku za wydane uprawnienia na krajowy transport drogowy Powiat Łódzki 

Wschodni uzyskał dochody w wysokości 39.962,00 zł (w 2017 roku było 33.139,00 zł). 

Na terenie powiatu znajduje się 224,037 km dróg powiatowych, z czego 214,967 km  

o nawierzchni twardej i 9,070 km o nawierzchni gruntowej. Wszystkie drogi są drogami 

jednojezdniowymi. W ciągu dróg powiatowych znajduje się 12 obiektów mostowych. 

W 2018 roku na bieżące utrzymanie dróg powiatowych wydatkowano 2.404.219,70 zł, 

w tym na ubezpieczenie dróg OC – 80.000,00 zł., a 2.309.748,61 zł zostało przekazane  

do gmin (dotacje), z którymi zawarte są porozumienia o powierzeniu zadań zarządzania 

drogami na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. 

W 2018 roku na utrzymanie bieżące 1 km dróg powiatowych przeznaczono  

w budżecie Powiatu 10.112,36 zł, która pomnożona przez długość zarządzanych dróg  

była przekazywana Gminom w miesięcznych transzach. 

W 2018 r. na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych wydatkowano 

12.103.117,76 zł. W sumie przeprowadzono 29 inwestycji drogowych, w tym: 

 zrealizowanych przez Powiat – 16 

 zrealizowanych przez Gminy z dotacją Powiatu – 5  

 wykonano 8 projektów budowlanych. 

Inwestycje zrealizowane na drogach powiatowych – przebudowy i modernizacje odcinków 

dróg były uwzględnione i wpisują się w realizowane przez Powiat programy, a mianowicie w: 

1) Strategię Rozwoju Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2015 – 2022  

 Cel strategiczny I – Rozwój Infrastruktury technicznej 

 Cel operacyjny 

I. 1. Modernizacja i rozwój infrastruktury drogowej 

Zadanie I.1.1. Budowa i przebudowa dróg, chodników, pomocniczej 

infrastruktury drogowej w celu zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego 

Zadanie I.1.2. Budowa systemu odwodnienia dróg 

2) Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2017 – 

2020 z perspektywą na lata 2021 – 2024 

 Cel 4.5. Ochrona powietrza atmosferycznego 
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Zadanie 4 – „Stworzenie warunków dla rozwoju ruchu rowerowego –            

                        wytyczenie i wykonanie ścieżek rowerowych” 

 Cel 4.6. Ochrona przed hałasem 

Zadanie 1 – „Budowa i przebudowa dróg na terenie Powiatu Łódzkiego  

                       Wschodniego” 

3) Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2016 – 2022  

 Cel strategiczny I – Rozwój infrastruktury technicznej 

4) Plan rozwoju sieci dróg powiatowych na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego  

na lata 2017 – 2022. 

W przypadku „Planu rozwoju sieci dróg powiatowych na terenie Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego” należy przypomnieć, iż plan ten został przyjęty 24 listopada 2016 r. Uchwałą 

Nr XXIX/371/2016 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Podstawę opracowania 

przedmiotowego dokumentu stanowiły zapisy art. 20 pkt. 1, 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.  

o drogach publicznych, które nakładają na zarządcę dróg obowiązek opracowania projektu 

planu rozwoju sieci drogowej oraz bieżącego informowania o tych planach organów 

właściwych do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

Założenia planu nie są zobowiązujące do dawania podstaw kreowania polityki powiatu, mogą 

jedynie wskazywać jej kierunek, określać wizję rozwoju sieci drogowej dróg powiatowych  

na terenie powiatu łódzkiego wschodniego, cele strategiczne i operacyjne oraz zadania będące 

sposobami realizacji tych celów. 

Powiat Łódzki Wschodni podejmuje szereg działań i zabiegów prowadzących  

do poprawy bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. Do najważniejszych 

działań w tym zakresie należy między innymi: 

 przebudowa i modernizacja dróg, 

 poszerzenia jezdni, 

 budowa chodników i przejść dla pieszych, 

 budowa ciągów pieszo – rowerowych, 

 budowa sygnalizacji świetlnych, 

 bieżąca odnowa oznakowania pionowego, 

 wyposażenie dróg w elementy oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu. 

W 2018 roku zrealizowane zadania inwestycyjne na drogach powiatowych w podziale 

na terytorium Gminy, dotyczyły takich dróg jak: 
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Lp. Gmina Oznaczenie drogi Główny element modernizacji 
Główny parametr 

techniczny 

Źródła finansowania /tys. zł/ 

Powiat Gmina Środki zewnętrzne 

1 Andrespol 

2912 E  

– od ul. Kolumny 

do ul. Gajowej 

Jezdnia Długość 778 m 163 84 - 

2921 E Justynów Chodnik Długość ok. 15 m 19 - - 

2911 E Projekt pobocza - 5 - - 

2912 E Projekt kanalizacji deszczowej - 20 - - 

2911 E Projekt odwodnienia - 20 - - 

2912 E i 2911 E 
Montaż urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu 
- 15 25 - 

2 Brójce 

2924 E Kurowice - 

Dalków 
Jezdnia Długość 1271 m 194 - 

160 m-modernizacja drogi dojazdowej do 

gruntów rolnych 

2924 E Projekt drogi - 5 - - 

2923 E Projekt chodnika - 5 - - 

2915 E Karpin 
Jezdnia 

Chodnik 

Długość 1460 m 

Długość 538 m 
373 274 - 

2927 E Pałczew - 

Wardzyn 

Jezdnia 

Chodnik 

Długość 997 m 

Długość 1013 m 
562 562 - 

2923 E Wardzyn Jezdnia Długość 600 m 356 - - 

3 Koluszki 

2911 E Gałków Duży Chodnik Długość 310 m 68 68 - 

2911 E Gałków Mały Droga rowerowa Długość 1852 m 478 631 - 

2917 E Stefanów 
Jezdnia 

Droga rowerowa 
Długość 144 m 133 133 - 

2917 E Katarzynów – 

Felicjanów 

Jezdnia 

Droga rowerowa 

Długość 984 m 

Długość 960 m 
1434 25 - 
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2917 E Erazmów – 

Lisowice 

Jezdnia 

Droga rowerowa 

Długość 727 m 

Długość ok. 600 m 
- 1176 - 

2917 E Felicjanów Jezdnia Długość 1423 m 629 - - 

2920 E Jezdnia Długość 2000 m 264 - - 

4 Nowosolna 

1150E Droga rowerowa Długość 3345 m 1014 968 - 

1186 E 
Wykonanie progów 

zwalniających 
- 10 - - 

1151 E 
Projekt jezdni, chodnika i drogi 

rowerowej 
- 20 - - 

5 Rzgów 

2942 E  

ul. Tuszyńska 

Jezdnia 

Chodnik 
Długość 606 m 600 387 - 

1233 E – Huta Wiskicka 
Jezdnia 

Chodnik 
Długość 650 m 450 1119 - 

1233 E Bronisin Dworski Chodnik Długość 402 m 248 8 - 

2942 E ul. Łódzka Jezdnia Długość 922 m 250 684 - 

6 Tuszyn 

2900 E Jezdnia Długość 1520 m 575 137 - 

2904 E Projekt mostu - - 26 - 

2900 E Projekt nakładki - - 14 - 

Podsumowanie powyższej tabeli /tys. zł/ 

Inwestycje zrealizowane przez Powiat w 2018 roku 6008 4291 160 

Inwestycje zrealizowane przez Gminę z dotacją Powiatu w 2018 roku 1563 2223 - 

Projekty budowlane wykonane w 2018 roku 75 40 - 

Razem inwestycje i projekty zrealizowane przez Powiat /mln zł/ 10,5 

Razem inwestycje i projekty zrealizowane przez Gminę z dotacją Powiatu /mln zł/ 3,8 
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Wykaz dróg powiatowych Powiat Łódzki Wschodni – długość dróg ogółem 224 037 m 

 

Drogi powiatowe – Gmina Andrespol 

 
L.p. 

Nr 

drogi 
Nazwa drogi 

Długość 

/mb/ 

Wartość na dzień 31.12.2018 zgodnie  

z ewidencją środków trwałych ( w zł) 

1 2911E Andrespol – Justynów – Gałkówek 3 343 2 316 262,92 

2 2921E Justynów – Janówka 2 486 1 752 729,79 

3 1234E Wiśniowa Góra – Feliksin - Łódź 379 119 353,37 

4 2912E 
Bedoń – Andrespol – Stróża – Wola 

Rakowa 
7 909 12 154 738,89 

5 1130E Wiskitno – Huta Szklana - Stróża 506 208 167,72 

6 2923E Bukowiec - Brójce 813 0,00 

Razem – drogi w gminie Andrespol 15 436 16 551 252,69 

 

Drogi powiatowe – Gmina Nowosolna 

 

 

L.p. 
Nr 

drogi 
Nazwa drogi 

Długość 

/mb/ 

Wartość na dzień 31.12.2018 zgodnie  

z ewidencją środków trwałych (w zł)  

1 1186E Wilanów – Kalonka – Janów  5 520 2 714 510,62 

2 1150E Nowosolna – Skoszewy – Niesułków 6 015 2 725 855,32 

3 1148E Łódź – Kalonka 1 904 1 377 234,77 

4 1198E Łódź – Dąbrowa 717 0,00 

5 1119E Nowosolna – Grabina  854 0,00 

6 1151E 
Nowosolna – Wiączyń – Bedoń – 

Andrzejów – Łódź 
3 214 1 057 214,40 

7 2913E Wiączyń – Jordanów 1 318 1 264 278,68 

Razem – drogi w gminie Nowosolna 19 542 9 139 093,79 

 

Drogi powiatowe – Gmina Koluszki 

 

L.p. 
Nr 

drogi 
Nazwa drogi 

Długość 

/mb/ 

Wartość na dzień 31.12.2018 zgodnie z 

ewidencją środków trwałych (w zł) 

1 2911E 
Witkowice – Gałków Mały 

6 606 3 790 523,88 
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2 2914E Gałków Duży – Żakowice  4 863 938 765,56 

3 2915E Gałków Duży – Borowa –  Karpin  9 262 6 499 789,08 

4 2917E Tworzyjanki – Redzeń Stary 9 206 9 354 732,98 

5 2919E Stefanów – Długie 2 003 1 765 050,14 

6 2918E Droga Nr 2917E – Wierzchy – Popień 5 872 8 345 147,60 

7 2913E Jordanów – Gałków Parcela 835 182 484,61 

8 2920E Wola Łokotowa – Budziszewice 1 998 264 471,14 

9 2918E ul. 11 – Listopada Koluszki 1 800 0,00 

Razem – drogi w gminie Koluszki 42 445 31 140 964,99 

Drogi powiatowe – Gmina Brójce 

 

 
L.p. 

Nr 

drogi 
Nazwa drogi 

Długość 

/mb/ 

Wartość na dzień 31.12.2018 zgodnie  

z ewidencją środków trwałych (w zł) 

1 2912E Andrespol-Stróża - Wola Rakowa -
Romanów 

3 270 990 173,97 

2 1164E Łódź -Wiskitno-Wola Rakowa 3 014 34 500,08 

3 2923E Bukowiec-Brójce 9 545 2 337 690,81 

4 2915E Karpin-Borowa  1 474 669 767,87 

5 2924E Kurowice - Dalków 1 877 354 549,71 

6 2925E Kurowice-Kotlinki 4 100 233 742,07 

7 2926E Wola Rakowa - Pałczew 4 757 654 772,00 

8 2927E Pałczew - Wardzyn 2 327 1 124 179,61 

9 2922E Stefanów-Kalino 2 343 1 111 800,81 

10 1512E Wola Kutowa - Pałczew- Modlica 858 0,00 

Razem – drogi w gminie Brójce 33 565 7 511 176,93 

Drogi powiatowe – Gmina Rzgów 

 

 

 

L.p. 

Nr 

drogi 

Nazwa drogi 

Długość 

/mb/ 

Wartość na dzień 31.12.2018 zgodnie  

z ewidencją środków trwałych (w zł) 

1 2912E 
Wola Rakowa – Romanów-Tuszyn 

2 432 1 893 155,12 
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2 2922E Stefanów-Kalino 3 068 2 333 094,81 

3 2909E Rzgów -Kalino-Romanów 4 222 0,00 

4 1233E Łódź -Bronisin-Huta Wiskicka 2 100 1 894 732,31 

5 2941E 
Starowa Góra -Konstantyna-

Grodzisko 
5 278 4 843 098,36 

6 1195E Łódź -Ruda-Rzgów 2 022 0,00 

7 2916E Łódź –Gospodarz -Prawda-Tuszyn 7 576 3 128 119,25 

8 3303E 
Wola Zaradzyńska – Pabianice -

Sereczyn  -Prawda 
1 677 368 110,72 

9 2909E 
Rzgów -Kalino-Romanów –   ul. 

Ogrodowa 
2 445 3 495 582,63 

10 2942E Starowa Góra - Rzgów - Babichy - ul. 

Łódzka  /ul. Tuszyńska 

4 861 6 985 612,89 

11 1195E Łódź -Ruda-Rzgów – ul. Rudzka 1 340 4 046 152,22 

12 1512E Droga nr 1 – granica gminy Rzgów 911 0,00 

Razem – drogi w gminie Rzgów 37 932 28 987 658,31 

Drogi powiatowe – Gmina Tuszyn 

 

 

 

 

 

L.p. 

Nr 

drogi 

Nazwa drogi 

Długość 

/mb/ 

Wartość na dzień 31.12.2018 zgodnie  

z ewidencją środków trwałych (w zł) 

1 1512E 
Droga nr 1-Modlica-Pałczew 

5 697 781 529,03 

2 1512E Zofiówka-Leszczyny 1 070 0,00 

3 1512E Droga nr 1-Zofiówka 4 407 186 447,39 

4 2928E Zofiówka-Tuszyn 3 174 433 227,54 

5 2904E Tuszyn-Czyżemin 1 994 0,00 

6 2900E Tuszyn-Czarnocin 2 613 3 028 418,39 

7 2929E Tuszyn-Garbów 2 730 2 049 020,16 

8 3313E Górki Duże-Kruszów 5 092 1 805 218,04 

9 2929E Garbów -Szczukwin-Głuchów 6 937 2 547 105,91 

10 2930E Głuchów-Lubanów 6 305 2 452 227,59 

11 2932E Makoszyn-Srock 1 669 447 018,05 
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12 3313E Kruszów-Kalska Wola 1 716 1 333 734,14 

13 2931E Górki Duże-Rusociny 3 721 1 731 629,84 

14 3313E Dłutów-Górki Duże 2 116 0,00 

15 2901E ul. 3 Maja 1 423 248 493,22 

16 2900E ul. A. Zwierzyńskiego 172 38 237,34 

17 2902E ul. Brzezińska 1 455 543 594,19 

18 2903E ul. G. Narutowicza 282 0,00 

19 2902E 
od K 1 do gr. miasta;  

ul. Kaczeńcowa (2174+1196) 
3 370 0,00 

20 2902E ul. Kępica 1 982 3 006,30 

21 2904E ul. Króla Wł. Jagiełły 492 214 413,60 

22 2904E ul. Ks. P. Ściegiennego 3 830 1 341 374,93 

23 2905E ul. Leśna 855 0,00 

24 2908E ul. Łowicka 166 643 424,08 

25 2903E ul. M. Karłowicza 269 0,00 

26 2900E ul. Ogrodzonka 196 0,00 

27 2908E ul. Piotrkowska 317 136 654,31 

28 2908E Pl. Wł. Reymonta 74 1 419 003,50 

29 2902E ul. Poddębina (5142+194) 5 336 2 178 746,82 

30 2907E ul. Poprzeczna 802 394 003,74 

31 2910E ul. Rzgowska 840 198 508,40 

32 2903E ul. Słoneczna 706 0,00 

33 2900E ul. S. Żeromskiego 2 616 0,00 

34 2908E ul. Wschodnia 693 0,00 

Razem – drogi w gminie Tuszyn 75 117 24 155 036,51 

Wydział RGRiOŚ oprócz realizowanych zadań inwestycyjnych i bieżącego utrzymania 

dróg powiatowych w 2018 roku wykonywał inne zadania, a mianowicie: 

1) z zakresu dróg publicznych: 
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a) uzgodniono 18 zmian zagospodarowania terenu przyległego do pasa drogowego  

w zakresie możliwości włączenia do drogi ruchu drogowego spowodowanego  

tą zmianą, 

b) wydano 40 decyzji zezwalających na umieszczenie w pasach drogowych dróg 

powiatowych zjazdów oraz urządzeń nie związanych z potrzebami zarządzania 

drogami lub potrzebami ruchu drogowego, 

c) wydano 28 decyzji zezwalających na zajęcie pasa drogowego oraz ustalających 

wysokość opłaty za to zajęcie, 

d) uzgodniono warunki korzystania z przystanków komunikacji zbiorowej 

zlokalizowanych przy drogach powiatowych dla 2 przewoźników; 

2) z zakresu transportu kolejowego: 

a) wydano 2 decyzje o usunięciu drzew lub krzewów utrudniających transport 

kolejowy; 

3) z zakresu dróg, ruchu i transportu drogowego: 

a) uzgodniono, zaopiniowano i zatwierdzono 188 projektów zmian organizacji ruchu  

na drogach powiatowych i gminnych, 

b) wystawiono opinię i zezwolono na wykorzystanie dróg w sposób szczególny  

w 17 przypadkach, 

c) przeprowadzono 38 postępowań obejmujących usuwanie i przechowywanie 

pojazdów usuniętych z drogi, 

d) przeprowadzono 17 okresowych kontroli prawidłowości zastosowania, wykonania, 

funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych i gminnych, 

e) przeprowadzono 12 kontroli dokumentów potwierdzających wykonanie przez Gminy 

powierzonych im zadań bieżącego utrzymania dróg powiatowych, 

f) przyjęto na własność Powiatu, na podstawie postanowień sądowych o przepadku 

mienia, 11 pojazdów usuniętych z dróg, 

g) przekazano do ubezpieczyciela 25 wniosków o usunięcie skutków szkody 

komunikacyjnej powstałej na drogach powiatowych. 

Przeprowadzone zadania w zakresie dróg publicznych wiążą się również z wydawaniem 

decyzji na (czasowe) zajęcie pasa drogowego i na umieszczanie urządzeń w pasie drogowym. 
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W 2018 roku Powiat Łódzki Wschodni uzyskał dochody z tego tytułu w wysokości 

569.364,01 zł w tym: 

 za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (opłaty roczne) = 422.358,14 zł 

 za zajęcie pasa drogowego (czasowe, jednorazowe) = 142.831,47 zł 

 ściągnięte należności z poprzedniego roku = 4.174,40 zł 

7. W zakresie kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami 

Powiat Łódzki Wschodni wspiera i chroni wszelkie przejawy działalności lokalnej 

wspólnoty samorządowej w zakresie życia kulturalnego. Kultywowanie tradycji lokalnych  

i narodowych, rozwijanie kultury, wiedzy, osiągnięć i innych wartości duchowych  

i materialnych cenionych przez społeczność Powiatu mają odzwierciedlenie w postaci udziału 

Powiatu Łódzkiego Wschodniego w licznych wydarzeniach realizowanych na jego terenie. 

W 2018 roku Powiat był zaangażowany w realizację i współorganizację wydarzeń 

poprzez udzielnie patronatu Starosty Łódzkiego Wschodniego, ufundowaniu pucharów, 

upominków i nagród. 

Wydarzenia z udziałem Powiatu Łódzkiego Wschodniego: 

1) XI Święto Powiatu Łódzkiego Wschodniego – 21 kwietnia 2018 r., 

2) Konkurs historyczny „Bohaterowie drogi do wolności” – w ramach Święta Powiatu, 

3) Konkurs historyczno – literacki „Droga do wolności” – w ramach Święta Powiatu, 

4) Konkurs „Mistrz Ortografii Powiatu Łódzkiego Wschodniego” – w ramach Święta 

Powiatu, 

5) X Powiatowy Konkurs Zespołów Teatralnych „Złota Maska 2018” – 24-25 kwietnia 

2018 r., 

6) XXI Przegląd Artystycznego Ruchu Seniora 2018 – 28 maja 2018 r., 

7) Dożynki Powiatowo – Gminne 2018 – 16 września 2018 r., 

8) Impreza integracyjna „Zaczarowany Świat” – 8 lutego 2018 r., 

9) Obchody Światowego i Europejskiego Dnia Inwalidy i Emeryta – 28 kwietnia 2018 r., 

10) Obchody Dnia Matki – 24 maja 2018 r., 

11) Powitanie Lata 2018 – 10 czerwca 2018 r., 

12) Festyn Rodzinny w Koluszkach – 17 czerwca 2018 r., 

13) XVIII Wojewódzkie Dni Pszczelarza – 19 sierpnia 2018 r., 

14) Mixer Regionalny Łódzkie 2018 – 8 września 2018 r., 
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15) XXIII Koluszkowski Przegląd Piosenki 2018 – 6 listopada 2018 r., 

16) XIII Wieczór Gór i Przygody – 14 grudnia 2018 r. 

Udział Powiatu w w/w wydarzeniach to efekt otwartości na nowe inicjatywy lokalnych 

społeczności, docenienie wartościowych projektów kulturalnych przynoszących oczekiwane 

rezultaty oraz chęć pomocy w upowszechnianiu działań artystycznych realizowanych przez 

ośrodki kultury. Zrealizowane wydarzenia w minionym roku to także kontynuacja i rozwój 

współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi z terenu 

Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

Jedną z form organizacyjnych działalności kulturalnej stanowią biblioteki. Zaspokajają  

i rozwijają potrzeby czytelnicze społeczeństwa, wspomagają system edukacji i wychowania 

oraz upowszechniają wiedzę i informacje, których są to główne cele funkcjonowania 

bibliotek. 

Rada Powiatu Łódzkiego Wschodniego, wzorem lat ubiegłych i zgodnie z brzmieniem  

art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2018r. poz. 574  

z późn. zm.), podjęła Uchwałę Nr XLIV/543/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie 

powierzenia Gminie Koluszki do realizacji w 2018 r. zadania w zakresie prowadzenia 

Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

Miejsca Biblioteka Publiczna im. Władysława Strzemińskiego w Koluszkach wykonywała 

zadania powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego polegające na: 

1) koordynowaniu zadań wykonywanych przez miejskie i gminne biblioteki publiczne  

z terenu powiatu łódzkiego wschodniego; 

2) gromadzeniu, opracowywaniu, przechowywaniu i ochronie materiałów bibliotecznych; 

3) obsługiwaniu użytkowników, przede wszystkim udostępnianiu zbiorów  

oraz prowadzeniu działalności informacyjnej, zwłaszcza informowaniu o zbiorach 

własnych, innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej, a także 

współdziałaniu z archiwami w tym zakresie; 

4) zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców 

Powiatu Łódzkiego Wschodniego oraz uczestniczeniu w upowszechnianiu wiedzy  

i kultury (w tym organizowaniu imprez kulturalnych, programów edukacyjnych  

o charakterze ponadlokalnym); 

5) gromadzeniu, opracowywaniu i udostępnianiu materiałów bibliotecznych służących 

obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych, samokształceniowych, zwłaszcza 
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dotyczących wiedzy o własnym regionie oraz dokumentujących jego dorobek 

kulturalny, naukowy i gospodarczy; 

6) pełnieniu funkcji ośrodka informacji biblioteczno – bibliograficznego, organizowaniu 

obiegu wypożyczeni międzybibliotecznych, opracowywaniu i publikowaniu bibliografii 

regionalnych a także innych materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym; 

7) udzielaniu bibliotekom z terenu powiatu pomocy instrukcyjno – metodycznej  

i szkoleniowej; 

8) sprawowaniu nadzoru merytorycznego w zakresie realizacji przez gminne i miejskie 

biblioteki publiczne zadań określonych w art. 27 ust. 5 ustawy o bibliotekach; 

9) wykonywaniu zadań związanych z funkcjonowaniem ogólnokrajowej sieci 

bibliotecznej; 

10) współpracy z innymi bibliotekami oraz instytucjami i organizacjami społeczno – 

kulturalnymi na terenie powiatu; 

11) koordynowaniu i prowadzeniu sprawozdawczości statystycznej bibliotek publicznych  

z terenu powiatu łódzkiego wschodniego; 

12) prowadzeniu dokumentacji związanej z wykonywaniem przez Miejską Bibliotekę 

Publiczną im. Władysława Strzemińskiego w Koluszkach zadań powiatowej biblioteki 

publicznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego; 

13) realizowaniu innych zadań uzgodnionych z Powiatem Łódzkim Wschodnim  

i Wojewódzką Biblioteką Publiczną im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi. 

W 2018 roku Biblioteka miała 2.544 czytelników. Liczba wypożyczeń woluminów  

na zewnątrz wyniosła 58.108, na zewnątrz wypożyczono 771 czasopism, a „na miejscu” 

3.143 czasopisma. Liczba czytelników w 2018 r. wzrosła o 88 w stosunku do roku 

poprzedniego. Liczba wypożyczeń książek na zewnątrz wzrosła o 520. 

Powiat wykonuje również zadania z zakresu ochrony zabytków na podstawie ustawy  

z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

Według danych Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łodzi: 

 w  ewidencji, w powiecie łódzkim wschodnim znajduje się 689 zabytków  

(536 zabytków nieruchomych i 153 zabytki ruchome), 

 ilość obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków w powiecie wynosi 76  

(14 zabytków nieruchomych i 62 zabytki ruchome). 
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Z analizy rozmieszczenia zabytków wynika, iż największe skupiska zabytków nieruchomych 

jak i ruchomych są na terenach wiejskich, gdzie rozmieszczonych jest 550 zabytków, 

natomiast w miastach jest ich 215. 

W 2018 r. realizowane było zadanie o nazwie „Rewaloryzacja parku w Lisowicach”. 

Zadanie dotyczyło znajdującego się na terenie Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach 

parku, który jest wpisany do rejestru zabytków. W ramach zadania, na łączną kwotę 

520.587,00 zł wykonano między innymi: 

 opracowanie projektowe parku oraz opracowanie wizualizacji projektowanych zmian  

w parku, 

 wycinkę drzew objętych decyzją zezwalającą oraz wycinkę krzewów oraz nasadzenie 

nowych drzew, 

 renowację zabytkowej bramy, wymianę paneli ogrodzeniowych z renowacją  

i odtworzeniem słupów ceglanych, 

 ogrodzenie z siatki stalowej na słupkach stalowych z betonowymi fundamentami 

punktowymi i cokołem betonowym, 

 alejki spacerowe z kruszywa granitowego w obrzeżach z kostki granitowej, 

 drewnianą altanę wraz ze stolikiem oraz ławki parkowe, 

 montaż opraw oświetleniowych i tablicy pamiątkowej. 

8. W zakresie kultury fizycznej i turystyki 

Powiat Łódzki Wschodni corocznie bierze udział w popularyzowaniu aktywności 

fizycznej i łączenia jej z aktywnym, zdrowym trybem życia, który można uprawiać  

m.in. poprzez aktywną turystykę.  

Przyjętymi formami uczestnictwa w kulturze fizycznej są: wychowanie fizyczne - 

realizowane w szczególności poprzez zajęcia wychowania fizycznego w szkołach na terenie 

Powiatu, sport, rekreację, rehabilitację medyczną i turystykę.  

W dniu 19 marca 2015 roku na mocy Uchwały nr 150/2015 Zarządu Powiatu 

Łódzkiego Wschodniego został powołany 11 – osobowy skład Powiatowej Rady Sportu  

dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 4-letnią kadencję. Do zadań Rady należy m.in.: 

 współorganizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie powiatu, 
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 ustalanie zasad współpracy ze stowarzyszeniami kultury fizycznej, związkami i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność w kulturze fizycznej, 

 propagowanie przedsięwzięć sportowo – rekreacyjnych, 

 opiniowanie kandydatur do Nagrody Starosty Łódzkiego Wschodniego za osiągnięcia 

sportowe. 

Powiat Łódzki Wschodni przypisuje duże znaczenie wspieraniu i upowszechnianiu 

kultury fizycznej oraz ochronie i promocji zdrowia, w związku z czym Powiat 

współorganizował w 2018 roku następujące wydarzenia: 

1) XI Turniej Tenisa Stołowego – Memoriał Ignacego Zbigniewa Pietrusewicza (24 marca 

2018 r.), 

2) VIII Mistrzostwa w Wyciskaniu Sztangi (13 kwietnia 2018 r.), 

3) Impreza Sportowo – Rekreacyjna dla mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego  

na Krytej Pływalni „Oceanik” w Tuszynie (22 kwietnia 2018 r.), 

4) Bieg X Dycha Justynów – Janówka (28 kwietnia 2018 r.), 

5) Indywidualne Zawody Sportowo – Pożarnicze dla dzieci i młodzieży  

(3 czerwca 2018 r.), 

6) Mistrzostwa Powiatu Łódzkiego Wschodniego w plażowej piłce siatkowej kobiet 

i mężczyzn (23 czerwca 2018 r.), 

7) Otwarte Mistrzostwa Powiatu Łódzkiego Wschodniego w halowej piłce siatkowej 

kobiet i mężczyzn (8 grudnia 2018 r.). 

Wydarzenia z roku 2018 z udziałem Powiatu Łódzkiego Wschodniego o charakterze 

propagującym turystkę to: 

1) Jesienny rajd pieszy dla mieszkańców Powiatu Łódzkiego Wschodniego pn. „Rajd 

Pieczonego Ziemniaka” (27 października 2018 r.), 

2) VIII Pieszy Rajd „Mitomania” (8-9 czerwca 2018 r.), 

3) VII Koluszkowski Zlot Motocyklowy (19 maja 2018 r.), 

4) VI edycja Niepodległościowego Marszu Nordic Walking w Justynowie (11 listopada 

2018 r.), 

5) XIII Wieczór Gór i Przygody (14 grudnia 2018 r.). 

Powiat Łódzki Wschodni posiada walory turystyczno-rekreacyjne i należą do nich: 

1) kompleksy leśne (m.in. Las Wiączyński o powierzchni 980 ha), 
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2) Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich, 

3) rezerwaty leśne, 

4) doliny rzek (w szczególności rzeki Mrogi), 

5) zabytkowe parki. 

Turystyka na terenie powiatu łódzkiego wschodniego z roku na rok rozwija się coraz 

bardziej. Rozwój turystyki związany jest głównie z powstającymi ścieżkami rowerowymi, 

amatorami grzybobrania i mieszkańcami Łodzi posiadającymi działki rekreacyjne.  

W 2018 roku wykonano 7,05 km ścieżek i dróg rowerowych. 

Dużym zainteresowaniem cieszy się Zespół dworski wraz z parkiem w Lisowicach  

z XVIII wieku zrewitalizowany w 2018 r. Park z nowymi nasadzeniami i alejami 

spacerowymi szczególnie zachęca do wypoczynku i rekreacji. Park jest dostępny  

dla wszystkich, którzy kochają przyrodę i wypoczynek w ciszy. Tym bardziej, iż w pobliżu 

realizowana jest przez Gminę Koluszki inwestycja pn. „Projekt Lisowice”, w ramach której 

powstają obiekty rekreacyjno – turystyczne. 

W 2018 roku Zarząd Powiatu na podstawie Uchwały Nr VI/104/2011 Rady Powiatu 

Łódzkiego Wschodniego z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie ustanowienia Nagrody 

Starosty Łódzkiego Wschodniego za wysokie osiągnięcia sportowe oraz w sprawie ustalenia 

zasad i trybu ich przyznawania Uchwałą Nr 1860/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r. przyznał 

nagrody dla trzech osób za wysokie osiągnięcia sportowe w 2017 roku, w łącznej wysokości 

2.100,00 zł. 

9. W zakresie geodezji kartografii i katastru 

Zadania Starosty Łódzkiego Wschodniego z zakresu geodezji i kartografii, wynikające  

z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, wykonywane były  

w 2018 r. przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej  

dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego, zwanym dalej „PODGiK”. Dyrektor PODGiK pełnił 

jednocześnie funkcję i wykonywał zadania Geodety Powiatowego.  

Realizacja zadań Starosty odbywała się w trzech obszarach, a mianowicie: 

1) obsługi prac geodezyjnych i kartograficznych. 
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Prace geodezyjne i kartograficzne są wykonywane w szczególności w ramach 

planowanych lub prowadzonych inwestycji budowlanych. W 2018 r. zgłoszono  

na obszarze Powiatu Łódzkiego Wschodniego następujące prace: 

 opracowanie map do celów projektowych – 1517 prac, 

 geodezyjna inwentaryzacja obiektów budowlanych – 4950 prac, 

 podziały nieruchomości – 540 prac, 

 wytyczenia obiektów budowlanych – 476 prac. 

Obsługa prac geodezyjnych i kartograficznych polega na wydaniu niezbędnych materiałów 

z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego jej wykonawcy  

oraz przyjęciu wyników tych prac do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 

po dokonaniu ich wcześniejszej weryfikacji i uzupełnieniu prowadzonych baz danych.  

W 2018 roku do PODGiK wpłynęło 4080 zgłoszeń prac geodezyjnych, a tym samym  

w stosunku do 2017 roku odnotowano wzrost ilości zgłoszeń o 10,6%. 

2) prowadzenia ewidencji gruntów i budynków. 

Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków polega na aktualizacji komputerowych baz 

danych zawierających informację o gruntach, budynkach i lokalach w oparciu  

o dokumenty, z których wynikają zmiany danych np. akty notarialne, opracowania 

geodezyjne przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, orzeczenia 

sądów, decyzje administracyjne itp. W 2018 r. do bazy danych ewidencji gruntów  

i budynków wprowadzono ogółem 6725 udokumentowanych zmian. 

Starosta jako organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków udostępnia również 

gromadzone w niej dane, m. in. w postaci wypisów z rejestru gruntów, wyrysów z mapy 

ewidencyjnej. 

W 2018 wydano: 

 2777 wypisów z rejestrów gruntów, 

 480 wyrysów z mapy ewidencyjnej. 

W ramach aktualizacji ewidencji gruntów i budynków prowadzony jest także rejestr cen  

i wartości nieruchomości. Gromadzi się w nim dane o cenach sprzedaży nieruchomości 

wynikających z aktów notarialnych przekazywanych przez notariuszy w celu aktualizacji 

prowadzonych baz danych. Rejestr ten jest następnie udostępniany rzeczoznawcom 

majątkowym, a dane w nim zawarte są wykorzystywane do opracowania operatów 
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szacunkowych. W 2018 roku zrealizowano 242 wnioski o udostępnienie danych z rejestru cen 

i wartości nieruchomości. 

W 2018 roku ewidencja gruntów i budynków była prowadzona zarówno w Łodzi,  

w siedzibie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu 

Łódzkiego Wschodniego (w zakresie gmin: Andrespol i Nowosolna), jak również w ramach 

zamiejscowych stanowisk pracy w gminach: Tuszyn, Rzgów, Brójce oraz Koluszki. Istotne 

jest przy tym to, iż dla obszaru powiatu łódzkiego wschodniego prowadzona jest jedna baza 

danych na serwerze mieszczącym się w Łodzi, natomiast dostęp pozostałych gmin 

realizowany jest za pomocą łączy internetowych. Takie rozwiązanie umożliwia załatwienie 

spraw dotyczących ewidencji gruntów (np. wydawanie wypisów z rejestru gruntów) 

mieszkańcom gmin bez konieczności dojazdu do Łodzi.  

W celu podniesienia jakości danych ewidencyjnych Starosta Łódzki Wschodni zarządził 

przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Stróża (EGiB)  

w gminie Andrespol. Prace modernizacyjne miały przede wszystkim na celu dostosowanie 

prowadzonych baz danych do wymogów obowiązujących przepisów prawa.  

Charakterystyka tego obrębu przedstawia się następująco: 

Gmina Obręb 
Ilość działek 

ewidencyjnych 

Ilość 

budynków 

Powierzchnia 

[ha] 

Ilość podmiotów ewidencyjnych 

ujawnionych w EGiB 

(właścicieli, władających 

nieruchomościami) 

Andrespol Stróża 1017 720 241,1358 1051 

 

Koszt przeprowadzenia modernizacji wynosił 179.000,00 zł, przy czym środki  

te pochodziły w całości z Budżetu Państwa. 

W wyniku przeprowadzonych prac założono pełen zbiór danych o budynkach położonych  

na obszarze obrębu Stróża oraz dokonano sprostowania oznaczeń nieruchomości objętych  

69 księgami wieczystymi, doprowadzając do zgodności ich treści z aktualnymi zapisami 

ewidencji gruntów i budynków. Procedura modernizacji zakończona była wyłożeniem 

projektu operatu opisowo – kartograficznego do wglądu przez zainteresowane podmioty. 

3) prowadzenia narad koordynacyjnych: 

narady koordynacyjne, których prowadzenie należy do zadań Starosty mają za zadanie 

koordynowanie prac projektantów sieci uzbrojenia terenu (z wyłączeniem przyłączy oraz sieci 

uzbrojenia terenu sytuowanych wyłącznie w granicach działki budowlanej) oraz mają 
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umożliwiać zapoznanie się gestorów sieci z projektowanym przebiegiem. Sprawdzany jest 

również przebieg projektowanych sieci pod względem kolizyjności z innymi obiektami 

istniejącymi w terenie lub obiektami projektowanymi. Po przeprowadzonej naradzie Starosta 

aktualizuje bazę danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu o przebieg 

projektowanych sieci. W 2018 roku przedmiotem narad było 459 projektów. 

W 2018 roku PODGiK ponadto nadzorował realizację projektu pn. „Budowa Systemu 

Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu 

województwa łódzkiego przez Związek Powiatów Województwa Łódzkiego”.  

W 2017 roku powołany Związek przygotował studium wykonalności projektu pn. „Budowa 

Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu 

województwa łódzkiego” oraz zawarł umowę o dofinansowanie projektu w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.  

W 2018 roku przygotowano dokumentację niezbędną do ogłoszenia zamówień na dostawę 

baz danych, tj. szczegółową charakterystykę obiektów (obrębów ewidencyjnych)  

do opracowania warunków technicznych na założenie baz danych obiektów geodezyjnej 

ewidencji sieci uzbrojenia terenu, baz danych obiektów topograficznych, baz danych 

ewidencji gruntów i budynków. Ponadto przygotowano specyfikację techniczną  

do zamówienia obejmującego zakup infrastruktury informatycznej oraz opracowano warunki 

techniczne do zamówienia dotyczącego opracowania warunków technicznych na założenie 

baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Realizacja projektu umożliwi pełną 

informatyzację danych gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym  

i kartograficznym oraz uruchomienie powiatowego geoportalu danych przestrzennych. 

Geoportal ma za zadanie udostępnienie za pomocą sieci Internet danych gromadzonych  

w powiatowych bazach danych, co umożliwi np. szybkie odnajdywanie obiektów na mapie 

internetowej (np. działek ewidencyjnych) oraz określenie dostępu do istniejącej  

lub projektowanej sieci uzbrojenia terenu. We współpracy z gminami z obszaru naszego 

powiatu, będzie możliwe także szybkie określenie możliwości przyszłego sposobu 

zagospodarowania terenu w oparciu o treść zapisów miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego. Biorąc pod uwagę szybkie tempo rozwoju gospodarczego powiatu, geoportal 

może stanowić bardzo przydatne narzędzie dla inwestorów, mieszkańców oraz przyszłych 

mieszkańców naszego powiatu. Geoportal będzie także posiadał moduł usprawniający 

działanie urzędu poprzez np. automatyzację udostępniania danych niezbędnych wykonawcom 
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prac geodezyjnych i kartograficznych lub innym podmiotom zainteresowanym pozyskaniem 

danych z naszych baz oraz rejestrów. 

Z przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne wynika, iż wpływy  

ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów  

i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem 

tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania sieci uzbrojenia terenu, są dochodami własnymi 

powiatu i w 2018 roku wyniosły 836.825,51 zł. 

10. W zakresie gospodarki nieruchomościami 

Zadania Powiatu związane z gospodarką nieruchomościami wiążą się z obowiązkiem 

przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata  

2018 - 2020 został przyjęty przez Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego Uchwałą  

Nr 2075/2018 z dnia 14 sierpnia 2018 roku. 

Do powiatowego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią 

przedmiot własności Powiatu i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste  

oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego powiatu. 

Zasobem nieruchomości Powiatu Łódzkiego Wschodniego gospodaruje Zarząd Powiatu 

Łódzkiego Wschodniego. Gospodarowanie zasobem nieruchomości Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego odbywa się zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki, o której mowa  

w art. 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. 

Gospodarowanie zasobem nieruchomości Powiatu w 2018 roku polegało i polega między 

innymi na: 

1) ewidencjonowaniu nieruchomości i ich wycenie, 

2) zabezpieczaniu nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, 

3) wykazywaniu czynności związanych z naliczaniem należności za nieruchomości 

udostępniane z zasobu oraz prowadzeniu windykacji tych należności, 

4) współpracy z innymi organami publicznymi gospodarującymi nieruchomościami, 

5) zbywaniu i nabywaniu nieruchomości, a także ich wydzierżawianiu, wynajmowaniu  

i użyczaniu oraz obciążaniu ich ograniczonymi prawami rzeczowymi, 
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6) podejmowaniu czynności w postępowaniu sądowym w sprawach o własność lub inne 

prawa rzeczowe na nieruchomości, o roszczenia ze stosunku najmu lub dzierżawy,  

o wpis do księgi wieczystej lub o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości 

Powiatu, 

7) dokonywaniu podziałów oraz scaleń. 

Na nieruchomości Powiatu Łódzkiego Wschodniego składa się: 

1) zasób nieruchomości Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 

2) nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego, według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku Powiat nie posiadał 

nieruchomości o użytkowaniu wieczystym, 

3) nieruchomości stanowiące własność Powiatu, oddane w użytkowanie wieczyste, 

według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku Powiat nie posiadał nieruchomości 

oddanych w użytkowanie wieczyste. 

W skład zasobu nieruchomości Powiatu Łódzkiego Wschodniego według stanu na dzień  

31 grudnia 2018 roku wchodzą: 

 nieruchomości gruntowe – 16.3339 ha, w tym: 

a) nieruchomości gruntowe zabudowane, niezbędne do funkcjonowania organu – 

0,0477 ha, 

b) nieruchomości gruntowe oddane w trwały zarząd powiatowym jednostkom 

organizacyjnym – 16,2862 ha 

 nieruchomości stanowiące grunty znajdujące się w pasach dróg powiatowych – 

272.9074 ha o wartości 87.981.484,17 zł. 

 

W podziale na gminy nieruchomości gruntowe znajdujące się w pasach dróg przedstawiają się 

następująco: 

Lp. Teren gminy 

Powierzchnia w 

ha na dzień 

31.12.2018r. 

Wartość nieruchomości 
Różnica  

(5-4) 
na dzień 

31.12.2017r. 

na dzień 

31.12.2018r. 

1 2 3 4 5 6 

1 Andrespol 19,9855 16.786.277,25 15.636.609,25 - 1.149.668,00 

2 Brójce 40,7694 8.793.959,58 8.794.406,35 446,77 

3 Koluszki 50,2697 10.980.182,94 10.980.182,94 0,00 

4 Nowosolna 26,9340 13.526.620,40 13.522.275,92 -4.344,48 
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5 Tuszyn 84,6538 23.208.776,00 23.207.396,30 -1.379,70 

6 Rzgów 50,2950 15.789.553,58 15.840.613,41 51.059,83 

Razem 272,9074 89.085.369,75 87.981.484,17 -2.253.553,58 

 

W 2018 roku nastąpiła zmiana powierzchni jak i wartości nieruchomości gruntowych  

w pasach dróg z uwagi na przekazanie drogi – ul. Słowiańskiej (po zmianie kategorii drogi) 

do Gminy Andrespol i nowe decyzje podziałowe wójtów/burmistrzów, w wyniku których 

Powiat Łódzki Wschodni stał się właścicielem działek wydzielonych pod planowane 

poszerzenia dróg powiatowych. 

W 2018 roku tytułem gospodarowania powiatowym zasobem nieruchomości 

wydatkowano 168.032,00 zł na wypłaty odszkodowań (na podstawie rokowań i zawartych 

ugód) dla byłych właścicieli nieruchomości – działek przejętych pod planowane poszerzenia 

dróg powiatowych. 

Stan mienia Powiatu został szczegółowo opisany w „Informacji o stanie mienia 

Powiatu Łódzkiego Wschodniego według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku”. Informacja 

ta została sporządzona w wyniku realizacji obowiązku organu wykonawczego wynikającego  

z art. 267 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

11. W zakresie administracji architektoniczno –  budowlanej 

Powiat Łódzki Wschodni wykonuje określone ustawami zadania publiczne  

o charakterze ponadgminnym w zakresie administracji architektoniczno – budowlanej. 

Zgodnie z zapisem art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Starosta  

jest organem administracji architektoniczno – budowlanej I instancji. Do właściwości organu 

administracji architektoniczno – budowlanej należą sprawy określone w ustawie Prawo 

budowlane i nie zastrzeżone dla innych organów. Zadania administracji architektoniczno – 

budowlanej w Powiecie Łódzkim Wschodnim w 2018 roku były wykonywane przez Referat 

Budownictwa w Wydziale Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami.  

Dla lepszej i szybszej obsługi mieszkańców Powiatu na terenie Powiatu funkcjonują 

wydzielone stanowiska pracy Wydziału Architektury i Budownictwa w: 

 Koluszkach, 

 Rzgowie. 
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Do zadań Starosty Łódzkiego Wschodniego jako organu administracji architektoniczno 

– budowlanej I instancji należą między innymi: 

1) wydawanie pozwoleń na budowę i zatwierdzenia projektów budowlanych, 

2) zmiany pozwolenia na budowę, 

3) przeniesienia pozwolenia na budowę na rzecz innego podmiotu, 

4) wydawanie pozwoleń na rozbiórkę obiektów budowlanych, 

5) wydawanie pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego, 

6) przyjmowanie zgłoszeń budowy lub wykonywania robót budowlanych  

nie wymagających pozwolenia na budowę, 

7) przyjmowanie zgłoszeń rozbiórki obiektu, 

8) przyjmowanie zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego 

części nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę, 

9) przyjmowanie zgłoszeń budowy z projektem budowlanym, 

10) składanie wniosków do ministra, który ustanowił przepisy techniczno – budowlane  

w sprawie upoważnienia do udzielania zgody na odstępstwo od przepisów techniczno – 

budowlanych oraz wydawanie postanowień w sprawie udzielania zgody lub odmowy  

na odstępstwa od warunków techniczno – budowlanych. 

Obszar Powiatu Łódzkiego Wschodniego w większości pokryty jest planami 

zagospodarowania przestrzennego. Położenie gmin wchodzących w skład Powiatu  

w sąsiedztwie aglomeracji łódzkiej powoduje, że obserwujemy od wielu lat intensywny 

rozwój budownictwa, w szczególności mieszkaniowego jednorodzinnego ale również 

usługowo – handlowego. 

W 2018 roku organ administracji architektoniczno – budowlanej wydał pozwolenia  

na budowę i przyjął zgłoszenia dotyczące wybranych nowych obiektów budowlanych na: 

1) budynki mieszkalne jednorodzinne: 455 sztuk + 5 sztuk na budynki dwulokalowe – 

średnia powierzchnia użytkowa wynosiła 168,5 m
2
, 

2) budynki użyteczności publicznej (handlowo – usługowe, biurowe, nauki i oświaty):  

10 sztuk, łączna powierzchnia użytkowa 13.030 m
2
, 

3) budynki przemysłowo – magazynowe: 15 sztuk o łącznej powierzchni użytkowej 

47.670 m
2
, 

4) pozostałe budynki (w tym gospodarcze i inwentarskie): 50 sztuk o łącznej powierzchni 

użytkowej 6.885 m
2
. 
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W 2018 roku wydano 150 sztuk pozwoleń na budowę i przyjęto zgłoszenia w zakresie 

infrastruktury. Organ administracji architektoniczno – budowlanej w 2018 r. zajmował się 

również dużymi, ważnymi inwestycjami publicznymi.  

Wydane pozwolenia dotyczyły takich zadań jak: 

1) budowa budynku monitoringu, budynku toalet z przebieralniami, ścieżek pieszo – 

rowerowych w obrębie Lisowice, gmina Koluszki, 

2) budowa parku linowego dla potrzeb strefy rekreacji w Lisowicach, gmina Koluszki, 

3) budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej oraz przyłączy  

w granicach pasa drogowego ul. Wycieczkowej w Żakowicach, gmina Koluszki, 

4) budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do istniejącego i projektowanego 

budynku socjalnego przy ul. Warszawskiej oraz budynku przedszkola w Koluszkach, 

5) budowa dróg wewnętrznych, parkingów oraz ścieżek rowerowych w rejonie strefy 

rekreacji wokół zbiornika wodnego w obrębie Lisowice, gmina Koluszki, 

6) budowa basenów letnich napowietrznych wraz z pomieszczeniami technicznymi  

w obrębie Lisowice, gmina Koluszki, 

7) budowa sieci wodociągowej we wsi Borowa, gmina Koluszki, 

8) budowa sieci wodociągowej od Erazmowa do Strefy rekreacji w Lisowicach, gmina 

Koluszki, 

9) budowa 2 zbiorników magazynowych o pojemności 32000 m
3
 każdy na terenie Bazy 

Paliw nr 1 w Koluszkach, 

10) budowa centrum szkoleniowego PKP Energetyka S.A. w Słotwinach, etap I – budowa 

szkoleniowej sieci trakcyjnej stosowanej w Polsce wraz z infrastrukturą – Redzeń 

Nowy, gmina Koluszki, 

11) budowa grupowej oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej  

we wsi Borowa, gmina Koluszki, 

12) budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Janówka, gmina Andrespol, 

13) przebudowa budynku administracyjno – biurowego ze zmianą sposobu użytkowania  

na dom dziennego pobytu w ramach Centrum Usług Społecznych „Wisienka” na terenie 

DPS w Wiśniowej Górze, gmina Andrespol, 

14) budowa oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej  

w Kurowicach, gmina Brójce, 

15) budowa ciągu pieszo – jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E, budowa ścieżki 

rowerowej w miejscowościach: Byszewy, Boginia, Stare Skoszewy, gmina Nowosolna, 
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16) budowa stacji paliw płynnych w Stefanowie, gmina Brójce, 

17) rozbudowa budynku konferencyjno – biurowego o część konferencyjną  

przy ul. Wschodniej w Tuszynie, 

18) przebudowa pałacyku na terenie DPS w Wiśniowej Górze, gmina Andrespol w ramach 

zadania „Termomodernizacja budynków DPS w powiecie łódzkim wschodnim”  

oraz zadania „Dostosowanie infrastruktury pomocy społecznej na potrzeby regionu”, 

19) budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej  

i bliźniaczej w Stróży, gmina Andrespol, 

20) budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci ORANGE w Górkach Dużych, 

gmina Tuszyn, 

21) budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY w Tuszynku Majorackim, 

gmina Tuszyn, 

22) budowa, na istniejącej wieży, stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY  

w Plichtowie, gmina Nowosolna, 

23) budowa Centrum Logistycznego w Głuchowie, gmina Tuszyn (inwestor: PHU Bursiak 

Sp. z o. o.), 

24) budowa jednorodzinnego zespołu mieszkaniowego (5 budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych dwulokalowych + 1 jednorodzinny jednolokalowy) w Wiśniowej 

Górze, gmina Andrespol, 

25) rozbudowa kompleksu hal handlowo – wystawienniczych na terenie targowiska PTAK 

w Rzgowie, 

26) budowa budynku przedszkola 3 – oddziałowego we wsi Tadzin, gmina Rzgów. 

W 2018 roku organ wydał również 2 zezwolenia na inwestycje drogowe na podstawie 

ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych, zwanej „specustawą drogową”. 

Podsumowując w 2018 roku organ administracji architektoniczno – budowlanej wydał: 

 1225 decyzji o pozwoleniu na budowę / rozbiórkę, 

 2 decyzje na realizację inwestycji drogowej, 

 99 innych decyzji administracyjnych, 

oraz przyjął 825 zgłoszeń robót budowlanych, nie wymagających uzyskania decyzji  

o pozwoleniu na budowę. 



Raport o stanie Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2018 rok 

 
95 

 

W przeciągu całego roku 2018 na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  

z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 

zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108, poz. 953) wydano 1134 dzienniki budowy, w tym na: 

 stanowiskach pracy w Koluszkach 262 sztuki, 

 stanowiskach pracy w Rzgowie 237 sztuk, 

 stanowiskach pracy w Łodzi 635 sztuk. 

12.  W zakresie gospodarki wodnej 

Zgodnie z zapisem art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2019r. poz. 511) do zadań powiatu należy gospodarka wodna. 

Z dniem 1 stycznia 2018 roku ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne  

(Dz.U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.) zostało powołane do życia Państwowe Gospodarstwo 

Wodne Wody Polskie. Gospodarstwo to ustawowo ma przypisane wszystkie dotychczasowe 

zadania i obowiązki samorządów powiatowych i starostów wynikające z ustawy Prawo 

wodne. Wyjątkiem są zadania polegające na: 

 prowadzeniu postępowań wodnoprawnych w toku wydawania pozwoleń 

zintegrowanych, 

 załatwianiu spraw związanych ze stwierdzeniem przejścia gruntów pokrytych wodami 

lub urządzeń wodnych do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, 

 nadzorze i kontroli nad działalnością spółek wodnych, 

 ustalaniu w drodze decyzji obowiązków wysokości i rodzaju świadczeń wobec 

podmiotów niebędących członkami spółki wodnej zobowiązanych do ponoszenia 

świadczeń na rzecz spółki wodnej, 

 ustalaniu w drodze decyzji wysokości odszkodowania w przypadku szkody wywołanej 

aktem prawa miejscowego. 

Z wymienionych zadań Wydział RGRiOŚ w 2018 roku prowadził nadzór nad dwoma 

spółkami wodnymi z terenu Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20021080953
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13. W zakresie ochrony środowiska i przyrody 

Zadania związane z ochroną środowiska i przyrody są realizowane przez Wydział 

Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym  

w Łodzi. Samorząd powiatowy zgodnie z zapisami art. 402 ust. 1 ustawy z dnia  

27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska otrzymuje z Samorządu Województwa 

Łódzkiego udziały Powiatu Łódzkiego Wschodniego we wpływach z tytułu opłat i kar  

za korzystanie ze środowiska. W 2018 roku do Powiatu Łódzkiego Wschodniego przekazano  

z tego tytułu 107.196,08 zł. 

W roku 2018 wydatkowano 69.485,29 zł. Wydatki te zostały przeznaczone  

na realizację wydatków bieżących, w tym na: 

 usługę nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa  34.368,20 zł; 

 analizy i badania związane z identyfikacją potencjalnych historycznych zanieczyszczeń 

powierzchni ziemi        15.990,00 zł; 

 sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasów oraz inwentaryzacji stanu lasu 

dla gminy Koluszki oraz gminy Rzgów                10.929,60 zł; 

 sporządzenie raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 

Łódzkiego Wschodniego na lata 2013 – 2016 z perspektywą na lata 2017 – 2020 (za rok 

2016) oraz Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 

2017 – 2020 z perspektywą na lata 2021 -2024 za rok 2017     6.150,00 zł; 

 nasadzenia zastępcze i zabiegi pielęgnacyjne na drzewach        985,50 zł; 

 opracowanie efektu ekologicznego osiągniętego na skutek „Termomodernizacji Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach        800,00 zł; 

 zakup i dostawę materiałów do cechowania drewna        261,99 zł. 

W celu realizacji polityki ekologicznej państwa samorządy powiatowe zostały 

zobligowane do sporządzania powiatowych Programów Ochrony Środowiska zgodnie  

z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska i ich aktualizacji. 

W 2016 r. powstał „Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego 

na lata 2017 – 2020 z perspektywą na lata 2021 -2024”, który zawiera diagnozę stanu 

środowiska na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego, cele główne do osiągnięcia  

w perspektywie do 2024 r., a także szczegółowe zestawienie zadań / kierunków działań  

do realizacji. Program ten został przyjęty 24 listopada 2016 r. Uchwałą NR XXIX/363/2016 

Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 
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Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata  

2017 - 2020 jest podstawowym narzędziem prowadzenia polityki ochrony środowiska  

na terenie powiatu. Określa politykę środowiskową, a także wyznacza cele i zadania / 

kierunki działań do realizacji przez Gminy i Powiat, które odnoszą się do aspektów 

środowiskowych, usystematyzowanych według priorytetów. 

Cele Programu Ochrony Środowiska to: 

1)  gospodarka wodna, która obejmuje następujące zadania/kierunki działań: 

 współpraca i prowadzenie monitoringu jakości wód powierzchniowych                                

i podziemnych, 

 inwentaryzacja oraz kontrola punktów zrzutu ścieków, 

 konserwacja rowów, 

 przebudowa i rozbudowa systemu zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę, 

 przebudowa i rozbudowa systemu sieci kanalizacyjnej i deszczowej, 

 budowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków, 

 zagospodarowanie i rewitalizacja terenów poprzemysłowych; 

2)  gospodarka odpadami, która obejmuje następujące zadania/kierunki działań: 

 zmniejszenie udziału ilości odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych 

ulegających biodegradacji w strumieniu odpadów zmieszanych, unieszkodliwianych 

przez składowanie, 

 rekultywacja nieczynnych składowisk i wysypisk odpadów; 

3) ochrona gleb, która obejmuje następujące zadania/kierunki działań: 

 zrekultywowanie gleb zdegradowanych w kierunku leśnym, rolnym lub rekreacyjno               

-wypoczynkowym, 

 przeciwdziałanie degradacji chemicznej gleb poprzez ochronę powietrza i wód 

powierzchniowych, 

 prowadzenie monitoringu jakości gleby i ziemi, 

 rekultywacja nieczynnych składowisk i wysypisk odpadów; 

4)  ochrona przyrody, krajobrazu i lasów, która obejmuje następujące zadania/kierunki 

działań: 

 konserwacja parków miejskich / wiejskich, 

 utrzymanie i rozwój zieleni miejskiej / wiejskiej, 

 zwiększenie nasadzeń wzdłuż tras komunikacyjnych, 
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 intensyfikacja działań związanych z rozwojem zieleni na osiedlach mieszkaniowych, 

 obejmowanie tworów i składników przyrody formami ochrony przyrody, 

 rozwój szlaków turystycznych i ścieżek dydaktycznych, 

 zalesianie gruntów wyłączonych z użytkowania rolniczego oraz nieużytków; 

5) ochrona powietrza atmosferycznego, która obejmuje następujące zadania/kierunki 

działań: 

 kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie 

powiatu łódzkiego wschodniego, 

 promocja alternatywnych źródeł energii, 

 promowanie ciepła w sieci ciepłowniczej oraz paliw proekologicznych, 

 stworzenie warunków dla rozwoju ruchu rowerowego – wytyczenie i wykonanie 

ścieżek rowerowych, 

 rozbudowa sieci gazowej i sieci ciepłowniczej, 

 monitoring stanu jakości powietrza atmosferycznego; 

6)  ochrona przed hałasem, która obejmuje następujące zadania/kierunki działań : 

 budowa i przebudowa dróg na terenie powiatu łódzkiego wschodniego, 

 stosowanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych zapobiegających emisji hałasu 

do środowiska, 

 kontrolowanie oraz eliminowanie technologii i urządzeń przekraczających wartości 

normatywne hałasu w transporcie i przemyśle; 

7)  ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym, która obejmuje następujące 

zadania/kierunki działań: 

 ograniczanie powstawania źródeł pól elektromagnetycznych na terenach gęstej 

zabudowy mieszkaniowej (przestrzeganie stref ochronnych dla linii 

elektroenergetycznych), 

 prowadzenie monitoringu natężenia pola elektromagnetycznego; 

8) poważne awarie, która obejmują następujące zadania/kierunki działań: 

 wspieranie działań jednostek reagowania kryzysowego, 

 edukacja w zakresie właściwego zachowania w sytuacjach zagrożenia wśród 

mieszkańców, 

 wyznaczenie tras do przewozu materiałów niebezpiecznych; 

9) ochrona zasobów kopalin, która obejmuje następujące zadania/kierunki działań: 
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 eksploatacja kopalin z zachowaniem zrównoważonego rozwoju, 

 minimalizacja odpadów eksploatacyjnych oraz przeróbczych, 

 prowadzenie gospodarki złożem, pozwalającej na pełne wykorzystanie kopaliny 

głównej oraz kopalin towarzyszących, 

 eliminacja nielegalnych eksploatacji kopalin; 

10)  edukacja ekologiczna, która obejmuje następujące zadania/kierunki działań : 

 organizowanie konkursów ekologicznych, 

 zakup nagród w konkursie ekologicznym, 

 prowadzenie akcji dotyczącej popularyzacji w zakresie ekologii, ochrony środowiska               

i gospodarki odpadami, 

 informowanie społeczeństwa o możliwościach ich udziału w działaniach na rzecz 

ochrony środowiska, 

 zaangażowanie w sprawy edukacji ekologicznej grup dorosłych społeczeństwa. 

Ponadto w związku realizacją zapisów zawartych Programie Oczyszczania Kraju  

z Azbestu na lata 2009 – 2032 (POKzA) został przygotowany, a następnie przyjęty Uchwałą  

Nr XXXIV/434/2017 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 30 marca 2017 r. 

„Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie 

Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2017 – 2032”. 

W okresie sporządzania Programu w 2016 r. na terenie Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego znajdowały się dwa obiekty pozostające we władaniu Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego, w których występował azbest w postaci płyt falistych dachowych typu 

„eternit”. Pokrycie dachowe z płyt azbestowo -cementowych z budynku kuźni na terenie DPS 

w Lisowicach zostało usunięte w połowie października 2016 r. Przedsięwzięcie polegające na 

usunięciu, zebraniu, transporcie i utylizacji wyrobów zawierających azbest uzyskało 

dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Łodzi i zrealizowane zostało przez Dyrektora DPS w Lisowicach. Po uwzględnieniu 

powyższego, w budynkach dla których właścicielem/ zarządzającym/ użytkownikiem  

jest Powiat Łódzki Wschodni pozostaje eternit w DPS w Wiśniowej Górze. W 2018 r. część 

w/w budynku została przebudowana na potrzeby WTZ i w części tej usunięto  

oraz zutylizowano wbudowane płyty eternitowe.  
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W ramach zadań realizowanych w obszarze ochrona środowiska i przyrody  

przez Wydział Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w 2018 roku: 

1) z zakresu prawa geologicznego i górniczego: 

 przeprowadzono postępowania i wydano decyzje w 13 sprawach dot. robót 

geologicznych i dokumentacji geologicznych dla wykonania ujęć wód podziemnych               

i odwodnień budowlanych o wydajności nieprzekraczającej 50 m
3
/h oraz likwidacji 

otworów wiertniczych; 

 przeprowadzono postępowania i wydano decyzje w 4 sprawach dot. robót 

geologicznych i dokumentacji geologicznych złóż kopalin poszukiwanych                           

lub rozpoznawanych na obszarze do 2,0 ha i projektów geologiczno inżynierskich; 

 przeprowadzono postępowania i wydano decyzje w 5 sprawach z zakresu wydawania 

koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż; 

 przeprowadzono postępowania w 23 sprawach z zakresu zgłoszeń projektów 

geologicznych i zatwierdzania dokumentacji geologicznych dotyczących robót 

geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła Ziemi; 

 przeprowadzono postępowania kontrolne wykonywania przez przedsiębiorcę 

uprawnień z tytułu koncesji w 2 sprawach; 

 przeprowadzono postępowanie w 21 sprawach oraz wydano decyzje 

przeklasyfikowania zasobów w 2 sprawach dot. bilansowania zasobów kopalin                       

i przeklasyfikowanie zasobów; 

 przeprowadzono postępowania i wydano decyzje w 5 sprawach o naliczenie opłaty 

eksploatacyjnej za wydobycie kopaliny na mocy koncesji wydanej przez Starostę; 

 zarchiwizowano 43 projekty i dokumentacje geologiczne; 

 opracowano i przekazano sprawozdanie OŚ-26 za rok 2018 r.; 

2) z zakresu administracji gospodarki odpadami: 

 wydano 5 decyzji dotyczących zezwoleń na zbieranie, na przetwarzanie (odzysk                     

i unieszkodliwianie) oraz zbieranie i wytwarzanie odpadów; 

3) z zakresu ochrony środowiska: 

 wydano 1 decyzję o dopuszczalnym poziomie hałasu; 

 wydano 1 pozwolenie na wytwarzanie odpadów; 

 przyjęto 9 zgłoszeń instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne  

oraz 30 zmian danych w zgłoszeniach instalacji wytwarzających pola 
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elektromagnetyczne, z których emisja wymaga zgłoszenia oraz nie przyjęto żadnych 

decyzji wnoszących sprzeciw ww. zgłoszeniu; 

 wydano 1 decyzję umarzającą sporządzenie i przedłożenie przeglądu ekologicznego; 

 opiniowano 2 gminne programy ochrony środowiska; 

 przekazano 3 sprawozdania z monitoringu ochrony przed hałasem marszałkowi 

województwa; 

 wydano 3 decyzje zezwalające na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza; 

 przyjęto 5 zgłoszeń instalacji, których eksploatacja nie wymaga pozwolenia                         

ze względu na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza; 

 zaopiniowano projekt uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie 

aktualizacji i zmiany programu ochrony powietrza oraz planu działań 

krótkoterminowych dla strefy łódzkiej; 

4)  z zakresu udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko: 

 udostępniono na wniosek 6 informacji o środowisku; 

5) z  zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego: 

 przeprowadzono 30 postępowań w zakresie terenów osuwiskowych i zadań geodety 

powiatowego; 

 wydano 27 postanowień w zakresie dróg publicznych i zadań inwestycyjnych 

Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego; 

 wydano 159 postanowień opiniujących projekty decyzji o warunkach zabudowy                       

i lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych; 

6) z zakresu ochrony przyrody: 

 dokonano 13 wpisów do rejestru zwierząt, których przewożenie przez granicę 

państwa podlega ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej; 

 wydano 130 zezwoleń na usunięcie drzew rosnących  na nieruchomościach będących 

własnością gmin; 

 udzielano 35 zgód właścicielskich na usuwanie drzew z pasów drogowych dróg 

powiatowych; 

 przekazano  gminom kłody z 306 drzew wyciętych z dróg powiatowych. 

Najważniejszymi problemami ochrony środowiska na terenie Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego są: ograniczenie niskiej emisji, wzmożona emisja zanieczyszczeń 
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komunikacyjnych oraz wzrost natężenia hałasu, rekultywacja terenów zdegradowanych              

oraz uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Powiecie. 

Realizowane w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. zadania w znacznej 

mierze przyczyniły się do poprawy warunków środowiskowych na terenie Powiatu. 

Większość zadań była realizowana zgodnie z harmonogramem przyjętym w programie 

ochrony środowiska. Część zadań wymaga przesunięcia terminu ich wykonania, co związane 

jest w głównej mierze z koniecznością pozyskania środków finansowych na ich realizację. 

Powiat Łódzki Wschodni sukcesywnie, w miarę posiadanych środków budżetowych, 

eliminuje procesy i działania szkodliwe dla środowiska. Wiele działań sformułowanych 

w programie ochrony środowiska wymaga dużych nakładów finansowych, dlatego niezbędne 

jest pozyskiwanie na nie środków pozabudżetowych.  

Biorąc pod uwagę zaangażowanie podmiotów odpowiedzialnych za wykonywanie 

poszczególnych przedsięwzięć, wydatkowanie środków, efekty realizacji zadań, stopień 

wykonania zadań przewidzianych w programie ochrony środowiska raport stwierdza,                      

że założone cele w znacznej mierze zostały osiągnięte. 

Głównym celem podejmowanych m.in. przez Powiat Łódzki Wschodni działań 

polegających na remontach i przebudowach dróg oraz zmierzających do budowy ścieżek 

rowerowych było zmniejszenie emisji spalin oraz pyłu, a także poprawa klimatu 

akustycznego na terenie powiatu. 

14.  W zakresie rolnictwa, leśnictwa, rybactwa śródlądowego 

Realizacją zadań z przedmiotowego zakresu zajmuje się Wydział Rozwoju 

Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Łodzi. 

W dziedzinie – rolnictwo - są to zadania związane z ochroną gruntów rolnych  

oraz rekultywacją terenów zdegradowanych i przekształconych na skutek działalności 

wydobywczej kopalni na podstawie udzielonych koncesji. Prowadzone działania w 2018 r. 

polegały na reglamentacji gruntów przeznaczonych pod inne niż rolnicze wykorzystanie 

gruntów rolnych (szczególnie pod zabudowę) oraz nakładanie obowiązku rekultywacji 

gruntów w koncesjach wydobywczych. Prowadzone działania wpisują się w realizację: 

1) Strategii Rozwoju Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2015-2022  

     Cel strategiczny I – Rozwój infrastruktury technicznej 

 zadanie 1.3.3. – Realizacja Powiatowego Programu Ochrony Środowiska. 
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 zadanie 1.3.5. – Ochrona i rewaloryzacja zasobów naturalnych i krajobrazowych  

                           Powiatu. 

2) Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2017-2020 

z perspektywą na lata 2021-2024 

Cel 4.3. – Ochrona gleb 

 działanie 4.3.1. – Rekultywacja nieczynnych składowisk i wysypisk odpadów. 

W dziedzinie – leśnictwo - są to zadania związane z ochroną zasobów leśnych  

na terenie lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa. W 2018 roku Wydział 

RGRiOŚ prowadził działania polegające na opracowaniu i zatwierdzeniu „Uproszczonych 

planów urządzenia lasów” i „Inwentaryzacji stanu lasów”. Są to dokumenty regulujące zasady 

prowadzenia gospodarki leśnej, w tym pozyskania drewna na obszarach objętych 

opracowaniami. Realizacja gospodarki leśnej zgodnie z tymi dokumentami gwarantuje 

prowadzenie zrównoważonej gospodarki leśnej na terenach innych niż objęte zarządem 

Lasów Państwowych. Kontrolę nad prawidłową gospodarką leśną na terenie powiatu 

łódzkiego wschodniego Starosta Łódzki Wschodni powierzył Nadleśnictwu Brzeziny  

w Kaletniku i Nadleśnictwu Kolumna w Łasku na podstawie zawartych porozumień. 

W dziedzinie - rybactwo śródlądowe - są to zadania związane z ochroną fauny i flory wodnej. 

Podstawowym działaniem w tej dziedzinie jest powoływanie Społecznych Straży Rybackich 

wspomagających Państwową Straż Rybacką w ochronie wód i jej zasobów. W 2018 r. Rada 

Powiatu Łódzkiego Wschodniego powołała Społeczną Straż Rybacką działającą na terenie 

powiatu łódzkiego wschodniego. Działania te wpisują się w realizację: 

1) Strategii Rozwoju Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2015-2022 

      Cel strategiczny I - Rozwój infrastruktury technicznej 

 zadanie 1.3.3. – Realizacja Powiatowego Programu Ochrony Środowiska. 

2) Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2017-2020 

z perspektywą na lata 2021-2024 

Cel 4.4. – Ochrona przyrody, krajobrazu i lasów. 

 działanie 4.4.1. – Ochrona lasów – prowadzenie zrównoważonej gospodarki  

                               leśnej. Ochrona fauny i flory. 

W 2018r. Wydział RGRiOŚ wydał 86 kart wędkarskich. Powiat Łódzki Wschodni 

uzyskał z tego tytułu dochód w wysokości 860,00 zł. 
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15.  W zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli 

Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego jest jednym z najważniejszych zadań 

publicznych. 

Starosta zapewnia współdziałanie wszystkich organów administracji samorządowych 

działających w powiecie, a także powiatowych służb, inspekcji i straży w sprawie 

zapobiegania zagrożeniom życia, zdrowia lub mienia oraz zagrożenia bezpieczeństwa 

państwa i utrzymania porządku publicznego oraz zapobiegania klęskom żywiołowym i innym 

nadzwyczajnym zagrożeniom życia jak też zwalczania i usuwania skutków na zasadach 

określonych w odrębnych ustawach. Podstawą działań w tym zakresie w 2018 roku.  

był m.in. „Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku 

Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2018-2023 dla Powiatu 

Łódzkiego Wschodniego”. Program ten został przyjęty przez Radę Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego na mocy Uchwały Nr XLV/557/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. 

Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego należy do zasadniczych zadań 

władzy publicznej na każdym szczeblu, która jednak samodzielnie nie jest w stanie 

przeciwdziałać narastającym zjawiskom patologii i innym zagrożeniom. Program określa 

obszary partnerskiej współpracy i kierunki współdziałania lokalnych samorządów  

i ich jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji i straży, organizacji społecznych  

oraz społeczności naszego Powiatu na rzecz podniesienia poziomu poczucia bezpieczeństwa 

mieszkańców Powiatu oraz na poprawę stanu bezpieczeństwa i porządku w Powiecie. 

Program określa dziewięć obszarów ryzyka występowania zagrożeń, dla których 

formułuje się propozycje działań profilaktycznych i zapobiegawczych, przy czym należy 

zaznaczyć, że działania wymienione w poszczególnych obszarach nie muszą być realizowane 

w stopniu jednakowym w każdym roku.  

Podejmowane działania realizowane są w następujących obszarach: 

I. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (wskazano 10 działań),  

II. Bezpieczeństwo dzieci i młodzież (wskazano 15 działań),  

III. Bezpieczeństwo w miejscach publicznych (wskazano 11 działań), 

IV. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym (wskazano 12 działań), 

V. Bezrobocie (wskazano 18 działań), 

VI. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe (wskazano 13 działań), 
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VII. Bezpieczeństwo sanitarne i epidemiologiczne (wskazano 13 działań), 

VIII. Bezpieczeństwo weterynaryjne (wskazano 8  działań), 

IX. Bezpieczeństwo w sieci (wskazano 5 działań). 

„Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego  

i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2018-2023 dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego”  

był realizowany w 2018 r. przez podmioty odpowiedzialne, wskazane jako główni 

realizatorzy działań oraz inne podmioty, we współpracy z nimi.  

Prowadzone działania edukacyjno – informacyjne i profilaktyczne były głownie kierowane  

do dzieci i młodzieży, aby ustrzec ich przed różnego rodzaju uzależnieniami, przemocą, 

agresją oraz zjawiskami cyberprzemocy i cyberagresji w Internecie. W celu zapobiegania 

przestępczości i demoralizacji nieletnich, poprzez organizację wolnego czasu dzieci  

i młodzieży, realizowane były różnego rodzaju zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne, zajęcia 

sportowe, kulturalne, turystyczne oraz konkursy i turnieje. 

Organizowano również różnego rodzaju szkolenia i prelekcje dla uczniów  

i dorosłych/pozostałych mieszkańców powiatu promujące zdrowy styl życia i odżywiania, 

ochronę zdrowia i zachowania prozdrowotne. 

Podejmowano wiele czynności na rzecz wsparcia działalności rodzin zastępczych, osób 

dotkniętych przemocą domową oraz bezrobotnych. 

Zrealizowano wiele działań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa  

na drogach i miejscach publicznych, bezpieczeństwa sanitarnego i weterynaryjnego Powiatu. 

Działania na rzecz szeroko rozumianego pojęcia ładu, bezpieczeństwa i porządku publicznego 

podejmowane były w celu zapobiegania różnym formom zagrożeń oraz poprawy sytuacji  

w tym zakresie. 

Szczegółowa informacja z realizacji Programu, w którym przedstawiono sposób realizacji 

działań w danym obszarze została przyjęta bez uwag przez Komisję Bezpieczeństwa  

i Porządku w Powiecie Łódzkim Wschodnim 16 kwietnia 2019 r.  

 Istotną rolę w działalności na rzecz bezpieczeństwa i porządku spełnia Komisja 

Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Łódzkim Wschodnim pod przewodnictwem Starosty 

Łódzkiego Wschodniego, która powoływana jest w celu realizacji zadań Starosty w zakresie 

zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych  

w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. 

Do zadań Komisji należy między innymi: 
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1) ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu; 

2) opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także 

jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu 

porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli; 

3) opiniowanie projektu budżetu powiatu - w zakresie, o którym mowa w pkt 1. 

Na sesji w dniu 16 stycznia 2019 r. Rada  Powiatu Łódzkiego Wschodniego przyjęła 

bez uwag sprawozdanie Starosty Łódzkiego Wschodniego z działalności Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Łódzkim Wschodnim za 2018 rok. Rada Powiatu 

Łódzkiego Wschodniego na sesji w dniu 17 kwietnia 2019 roku zapoznała się  

ze szczegółowym sprawozdaniem z realizacji zadań za 2018 rok następujących służb: 

1) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi, 

2) Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego 

wschodniego,  

3) Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łodzi, 

4) Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

Sprawozdania powiatowych służb zostały przyjęte przez Radę Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego bez uwag.  

Należy również zaznaczyć, że Powiat Łódzki Wschodni jest powiatem zagrożonym  

w skali województwa łódzkiego z uwagi na sieć autostrad, sieć dróg krajowych, sieć kolejową 

oraz największe w Polsce centrum handlowe, jak również rozległość Powiatu i odległość  

do Komendy Powiatowej PSP od najdalszych miejsc, która wynosi 45 km. 

Przez teren powiatu przebiegają autostrada A1, trasa ekspresowa S8, drogi krajowe  

i wojewódzkie  oznaczone   numerami K 1, K 72, K 71, 713, 714, 715 i 716. Ponieważ 

stanowią one podstawowe połączenie aglomeracji łódzkiej z innymi miastami, panuje na nich 

znaczne natężenie ruchu (od ponad 25000 pojazdów na dobę na drodze nr K 1 oraz od 5 000 – 

7 000 pojazdów na pozostałych drogach). Najbardziej niebezpiecznym jest  24 kilometrowy 

odcinek drogi krajowej K-1 (Katowice – Łódź). Trasa ta z krótkim odcinkiem autostrady  

jest drogą szybkiego ruchu o szczególnie dużym zagrożeniu wypadkowym. Wynika ono  

z nadmiernej prędkości pojazdów, dużego natężenia ruchu oraz wielu wjazdów z targowisk  

i zakładów  położonych przy tej trasie, na terenie Gmin Rzgów i Tuszyn. 

W Powiecie Łódzkim Wschodnim, ze względu na jego rolniczy charakter,  produkcja 

trzody chlewnej stanowi często jedyne źródło utrzymania  w gospodarstwach rolnych  
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i jest bezpośrednio związana z uprawą roślin paszowych, produkcją pasz i przetwórstwem 

mięsa.  

Zarząd Powiatu obserwując szybkie rozprzestrzenianie się ognisk wirusa 

Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF) wśród populacji dzików, zachorowania u trzody chlewnej 

i ogniska występujące w sąsiedztwie województwa łódzkiego, w trosce o bezpieczeństwo 

producentów trzody chlewnej w Powiecie Łódzkim Wschodnim poparł wniosek Komisji 

Bezpieczeństwa o zajęcie stanowiska w tej sprawie. Rada Powiatu Łódzkiego Wschodniego 

podjęła Uchwałę Nr XLVI/564/2018 z dnia 18 stycznia 2018 r., w której treści wyrażała 

swoje zaniepokojenie rozprzestrzenianiem się choroby ASF i przedstawiła swoje stanowisko 

w tej sprawie. Postulowała  podjęcie radykalnych i skutecznych działań w zwalczaniu 

tej bardzo niebezpiecznej w skutkach choroby zakaźnej w celu przeciwdziałania 

niebezpieczeństwu dalszego rozprzestrzeniania się wirusa ASF w gospodarstwach rolnych. 

Uchwałę przekazano Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Wojewodzie Łódzkiemu.  

Ponadto 11 października 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Łodzi odbyły się 

konsultacje społeczne w związku z zamiarem wnioskowania do Komisji Europejskiej  

o uznanie Powiatu Łódzkiego Wschodniego za region urzędowo wolny od wirusa choroby 

Aujeszkyego świń. Organizatorami spotkania byli Starosta Łódzki Wschodni i Powiatowy 

Lekarz Weterynarii. Udział w nim wzięli, oprócz organizatorów, przedstawiciele Urzędów 

Gmin, przedstawiciel ŁODR z siedzibą w Bratoszewicach i hodowcy trzody chlewnej  

z naszego Powiatu. W wyniku spotkania ustalono, iż Powiat Łódzki Wschodni jest urzędowo 

wolny od wirusa choroby Aujeszkyego świń.  

16.  W zakresie ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia  

i utrzymania powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, 

przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom 

życia, zdrowia ludzi i środowiska 

Magazyn przeciwpowodziowy oraz obrony cywilnej dla Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego stanowi rezerwę materiałów i sprzętu niezbędnego do ochrony 

przeciwpowodziowej oraz w czasie prowadzenia zadań z zakresu obrony cywilnej,  

w sytuacjach wpływających negatywnie na poziom bezpieczeństwa ludzi, mienia  

lub środowiska w znacznych rozmiarach prowadzonych na terenie Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego. Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem magazynu pełni Referat 

Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa. 
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Zarządzanie kryzysowe w głównej mierze polega na zapobieganiu sytuacjom 

kryzysowym, prowadzeniu przygotowań do przejęcia nad nimi kontroli oraz odpowiednie 

reagowanie w sytuacji kiedy zdarzenie kryzysowe wystąpi. 

W celu realizacji zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym tworzy się centra 

zarządzania kryzysowego. Stanowią one główny punkt koordynacyjny i ośrodek łączności  

ze służbami ratowniczymi oraz komunalnymi, które w sytuacjach kryzysowych uczestniczą  

w akcjach ratowniczych.  

W ramach struktury organizacyjnej Starostwa Powiatowego w Łodzi funkcjonuje 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego. 

Do głównych zadań PCZK należy pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia 

przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego, współdziałanie z centrami 

zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej, nadzór nad funkcjonowaniem 

systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności  

oraz współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze  

i humanitarne. 

Na terenie powiatu łódzkiego wschodniego nie występuje zagrożenie powodziowe.  

W okresie wiosny i jesieni podczas anomalii pogodowych odnotowywane są zdarzenia 

polegające na miejscowych podtopieniach zalanych piwnic i budynków inwentarskich. 

Występują one zazwyczaj podczas anomalii pogodowych – burz. Na bieżąco prowadzony  

jest monitoring sytuacji o charakterze kryzysowym poprzez pełnienie całodobowych dyżurów 

17. Przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy 

Stopa bezrobocia dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego kształtowała się w 2018 r.  

na poziomie 7,1%. Liczba bezrobotnych wyniosła 1984 osoby. Liczba bezrobotnych kobiet 

wyniosła 975 osób, co stanowi 49,1% w odniesieniu do ogółu bezrobotnych. Liczba 

zarejestrowanych osób z terenów wiejskich wyniosła 60,6% w stosunku do ogółu 

bezrobotnych (1203 bezrobotnych), w tym 593 kobiety – 49,3% do wszystkich bezrobotnych 

zamieszkałych na wsi. Znaczny udział procentowy w ogólnej liczbie osób zarejestrowanych 

charakteryzuje bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Osoby te  

na koniec grudnia 2018r. stanowiły 84% (1666 osób) w odniesieniu do ogółu 

zarejestrowanych, z czego 49% to kobiety (817 osób), osoby długotrwale bezrobotne 

stanowią – 56,1% (1113 osób) do ogółu zarejestrowanych.  
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Wskazać nadto należy, iż z grupy osób długotrwale bezrobotnych 47,1% (524 osoby) 

jest w wieku 25-44 lata, zaś 48,3% (538 osób) jest w wieku 45 lat i więcej. Ponadto 60,4% 

(673 osoby)to osoby zamieszkujące tereny wiejskie.  

Nadmienić należy, iż osoby powyżej 50 roku życia twierdzą, że barierą utrudniającą 

im podjęcie zatrudnienia jest ich wiek, a potencjalni pracodawcy poszukują głównie młodych 

pracowników. W odniesieniu do powyższego 31,4% (623 osoby) do ogółu zarejestrowanych 

to osoby powyżej 50 roku życia, 64,4% (401 osób) spośród tych osób  

to długotrwale bezrobotni, 59,2% (369 osób) bezrobotnych z tej grupy wiekowej mieszka 

na terenach wiejskich.  

Grupa osób bezrobotnych zarejestrowanych na koniec grudnia 2018 r., która stanowi 

31,8% (631 osób) nie posiada żadnych kwalifikacji zawodowych, a 16,1% (319 osób) grupy 

nie posiada doświadczenia zawodowego. 

 Uchwałą Nr L/700/2014 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia  

23 października 2014 r. zatwierdzono „Powiatowy Program Przeciwdziałania Bezrobociu 

 oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2014-2020”. 

 „Powiatowy Program Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Aktywizacji Lokalnego 

Rynku Pracy na lata 2014 – 2020” tworzy ramy priorytetów i działań mających przyczynić 

się do pozytywnych zmian na rynku pracy, a głównie do wzrostu zatrudnienia, ograniczenia 

bezrobocia, efektywnego wykorzystania środków krajowych i unijnych na realizację 

programów i projektów. Program stanowi podstawę do koordynacji lokalnej polityki rynku 

pracy i rozwoju zasobów ludzkich. 

Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 11 kwietnia 2018r. otrzymał na 2018 r. limit środków Funduszu Pracy  

w wysokości 4.549,40 tys. zł na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, 

łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz 352,70 tys. zł na finansowanie 

innych fakultatywnych zadań. 

 Na dzień 31 grudnia 2018 r. wydatkowano 73,8% przyznanych środków na aktywne 

formy przeciwdziałania bezrobociu, na łączną kwotę 3.862,3 tys. zł. Natomiast środki 

Algorytmu PP na pozostałe zadania (m. in. opłaty pocztowe, zakupy informatyczne, szkolenie 

kadr, dodatki do wynagrodzeń, zastępstwo procesowe) wydatkowane zostały w 98%  

na łączną kwotę 345,6 tys. zł. 
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W ramach Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Aktywizacji Lokalnego 

Rynku Pracy są prowadzone działania w ramach określonych priorytetów. I tak: 

Priorytet 1: Zwiększenie szans na zatrudnienie poprzez aktywizację zawodową    

                         bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym 

Działanie 1: Aktywizacja zawodowa różnych grup bezrobotnych będących w szczególnej  

                      sytuacji na rynku pracy 

Zadanie 1: Aktywizacja osób bezrobotnych do 30 roku życia 

Zadanie 2: Aktywizacja osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia 

Zadanie 3: Aktywizacja zawodowa kobiet 

 

W 2018 roku Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód realizował dwa projekty 

współfinansowane ze środków Unii Europejskiej: 

1. Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie łódzkim 

wschodnim (III)” w ramach Poddziałania 1.1.2. Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój. 

W ramach projektu w 2018r. wsparcia udzielono 92 osobom bezrobotnym:  

69 bezrobotnych skierowano na staż, 23 osoby bezrobotne otrzymały wsparcie  

w postaci jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej.  

Wartość projektu w 2018 roku wyniosła 1.463.611,00 zł. 

2. Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie łódzkim 

wschodnim (IV)” w ramach Poddziałania 1.1.1. Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój – PUP Łódź – Wschód w 2018 roku rozpoczął realizację projektu. 

Będzie on realizowany w okresie od dnia 1 sierpnia 2018r. do dnia 31 grudnia 2019r.  

W ramach projektu w 2018r. wsparcia udzielono 9 osobom bezrobotnym, które podjęły 

pracę w ramach refundacji kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy  

dla skierowanego bezrobotnego. 

Wartość projektu w 2018 roku wyniosła 272.383,00 zł. 

Łącznie w 2018 roku w wyniku działań Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód: 

 96 osób bezrobotnych do 30 roku życia skierowanych zostało do odbywania stażu  

u pracodawcy, 
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 2 osoby bezrobotne do 30 roku życia podjęły pracę poza miejscem zamieszkania  

w ramach bonu na zasiedlenie, 

 15 osób bezrobotnych skorzystało ze szkoleń indywidualnych (m. in. operator koparki 

jednonaczyniowej kl. III, operator ładowarki jednonaczyniowej kl. III, szkolenia  

z zakresu spawania, operator walców drogowych kl. II, kwalifikacja wstępna 

przyspieszona w zakresie przewozu rzeczy, kierowca wózków jezdniowych z napędem 

silnikowym, zawodowy kurs stylizacji paznokci), 

 osoby do 30 roku życia skorzystały również ze szkolenia grupowego: ABC Małej 

Przedsiębiorczości. 

Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód realizował również aktywne formy 

przeciwdziałania bezrobociu na podstawie Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004r. 

Łącznie w 2018r. zaktywizowano 414 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie.  

Z subsydiowanych form aktywizacji zawodowej skorzystały 222 kobiety bezrobotne,  

co stanowi 53,6% w odniesieniu do wszystkich zaktywizowanych bezrobotnych, z czego  

w ramach: 

 prac interwencyjnych – 3 kobiety, 

 robót publicznych – 41 kobiet, 

 rozpoczęcie działalności gospodarczej – 31 kobiet, 

 podjęcie pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego – 19 kobiet, 

 szkolenia – 4 kobiety, 

 staż – 114 kobiet, 

 prace społecznie użyteczne – 5 kobiet, 

 podjęcie pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, 

który ukończył 50 rok życia (art. 60d) – 3 kobiety, 

 studia podyplomowe – 2 kobiety. 

Działanie 2: Przeciwdziałanie różnym formom dyskryminacji na rynku pracy i promocja  

                      integracji społecznej 

Zadanie 1: Integracja osób niepełnosprawnych 

Zadanie 2: Zwiększenie szans na zatrudnienie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 
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Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód w 2018r. w ramach działań urzędu,  

przy wykorzystaniu usług i instrumentów rynku pracy zgodnych z ustawą z dnia 20 kwietnia 

2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz na podstawie ustawy z dnia  

27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych w 2018 roku dysponował kwotą 133.495,00 zł, przy czym kwota 

33.495,00 zł pozyskana została poprzez udział w „Programie wyrównania różnic między 

Regionami III”. W ramach przyznanych środków Urząd zrefundował koszty wyposażenia 

 2 stanowisk pracy oraz przyznano 1 dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej. 

Poza projektami współfinansowanymi ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego PUP Łódź – Wschód realizuje programy finansowane ze środków Funduszu 

Pracy. Celem programów jest podniesienie ogólnego poziomu zatrudnienia i mobilności 

zawodowej bezrobotnych oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu. Dodatkowo 

zwiększenie limitu środków umożliwia aktywizację większej liczby osób bezrobotnych.  

 

Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód w 2018 r. występował o środki  

z następujących programów: 

1) Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych w wieku 45 lat i powyżej, 

2) Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia. 

Łącznie na realizację powyższych programów pozyskano w 2018 r. dodatkowo 681,2 tys. zł. 

 

Priorytet 2: Promowanie tworzenia nowych miejsc pracy poprzez rozwój  

                            przedsiębiorczości i samozatrudnienie 

Działanie 1: Wspieranie podejmowania własnej działalności gospodarczej, zachęcanie  

                        bezrobotnych do zakładania przedsiębiorstw. 

Działanie 2: Tworzenie sprzyjających warunków dla zatrudnienia w małych i mikro  

                        przedsiębiorstwach. 

Powiatowy Urząd Pracy Łódź -Wschód ze środków Funduszu Pracy w 2018 roku 

udzielił 67 osobom bezrobotnym jednorazowych wypłat środków na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej. Osoby ubiegające się o przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej korzystają również z pomocy Urzędu w postaci szkoleń 

indywidualnych. W przypadku braku kwalifikacji zawodowych, osoba bezrobotna może 
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wystąpić z prośbą o skierowanie na szkolenie, które umożliwi jej nabycie kwalifikacji 

niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej. 

Przy rozpatrywaniu wniosków o jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej brany jest pod uwagę szeroki wachlarz czynników mogących wpłynąć  

na powodzenie planowanego przez osobę bezrobotną przedsięwzięcia (m. in. opinii doradcy 

zawodowego, dostosowania lokalu i jego położenie (przeprowadzimy wizję na miejscu 

wskazanym we wniosku), konkurencji, kwalifikacji i doświadczenia wnioskodawcy, pomysłu 

na biznes, efektów ekonomicznych, planowanych zakupów, ewentualnego ryzyka i środków 

zaradczych, które będą podjęte w celu ich wyeliminowania/zmniejszenia). 

Dodatkowo Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód w 2018 roku przyznał 1 osobie 

niepełnosprawnej środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej. 

Dokonano refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia 29 stanowisk pracy. 

 

Priorytet 3: Podnoszenie wiedzy i umiejętności wśród bezrobotnych mieszkańców  

                        powiatu w zakresie dostosowania do wymogów rynku pracy – rozwijanie  

                        potencjału adaptacyjnego 

Działanie 1: Wykształcenie - potrzeby kształcenia ustawicznego, podnoszenia poziomu 

wiedzy i kwalifikacji zawodowych bezrobotnych 

Zadanie 1: Analiza potrzeb rynku pracy w sferze szkoleń i kursów dla osób bezrobotnych. 

Zadanie 2: Monitoring zawodów i zapotrzebowanie lokalnego rynku pracy na kształcenie  

w różnych zawodach i specjalnościach. 

Zadanie 3: Współpraca PUP Łódź – Wschód z pracodawcami uwzględniająca  

ich zapotrzebowanie dotyczące kwalifikacji potencjalnych pracowników. 

Zadanie 4: Zapewnienie równego i łatwego dostępu do przygotowanej oferty edukacyjno –  

szkoleniowej – dostosowanie oferty szkoleniowej do wymogów 

zapotrzebowania  na lokalnym rynku pracy, a także współpraca ze szkołami. 

Wśród narzędzi do prowadzenia diagnozy lokalnego rynku pracy należy między 

innymi: monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Przedstawia on aktualne 

zjawiska zachodzące na lokalnym rynku pracy oraz ich krótkookresową prognozę. 

Informacja sygnalna za II półrocze 2018 roku dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
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Sekcja Zaklasyfikowanie Grupa elementarna 

DEFICYT 

zawód maksymalnie 

deficytowy 

Kontrolerzy (sterowniczy) procesów przemysłowych 

gdzie indziej niesklasyfikowani 

Pracownicy przygotowujący posiłki typu fast food 

Operatorzy urządzeń pakujących, znakujących i urządzeń 

do napełniania butelek 

Inżynierowie górnictwa i metalurgii 

Operatorzy urządzeń do wyrobu masy papierniczej  

i produkcji papieru 

Opiekunowie zwierząt domowych i pracownicy 

zajmujący się zwierzętami 

Pozostali pracownicy zajmujący się sprzątaniem 

zawód deficytowy 

Fizjoterapeuci 

Specjaliści do spraw zarządzania zasobami ludzkimi 

Kierownicy do spraw marketingu i sprzedaży 

Inżynierowie do spraw przemysłu i produkcji 

Kasjerzy i sprzedawcy biletów 

Operatorzy sprzętu do robót ziemnych i urządzeń 

pokrewnych 

Pracownicy obsługi biura gdzie indziej niesklasyfikowani 

Agenci ubezpieczeniowi 

RÓWNOWAGA zawód zrównoważony 

Pracownicy sprzedaży i pokrewni gdzie indziej 

niesklasyfikowani 

Hodowcy zwierząt gospodarskich i domowych 

Inżynierowie  budownictwa 

NADWYŻKA 

zawód nadwyżkowy 

Technicy budownictwa 

Specjaliści do spraw zarządzania i organizacji 

Nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (z 

wyjątkiem nauczycieli kształcenia zawodowego) 

Kierownicy do spraw budownictwa 

Betoniarze, betoniarze zbrojarze i pokrewni 

Robotnicy wykonujący prace proste w budownictwie 

ogólnym 

Technicy elektrycy 

zawód maksymalnie 

nadwyżkowy 

Krawcy, kuśnierze, kapelusznicy i pokrewni 

Robotnicy wykonujący proste prace w budownictwie 

drogowym, wodnym i pokrewni 

Inżynierowie elektrycy 



Raport o stanie Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2018 rok 

 
115 

 

 

Wyniki przeprowadzonego „Barometru zawodów” dla Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego na 2019 rok prognozują deficyt w zawodach: elektrycy, elektromechanicy  

i elektromonterzy, kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, krawcy  

i pracownicy produkcji odzieży, kucharze, magazynierzy, operatorzy i mechanicy sprzętu  

do robót ziemnych, operatorzy obrabiarek skrawających, opiekunki dziecięce, pomoce 

kuchenne, pracownicy służb mundurowych, spawacze, ślusarze. Należy zaznaczyć,  

że przewidywane niedobory dotyczą osób, które posiadają nie tylko odpowiednie 

kwalifikacje, ale także doświadczenie w pracy na wskazanym stanowisku. 

Na podstawie Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Powiatowy 

Urząd Pracy Łódź – Wschód realizuje również szkolenia grupowe oraz indywidualne. 

Szkolenia grupowe odbywają się w oparciu o plan szkoleń na okres jednego roku, 

sporządzony na podstawie analizy lokalnego rynku pracy. 

W 2018 roku Urząd realizował szkolenie grupowe w zakresie ABC Małej 

Przedsiębiorczości, w ramach którego przeszkolono 12 osób bezrobotnych zamierzających 

rozpocząć własną działalność gospodarczą. Osoba bezrobotna może zostać skierowana  

na wskazane przez nią szkolenie, jeżeli uzasadni celowość tego skierowania. 

W 2018 roku Urząd przeprowadził szkolenia indywidualne o następującej tematyce: 

a) prawo jazdy kat. C+E, 

b) spawanie w metodach MAG, TIG, 

c) operator koparko – ładowarki, ładowarki, koparki jednonaczyniowej kl. III, 

d) operator walca drogowego kl. II, 

e) kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym wraz z uprawnieniami  

do wymiany butli gazowych, 

f) kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie przewozu rzeczy, 

g) obrót gotówkowy w firmie – dokumentacja i ewidencja księgowa, 

h) instalator systemów fotowoltaicznych, 

i) zawodowy kurs stylizacji paznokci, 

j) kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej, 

k) szkolenia dla kandydatów na maszynistów ubiegających się o licencję maszynisty. 

Łącznie według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku ze szkoleń indywidualnych 

skorzystało 19 osób bezrobotnych. 



Raport o stanie Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2018 rok 

 
116 

 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną część Funduszu Pracy, 

przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, 

podejmowanego  z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Celem utworzenia KFS jest 

zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji 

nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie 

inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm, jak i samych 

pracowników na konkurencyjnym rynku pracy. 

 Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi 

wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego 

sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, t. j. pracodawcy zatrudniającego  

do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. 

Jednak całość dofinansowania środkami KFS nie może przekroczyć wysokości 300% 

przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika. 

 W 2018 r. Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód zawarł z pracodawcami 2 umowy  

w ramach KFS. Zgodnie z zawartymi umowami przeszkolono 3 osoby. Z ostatecznego limitu 

środków 94.200,00 zł przeznaczonych na KFS Urząd wydatkował 16.350,00 zł. 

 Niski stopień wydatkowania środków w ramach KFS był spowodowany małym 

zainteresowaniem ze strony pracodawców i niespełnieniem przez nich priorytetów 

wydatkowania KFS ogłoszonych przez Ministra ds. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  

w 2018r. 

 Pośrednictwo pracy polega na udzielaniu pomocy osobom bezrobotnym i innym 

osobom poszukującym pracy w znalezieniu odpowiedniego zatrudnienia. 

Pośrednictwo pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy Łódź – Wschód realizowane jest  

w formie: 

a) pośrednictwa zamkniętego – oferty pracy przeznaczone dla osób zarejestrowanych  

w Powiatowym Urzędzie Pracy Łódź –Wschód, 

b) pośrednictwa otwartego – oferty umieszczone na tablicy ogłoszeń Powiatowego Urzędu 

Pracy Łódź -Wschód, dostępne są dla wszystkich zainteresowanych, 

c) giełdy pracy – polegającej na bezpośrednich spotkaniach pracodawcy – bezrobotni. 

 

W 2018r. zorganizowano 4 giełdy pracy dla następujących podmiotów: Fish food, DHL, 

Poczty Polskiej i Policji. 
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Data giełdy Nazwa pracodawcy 

Liczba osób 

obecnych na 

giełdzie 

Ilość 

zatrudnionych 

osób 

07.06.2018r. Fish Food Sp. z o. o. Żeromin 31 1 

13.09.2018r. DHL Exel Supply Chain Poland Sp. z o. o. 64 13 

12.10.2018r. Poczta Polska S.A. 51 3 

29.10.2018r. Komenda Policji 30 - 

Urząd Pracy podejmuje i utrzymuje kontakty z pracodawcami, których siedziby znajdują się 

na terenie działania urzędu oraz z pracodawcami mającymi siedziby poza terenem działania 

urzędu, lecz stale współpracującymi z PUP-em. 

 Prowadzony jest rejestr pracodawców, w którym zawarte są wszystkie dane dotyczące 

podmiotów gospodarczych zgłaszających w PUP oferty pracy. 

Liczbę zgłoszonych ofert, wydanych skierowań oraz liczbę zatrudnionych w wyniku 

skierowań w okresie od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. przedstawia poniższa tabela: 

Okres 1.01.2018  – 

31.12.2018 

Ilość zgłoszonych ofert 

pracy 

Liczba wydanych 

skierowań 
Ilość zatrudnionych osób 

styczeń 77 11 7 

luty 101 12 4 

marzec 93 18 13 

kwiecień 88 42 19 

maj 95 40 21 

czerwiec 75 33 13 

lipiec 77 34 23 

sierpień 74 53 5 

wrzesień 66 78 16 

październik 88 57 16 

listopad 81 17 10 

grudzień 79 22 14 

ogółem 994 417 161 

 

Porównując analogiczny okres 2017 roku, zauważyć należy, iż liczba ofert pracy, 

wydanych skierowań oraz liczba zatrudnionych osób utrzymuje się na podobnym poziomie. 
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Działanie 2: Promowanie mobilności zawodowej wśród bezrobotnych 

Zadanie 1:   Rozpowszechnienie sieci EURES ułatwiającej swobodny przepływ pracowników  

                     i wspierającej mobilności na rynku pracy. 

EURES jest siecią współpracy publicznych służb zatrudnienia i ich partnerów na rynku 

pracy, wspierającą mobilność w dziedzinie zatrudnienia na poziomie międzynarodowym,  

w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli w krajach Unii Europejskiej  

oraz Norwegii, Islandii, Księstwie Lichtensteinu, a także w Szwajcarii. Sieć EURES tworzą  

w praktyce przedstawiciele ministerstw właściwych ds. pracy, centralnych, a także 

regionalnych i lokalnych urzędów pracy oraz związków zawodowych i organizacji 

pracodawców. 

Działania w ramach Zadania 1 mają na celu udoskonalenie przepływu informacji  

o możliwościach i warunkach podejmowania pracy na rynkach europejskich. 

 

Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód w 2018 r. w ramach europejskich służb zatrudnienia 

EURES dysponował 559 ofertami pracy. 

Priorytet 4: Doskonalenie usług świadczonych przez instytucje rynku pracy 

Działanie 1: Rozwój poradnictwa i informacji zawodowej 

Zadanie 1: Zapewnienie powszechnego dostępu do usług pośrednictwa pracy, doradztwa   

zawodowego i informacji zawodowej 

Zadanie 2: Organizacja Giełd i Targów Pracy 

W ramach świadczonych przez doradców zawodowych usług, osoby mogą uzyskać 

informacje o rynku pracy, wymaganiach pracodawców, prawach i obowiązkach osób 

bezrobotnych oraz poradę, między innymi nt. tworzenia dokumentów aplikacyjnych – CV, 

listu motywacyjnego, oferty własnej, wskazówki dotyczące przygotowania się do rozmowy 

kwalifikacyjnej z potencjalnym pracodawcą. Mogą skorzystać także z badania predyspozycji 

zawodowych oraz porady dotyczącej wyboru właściwego szkolenia zawodowego  

lub stanowiska pracy. 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2018r. udzielonych zostało 1.514 porad 

indywidualnych. Większość osób objętych poradnictwem zawodowym skorzystała z usług 

doradcy zawodowego więcej niż jeden raz. 
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W celu pozyskania pomocy pracodawców przy zatrudnianiu osób bezrobotnych 

Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód współorganizuje i/lub uczestniczy w Targach 

Pracy. 

W dniach 17 - 18 października 2018 roku Miejska Arena Kultury i Sportu  

we współpracy z Urzędem Miasta Łodzi, Urzędem Marszałkowskim Województwa 

Łódzkiego oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Łodzi zorganizowała III edycję Łódzkich 

Regionalnych Targów Pracy i Rozwoju Osobistego, w których nasz Urząd brał udział. 

Działanie 2: Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych pracowników służb  

                        zatrudnienia 

Zadanie 1:  Aktualizacja kwalifikacji i umiejętności zawodowych pracowników służb  

                        zatrudnienia  

Według stanu na dzień 31 grudnia 2018r. w Powiatowym Urzędzie Pracy Łódź – 

Wschód zatrudnionych było 48 osób (44,55 etatu). 

 Na obsługę zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód  

w 2018r. wydatkowano 2.311.967,83 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

2.041.462,21 zł, co stanowi 88,30% wydatków ogółem. 

18.  W zakresie ochrony praw konsumenta 

Zgodnie z zapisem art. 4 ust. 1 pkt. 18 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2019r. poz. 511) do zadań powiatu należy ochrona praw konsumenta. 

Zadania z zakresu ochrony praw konsumenta są realizowane przez samorząd powiatowy jako 

zadania własne. Zadanie to realizuje Powiatowy Rzecznik Konsumentów, działający  

na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji  

i konsumentów (Dz. U. z 2019r. poz. 369). 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów zgodnie z zapisami art. 43 ust. 1 ustawy, w terminie 

do 31 marca każdego roku przedkłada Staroście roczne sprawozdanie ze swojej działalności  

w roku poprzednim. Zadania Rzecznika oraz formę ich realizacji określają przede wszystkim 

przepisy art. 37-43 ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów. 

Do zadań Rzecznika w szczególności należy: 

 zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie 

ochrony interesów konsumentów, 
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 składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego  

w zakresie ochrony interesów konsumentów, 

 występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów, 

 współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu, organami Inspekcji 

Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi, 

 wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub w przepisach odrębnych. 

Problematyka spraw, z którymi w 2018 roku zgłaszali się konsumenci była bardzo 

różnorodna, podobnie jak w latach ubiegłych. 

Działalność rzecznika konsumentów koncentruje się przede wszystkim na udzielaniu 

pomocy prawnej mieszkańcom powiatu, tj. bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej.  

W 2018 roku. Powiatowy Rzecznik Konsumentów udzielił konsumentom ogółem 1135 porad 

prawnych dotyczących obowiązujących przepisów prawa, w zakresie zawieranych umów  

z przedsiębiorcami.  

Rzecznik Konsumentów w ramach swoich uprawnień występuje do przedsiębiorców  

w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów. W 2018 roku Powiatowy Rzecznik 

Konsumentów Powiatu Łódzkiego Wschodniego podjął 82 interwencje u przedsiębiorców,  

w tym dotyczących: 

 usług – 24 interwencje, 

 umów sprzedaży – 58 interwencji. 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów współpracuje z Urzędem Ochrony Konkurencji  

i Konsumentów, Państwową Inspekcją Handlową, Stowarzyszeniem Konsumentów Polskich, 

Stowarzyszeniem Rzeczników Konsumentów, Komisją Nadzoru Finansowego, Urzędem 

Regulacji Energetyki itp. 

W ramach współdziałania Powiatowy Rzecznik Konsumentów Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego w 2018 roku Rzecznik powiadomił UOKiK o skargach konsumentów 

dotyczących pojawiających się na stronach internetowych między innymi Wirtualnej 

Polski.pl, Gazeta.pl, Onet.pl całego szeregu reklam, oferujących do sprzedaży „cudowne 

uzdrawiające specyfiki”.  

W przypadku gdy nie dochodzi do polubownego załatwienia sporu pomiędzy stronami, 

konsumentowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. 
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Powiatowy Rzecznik Konsumentów w 2018 roku przygotował  na wniosek konsumentów: 

 2 pozwy dotyczące odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa, 

 2 pozwy dotyczące roszczeń z tytułu rękojmi, 

 1 pozew dotyczący roszczeń z tytułu gwarancji, 

 1 sprzeciw od nakazu zapłaty dotyczący roszczeń wynikających z umowy przewozu, 

 3 wnioski o zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym. 

W 2018 roku, podobnie jak i w latach poprzednich prowadzono działania o charakterze 

edukacyjno – informacyjnym. Rzecznik przekazywał konsumentom materiały edukacyjno – 

informacyjne przygotowane przez UOKiK, KNF, UKE. W 2018 roku rozdysponował również 

materiały dotyczące prowadzonej systematycznie od kilku lat kampanii edukacyjnej  

„Nie daj się nabrać. Sprawdź zanim Podpiszesz” oraz „Jak radzić sobie z windykatorem  

i komornikiem”.  

W 2018 roku Powiatowy Rzecznik Konsumentów przeprowadził szkolenia w zakresie 

propagowania wiedzy konsumenckiej w I LO im. H. Sienkiewicza w Koluszkach. 

19. W zakresie utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności 

publicznej oraz obiektów administracyjnych 

Powiat Łódzki Wschodni oprócz nieruchomości gruntowych w pasach dróg  

jest właścicielem nieruchomości zabudowanych, na terenie których funkcjonują jednostki 

organizacyjne Powiatu. Prawo własności Powiatu ujawnione zostało w księgach wieczystych. 

Nieruchomości te zostały przekazane jednostkom w tzw. trwały zarząd (decyzje o trwałym 

zarządzie). Dotyczy to jednostek takich jak:  

1) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Koluszkach – powierzchnia gruntu  

0,4921 ha o wartości 200.000,00 zł, wartość budynku 1.608.001,20 zł, opłata za trwały 

zarząd w 2018 roku wynosiła 12.960,00 zł; 

2) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach – powierzchnia gruntu  

2,1291 ha, wartość budynków 3.838.348,11 zł. Zgodnie z art. 84 ust. 3 pkt. 2 ustawy  

o gospodarce nieruchomościami w 100% jednostka jest zwolniona z opłaty za trwały 

zarząd; 

3) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach – powierzchnia gruntu  

1,8866 ha, wartość budynków 6.722.657,45 zł. Zgodnie z art. z art. 84 ust. 3 pkt. 2  
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ustawy o gospodarce nieruchomościami w 100% jednostka jest zwolniona z opłaty  

za trwały zarząd; 

4) I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach – nieruchomość, 

na terenie której funkcjonuje I LO jest współwłasnością Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego i Gminy Koluszki. Udział Powiatu w prawie własności wynosi 

5754/16633. Powierzchnia udziału w gruncie 1,5859 ha o wartości 370.000,00 zł, 

wartość udziału w budynku 1.220.671,99 zł. Zgodnie z art. z art. 84 ust. 3 pkt. 2  ustawy 

o gospodarce nieruchomościami w 100% jednostka jest zwolniona z opłaty za trwały 

zarząd; 

5) Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach – powierzchnia gruntu 6,9500 ha o wartości 

93.000,00 zł, wartość budynków 2.902.932,61 zł. Opłata za trwały zarząd w 2018 roku 

wynosiła 2.812,50 zł; 

6) Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze – powierzchnia gruntu 3,5377 ha  

o wartości 1.606.241,00 zł, wartość budynków 14.673.239,32 zł.  Opłata za trwały 

zarząd w 2018 roku wynosiła 19.670,53 zł; 

7) Starostwo Powiatowe w Łodzi – nieruchomość na terenie której funkcjonuje Starostwo 

jest współwłasnością Powiatu Łódzkiego Wschodniego i Samorządu Województwa 

Łódzkiego. Powiat posiada udziały w prawie własności przedmiotowej nieruchomości 

w wysokości 304/1000. Powierzchnia udziału Powiatu w gruncie wynosi 0,0477 ha  

o wartości 96.160,00 zł, wartość udziału w budynku wynosi 1.676.506,75 zł. 

W wymienionych nieruchomościach funkcjonują jednostki organizacyjne powiatu. Zbędne 

części są wynajmowane np. w: 

1) Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach – w 2018 roku uzyskano 

przychód z najmu lokali użytkowych w wysokości 194.388,85 zł; 

2) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach – w 2018 roku uzyskano 

przychód z najmu lokali mieszkalnych w wysokości 11.530,68 zł; 

3) Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach – w 2018 roku uzyskano przychód z najmu 

lokali mieszkalnych w wysokości 4.917,48 zł; 

4) Starostwie Powiatowym w Łodzi – w 2018 roku uzyskano przychód w postaci 

pożytków z nieruchomości wspólnej w wysokości 45.041,65 zł; 

5) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach – w 2018 roku przychód  

z najmu i dzierżawy wyniósł 3.018,68 zł. 
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Łącznie w 2018 roku przychody Powiatu z tytułu umów najmu, dzierżawy i pożytki  

z nieruchomości wyniosły 258.897,34 zł. Dla porównania w 2017 roku przychody te 

wynosiły 258.191,18 zł. 

20.  W zakresie obronności 

Umacnianie obronności Rzeczypospolitej Polskiej, przygotowanie ludności i mienia 

narodowego na wypadek wojny oraz wykonywanie innych zadań w ramach powszechnego 

obowiązku obrony należy do wszystkich organów władzy i administracji rządowej  

oraz innych organów i instytucji państwowych, organów samorządu terytorialnego, 

przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych, organizacji społecznych, a także  

do każdego obywatela. 

Na podstawie Wytycznych Wojewody Łódzkiego z dnia 22 stycznia 2018 roku 

dotyczących zasad przygotowań ochrony zdrowia do działań w 2018 roku w przypadku 

wystąpienia sytuacji kryzysowych, stanów nadzwyczajnych, zagrożenia bezpieczeństwa 

państwa i w czasie wojny oraz Wytycznych Wojewody Łódzkiego z dnia 18 stycznia 2018 r. 

do działalności w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych w województwie 

łódzkim w 2018r. wykonano: 

 opracowanie i uzgodnienie planu szkolenia obronnego na 2018 roku, 

 aktualizację Planu Operacyjnego Funkcjonowania Powiatu, 

 doskonalenie umiejętności zespołów kierowania oraz składów osobowych Stałych 

Dyżurów Starosty oraz wójtów/burmistrzów podczas treningu praktycznego  

w powiecie, 

 bieżące aktualizowanie dokumentacji na potrzeby Stałego Dyżuru, 

 aktualizację planu warunkującego przemieszczenie do Zapasowego Miejsca Pracy, 

 utrzymywanie Punktu Kontaktowego HNS oraz aktualizowanie bazy danych  

na potrzeby realizacji zadań wynikających z obowiązków państwa – gospodarza (HNS), 

 ciągłe doskonalenie współpracy cywilno – wojskowej w ramach realizacji 

przedsięwzięć obronnych związanych z prowadzeniem Akcji Kurierskiej, 

 aktualizację obowiązujących załączników do Planu przygotowań podmiotów 

leczniczych na potrzeby obronne, 

 opracowanie i przesłanie do ŁUW w Łodzi danych dotyczących Kwestionariusza 

Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych za rok 2017, 
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 bieżącą aktualizację planu akcji kurierskiej oraz wymianę informacji z WKU w Łodzi 

na temat założeń organizacyjnych do przebiegu Akcji Kurierskiej w roku 

sprawozdawczym, 

 aktualizowanie Planu świadczeń osobistych przewidzianych w razie ogłoszenia 

mobilizacji i w czasie wojny, 

 przeprowadzenie kontroli wykonywania zadań obronnych w Powiatowym Urzędzie 

Pracy Łódź – Wschód. 

Zgodnie z wytycznymi Wojewody Łódzkiego z dnia 25 stycznia 2018 roku do 

szkolenia obronnego na 2018 rok oraz zawartym w wytycznych harmonogramem 

praktycznego rozwijania akcji kurierskiej w latach 2017 – 2022, w dniu 16 maja 2018 roku 

przeprowadzono szkolenie – trening akcji kurierskiej w powiecie łódzkim wschodnim. 

Głównym celem treningu było doskonalenie działań kierujących akcją kurierską oraz 

zespołów zadaniowych w Starostwie Powiatowym w Łodzi oraz urzędach miast/gmin 

powiatu łódzkiego wschodniego w zakresie realizacji zadań akcji kurierskiej administracji 

publicznej. Ponadto przeprowadzenie treningu przyczyniło się do doskonalenia 

współdziałania pomiędzy zespołami kierowania akcją kurierską a administracją wojskową. 

Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony 

Rzeczypospolitej Polskiej Starosta odpowiedzialny jest za przeprowadzenie kwalifikacji 

wojskowej na terenie powiatu. Kwalifikacja wojskowa na obszarze działania Powiatowej 

Komisji Lekarskiej w Łodzi trwała od 12 lutego 2018 roku do 01 marca 2018 roku,  

t. j. zgodnie z zatwierdzonym wojewódzkim planem kwalifikacji wojskowej. Kwalifikacja 

wojskowa odbywała się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi.  

Do kwalifikacji wojskowej stanęli mężczyźni urodzeni w 1999 r. (rocznik podstawowy) 

oraz urodzeni w latach 1994 – 1998 (roczniki starsze) z terenu miast i gmin Powiatu 

Łódzkiego Wschodniego (Gminy Andrespol, Brójce, Nowosolna, Gminy Miejskiej Rzgów, 

Miasta i Gminy Koluszki oraz Miasta i Gminy Tuszyn). 

Lista osób z rocznika podstawowego wezwanych do stawienia się dla celów kwalifikacji 

wojskowej zawierała 329 pozycji. Przed Powiatową Komisją Lekarską stanęło 318 mężczyzn 

i 10 kobiet. 

Listy osób z rocznika starszego wezwanych do stawienia się dla celów kwalifikacji 

wojskowej zawierała 48 pozycji. Przed Powiatową Komisją Lekarską stanęło 14 mężczyzn.  

Kwalifikacja wojskowa w 2018 roku została przeprowadzona sprawnie i bez zakłóceń. 
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21.  W zakresie promocji Powiatu 

Głównym celem działań promocyjnych jest kreowanie pozytywnego, przyjaznego 

 dla lokalnej społeczności, wizerunku Powiatu poprzez podejmowanie działań promocyjnych 

wspólnie z gminami z terenu Powiatu. 

Powiat Łódzki Wschodni, począwszy od 2008 roku, we współpracy z gminami, 

jednostkami organizacyjnymi Powiatu i gmin z terenu Powiatu, organizuje obchody Święta 

Powiatu Łódzkiego Wschodniego, których celem jest promocja Powiatu poprzez prezentację, 

wspieranie i ochronę wszelkich przejawów działalności lokalnej wspólnoty samorządowej 

tworzącej Powiat Łódzki Wschodni, w szczególności jej lokalnego i narodowego dziedzictwa, 

kultywowania tradycji oraz upowszechniania i rozwijania kultury, wiedzy, osiągnięć i innych 

wartości duchowych i materialnych cenionych przez lokalną społeczność. Wydarzenie  

to odbywa się co roku w jednej z gmin należącej do Powiatu. Ma to na celu pogłębianie 

współpracy pomiędzy poszczególnymi gminami i Powiatem. W ramach Święta odbywają się 

również różnego rodzaju imprezy, konkursy oraz wydarzenia o charakterze kulturalnym  

i sportowym. 

Główne obchody XI Święta Powiatu Łódzkiego Wschodniego odbyły się  

21 kwietnia 2018 roku w Tuszynie. W Parafii Świętego Krzysztofa w Tuszynie Lesie 

odprawiona została Msza Święta w intencji mieszkańców Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 

którego patronem jest Święty Wojciech. Dalsza część obchodów Święta odbywała się  

w Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuszynie, gdzie po występie Orkiestry Dętej z Tuszyna, 

rozpoczęła się ,,Biesiada Powiatowa”. Przybyłych gości powitali gospodarze: Starosta Łódzki 

 Wschodni Andrzej Opala i Burmistrz Miasta Tuszyna Witold Małecki. Po oficjalnym 

powitaniu gości, biesiadę uświetniły występy artystyczne Zespołu Pieśni i Tańca Rzgowianie, 

Zespół Śpiewaczy „Bukowianki”, Zespół Muzyczny Sektor, soliści z Miejskiego Ośrodka 

Kultury w Tuszynie oraz Orkiestra Dęta OSP Tuszyn. Goście mieli okazję skosztować 

regionalnych przysmaków przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich z sześciu gmin 

naszego Powiatu oraz podziwiać prace plastyczne nagrodzone w ramach konkursu 

„Tajemnicze miejsca Powiatu Łódzkiego Wschodniego”, zorganizowanego w ramach XI 

Święta Powiatu przez Miejski Ośrodek Kultury w Tuszynie. 

Partnerem Regionalnym XI Święta Powiatu było Województwo Łódzkie. Powiat 

zawarł umowy na wykonanie usług promocyjnych z firmami: PPHU Afix J. Lesiak J. Pabich 

sp.j., Lesiak sp.j., ES BANK Spółdzielczy oraz Produkty Naturalne U.W. Berezińscy sp.j. 
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Imprezy zorganizowane w ramach obchodów XI Święta Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego w 2018 roku to: 

 Konkurs historyczny „Bohaterowie drogi do wolności” (20 kwietnia 2018 r.), 

 Konkurs historyczno-literacki „Droga do wolności” (20 kwietnia 2018 r.), 

 Konkurs „Mistrz Ortografii Powiatu Łódzkiego Wschodniego (23 kwietnia 2018 r.), 

 X Powiatowy Konkurs Zespołów Teatralnych „Złota Maska 2018”  

(24-25 kwietnia 2018 r.), 

 XXI Przegląd Artystycznego Ruchu Seniora 2018 (28 maja 2018 r.). 

Ponadto, w ramach XI Święta Powiatu zakupiono nagrody dla uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni. Uczniowie osiągający 

bardzo dobre wyniki w nauce, biorący udział w olimpiadach na poziomie wojewódzkim 

i krajowym, a także zaangażowani w działalność pozaszkolną (np. wolontariat), otrzymali 

nagrody podczas Biesiady Powiatowej. 

Pozostałe działania promocyjne prowadzone przez Powiat Łódzki Wschodni w 2018 roku to: 

1) Powiatowe Łowy na Lisy (27 stycznia – 3 lutego 2018 r.), 

2) Impreza integracyjna „Zaczarowany Świat” (8 lutego 2018 r.), 

3) Turniej Gier Komputerowych, 

4)  Obchody Światowego i Europejskiego Dnia Inwalidy i Emeryta (28 kwietnia 2018 r.), 

5) Obchody Dnia Matki (24 maja 2018 r.), 

6) VIII Pieszy Rajd „Mitomania” (8-9 czerwca 2018 r.), 

7) Powitanie Lata 2018 (10 czerwca 2018 r.), 

8) Festyn Rodzinny w Koluszkach połączony z Marszem dla Życia i Rodziny  

(17 czerwca 2018 r.), 

9) VII Koluszkowski Zlot Motocyklowy (19 maja 2018 r.), 

10) XVIII Wojewódzkie Dni Pszczelarza (19 sierpnia 2018 r.), 

11) Mixer Regionalny Łódzkie 2018 (8 września 2018 r.), 

12) XXIII Koluszkowski Przegląd Piosenki 2018 (6 listopada 2018 r.), 

13) VI Niepodległościowy Marsz Nordic Walking w Justynowie (11 listopada 2018 r.), 

14) III Łódzka Międzynarodowa Konferencja Pszczelarska (16-18 listopada 2018 r.), 

15) XIII Wieczór Gór i Przygody (14 grudnia 2018 r.). 

Głównym celem działań promocyjnych jest umacnianie tożsamości mieszkańców 

Powiatu poprzez integrowanie lokalnej społeczności osiągane dzięki wspólnym 
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przedsięwzięciom w dziedzinie kultury, sportu i rekreacji. Powiat Łódzki Wschodni 

przykładając duże znaczenie do umacniania tożsamości mieszkańców Powiatu prowadził 

realizowaną przez wydziały Starostwa Powiatowego w Łodzi i swoje jednostki organizacyjne 

współpracę z Gminami, stowarzyszeniami i innymi organizacjami z terenu powiatu 

działającymi w dziedzinie kultury, turystyki, rekreacji i sportu.  

W 2018 roku Wydział Polityki Społecznej i Promocji Powiatu realizował inicjatywę 

Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego dotyczącą współorganizacji z gminą Koluszki 

obchodów Dożynek Powiatowo – Gminnych. Odbyły się one 16 września 2018 r.  

w Koluszkach. Obchody dożynkowe zainaugurowała uroczysta Msza Święta w kościele  

pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Koluszkach. Po mszy orszak dożynkowy wyruszył  

do Amfiteatru w Parku Miejskim. Gospodarzami Dożynek byli Starosta Łódzki Wschodni 

Andrzej Opala i Burmistrz Koluszek Waldemar Chałat. Starosta oraz Burmistrz otrzymali  

od Starostów Dożynek okazałe chleby dożynkowe. Na uroczystości obecni byli również 

członkowie Zarządu Powiatu z Wicestarostą, Radni Rady Powiatu, a także Radni Rady 

Miejskiej w Koluszkach. Po części oficjalnej Starostowie dożynek wręczyli dożynkowe 

chleby i dzbany miodu Staroście, Wicestaroście i Przewodniczącemu Rady Powiatu  

oraz Władzom Gminy. Władze Powiatu otrzymały pięknie zdobione dożynkowe chleby  

od delegacji sześciu gmin z naszego Powiatu. Następnie wystąpiły zespoły artystyczne: 

Zygmuntowianie, Zorza, Przygoda, Złota Jesień i Gałkowianie, a także Orkiestra  

OSP Koluszki. Gwiazdami wieczoru były zespoły Czadoman i Boys. 

Pozostałe działania w części promocyjnej prowadzone przez Powiat Łódzki Wschodni  

w 2018 roku to: 

1) XI Turniej Tenisa Stołowego – Memoriał Ignacego Zbigniewa Pietrusewicza  

(24 marca 2018 r.), 

2) VIII Mistrzostwa w Wyciskaniu Sztangi (13 kwietnia 2018 r.), 

3) Impreza Sportowo – Rekreacyjna dla mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego  

na Krytej Pływalni „Oceanik” w Tuszynie (22 kwietnia 2018 r.), 

4) Bieg X Dycha Justynów – Janówka (28 kwietnia 2018 r.), 

5) Indywidualne Zawody Sportowo – Pożarnicze dla dzieci i młodzieży  

(3 czerwca 2018 r.), 

6) Mistrzostwa Powiatu Łódzkiego Wschodniego w plażowej piłce siatkowej kobiet 

i mężczyzn (23 czerwca 2018 r.), 
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7) Jesienny rajd pieszy dla mieszkańców Powiatu Łódzkiego Wschodniego pn. „Rajd 

Pieczonego Ziemniaka” (27 października 2018 r.), 

8) Otwarte Mistrzostwa Powiatu Łódzkiego Wschodniego w halowej piłce siatkowej 

kobiet i mężczyzn (8 grudnia 2018 r.). 

W 2018 roku Powiat był współorganizatorem konkursów i turniejów w zakresie 

bezpieczeństwa, były to: 

1) Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”  

(23 marca 2018 r.), 

2) Powiatowe eliminacje XLI Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu 

Drogowym (25 kwietnia 2018 r.), 

3) IV Powiatowy Konkurs Edukacji dla Bezpieczeństwa – pierwsza pomoc  

(24 maja 2018 r.). 

Ponadto, w ramach działu Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa 

Powiat Łódzki Wschodni prowadził kampanię promującą ochronę przeciwpożarową, zakupił 

czujniki czadu, które zostały przekazane Powiatowej Komendzie Państwowej Straży Pożarnej 

powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach oraz zakupił materiały odblaskowe 

w celu podnoszenia poziomu bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu. Zakupione 

materiały, przy współpracy z Komendą Powiatową Policji powiatu łódzkiego wschodniego, 

były nieodpłatnie dystrybuowane wśród mieszkańców Powiatu. 

22. W zakresie współpracy i działalności na rzecz organizacji   

pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy  

z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 poz. 450) 

Powiat Łódzki Wschodni w 2018 roku realizował przyjęty Uchwałą Nr XLIII/515/2017 

Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 28 listopada 2017 r. Program współpracy  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w którym 

zostały określone kierunki i formy współpracy z w/w organizacjami. 

Zawarte w Programie zadania publiczne realizowane były w 2018 r. poprzez: 

1) kontynuację realizacji zadania pn. „Organizacja całodobowej opieki nad osobami  

w podeszłym wieku oraz osobami przewlekle somatycznie chorymi w formie domu 
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pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym” przez Stowarzyszenie Serc Jezusa  

i Maryi w Koluszkach, zgodnie z zawartą umową z dnia 08 stycznia 2014 r., 

2) dofinansowanie ze środków samorządu powiatowego kosztów działalności Warsztatu 

Terapii Zajęciowej w Koluszkach w wysokości co najmniej 10% tych kosztów, 

3) wspólne z organizacjami rozpoznawanie potrzeb społeczności lokalnej i wspólne 

planowanie działań służących zaspokajaniu tych potrzeb, 

4) organizowanie imprez m. in. sportowych i kulturalno – promocyjnych dotyczących 

Powiatu, 

5) aktualizowanie witryny internetowej Powiatu w zakładce dotyczącej organizacji 

pozarządowych, 

6) sprawowanie patronatu przez organy Powiatu nad konkursami, zawodami, wystawami, 

festiwalami i innymi przedsięwzięciami związanymi z realizacją zadań, o których mowa 

w Rozdziale VI niniejszego programu (w tym m. in. pomoc w ich organizacji  

i fundowanie nagród), 

7) współorganizowanie z organizacjami różnych przedsięwzięć zmierzających  

do realizacji zadań, określonych w Rozdziale VI Programu. 

 

W realizacji Programu w 2018 roku uczestniczyły: 

1) Komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Łodzi 

 Wydział Polityki Społecznej i Promocji Powiatu 

2) Jednostki organizacyjne Powiatu oraz służby, inspekcje i straże: 

 I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Koluszkach, 

 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach, 

 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach, 

 Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach, 

 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Koluszkach, 

 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego  

z siedzibą w Koluszkach, 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 

 Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Łodzi, 

 Komenda Powiatowa Policji powiatu łódzkiego wschodniego. 
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Beneficjentami byli mieszkańcy powiatu łódzkiego wschodniego w tym dzieci, młodzież, 

seniorzy i osoby niepełnosprawne. 

 Wspólnie z 52 organizacjami pozarządowymi zrealizowano 56 projektów, które były 

spójne z Programem w zakresie formy prowadzenia wspólnych przedsięwzięć mających  

na celu realizację zadań z obszarów, takich jak: 

 Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, 

 Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 

 Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, osób w wieku emerytalnym, 

 Ochrona i promocja zdrowia, 

 Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, 

 Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym ich wypoczynku, 

 Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, 

 Ratownictwo i ochrona ludności. 

W roku 2018 zrealizowano wszystkie, uwzględnione w Programie zadania priorytetowe 

przez co uznać zatem należy pozytywną ocenę Programu współpracy Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.  

3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie przyjętego Uchwałą Nr XLIII/515/2017 Rady Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego z dnia 28 listopada 2017r., o czym świadczy fakt osiągnięcia celu głównego 

wraz z celami szczegółowymi wskazanymi w Programie. 

Rada Powiatu Łódzkiego Wschodniego na sesji w dniu 16 kwietnia 2019 r. przyjęła  

bez uwag sprawozdanie z realizacji Programu. 

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych merytorycznie zajmuje się współpracą  

z organizacjami pozarządowymi. Oprócz współpracy WEiSS prowadzi w imieniu Starosty 

nadzór nad Stowarzyszeniami na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego, w roku 2018 

funkcjonowało: 

 70 Stowarzyszeń zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym, 

 9 Stowarzyszeń zwykłych zarejestrowanych w Rejestrze Starosty Łódzkiego 

Wschodniego, 

 16 Klubów zarejestrowanych w Rejestrze Klubów Sportowych, który prowadzi Starosta 

Łódzki Wschodni, 

 47 Ochotniczych Straży Pożarnych, 
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 12 Fundacji, 

 16 Uczniowskich Klubów Sportowych wpisanych do Ewidencji Uczniowskich Klubów 

Sportowych, prowadzonej przez Starostę Łódzkiego Wschodniego. 

23.  W zakresie telekomunikacji 

Powiat Łódzki Wschodni jako jednostka samorządu terytorialnego nie posiada węzłów, 

elementów infrastruktury telekomunikacyjnej, zapewniających łączenie kabli 

telekomunikacyjnych, linii bezprzewodowych, punktów styku, budynków czy budowli,  

w których występuje zakończenie sieci, budynków, umożliwiających kolokację. Ponadto 

Powiat Łódzki Wschodni nie świadczy usług w budynkach, objętych zasięgiem sieci 

telekomunikacyjnej. 

Zgodnie z obowiązującym prawem każda jednostka samorządu terytorialnego  

jest zobowiązana do inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych i przekazania 

informacji rocznej do Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) w terminie do 30 marca 

następnego roku. 

Ponadto Powiat Łódzki Wschodni sporządza sprawozdanie SSI-03 do Głównego 

Urzędu Statystycznego. Sprawozdanie dotyczy wykorzystania technologii informacyjno –

komunikacyjnych w jednostkach administracji publicznej. 

24. Inne 

Ponadto Powiat Łódzki Wschodni otrzymuje dotację celową z Budżetu Państwa  

na realizację zadania zleconego, a mianowicie na nieodpłatną pomoc prawną.  

Celem ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym 

poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej jest zagwarantowanie dostępu  

do podstawowych usług prawnych grupie osób, które z uwagi na swój status materialny  

lub sytuację życiową nie mają możliwości uzyskania profesjonalnej pomocy prawnej. Ustawa 

ta stworzyła mechanizmy umożliwiające osobom fizycznym dostęp do uzyskania na etapie 

przedsądowym nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej w punktach nieodpłatnej pomocy 

prowadzonych przez powiaty, w których porad prawnych udzielali w 2018 roku adwokaci, 

radcy prawni. 
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W 2018 roku w powiecie łódzkim wschodnim funkcjonowały trzy punkty nieodpłatnej 

pomocy prawnej zlokalizowane w 5 gminach, które działały przez 4 godziny dziennie  

od poniedziałku do piątku.  

Punkty zostały zlokalizowane w taki sposób, aby umożliwić wygodny dostęp  

do nieodpłatnej pomocy prawnej wszystkim mieszkańcom powiatu. Osoby korzystające  

z pomocy mogły się udać do dowolnego punktu i nie były zobowiązane do zachowania zasad 

rejonizacji. 

Lokalizacja punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 r. była następująca: 

1) Punkt nr 1 posiadał dwie lokalizacje: 

a) punkt na terenie gminy Andrespol, zlokalizowany w budynku Gminnego Ośrodka 

Kultury w Wiśniowej Górze, 95-020 Wiśniowa Góra, ul. Tuszyńska 64, działający 

przez 2 dni, 

b) punkt na terenie gminy Rzgów, w budynku Urzędu Miejskiego w Rzgowie, 

95-030 Rzgów, Plac 500-lecia 22, działający przez 3 dni w tygodniu; 

2) Punkt nr 2 - na terenie gminy Koluszki, zlokalizowany w budynku Urzędu Miejskiego  

w Koluszkach, 95-040 Koluszki, ul. 11-go Listopada 65, działający przez 5 dni  

w tygodniu; 

3) Punkt nr 3 posiadał dwie lokalizacje:  

a) punkt na terenie gminy Tuszyn, zlokalizowany w budynku Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Tuszynie, 95-080 Tuszyn, Plac Władysława Stanisława 

Reymonta 1, działający przez 4 dni, 

b) punkt na terenie gminy Nowosolna, zlokalizowany w budynku Gminno-Parkowego 

Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie, 92-701 Plichtów, Plichtów 21, działający 

przez 1 dzień w tygodniu. 

W 2018 roku w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowanych na terenie 

powiatu łódzkiego wschodniego pomocy prawnej udzielali radcy prawni lub adwokaci 

wyznaczeni odpowiednio przez Okręgową Radę Adwokacka oraz Radę Okręgowej Izby 

Radców Prawnych w Łodzi. 
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Liczba porad prawnych na przestrzeni ostatnich lat w powiecie łódzkim wschodnim 

kształtowała się następująco: 

Rok 2016 2017 2018 

Liczba porad 

ogółem 
377 464 545 

 

Analiza porad z trzech ostatnich lat wg dziedziny prawa wykazała, że najwięcej 

mieszkańców skorzystało z porad w zakresie prawa cywilnego, w tym prawa spadkowego czy 

też rzeczowego. 

 

Zakres świadczonej pomocy, wskazany w ustawie dotyczył najczęściej poinformowania 

osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących uprawnieniach  

lub o jej obowiązkach. 

W celu upowszechnienia wiedzy o działalności systemu nieodpłatnej pomocy prawnej 

wśród mieszkańców powiatu informacje o systemie zostały zamieszczone na stronach 

Biuletynu Informacji Publicznej i stronach internetowych Powiatu Łódzkiego Wschodniego 

 i Gmin z terenu powiatu łódzkiego wschodniego oraz zostały przekazane do jednostek 

organizacyjnych Powiatu i do gminnych ośrodków pomocy społecznej. 

W 2018 roku Powiat na realizację przedmiotowego zadania otrzymał z budżetu państwa 

dotację w wysokości 187.812,00 zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2018r. wydatkowano 

187.254,12 zł, co stanowi 99,70% ustalonego planu. 

Dziedziny prawa, z których udzielono nieodpłatnej pomocy prawnej 2016 2017 2018 

Prawo rodzinne, z wyłączeniem rozwodów, separacji i alimentów 34 25 38 

Sprawy dotyczące rozwodu, separacji lub podziału majątku wspólnego małżonków 21 24 27 

Sprawy dotyczące alimentów 18 40 56 

Sprawy z zakresu prawa pracy 16 12 21 

Sprawy z zakresu prawa cywilnego, z wyłączeniem prawa spadkowego i rzeczowego 109 97 177 

Sprawy z zakresu prawa spadkowego 70 140 84 

Sprawy z zakresu prawa rzeczowego 61 124 56 
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-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Podsumowując, na realizację zadań Powiat ponosił były wydatki. Wszystkie wydatki 

mieściły się w ustalonym planie finansowym na 2018 rok. Wydatki realizowane przez Powiat 

Łódzki Wschodni były i są wydatkami publicznymi. 

Każdy kierownik jednostki sektora finansów publicznych jest odpowiedzialny za całość 

gospodarki finansowej jednostki (art. 53 ustawy o finansach publicznych). Każda jednostka 

jest zobowiązana do dokonywania wydatków zgodnie z przepisami, dotyczącymi 

poszczególnych rodzajów wydatków. 

Wydatki publiczne mogą być dokonywane : 

1) w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: 

a) uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów; 

b) optymalnego doboru metod i środków, służących osiągnięciu założonych celów; 

2) w sposób umożliwiający terminową realizację zadań; 

3) w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 

Ponadto jednostki sektora finansów publicznych zawierają umowy, których 

przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane, na zasadach określonych  

w przepisach o zamówieniach publicznych, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej. 

W 2018 roku do realizacji wydatków w Starostwie Powiatowym w Łodzi zostały 

przeprowadzone 24 postępowania przetargowe na podstawie unormowań prawnych ustawy – 

Prawo zamówień publicznych: 

 w trybie przetargu nieograniczonego w 2018 r. przeprowadzono 20 postępowań; 

 w trybie zamówienia z wolnej ręki – 2 postępowania; 

 w trybie zamówienia na usługi społeczne – 1 postępowanie; 

 w trybie art. 4 pkt. 5c lit. a ustawy – zamówienie dotyczące wytwarzania i dystrybucji 

dokumentów publicznych i ich personalizacji – 1 postępowanie (2.398.380,00 zł). 

Ponadto w 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Łodzi realizowane były wydatki  

na podstawie zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 

kwoty, o której mowa w art. 4 pkt. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych (30.000 euro). 

Wartość tych zamówień wynosiła 1.048.318,68 zł. 
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IV. Współpraca z innymi społecznościami samorządowymi 

Zgodnie z unormowaniami prawnymi zawartymi w art. 65 ustawy z dnia  

5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym w celu wspólnego wykonywania zadań 

publicznych, w tym wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji 

publicznej, powiaty mogą tworzyć związki z innymi powiatami. I tak: 

 Powiat Łódzki Wschodni przystąpił do Związku Powiatów Polskich w 1999 r. 

(Uchwała Nr 37/VII/99 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 15 marca 1999 r. 

Celem działania stowarzyszenia Związku Powiatów Polskich jest m.in.: 

 reprezentowanie powiatów na forum ogólnopaństwowym i międzynarodowym; 

 inicjowanie i opiniowanie projektów aktów prawnych, dotyczących samorządów 

terytorialnych; 

 propagowanie wymiany doświadczeń w zakresie wykonywanych zadań własnych 

powiatów i zadań z zakresu administracji rządowej; 

 inspirowanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw służących społeczno – 

gospodarczemu rozwojowi powiatów; 

 wspólne rozwiązywanie problemów w zakresie poszczególnych dziedzin działalności 

samorządu terytorialnego. 

Składka członkowska Powiatu Łódzkiego Wschodniego w Związku Powiatów Polskich  

w 2018 r. wynosiła 11.347,20 zł. 

 Powiat Łódzki Wschodni należy do Związku Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego 

(Uchwała Nr 88/IX/2007 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 29 maja 2007 r. 

w sprawie przystąpienia Powiatu Łódzkiego Wschodniego do Związku Gmin  

i Powiatów Regionu Łódzkiego). Celem działania stowarzyszenia Związku Gmin  

i Powiatów Regionu Łódzkiego jest przede wszystkim: 

 wspieranie idei samorządu terytorialnego; 

 obrona wspólnych interesów jednostek samorządu terytorialnego; 

 reprezentowanie gmin i powiatów we wspólnych sprawach na forum ogólnopolskim 

i międzynarodowym; 

 wspieranie więzi lokalnych i wymiana doświadczeń pomiędzy jednostkami 

samorządu terytorialnego. 
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Składka członkowska Powiatu Łódzkiego Wschodniego w Związku Gmin  

i Powiatów Regionu Łódzkiego w 2018 r. wynosiła 3.000,00 zł. 

 Powiat Łódzki Wschodni należy do Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny 

(Uchwała Zebrania Założycielskiego nr 1/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r. o powołaniu 

Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny). Celem działania Stowarzyszenia 

Łódzki Obszar Metropolitalny jest: 

 wspieranie rozwoju społeczno – gospodarczego Łódzkiego Obszaru 

Metropolitalnego; 

 kształtowanie wspólnej polityki stowarzyszonych jednostek samorządu 

terytorialnego; 

 zwiększenie wpływu Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego na kształt i sposób 

realizacji działań na jego obszarze, wspieranych w ramach polityki spójności. 

Składka członkowska Powiatu Łódzkiego Wschodniego w Stowarzyszeniu Łódzki 

Obszar Metropolitalny w 2018 r. wynosiła 8.500,00 zł. 

 Powiat Łódzki Wschodni należy do stowarzyszenia Związek Powiatów Województwa 

Łódzkiego (Uchwała Nr XIII/138/2015 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego  

w sprawie utworzenia Związku Powiatów Województwa Łódzkiego i Uchwała  

Nr XIII/139/2015 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego w sprawie przyjęcia statutu 

Związku Powiatów Województwa Łódzkiego). Celem utworzenia stowarzyszenia  

było wspólne, przez 14 powiatów, złożenie wniosku o dofinansowanie projektu  

pn. „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającej świadczenie e-usług  

przez powiaty województwa łódzkiego”. W ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020, w ramach Osi 

priorytetowej VII. Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.1 Technologie 

informacyjno – komunikacyjne, Poddziałanie VII.1.2 Technologie informacyjno – 

komunikacyjne. Bezpośrednim celem realizacji projektu jest zwiększenie dostępności 

oraz poprawa jakości i stopnia wykorzystania usług publicznych świadczonych drogą 

elektroniczną poprzez wdrożenie systemów informacji przestrzennej realizowanych 

przez zrzeszone powiatu. 

Składka członkowska Powiatu Łódzkiego Wschodniego w Związku Powiatów 

Województwa Łódzkiego w 2018 r. wynosiła 14.267,00 zł. 
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V. Podsumowanie realizacji uchwał Rady Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego w 2018 r. 

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. organ stanowiący – Rada Powiatu 

Łódzkiego Wschodniego podjęła 144 uchwały, w tym 94 uchwały zostały podjęte przez Radę 

Powiatu Łódzkiego Wschodniego V kadencji, a 50 uchwał przez Radę Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego VI kadencji. 

Podjęte uchwały w 2018 roku dotyczyły: 

I. budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego i spraw okołobudżetowych  55 uchwał 

w tym: 

 w sprawie zmian budżetu i w budżecie     31 uchwał 

 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu  

Łódzkiego Wschodniego       17 uchwał 

 w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku  

budżetowego        2 uchwały 

 w sprawie przyjęcia informacji za I półrocze    2 uchwały 

 w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 1 uchwała 

 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 

na 2019 r.         1 uchwała 

 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego   1 uchwała 

II. przyjęcia i przyjęcia sprawozdań, informacji i stanowisk   5 uchwał 

III. spraw z zakresu udzielenia/otrzymania pomocy rzeczowej i finansowej 

pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego    10 uchwał 

IV. spraw z zakresu pomocy społecznej i środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych     9 uchwał 

V. spraw z zakresu zadań oświatowych      3 uchwały 

VI. przystąpienia do programów projektów i aplikowanie o środki  8 uchwał 

VII. spraw związanych z wyborami do Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego 

i w Radzie Powiatu Łódzkiego Wschodniego     15 uchwał 

w tym: 

 w sprawie podziału Powiatu Łódzkiego Wschodniego na okręgi 
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wyborcze         1 uchwała 

 w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących 

Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego     3 uchwały 

 w sprawie wyboru Starosty, Wicestarosty i Członków Zarządu 

Powiatu Łódzkiego Wschodniego      3 uchwały 

 w sprawie ustalenia liczby Radnych w Komisjach    2 uchwały 

 w sprawie powołania Komisji      6 uchwał 

VIII. spraw związanych z uchwaleniem statutu lub jego zmian Powiatu 

Łódzkiego Wschodniego i jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego         8 uchwał 

IX. pozostałych spraw        31 uchwał 

w tym: 

 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek    5 uchwał 

 o udzielenie dotacji do PCM w Brzezinach    1 uchwała 

 w sprawie przyjęcia programów      3 uchwały 

 w sprawie powierzenia zadań i zawarcia porozumień   3 uchwały 

 w sprawie rozpatrzenia skargi      1 uchwała 

 w sprawie Społecznej Straży Rybackiej     1 uchwała 

 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty    2 uchwały 

 w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie prac na terenie pasa 

drogowego         1 uchwała 

 w sprawie ustalenia opłat za usunięcie pojazdów i statków  2 uchwały 

 w sprawie ustalenia regulaminu Parku w Lisowicach   1 uchwała 

 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokali użytkowych (PPP) 1 uchwała 

 w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia obywatelskiej 

inicjatywy uchwałodawczej       1 uchwała 

 w sprawie zatwierdzenia planów komisji stałych Rady Powiatu 

Łódzkiego Wschodniego       5 uchwał 

 w sprawie wyznaczenia kandydata/delegata    3 uchwały 

 w sprawie zmian Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego        1 uchwała 

      Ogółem         144 uchwały 
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Struktura podjętych uchwał przez Radę Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2018 roku 

przedstawia się następująco: 

 

 

 

Zgodnie z unormowaniami prawnymi określonymi w art. 78 ustawy z dnia  

5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym podjęte uchwały w obowiązującym 

terminie były przekazywane organom nadzoru, tj. do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego  

w Łodzi, a w sprawach finansowych do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi. 

W 2018 roku żadna uchwała Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego nie została 

uchylona przez organ nadzoru. 

Wśród uchwał podjętych przez Radę Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2018 r.  

są uchwały już zrealizowane (123 uchwały), a także uchwały, które nadal są w realizacji  

(21 uchwał).  

Wykaz uchwał Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego podjętych w 2018 roku  

z określeniem stopnia realizacji znajduje się w załączonej tabeli. 
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L.p. Nr uchwały 

Data 

podjęcia 

uchwały 

Treść 

Powierzenie 

wykonania 

uchwały 

Uwagi 

1.  XLVI/558/2018 18.01.2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty 

Łódzkiego Wschodniego z działalności 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 

Powiecie Łódzkim Wschodnim za 2017 rok 

 

Starosta Wykonana 

2.  XLVI/559/2018 18.01.2018 r. w sprawie zatwierdzenia zasad realizacji 

zadań finansowanych ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego w 2018 roku 

 

Zarząd Powiatu Wykonana 

3.  XLVI/560/2018 18.01.2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

gminie Andrespol na realizację zadania 

inwestycyjnego pn. „Modernizacja ul. 

Słowiańskiej w Bedoniu Wsi, gm. 

Andrespol” w 2018 r. 

 

Zarząd Powiatu Wykonana 

 

Zmieniona 

Uchwałą 

Nr LVI/632/2018 

4.  XLVI/561/2018 18.01.2018 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego na lata 2018 – 2023 

 

Zarząd Powiatu Wykonana 

5.  XLVI/562/2018 18.01.2018 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu 

Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok 

 

Zarząd Powiatu Wykonana 

 

Ogłoszona 

Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego z 2018 

r. poz. 831 

6.  XLVI/563/2018 18.01.2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu 

Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok 

 

Zarząd Powiatu Wykonana 

 

Ogłoszona 

Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego z 2018 

r. poz. 832 

7.  XLVI/564/2018 18.01.2018 r. w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego 

zagrożenia wystąpienia Afrykańskiego 

Pomoru Świń (ASF) 

 

Zarząd Powiatu Wykonana 

8.  XLVII/565/2018 13.02.2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z 

wysokości średnich wynagrodzeń 

osiągniętych w 2017 roku przez nauczycieli 

na poszczególnych stopniach awansu 

zawodowego zatrudnionych w szkołach i 

placówkach prowadzonych przez Powiat 

Łódzki Wschodni 

 

- Wykonana 

9.  XLVII/566/2018 13.02.2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej 

Gminie Brójce 

 

Zarząd Powiatu Wykonana 

10.  XLVII/567/2018 13.02.2018 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego na lata 2018 – 2023 

 

Zarząd Powiatu Wykonana 
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L.p. Nr uchwały 

Data 

podjęcia 

uchwały 

Treść 

Powierzenie 

wykonania 

uchwały 

Uwagi 

11.  XLVII/568/2018 13.02.2018 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu 

Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok 

 

Zarząd Powiatu Wykonana 

 

Ogłoszona 

Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego z 2018 

r. poz. 1062 

12.  XLVII/569/2018 13.02.2018 r. w sprawie przyjęcia informacji Komendanta 

Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej 

powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w 

Koluszkach o stanie bezpieczeństwa 

Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie 

ochrony przeciwpożarowej za 2017 rok 

- Wykonana 

13.  XLVII/570/2018 13.02.2018 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania 

z działalności Komendanta Powiatowego 

Policji powiatu łódzkiego wschodniego oraz 

informacji o stanie porządku 

i bezpieczeństwa publicznego na terenie 

powiatu łódzkiego wschodniego za 2017 rok 

- Wykonana 

14.  XLVII/571/2018 13.02.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia na 

okres od dnia 1.01.2018 r. do dnia 

31.12.2018 r. rozkładu godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych mających swoją siedzibę 

na terenie powiatu łódzkiego wschodniego 

 

Zarząd Powiatu Wykonana 

 

Ogłoszona 

Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego z 2018 

r. poz. 1063 

15.  XLVIII/572/2018 22.03.2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Dyrektora 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

z działalności jednostki za rok 2017 wraz 

z wykazem potrzeb w zakresie pomocy 

społecznej na rok 2018 i zestawieniem 

potrzeb w zakresie systemu pieczy 

zastępczej na rok 2018 

Zarząd Powiatu Wykonana 

16.  XLVIII/573/2018 22.03.2018 r. w sprawie określenia rodzaju zadań 

i podziału środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla 

Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 

2018 oraz upoważnienia Zarząd Powiatu 

Łódzkiego Wschodniego do dokonywania 

zmian w planie finansowym Funduszu 

Zarząd Powiatu Wykonana 

17.  XLVIII/574/2018 22.03.2018 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu 

Łódzkiego Wschodniego do zawarcia 

umowy z jednostką prowadzącą Warsztat 

Terapii Zajęciowej w Koluszkach 

i przekazania dotacji na działalność 

Warsztatu Terapii Zajęciowej w roku 2018 

Zarząd Powiatu Wykonana 

18.  XLVIII/575/2018 22.03.2018 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie 

 

Zarząd Powiatu Wykonana 

 

Ogłoszona 

Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego z 2018 

r. poz. 1825 

19.  XLVIII/576/2018 22.03.2018 r. w sprawie nadania Statutów Domom 

Pomocy Społecznej prowadzonym przez 

Powiat Łódzki Wschodni 

Zarząd Powiatu Wykonana 

20.  XLVIII/577/2018 22.03.2018 r. w sprawie przyjęcia „Powiatowego 

Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej 

Zarząd Powiatu Wykonana i 

realizowana 
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w Powiecie Łódzkim Wschodnim na lata 

2018-2020” 

21.  XLVIII/578/2018 22.03.2018 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego/ Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie do projektu partnerskiego 

pn. „Centrum Usług Społecznych 

WISIENKA” współfinansowanego 

z Europejskiego Funduszu Społecznego – 

IX Oś Priorytetowa – włączenie społeczne, 

Działanie dla Osi IX.2 Usługi na rzecz osób 

zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem 

społecznym, Poddziałanie IX.2.1 Usługi 

społeczne i zdrowotne 

 

Zarząd Powiatu Wykonana i 

realizowana 

22.  XLVIII/579/2018 22.03.2018 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego na lata 2018 – 2023 

 

Zarząd Powiatu Wykonana 

23.  XLVIII/580/2018 22.03.2018 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu 

Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok 

 

Zarząd Powiatu Wykonana 

 

Ogłoszona 

Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego z 2018 

r. poz. 1826 

24.  XLVIII/581/2018 22.03.2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu 

Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok 

 

Zarząd Powiatu Wykonana 

 

Ogłoszona 

Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego z 2018 

r. poz. 1827 

25.  XLIX/582/2018 23.04.2018 r. w sprawie udzielenia dotacji podmiotowi 

leczniczemu – Powiatowe Centrum Zdrowia 

w Brzezinach Sp. z o.o. 

 

Zarząd Powiatu Wykonana  

PCZ w 

Brzezinach nie 

zrealizowało 

dotacji 

26.  XLIX/583/2018 23.04.2018 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego na lata 2018 – 2023 

Zarząd Powiatu Wykonana 

27.  XLIX/584/2018 23.04.2018 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu 

Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok 

 

Zarząd Powiatu Wykonana 

 

Ogłoszona 

Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego z 2018 

r. poz. 2608 

28.  XLIX/585/2018 23.04.2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu 

Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok 

 

Zarząd Powiatu Wykonana 

 

Ogłoszona 

Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego z 2018 

r. poz. 2609 

29.  XLIX/586/2018 23.04.2018 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu 

Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok 

 

Zarząd Powiatu Wykonana 

 

Ogłoszona 

Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego z 2018 
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r. poz. 2610 

30.  XLIX/587/2018 23.04.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia na 

okres od dnia 1.01.2018 r. do dnia 

31.12.2018 r. rozkładu godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych mających swoją siedzibę 

na terenie powiatu łódzkiego wschodniego 

 

Zarząd Powiatu Wykonana 

 

Ogłoszona 

Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego z 2018 

r. poz. 2611 

31.  XLIX/588/2018 23.04.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

umów najmu lokali użytkowych położonych 

w budynku przy ul. Korczaka 5 w 

Koluszkach na okres do dnia 31 grudnia 

2023 r. 

Zarząd Powiatu Wykonana 

32.  L/589/2018 15.05.2018 r. w sprawie przyjęcia informacji o 

kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego za rok 2017 

 

- Wykonana 

33.  L/590/2018 15.05.2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego wraz ze sprawozdaniem 

z wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego za rok 2017 

- Wykonana 

34.  L/591/2018 15.05.2018 r. w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu 

Łódzkiego Wschodniego za 2017 rok 

 

 Wykonana 

35.  L/592/2018 15.05.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału 

Powiatu Łódzkiego Wschodniego na okręgi 

wyborcze oraz ustalenia liczby radnych 

wybieranych w każdym okręgu 

 

Starosta Łódzki 

Wschodni 

Wykonana 

 

Ogłoszona 

Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego z 2018 

r. poz. 2934 

36.  L/593/2018 15.05.2018 r. uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego na lata 2018 – 2023 

- Wykonana 

37.  L/594/2018 15.05.2018 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu 

Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok 

 

- Wykonana 

 

Ogłoszona 

Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego z 2018 

r. poz. 2935 

38.  L/595/2018 15.05.2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu 

Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok 

 

- Wykonana 

 

Ogłoszona 

Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego z 2018 

r. poz. 2936 

39.  L/596/2018 15.05.2018 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu 

Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok 

- Wykonana 

 

Ogłoszona 

Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego z 2018 

r. poz. 2937 

40.  LI/597/2018 6.06.2018 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatowego 

Urzędu Pracy Łódź – Wschód 

 

Dyrektor PUP Wykonana 

 

Uchylona 

Uchwałą Nr LII/6
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05/2018 

41.  LI/598/2018 6.06.2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę 

Łódzkiego Wschodniego 

 

Przewodniczący 

Rady Powiatu 

Wykonana 

42.  LI/599/2018 6.06.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na aplikowanie 

o dofinansowanie zadania utworzenia punktu 

dydaktycznego pn. „Zakątek sensoryczny” 

przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – 

Wychowawczym w Koluszkach 

 

Zarząd Powiatu Wykonana 

43.  LI/600/2018 6.06.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie 

Powiatu Łódzkiego Wschodniego 

do realizacji projektu – Centrum Usług 

Środowiskowych „CUŚ” w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 

2020 oraz zabezpieczenie wkładu własnego 

 

Zarząd Powiatu Wykonana 

 

Traci moc w 

wyniku Uchwały 

Nr LIII/606/2018 

44.  LI/601/2018 6.06.2018 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego na lata 2018 – 2023 

 

Zarząd Powiatu Wykonana 

45.  LI/602/2018 6.06.2018 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu 

Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok 

 

Zarząd Powiatu Wykonana 

 

Ogłoszona 

Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego z 2018 

r. poz. 3262 

46.  LI/603/2018 6.06.2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu 

Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok 

 

Zarząd Powiatu Wykonana 

 

Ogłoszona 

Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego z 2018 

r. poz. 3263 

47.  LI/604/2018 6.06.2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu 

Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok 

 

Zarząd Powiatu Wykonana 

 

Ogłoszona 

Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego z 2018 

r. poz. 3264 

48.  LII/605/2018 8.06.2018 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 

LI/597/2018 Rady Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego z dnia 6 czerwca 2018 r. w 

sprawie zmian w Statucie Powiatowego 

Urzędu Pracy Łódź – Wschód 

 

Dyrektor PUP Wykonana 

49.  LIII/606/2018 29.06.2018 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego/Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie do realizacji projektu 

Centrum Usług Środowiskowych 

„WISIENKA2” współfinansowanego z 

Europejskiego Funduszu Społecznego – IX 

Oś Priorytetowa – Włączenie społeczne, 

Działanie dla Osi IX.2 Usługi na rzecz osób 

zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem 

społecznym, Podziałanie IX.2.1 Usługi 

Zarząd Powiatu Wykonana i 

realizowana 
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społeczne i zdrowotne 

 

50.  LIII/607/2018 29.06.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie 

Powiatu Łódzkiego Wschodniego do 

realizacji projektu – Centrum Usług 

Środowiskowych „CUŚ” w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 

2020 oraz zabezpieczenie wkładu własnego 

 

Zarząd Powiatu Wykonana i 

realizowana 

51.  LIII/608/2018 29.06.2018 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego na lata 2018 – 2023 

 

Zarząd Powiatu Wykonana 

52.  LIII/609/2018 29.06.2018 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu 

Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok 

 

Zarząd Powiatu Wykonana 

 

Ogłoszona 

Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego z 2018 

r. poz. 3831 

53.  LIII/610/2018 29.06.2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu 

Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok 

 

Zarząd Powiatu Wykonana 

 

Ogłoszona 

Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego z 2018 

r. poz. 3832 

54.  LIII/611/2018 29.06.2018 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu 

Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok 

 

Zarząd Powiatu Wykonana 

 

Ogłoszona 

Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego z 2018 

r. poz. 3833 

55.  LIII/612/2018 29.06.2018 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu 

Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok 

 

Zarząd Powiatu Wykonana 

 

Ogłoszona 

Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego z 2018 

r. poz. 3834 

56.  LIV/613/2018 31.07.2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla 

Starosty Łódzkiego Wschodniego 

 

Przewodniczący 

Rady Powiatu 

Wykonana 

57.  LIV/614/2018 31.07.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia na 

okres od dnia 1.01.2018 r. do dnia 

31.12.2018 r. rozkładu godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych mających swoją siedzibę 

na terenie powiatu łódzkiego wschodniego 

 

Zarząd Powiatu Wykonana 

 

Ogłoszona 

Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego z 2018 

r. poz. 4215 

58.  LIV/615/2018 31.07.2018 r. zmieniająca plan finansowy Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego w roku 2018 

 

Zarząd Powiatu Wykonana 

59.  LIV/616/2018 31.07.2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

upoważnienia Zarządu Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego do zawarcia umowy z 

Zarząd Powiatu Wykonana 
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jednostką prowadzącą Warsztat Terapii 

Zajęciowej w Koluszkach i przekazania 

dotacji na działalność Warsztatu Terapii 

Zajęciowej w roku 2018 

 

60.  LIV/617/2018 31.07.2018 r. w sprawie oceny działalności Warsztatu 

Terapii Zajęciowej w Koluszkach za rok 

2017 

 

Zarząd Powiatu Wykonana 

61.  LIV/618/2018 31.07.2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania 

z Parku w Lisowicach 

 

Zarząd Powiatu Wykonana i 

realizowana 

 

Ogłoszona 

Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego z 2018 

r. poz. 4216 

62.  LIV/619/2018 31.07.2018 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu 

Łódzkiego Wschodniego do zawarcia 

umowy dotacji z Samorządem 

Województwa Łódzkiego i ustanowienia 

zabezpieczenia w formie weksla in blanco 

wraz z deklaracją wekslową 

 

Zarząd Powiatu Wykonana 

63.  LIV/620/2018 31.07.2018 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu 

Łódzkiego Wschodniego do podpisania 

weksla in blanco wraz z deklaracją 

wekslową 

 

Zarząd Powiatu Wykonana 

64.  LIV/621/2018 31.07.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie 

prac w terenie pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 2912E – ul. Brzezińskiej w 

ramach realizacji inwestycji obejmującej 

budowę skrzyżowania bezkolizyjnego w ul. 

Brzezińskiej z linią kolejową w Nowym 

Bedoniu 

 

Zarząd Powiatu Wykonana i 

realizowana 

65.  LIV/622/2018 31.07.2018 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego na lata 2018 – 2023 

 

Zarząd Powiatu Wykonana 

66.  LIV/623/2018 31.07.2018 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu 

Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok 

 

Zarząd Powiatu Wykonana 

 

Ogłoszona 

Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego z 2018 

r. poz. 4217 

67.  LV/624/2018  30.08.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie 

Powiatu Łódzkiego Wschodniego do 

realizacji projektu pn. „Simply the Best – 

uczniowskie praktyki zawodowe w Grecji” 

dofinansowanego przez Fundację Rozwoju 

Systemu Edukacji ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Program Operacyjny 

Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w 

ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność 

uczniów i absolwentów oraz kadry 

Zarząd Powiatu Wykonana i 

realizowana  
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kształcenia zawodowego” 

 

68.  LV/625/2018  30.08.2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru 

obniżek tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym 

powierzono stanowiska kierownicze w 

szkołach i placówkach oświatowych 

prowadzonych przez Powiat Łódzki 

Wschodni 

 

Zarząd Powiatu Wykonana 

 

Ogłoszona 

Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego z 2018 

r. poz. 4681 

69.  LV/626/2018  30.08.2018 r. w sprawie regulaminu wynagradzania 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach 

i placówkach prowadzonych przez Powiat 

Łódzki Wschodni 

 

Zarząd Powiatu Wykonana i 

realizowana 

 

Ogłoszona 

Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego z 2018 

r. poz. 4682 

70.  LV/627/2018  30.08.2018 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego na lata 2018 – 2023 

 

Zarząd Powiatu Wykonana 

71.  LV/628/2018  30.08.2018 r. uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu 

Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok 

 

Zarząd Powiatu Wykonana 

 

Ogłoszona 

Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego z 2018 

r. poz. 4984 

72.  LV/629/2018  30.08.2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu 

Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok 

 

Zarząd Powiatu Wykonana 

 

Ogłoszona 

Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego z 2018 

r. poz. 4985 

73.  LVI/630/2018 26.09.2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu 

Łódzkiego Wschodniego 

 

Zarząd Powiatu Wykonana 

 

Ogłoszona 

Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego z 2018 

r. poz. 5051 

 

Zmieniona 

Uchwałą 

Nr LVII/651/2018 

 

74.  LVI/631/2018 26.09.2018 r. w sprawie powołania Społecznej Straży 

Rybackiej Stowarzyszenia Ekologiczno – 

Wędkarskiego „ZALEW” w Strykowie i 

uchwalenia jej regulaminu 

 

Starosta Wykonana 

 

Ogłoszona 

Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego z 2018 

r. poz. 5329 

75.  LVI/632/2018 26.09.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej gminie Andrespol 

na realizację zadania inwestycyjnego pn. 

„Modernizacja ul. Słowiańskiej w Bedoniu 

Wsi, gm. Andrespol” w 2018 r. 

 

Zarząd Powiatu Wykonana 
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76.  LVI/633/2018  26.09.2018 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego na lata 2018 – 2023 

 

Zarząd Powiatu Wykonana 

77.  LVI/634/2018  26.09.2018 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu 

Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok 

 

Zarząd Powiatu Wykonana 

 

Ogłoszona 

Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego z 2018 

r. poz. 5496 

78.  LVI/635/2018  26.09.2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu 

Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok 

 

Zarząd Powiatu Wykonana 

 

Ogłoszona 

Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego z 2018 

r. poz. 5497 

79.  LVI/636/2018  26.09.2018 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu 

Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok 

 

Zarząd Powiatu Wykonana 

 

Ogłoszona 

Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego z 2018 

r. poz. 5498 

80.  LVII/637/2018 26.10.2018 r. w sprawie utworzenia powiatowego ośrodka 

wsparcia – Dziennego Domu Pomocy dla 

osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych 

w Powiecie Łódzkim Wschodnim 

 

Dyrektor PCPR Wykonana 

 

Ogłoszona 

Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego z 2018 

r. poz. 5991 

 

81.  LVII/638/2018 26.10.2018 r. w sprawie zmiany Powiatowego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla 

Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 

2017 – 2021 

 

Dyrektor PCPR Wykonana i 

realizowana 

82.  LVII/639/2018 26.10.2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad 

wnoszenia obywatelskiej inicjatywy 

uchwałodawczej, zasad tworzenia komitetów 

inicjatywy uchwałodawczej, zasad promocji 

obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej 

oraz formalnych wymogów, jakim muszą 

odpowiadać składane projekty w Powiecie 

Łódzkim Wschodnim 

 

Zarząd Powiatu Wykonana i 

realizowana  

 

Ogłoszona 

Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego z 2018 

r. poz. 5992 

83.  LVII/640/2018 26.10.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia na 

okres od dnia 1.01.2018 r. do dnia 

31.12.2018 r. rozkładu godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych mających swoją siedzibę 

na terenie powiatu łódzkiego wschodniego 

 

Zarząd Powiatu Wykonana 

 

Ogłoszona 

Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego z 2018 

r. poz. 5993 

84.  LVII/641/2018 26.10.2018 r. w sprawie ustalenia na okres od dnia 

1.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. rozkładu 

godzin pracy aptek ogólnodostępnych 

mających swoją siedzibę na terenie powiatu 

łódzkiego wschodniego 

 

Zarząd Powiatu Wykonana 

 

Ogłoszona 

Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego z 2018 

r. poz. 6110 
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85.  LVII/642/2018 26.10.2018 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy 

Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2019 

roku z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie 

 

Zarząd Powiatu Wykonana i 

realizowana  

86.  LVII/643/2018 26.10.2018 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji „Planu 

Rozwoju Lokalnego Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego na lata 2016 – 2022” 

 

Zarząd Powiatu Wykonana i 

realizowana 

87.  LVII/644/2018 26.10.2018 r. w sprawie przyjęcia informacji o 

kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego za I półrocze 2018 roku 

 

- Wykonana 

88.  LVII/645/2018 26.10.2018 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu 

wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego za I półrocze 2018 roku 

 

- Wykonana 

89.  LVII/646/2018 26.10.2018 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków 

niewygasających z upływem roku 

budżetowego 2018 

 

Zarząd Powiatu Wykonana 

 

Zmieniona 

Uchwałą 

Nr III/47/2018 

90.  LVII/647/2018 26.10.2018 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego na lata 2018 – 2023 

 

Zarząd Powiatu Wykonana 

91.  LVII/648/2018 26.10.2018 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu 

Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok 

 

Zarząd Powiatu Wykonana 

 

Ogłoszona 

Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego z 2018 

r. poz. 5994 

92.  LVII/649/2018 26.10.2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu 

Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok 

 

Zarząd Powiatu Wykonana 

 

Ogłoszona 

Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego z 2018 

r. poz. 5995 

93.  LVII/650/2018 26.10.2018 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu 

Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok 

 

Zarząd Powiatu Wykonana 

 

Ogłoszona 

Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego z 2018 

r. poz. 5996 

94.  LVII/651/2018 26.10.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 

Statutu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 

 

Zarząd Powiatu Wykonana 

 

Ogłoszona 

Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego z 2018 

r. poz. 5680 

95.  I/1/2018 22.11.2018 r. w sprawie stwierdzenia wyboru - Wykonana 
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Przewodniczącego Rady Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego 

 

96.  I/2/2018 22.11.2018 r. w sprawie ustalenia liczby 

Wiceprzewodniczących Rady Powiatu 

Łódzkiego Wschodniego 

 

- Wykonana 

97.  I/3/2018 22.11.2018 r. w sprawie stwierdzenia wyboru 

Wiceprzewodniczących Rady Powiatu 

Łódzkiego Wschodniego 

 

- Wykonana 

98.  I/4/2018 22.11.2018 r. w sprawie stwierdzenia wyboru Starosty 

Łódzkiego Wschodniego 

 

- Wykonana 

99.  I/5/2018 22.11.2018 r. w sprawie stwierdzenia wyboru 

Wicestarosty Łódzkiego Wschodniego 

 

- Wykonana 

100.  I/6/2018 22.11.2018 r. w sprawie stwierdzenia wyboru Członków 

Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego; 

 

- Wykonana 

101.  I/7/2018 22.11.2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla 

Starosty Łódzkiego Wschodniego 

 

Przewodniczący 

Rady Powiatu 

Wykonana i 

realizowana 

102.  II/8/2018 30.11.2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 10/II/2002 

Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego 

z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie 

ustalenia maksymalnej liczby radnych 

w Komisjach Stałych Rady Powiatu 

Łódzkiego Wschodniego 

 

Przewodniczący 

Rady Powiatu 

Wykonana 

103.  II/9/2018 30.11.2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej 

Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego 

 

- Wykonana 

104.  II/10/2018 30.11.2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji Rady Powiatu 

Łódzkiego Wschodniego 

 

- Wykonana 

105.  II/11/2018 30.11.2018 r. w sprawie powołania Komisji Budżetu i 

Finansów Rady Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego 

 

- Wykonana 

106.  II/12/2018 30.11.2018 r. w sprawie powołania Komisji 

Bezpieczeństwa, Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Rady Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego 

 

- Wykonana 

107.  II/13/2018 30.11.2018 r. w sprawie powołania Komisji Polityki 

Społecznej Rady Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego 

 

- Wykonana 

108.  II/14/2018 30.11.2018 r. w sprawie powołania Komisji Statutowo – 

Regulaminowej Rady Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego 

 

- Wykonana 

109.  II/15/2018 30.11.2018 r. w sprawie delegowania radnych do Komisji - Wykonana 
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Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie 

Łódzkim Wschodnim 

 

110.  II/16/2018 30.11.2018 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu 

Łódzkiego Wschodniego 

 

Zarząd Powiatu Wykonana  

 

Ogłoszona 

Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego z 2018 

r. poz. 6591 

111.  II/17/2018 30.11.2018 r. w sprawie zmiany w Statucie Starostwa 

Powiatowego w Łodzi 

 

Zarząd Powiatu Wykonana 

112.  II/18/2018 30.11.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej gminie Andrespol na 

realizację zadania inwestycyjnego pn. 

„Modernizacja ul. Słowiańskiej w Bedoniu 

Wsi, gm. Andrespol” w 2018 r. 

 

Zarząd Powiatu Wykonana 

113.  II/19/2018 30.11.2018 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego na lata 2018 – 2023 

 

Zarząd Powiatu Wykonana 

114.  II/20/2018 30.11.2018 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu 

Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok 

 

Zarząd Powiatu Wykonana 

 

Ogłoszona 

Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego z 2018 

r. poz. 6921 

115.  II/21/2018 30.11.2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu 

Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok 

 

Zarząd Powiatu Wykonana 

 

Ogłoszona 

Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego z 2018 

r. poz. 6922 

116.  II/22/2018 30.11.2018 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu 

Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok 

 

Zarząd Powiatu Wykonana 

 

Ogłoszona 

Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego z 2018 

r. poz. 6923 

117.  II/23/2018 30.11.2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za 

usunięcie pojazdów z drogi i ich 

przechowywanie na parkingu strzeżonym 

oraz o wysokości kosztów powstałych 

w przypadku odstąpienia od usunięcia 

pojazdu obowiązujących w 2019 r. 

 

Zarząd Powiatu Wykonana i 

realizowana 

 

Ogłoszona 

Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego z 2018 

r. poz. 6711 

118.  II/24/2018 30.11.2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za 

usunięcie i przechowywanie statków lub 

innych obiektów pływających na terenie 

powiatu łódzkiego wschodniego w 2019 r. 

 

Zarząd Powiatu Wykonana i 

realizowana 

 

Ogłoszona 

Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego z 2018 

r. poz. 6924 

119.  III/25/2018 27.12.2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Zarząd Powiatu Wykonana 
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Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego na lata 2019 – 2023 

 

120.  III/26/2018 27.12.2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok 

 

Zarząd Powiatu Wykonana i 

realizowana 

 

Ogłoszona 

Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego z 2019 

r. poz. 1123 

121.  III/27/2018 27.12.2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 10/II/2002 

Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego 

z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie 

ustalenia maksymalnej liczby radnych 

w Komisjach Stałych Rady Powiatu 

Łódzkiego Wschodniego 

 

Przewodniczący 

Rady Powiatu 

Wykonana 

122.  III/28/2018 27.12.2018 r. w sprawie powołania Komisji Budżetu, 

Gospodarki i Bezpieczeństwa Rady Powiatu 

Łódzkiego Wschodniego 

 

- Wykonana 

123.  III/29/2018 27.12.2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy 

Komisji Budżetu, Gospodarki 

i Bezpieczeństwa Rady Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego na 2019 rok 

 

Przewodniczący 

Komisji 

Wykonana 

124.  III/30/2018 27.12.2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy 

Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 

Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok 

 

Przewodniczący 

Komisji 

Wykonana 

125.  III/31/2018 27.12.2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady 

Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 

rok 

 

Przewodniczący 

Komisji 

Wykonana 

126.  III/32/2018 27.12.2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy 

Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu 

Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok 

 

Przewodniczący 

Komisji 

Wykonana 

127.  III/33/2018 27.12.2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy 

Komisji Statutowo – Regulaminowej Rady 

Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 

rok 

 

Przewodniczący 

Komisji 

Wykonana 

128.  III/34/2018 27.12.2018 r. w sprawie zgłoszenia kandydata do 

Powiatowej Rady Rynku Pracy w Powiecie 

Łódzkim Wschodnim 

 

Starosta Łódzki 

Wschodni 

Wykonana 

129.  III/35/2018 27.12.2018 r. w sprawie desygnowania delegata na 

Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów 

Polskich 

 

Zarząd Powiatu Wykonana 

130.  III/36/2018 27.12.2018 r. w sprawie zapewnienia ciągłości realizacji 

zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej 

i społecznej w 2019 r. 

Zarząd Powiatu Wykonana i 

realizowana 
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131.  III/37/2018 27.12.2018 r. w sprawie zatwierdzenia zasad realizacji 

zadań finansowanych ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego w 2019 roku 

 

Zarząd Powiatu Wykonana i 

realizowana 

132.  III/38/2018 27.12.2018 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu 

Łódzkiego Wschodniego do zawarcia 

porozumienia z Wojewodą Łódzkim 

dotyczącego powierzenia i finansowania 

niektórych zadań związanych z 

przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej 

w 2019 r. 

 

Zarząd Powiatu Wykonana 

133.  III/39/2018 27.12.2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Koluszki do 

realizacji w 2019 roku zadania w zakresie 

prowadzenia powiatowej biblioteki 

publicznej dla Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego 

 

Zarząd Powiatu Wykonana i 

realizowana 

134.  III/40/2018 27.12.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

na 2019 rok porozumienia z Miastem Łódź 

w sprawie wydawania orzeczeń o potrzebie 

kształcenia specjalnego, orzeczeń o 

potrzebie indywidualnego obowiązkowego 

rocznego przygotowania przedszkolnego, 

orzeczeń o potrzebie indywidualnego 

nauczania, opinii o potrzebie wczesnego 

wspomagania rozwoju dziecka od chwili 

wykrycia niepełnosprawności do podjęcia 

nauki w szkole dla dzieci niewidomych, 

słabowidzących, niesłyszących, 

słabosłyszących oraz dzieci z autyzmem, w 

tym z zespołem Aspergera z terenu powiatu 

łódzkiego wschodniego przez 

Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno – 

Pedagogiczną Doradztwa Zawodowego i dla 

Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi, al. 

Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 86 

 

Zarząd Powiatu Wykonana i 

realizowana 

135.  III/41/2018 27.12.2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej 

Gminie Brójce w postaci surowca 

drzewnego pozyskanego z wycinki drzew 

zlokalizowanych w pasach drogowych dróg 

powiatowych na terenie gminy Andrespol i 

gminy Brójce w 2018 r. 

 

Zarząd Powiatu Wykonana 

136.  III/42/2018 27.12.2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej 

Gminie Koluszki w postaci surowca 

drzewnego pozyskanego z wycinki drzew 

zlokalizowanych w pasach drogowych dróg 

powiatowych na terenie gminy Koluszki w 

2018 r. 

 

Zarząd Powiatu Wykonana 

137.  III/43/2018 27.12.2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Zarząd Powiatu Wykonana 



Raport o stanie Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2018 rok 

 
154 

 

L.p. Nr uchwały 

Data 

podjęcia 

uchwały 

Treść 

Powierzenie 

wykonania 

uchwały 

Uwagi 

Gminie Nowosolna w postaci surowca 

drzewnego pozyskanego z wycinki drzew 

zlokalizowanych w pasach drogowych dróg 

powiatowych na terenie gminy Nowosolna w 

2018 r. 

 

138.  III/44/2018 27.12.2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej 

Gminie Rzgów w postaci surowca 

drzewnego pozyskanego z wycinki drzew 

zlokalizowanych w pasach drogowych dróg 

powiatowych na terenie gminy Rzgów w 

2018 r. 

 

Zarząd Powiatu Wykonana 

139.  III/45/2018 27.12.2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej 

Gminie Tuszyn w postaci surowca 

drzewnego pozyskanego z wycinki drzew 

zlokalizowanych w pasach drogowych dróg 

powiatowych na terenie gminy Tuszyn w 

2018 r. 

 

Zarząd Powiatu Wykonana 

140.  III/46/2018 27.12.2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

gminie Andrespol na realizację zadania 

inwestycyjnego pn. „Modernizacja ul. 

Słowiańskiej w Bedoniu Wsi, gm. 

Andrespol” w 2019 r. 

 

Zarząd Powiatu Wykonana 

141.  III/47/2018 27.12.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia 

wykazu wydatków niewygasających 

z upływem roku budżetowego 2018 

 

Zarząd Powiatu Wykonana i 

realizowana 

142.  III/48/2018 27.12.2018 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego na lata 2018 – 2023 

 

Zarząd Powiatu Wykonana 

143.  III/49/2018 27.12.2018 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu 

Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok 

 

Zarząd Powiatu Wykonana 

 

Ogłoszona 

Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego z 2019 

r. poz. 551 

144.  III/50/2018 27.12.2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu 

Łódzkiego Wschodniego na 2018 rok 

 

Zarząd Powiatu Wykonana 

 

Ogłoszona 

Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego z 2019 

r. poz. 552 
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VI. Realizacja budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2018 r.  

W 2018 r. realizacja ustalonego budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego przebiegała 

prawie bez żadnych zakłóceń. 

Dochody Powiatu Łódzkiego Wschodniego łącznie w zakresie realizacji zadań 

zleconych, powierzonych i własnych zaplanowane do realizacji w 2018 r.  

na poziomie 63.494.632,86 zł zostały wykonane w 100,87%, tj. w wysokości  

64.045.160,22 zł. 

Wydatki Powiatu Łódzkiego Wschodniego przeznaczone na realizację zadań ogółem 

zleconych, powierzonych i własnych zaplanowane zostały na poziomie 66.708.172,86 zł. 

Wydatki budżetu ustalone na każdy rok budżetu stanowią limit, którego nie można 

przekroczyć. W sprawozdaniach uwidoczniono, że takich sytuacji nie było. 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. wydatki zostały zrealizowane w 96,31 %,  

tj. w wysokości 64.247.093,73 zł. Różnica pomiędzy planowanymi dochodami  

i planowanymi wydatkami na 2018 r. była wartością ujemną, czyli deficytem i wynosiła -

3.213.540,00 zł. Rok budżetowy zakończył się również deficytem, ale mniejszym,  

a mianowicie według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. różnica między zrealizowanymi 

dochodami i wydatkami ogółem wynosi -201.933,51 zł. 

Biorąc pod uwagę cały budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego zrealizowany w 2018 r. 

to zakończył się wynikiem dodatnim. 

 

Dochody ogółem     64.045.160,22 zł 

Przychody     5.956.579,79 zł 

   Razem  A    70.001.710,01 zł 

 

Wydatki ogółem     64.247.093,73 zł 

Rozchody      18.028,00 zł 

   Razem  B    64.265.121,73 zł 

 

A – B =  5.736.618,28 zł 

z tego: 

1) skumulowana nadwyżka z lat ubiegłych 5.538.321,28 zł 

2) wolne środki        198.297,00 zł 
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W 2018 r. Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego zrealizował wszystkie możliwe  

do realizacji i zaplanowane zadania w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego ustalonym 

na 2018 r. 

Na realizację zadań Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego – organ wykonawczy 

według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. wydatkował 64.247.093,73 zł. Zrealizowane 

wydatki to: 

 wydatki bieżące    48.484.219,20 zł 

 wydatki majątkowe   15.762.874,53 zł. 

Na realizację zadań w ramach projektów z udziałem środków U.E. w 2018 r. zostało 

wydatkowane 2.558.773,53 zł, w tym wydatki: 

 wydatki bieżące     1.681.043,69 zł 

 wydatki majątkowe       971.729,84 zł. 

Największymi wydatkami są jednak wydatki sklasyfikowane jako bieżące.  

I tak: na realizację zadań bieżących w okresie sprawozdawczym wydatkowano 48.484.219,20 

zł, co stanowi 75,47 % wydatków ogółem. W ramach wydatków bieżących największą 

pozycję stanowią – „Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń” – 30.287.106,85 zł,  

co stanowi 62,47 % wydatków bieżących. Pozostałe, to wydatki na: 

 zadania statutowe   10.186.257,69 zł 

 dotacje udzielone z PŁW    3.075.931,17 zł 

 świadczenia na rzecz osób fizycznych   3.253.857,20 zł 

 wydatki z udziałem środków UE   1.681.043,69 zł. 

Podsumowując realizację budżetu w 2018 r. należy zwrócić uwagę na realizację 

prognozowanych dochodów na 2018 r. Dochody zaplanowane zostały na poziomie 

63.494.632,86 zł, a zrealizowane w wysokości 64.045.160,22 zł. W ramach zrealizowanych 

dochodów, dochody podatkowe (udziały Powiatu Łódzkiego Wschodniego w PIT i CIT) 

wyniosły 23.989.396,94 zł, co w przeliczeniu na jednego statystycznego mieszkańca Powiatu 

Łódzkiego Wschodniego daje 335,76 zł. 

23.989.396,94 zł : 71.448 (wg stanu na dzień 30.06.2018 r.) = 335,76 zł/mieszkańca. 

Dla porównania dochody podatkowe w 2017 r. wynosiły 20.357.158,05 zł,  

a w przeliczeniu na 1 mieszkańca Powiatu Łódzkiego Wschodniego stanowiły 285,99 zł. 

20.357.158,05 : 71.182 (wg stanu na dzień 31.12.2017 r.) = 285,99 zł/mieszkańca. 
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Dochody podatkowe wzrosły o 49,77 zł, co stanowi wzrost o 17,40 %. 

Ze wszystkich wskaźników budżetowych jednym z najważniejszych jest wskaźnik 

zadłużenia. Zadłużenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego według stanu na dzień  

31 grudnia 2018 r. wyniosło 198.297,00 zł. Zadłużenie związane jest z zaciągnięciem 

pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi  

w wysokości 216.325,00 zł na realizację zadania pn. „Rewaloryzacja parku w Lisowicach”. 

Całkowita spłata zadłużenia zaplanowana jest na 2021 r. 

Zadłużenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w poszczególnych latach rozliczone  

na dzień 31 grudnia wynosi: 

 w 2019 r.  126.189,00 zł 

 w 2020 r.    54.081,00 zł 

 w 2021 r.            0,00 zł. 

 

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań na dzień 31 grudnia 2018 r. 

wynosi 0,03 %. Natomiast dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań w art. 243 ustawy  

o finansach publicznych, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu  

o plan III kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony  

w oparciu o średnią arytmetyczną z trzech poprzednich lat) wynosi 10,18 %. 

Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych,  

po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku 

poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią 

arytmetyczną z trzech poprzednich lat) wynosi 11,51 %. 

W 2018 roku nie było obowiązku i w Powiecie Łódzkim Wschodnim nie było 

uchwalonego budżetu obywatelskiego. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Podsumowując zatem realizację budżetu w okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu 

Łódzkiego Wschodniego zwraca uwagę na fakt, iż podejmował wiele działań w celu 

pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację zadań. 

I tak w 2018 r. jednostki organizacyjne Powiatu Łódzkiego Wschodniego prowadziły 

dziewięć projektów dofinansowanych z funduszy zewnętrznych, w tym siedem projektów  

z udziałem środków europejskich, a dwa z udziałem środków krajowych. 
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W 2018 r. zakończono realizację pięciu projektów, w trakcie realizacji pozostały  

cztery przedsięwzięcia. Na etapie aplikowania o środki zewnętrzne na koniec 2018 r.  

był jeden projekt. 

Dla zobrazowania realizacji projektów z dofinansowaniem środków UE i funduszy 

krajowych przez Powiat Łódzki Wschodni w 2018 r. przedstawia się je w ujęciu 

tabelarycznym wg jednostek odpowiedzialnych za ich realizację. 
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Lp. 

Jednostka/komórk

a organizacyjna 

odpowiedzialna  

za realizację 

projektu 

Tytuł projektu 

Program  

w ramach, którego 

realizowany  

jest projekt 

Termin 

realizacji 

Przewidywana 

całkowita wartość 

brutto (w zł) 

Źródła finansowania 

Uwagi 
środki 

europejskie 

dotacja 

celowa 

budżet 

powiatu 
WFOŚiGW 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Powiatowe  

Centrum  

Pomocy  

Rodzinie 

"Siłą Dziecka - 

Stabilna Rodzina" 

Regionalny Program 

Operacyjny Województwa 

Łódzkiego  

na lata 2014- 2020 

2016 - 2018 932 892,15 792 931,15   139 961,00   projekt 

zakończony 

Centrum Usług 

Społecznych 

"WISIENKA" 

Regionalny Program 

Operacyjny Województwa 

Łódzkiego  

na lata 2014 - 2020 

 

2018 - 2020 

 

4 740 147,93 

 

4 323 263,40 

 

254 309,61 

 

162 574,92 

  projekt  

w trakcie 

realizacji 

* bez udziału 

wkładu własnego 

partnerów  

w wysokości  

346 044,30 zł 

2. Starostwo 

Powiatowe  

w Łodzi 

"Termomodernizacja 

budynku DPS w 

Lisowicach" 

Regionalny Program 

Operacyjny Województwa 

Łódzkiego  

na lata 2014 - 2020 

 

2015 - 2018 

 

764 440,23 

 

366 726,05 

   

397 714,18 

   

projekt 

zakończony 

"Rewaloryzacja 

parku w Lisowicach" 

Program Priorytetowy 

Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w 

Łodzi "Przyrodnicze perły 

województwa łódzkiego  

- program rewaloryzacji 

zabytkowych parków" 

 

2016 - 2018 

 

520 587,65 

     

87 937,65 

 

432 650,00 

 

projekt 

zakończony 

3. Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnyc

h  

Nr 1 w Koluszkach 

"Simply the best  

- uczniowskie praktyki 

zawodowe  

w Grecji" 

Program Operacyjny 

Wiedza  

Edukacja  

Rozwój  

(PO WER) 

 

2018 - 2019 

 

384 967,34 

 

362 985,70 

 

21 981,64 

     

projekt  

w trakcie 

realizacji 

4. Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnyc

h Nr 2 w 

Koluszkach 

"Szkoła zawodowa 

Twoim wyborem" 

Regionalny Program 

Operacyjny Województwa 

Łódzkiego  

na lata 2014 - 2020 

 

2017 - 2018 

 

38 471,23 

 

22 537,57 

 

1 325,75 

 

14 607,91 

   

projekt  

zakończony 
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Lp. 

Jednostka/komórk

a organizacyjna 

odpowiedzialna  

za realizację 

projektu 

Tytuł projektu 

Program  

w ramach, którego 

realizowany  

jest projekt 

Termin 

realizacji 

Przewidywana 

całkowita wartość 

brutto (w zł) 

Źródła finansowania 

Uwagi 
środki 

europejskie 

dotacja 

celowa 

budżet 

powiatu 
WFOŚiGW 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

5. Specjalny  

Ośrodek Szkolno  

- Wychowawczy  

w Koluszkach 

"Równy dostęp  

- lepsza przyszłość" 

Regionalny Program 

Operacyjny Województwa 

Łódzkiego  

na lata 2014 - 2020 

 

2017 - 2018 

 

525 970,00 

 

447 074,50 

 

40 695,50 

 

38 200,00 

   

projekt 

zakończony 

"Za życiem" Program kompleksowego 

wsparcia  

dla rodzin  

"Za życiem" 

2017 - 2021 254 760,00   254 760,00     program  

w trakcie 

realizacji 

6. Powiatowy 

Ośrodek 

Dokumentacji 

Geodezyjnej  

i Kartograficznej  

dla Powiatu 

Łódzkiego 

Wschodniego 

"Budowa systemu 

informacji 

przestrzennej 

wspierającej 

świadczenie  

e-usług przez powiaty 

województwa 

łódzkiego" 

Regionalny Program 

Operacyjny Województwa 

Łódzkiego  

na lata 2014 - 2020 

2017 - 2023 2 729 820,92 

wkład własny 

w projekcie 

    2 729 820,92   projekt  

w trakcie 

realizacji 

  OGÓŁEM 10 892 057,45 6 315 518,37 573 072,50 3 570 816,58 432 650,00   
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Szczegółowe rozliczenia roku budżetowego 2018  oraz zrealizowane i prognozowane 

wskaźniki zostały przedstawione i omówione w „Sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu 

Łódzkiego Wschodniego za 2018 rok” i w „Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2018 roku” przekazanych  

przez Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego Radzie Powiatu Łódzkiego Wschodniego  

i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi. 
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VII. Podsumowanie 

Raport o stanie Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2018 r. jest pierwszym tego typu 

dokumentem przedkładanym Radzie Powiatu Łódzkiego Wschodniego  

oraz prezentowanym Mieszkańcom Powiatu Łódzkiego Wschodniego.  

Stanowić ma punkt wyjściowy do debaty o stanie Powiatu Łódzkiego Wschodniego 

 i podstawę do oceny działalności organu wykonawczego, jakim jest Zarząd Powiatu 

Łódzkiego Wschodniego. 

W 2018 r. odbyły się wybory samorządowe, w wyniku których w dniu 21 listopada 2018 r. 

dokonano wyboru nowej Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego VI kadencji oraz dokonano 

wyboru Starosty, Wicestarosty i Członków Zarządu VI kadencji. W omawianym roku 

sprawozdawczym funkcjonowały więc zarządy dwóch kadencji:  

Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego V kadencji: 

1. Andrzej Opala – Przewodniczący Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego – 

Starosta Łódzki Wschodni 

2. Ewa Gładysz – Wicestarosta Łódzki Wschodni 

Członkowie Zarządu: 

3. Grzegorz Busiakiewicz 

4. Elżbieta Ciesielska 

5. Małgorzata Lesiak 

Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego VI kadencji: 

1. Andrzej Opala – Przewodniczący Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego – 

Starosta Łódzki Wschodni 

2. Ewa Gładysz – Wicestarosta Łódzki Wschodni 

Członkowie Zarządu: 

3. Marta Stasiak 

4. Paweł Pomorski 

5. Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz 
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Podsumowując, rok 2018 nie był okresem łatwym dla samorządu powiatowego,  

m.in. poprzez ciągłe braki środków (dotacji) na prawidłową realizację zadań zleconych (PINB, 

Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności) czy też duże podwyżki cen w ofertach  

na roboty budowlane i inne. Był to jednak kolejny etap rozwoju Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego, w którym Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego, zarówno V jak i VI 

kadencji, starał się jak najlepiej sprostać nałożonym obowiązkom.  

Realizowane przez Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego strategie, plany i programy 

są wyznacznikami kierunków rozwoju, na co dzień jednak liczą się konkretne decyzje  

i działania. 

Wśród zamierzeń na rok 2019 pozostaje kontynuacja inwestycji na drogach 

powiatowych. Kolejnym odpowiedzialnym zadaniem jest przeprowadzenie szkół Powiatu 

Łódzkiego Wschodniego przez pierwszy rok reformy oświatowej. W sferze społecznej – 

kontynuacja - zarówno pod względem wsparcia udzielanego rodzinom, dzieciom,  

jak i seniorom czy osobom niepełnosprawnym, kontynuacja dotychczasowych bardzo 

efektywnych działań nadzorowanych i koordynowanych przez PCPR wydaje się być 

najlepszym rozwiązaniem.  

Realizowane są również zmiany w strukturze administracji publicznej, służące lepszej 

obsłudze mieszkańców (m.in. PODGiK, Wydział Architektury i Budownictwa, Wydział 

Gospodarki Nieruchomościami, Referat Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa). 

W przypadku inwestycji drogowych Zarząd Powiatu zamierza dalej ściśle 

współpracować, tak jak dotychczas, z Samorządami Gminnymi z Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego. 

Zdając sobie sprawę z ograniczeń, głównie natury finansowej, Zarząd Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego stara się racjonalnie gospodarować powierzonym mieniem publicznym  

oraz tak wydatkować powierzone środki, by zagwarantować mieszkańcom Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego zaspokojenie ich życiowych potrzeb.  

Taka idea przyświecała Zarządowi Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2018  

i kierować się nią będzie w latach następnych. 

Zabezpieczenie potrzeb mieszkańców wymaga podejmowania odpowiedzialnych decyzji 

i dokonywania trudnych wyborów. Można dziś stwierdzić, że wysiłek kolejnych Rad Powiatu 

Łódzkiego Wschodniego i Zarządów Powiatu Łódzkiego Wschodniego, pracowników 

Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego 
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Wschodniego na przestrzeni tych lat spowodował, że można pochwalić się dziś wieloma 

sukcesami. 

Przedstawiany Wysokiej Radzie i Mieszkańcom Powiatu Łódzkiego Wschodniego  

raport jednoznacznie obrazuje, iż w 2018 roku obrany został właściwy kierunek rozwoju 

Powiatu Łódzkiego Wschodniego, który powinien być kontynuowany w latach następnych. 

       Przewodniczący Zarządu  

       Powiatu Łódzkiego Wschodniego 

Starosta Łódzki Wschodni  

 

Andrzej Opala  


