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WSTĘP
Zgodnie z zapisem punktu 6.2 „Monitoring” Strategii Rozwoju Powiatu Łódzkiego
Wschodniego na lata 2015 – 2022 przyjętej Uchwałą Nr XVI/189/2015 Rady Powiatu
Łódzkiego Wschodniego z dnia 17 grudnia 2015 r., Rada Powiatu przynajmniej raz w roku
otrzymuje raport z realizacji Strategii.
Treść „Strategii Rozwoju Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2015-2022”
jest dokumentem obowiązującym w szerszej perspektywie czasowej i zmiennym stanie
prawnym. „Strategia” jest jednym z narzędzi wyznaczających cele i zadania ważne
dla rozwoju Powiatu Łódzkiego Wschodniego, które zostały sformułowane w sposób ogólny
tak, aby można było je realizować nawet w przypadku wystąpienia zmian w stanie
faktycznym czy prawnym.
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające
ustawę – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.) z dniem 1 września 2019 r.
dotychczasowe szkoły ponadgimnazjalne zostały przekształcone w szkoły ponadpodstawowe.
W związku z powyższym, treść zapisów w „Strategii” dotycząca szkół ponadgimnazjalnych
przestała być aktualna, ale
tylko w zakresie stosowanego w przyjętej „Strategii”
nazewnictwa, a nie co do sposobu realizacji celów i zadań tam opisanych.
Mając na uwadze powyższe, w przedstawionym Raporcie z realizacji „Strategii
Rozwoju Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2015-2022” każdorazowo używa się
nazwy „szkoły ponadpodstawowe”, w miejsce wskazanych w treści „Strategii” – „szkół
ponadgimnazjalnych”, stosując w ten sposób aktualne nazewnictwo. Jest to spójne
z obowiązującym stanem prawnym i faktycznym oraz postawionymi w „Strategii” celami
realizowanymi przez Powiat Łódzki Wschodni.
Niniejszy raport obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
Przedmiotowy raport został sporządzony w oparciu o materiały źródłowe opracowane
i przekazane przez Kierowników komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Łodzi
oraz Dyrektorów powiatowych jednostek organizacyjnych, a także Komendy Powiatowej
Policji powiatu łódzkiego wschodniego i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach.
Informacje zawarte w raporcie przedstawione są w następującym układzie:
w pierwszej części przywołane są cele strategiczne i operacyjne wymienione w „Strategii
Rozwoju Powiatu Łódzkiego Wschodniego”, zaś w części drugiej przedstawione
są poszczególne cele wraz z odnośną informacją opisową, dotyczącą realizowanych
w ich ramach zadań. Opisy realizowanych zadań zaprezentowano na poziomie Powiatu.
Strategia Rozwoju Powiatu Łódzkiego Wschodniego obejmuje lata 2015-2022,
a w niniejszym raporcie przedstawiamy tylko zadania zrealizowane w 2020 roku.
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1 – CELE WYMIENIONE W „STRATEGII ROZWOJU POWIATU ŁÓDZKIEGO
WSCHODNIEGO NA LATA 2015 – 2022”

Lp. Cele strategiczne

Cele operacyjne

I.1 Modernizacja i rozwój infrastruktury drogowej
I.2 Modernizacja budynków użyteczności publicznej
Rozwój infrastruktury
I.
I.3 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska
technicznej
i odnawialnych źródeł energii
I.4 Tworzenie systemu informacji o nieruchomościach
II.1 Poprawa stanu i poczucia bezpieczeństwa
mieszkańców
II.2 Promocja zdrowia
Poprawa jakości życia
II.3 Wzmocnienie polityki prorodzinnej
II.
mieszkańców
II.4 Zapobieganie dysfunkcjonalności, wykluczeniu
społecznemu i marginalizacji mieszkańców Powiatu
II.5 Rozwiązywanie problemów społecznych
III.1 Dostosowanie szkolnictwa do potrzeb lokalnego
rynku pracy i popularyzacja szkolnictwa zawodowego
Rozwój szkolnictwa
III.2 Promocja szkolnictwa ponadgimnazjalnego
III.
ponadgimnazjalnego
III.3 Współpraca z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną
i uczelniami wyższymi
IV.1 Wspieranie przedsiębiorczości lokalnej w celu
tworzenia miejsc pracy
Aktywizacja lokalnego
IV.
IV.2 Współpraca Powiatowego Urzędu Pracy
rynku pracy
ze szkołami ponadgimnazjalnymi i przedsiębiorcami
w zakresie rynku pracy
V.1 Kreowanie pozytywnego wizerunku Powiatu
V. Promocja Powiatu
V.2 Wspieranie działań służących umocnieniu tożsamości
poprzez rozwój kultury, turystyki, rekreacji i sportu
VI.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego
VI.2 Wspieranie rozwoju i działalności organizacji
Rozwój demokracji
pozarządowych
VI.
lokalnej
VI.3 Rozwój instytucji samorządu społecznego
i gospodarczego
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2 – REALIZACJA CELÓW STRATEGII POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
NA PRZESTRZENI 2020 R.

Cel strategiczny I: Rozwój infrastruktury technicznej

Cel operacyjny I.1

Zadanie I.1.1

Podmioty
odpowiedz.
za realizację

Modernizacja i rozwój infrastruktury drogowej
Budowa i przebudowa dróg, chodników, pomocniczej
infrastruktury drogowej w celu zwiększenia bezpieczeństwa
ruchu drogowego

JST (Powiat,
Gminy)

W 2020 r. na drogach Powiatu Łódzkiego Wschodniego zrealizowano 21 inwestycji
drogowych, w tym:
1) zrealizowanych przez Powiat: 9 inwestycji,
2) zrealizowanych przez Gminy na drogach powiatowych: 12 inwestycji (w tym:
8 inwestycji na które została udzielona dotacja Powiatu, 4 zrealizowane w całości
ze środków własnych Gminy).
Inwestycje drogowe zrealizowane przez Powiat Łódzki Wschodni:
1) „Przebudowa odwodnienia ul. Głównej w Janówce gm. Andrespol”
W
ramach
zadania
wykonano
odcinek
(198,50 m)
kanału
deszczowego
z 7 wpustami ulicznymi na studzienkach systemowych z przyłączeniem rowu od strony
napływu i włączeniem do rowu od strony odpływu oraz odtworzono teren robót do stanu
istniejącego przed budową kanalizacji deszczowej.
Poniesione nakłady: 84 039,42 zł – środki własne Powiatu Łódzkiego Wschodniego
2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1512E na odcinku Pałczew – Modlica”
W ramach zadania wykonano przebudowę drogi powiatowej nr 1512E w granicach
istniejącego pasa drogowego na odcinku 350 mb zlokalizowanego w gm. Brójce od granicy
z Gminą Tuszyn do skrzyżowania drogi w miejscowości Pałczew wraz ze skrzyżowaniem,
poszerzenie jezdni do szerokości 5,50 m z wykonaniem nowej nawierzchni jezdni
wraz z odtworzeniem poboczy i odmuleniem rowów przydrożnych.
Poniesione nakłady: 299 852,76 zł, w tym:
137 740,00 zł – środki budżetu Województwa Łódzkiego pochodzące z tytułu wyłączania
z produkcji gruntów rolnych na zadanie pn. ,,Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów
rolnych”,
162 112,76 zł – środki własne Powiatu Łódzkiego Wschodniego
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3) „Wykonanie chodnika na ul. Tuszyńskiej w Woli Rakowej od drogi wojewódzkiej
w stronę Romanowa”
W ramach zadania wykonano m.in. przebudowę drogi powiatowej nr 2912E
w granicach istniejącego pasa drogowego zlokalizowanego w gm. Brójce, polegającą
na budowie jednostronnego chodnika na odcinku 960 m od drogi wojewódzkiej nr 714
w kierunku Romanowa, zjazdy indywidualne z kostki betonowej, odwodnienie liniowe typu
ciężkiegona szerokości chodnika, przebudowy hydrantów pożarowych na hydranty
podziemne.
Poniesione nakłady: 444 189,34 zł, w tym:
222 094,67 zł - pomoc finansowa z budżetu Gminy Brójce
222 094,67 zł - środki własne Powiatu Łódzkiego Wschodniego
4) ,,Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2927E w Wardzynie, gm. Brójce”;
W ramach zadania wykonano przebudowę drogi powiatowej nr 2927E na odcinku 211,07 m
(od km 1+665,00 do km 1+ 876,07) poprzez m.in. poszerzenie nawierzchni do szerokości
5,5 m; wykonanie nowej nakładki bitumicznej na całej szerokości jezdni (po poszerzeniu),
wykonanie dwustronnie poboczy, wprowadzenie ścieku korytkowego i skarpowego;
odmulenie i wyprofilowanie rowów przydrożnych do głębokości średnio 20 cm na długości
93,00 m; oczyszczenie przepustu drogowego Ø800; wymianę istniejącego oznakowania
pionowego.
Poniesione nakłady: 180 281,08 zł, w tym:
75 000,00 zł - pomoc finansowa z budżetu Gminy Brójce
105 281,08 zł - środki własne Powiatu Łódzkiego Wschodniego
5) „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2923E ul. Dolnej i Górnej
w gm. Brójce”
W ramach zadania została opracowana dokumentacja projektowa, a zadanie będzie
realizowane w 2021 roku.
Poniesione nakłady: 15 000,00 zł – środki własne Powiatu Łódzkiego Wschodniego.
6) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1151E od skrzyżowania z drogą nr 2913E
do granic miasta Łodzi”
W ramach zadania wykonano przebudowę drogi powiatowej nr 1151E w gm. Nowosolna
od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2913E do granic miasta Łodzi na długości ok. 714 m,
poprzez
wykonanie
m.in.
jezdni
o nawierzchni
bitumicznej
szerokości
6,00 m, jednostronnego chodnika o szerokości 2,00 m z kostki brukowej betonowej szarej
o gr. 8 cm, dwukierunkowej ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej o szerokości
2,00 m, pobocza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, zjazdów bitumicznych
i z kostki betonowej, zatok autobusowych z kostki kamiennej nieregularnej, peronów
o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm o szerokości 2,00 m, odwodnienia
liniowego typu ciężkiego na szerokości chodnika, wprowadzenie stałej organizacji ruchu,
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wycinkę 65 szt. drzew z pasa drogowego, wchodzących w kolizję z przebudowywaną drogą,
nasadzeń drzew w ilości 65 szt. oraz regulację poziomą i pionową posadowienia 14 słupów
oświetlenia ulicznego. Nad zadaniem prowadzony był nadzór inwestorski i nadzór
archeologiczny.
Poniesione nakłady: 1 878 721,26 zł, w tym:
908 303,00 zł - środki Funduszu Dróg Samorządowych
500 000,00 zł - pomoc finansowa ze środków budżetu Gminy Nowosolna
470 418,26 zł - środki własne Powiatu Łódzkiego Wschodniego
7) „Wykonanie ciągu pieszo – jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E
w gminie Nowosolna”
W ramach zadania w 2020 r. wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich za kwotę
brutto 922,50 zł, zawarto umowę z Wykonawcą robót – firmą INSTYLE Dorota Danielczyk
na kwotę: 737 646,99 zł.
Z uwagi na wystąpienie COVID-19 w firmie Wykonawcy robót, który miał wpływ
na należyte wykonanie przedmiotu umowy termin wykonania zadania został zmieniony
i zgodnie z podpisanym aneksem w dniu 13 listopada 2020r. został ustalony do dnia
31.05.2021 r. a tym samym, zgodnie z uchwałą nr XXVI/253/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r.
w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020,
zadanie pn. ,,Wykonanie ciągu pieszo - jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie
Nowosolna” zostało umieszczone w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego 2020 z kwotą 740 081,23 zł obejmującą również nadzór inwestorski w Zadaniu.
Na przedmiotowe zadanie Powiat Łódzki Wschodni otrzymał dofinansowanie
ze środków rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 218 243,00 zł. Pozostałe wydatki zostaną
pokryte środkami pochodzącymi z budżetu Powiatu.
Poniesione nakłady w 2020 r.: 741 003,73 zł (w tym 740 081,23 zł jako wydatek
niewygasający z upływem roku budżetowego 2020)
8) „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1150E w gm. Nowosolna”
W ramach zadania opracowany został projekt budowy chodnika na odcinku od granic
m. Łodzi do skrzyżowania z droga powiatową nr 1186E.
Poniesione nakłady:
9 225,00 zł – środki własne Powiatu Łódzkiego Wschodniego
9) „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3313E w Kruszowie”
W ramach zadania w 2020 r. został opracowany projekt przebudowy drogi powiatowej
nr 3313E w Kruszowie gm. Tuszyn polegający na zaprojektowaniu chodnika na odcinku
długości ok. 170 m od wysokości istniejącego chodnika przy drodze powiatowej w rejonie
stacji paliw do połączenia z istniejącym chodnikiem przy drodze krajowej nr 12. Koszt
opracowania dokumentacji wyniósł: 20 910,00 zł. W dniu 29 grudnia 2020 r. została podjęta
uchwała Nr 1075/2020 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 29 grudnia 2020 r.
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w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn. ,,Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3313E w Kruszowie”. Zgodnie z uchwałą
nr XXVI/253/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków
niewygasających z upływem roku budżetowego 2020, zadanie pn. ,,Budowa chodnika
w drodze powiatowej nr 3313E w Kruszowie” zostało umieszczone w wykazie wydatków,
które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 z kwotą 199 090,00 zł. Zadanie
w całości finansowane z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.
Poniesione nakłady w 2020 r.:
220 000,00 zł (w tym 199 090,00 zł jako wydatek niewygasający z upływem roku
budżetowego 2020)
Inwestycje drogowe realizowane na drogach powiatowych przez Gminy Powiatu
Łódzkiego Wschodniego z udziałem finansowym Powiatu:
1) „Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej
nr 2911E pomiędzy Gałkowem Dużym a Gałkowem Małym, gm. Koluszki”
W ramach zadania Gmina Koluszki w 2020 r. opracowała program
funkcjonalno – użytkowy.
2) „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej
Nr 2914E wraz z odwodnieniem i oświetleniem”
W ramach zadania Gmina Koluszki w 2020 r. opracowała dokumentację projektową
na przebudowę drogi powiatowej Nr 2914E wraz z odwodnieniem i oświetleniem. Dotacja
Powiatu Łódzkiego Wschodniego została przeznaczona na pokrycie wydatków dotyczących
przebudowy drogi.
3) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1195E w Starej Gadce”
W ramach zadania Gmina Rzgów w 2020 r. wykonała m.in. budowę ścieżki rowerowej
i chodnika na odcinku 900,53 m.
Powiat przekazał dotację w wysokości 603 318,97 zł.
4) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2916E (budowa ciągu pieszo-rowerowego
pomiędzy miejscowościami Guzew i Prawda)”
W ramach zadania Gmina Rzgów w 2020 r. wykonała m.in. budowę ciągu
pieszo – rowerowego o łącznej długości 1 128,99 m.
Powiat przekazał dotację w wysokości 332 567,72 zł.
5) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2909E w Kalinku na odcinku ca 900 m”
W ramach zadania Gmina Rzgów w 2020 r. wykonała przebudowę drogi powiatowej
na długości 900 m.
Powiat przekazał dotację w wysokości 144 562,61 zł.
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6) ,,Wykonanie nakładki asfaltowej i pobocza na drodze powiatowej nr 2916E”
W ramach zadania Gmina Rzgów w 2020 r. wykonała m.in. nakładkę asfaltową
oraz pobocze utwardzone o szerokości 75 cm i grubości 10 cm na długości 1 094m.
Powiat przekazał dotację w wysokości 74 783,35 zł.
7) „Montaż urządzeń bezpieczeństwa oraz sygnalizacji ostrzegawczej w okolicach
przejść dla pieszych na drodze powiatowej nr 2941E ul. Centralna
w miejscowości Starowa Góra”
W ramach zadania Gmina Rzgów w 2020 r. zakupiła elementy i urządzenia bezpieczeństwa
ruchu drogowego wykonała projekt stałej organizacji ruchu dla ul. Centralnej (2941E)
oraz wykonała malowanie oznakowania poziomego grubowarstwowego.
Powiat przekazał dotację w wysokości 31 718,00 zł.
8) ,,Poszerzenie nawierzchni drogi 1512E, Modlica od węzła w kierunku gminy Brójce
(do Pałczewa)”
W ramach zadania Gmina Tuszyn w 2020 r. wykonała przebudowę drogi powiatowej
na długości ok. 868 mb.
Powiat przekazał dotację w wysokości 345 569,42 zł.
Inwestycje zrealizowane na drogach powiatowych i sfinansowane w całości przez Gminy
Powiatu Łódzkiego Wschodniego w ramach udzielonej pomocy rzeczowej w 2020 roku:
1) ,,Budowa ciągu pieszo - rowerowego na drodze powiatowej nr 2911E ul. Łódzka
w Justynowie w gminie Andrespol”;
W ramach zadania Gmina Andrespol w 2020 r. wykonała budowę ciągu
pieszo – rowerowego o długości ok. 40 m, na odcinku od zjazdu ze ścieżki rowerowej
na ulicę Łódzką do ulicy Plażowej/Hulanka wraz z wprowadzeniem docelowej organizacji
ruchu od przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystów przy ul. Hulanki do końca
parkingu przy stawach w Gminie Andrespol.
2) ,,Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych”;
W ramach zadania Gmina Rzgów w 2020 r. wykonała oznakowanie aktywne znakiem B20
w miejscowości Kalinko (droga powiatowa nr 2909E) oraz oznakowanie aktywne znakiem
D-6 na skrzyżowaniu ulic Tuszyńskiej i Ogrodowej (droga powiatowa nr 2942E).
3) ,,Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z liniami kolejowymi nr 25 i 17 w ciągu ulicy
Brzezińskiej w Andrespolu wraz z budową przyległego układu drogowego,
w zamian za likwidację przejazdu kolejowo – drogowego kat. A w km 18,175 linii
kolejowej nr 25 i w km 13,162 linii kolejowej nr17”;
W ramach zadania Gmina w 2020 r. wykonała opracowanie aktualizacji programu
funkcjonalno - użytkowego, dokumentacji przetargowej, pomiary natężenia ruchu, uzyskała
doradztwo techniczne, wykonała inwentaryzację zieleni.
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4) ,,Budowa chodnika przy szkole Podstawowej w Justynowie w pasie drogowym drogi
powiatowej nr 2911E - ulicy Łódzkiej w gminie Andrespol”.
W ramach zadania Gmina w 2020 r. wykonała chodnik o nawierzchni z kostki betonowej
na podbudowie w istniejącym pasie drogowym przy ulicy Łódzkiej, na odcinku
26 mb o szerokości 1,5 m. Chodnik oddzielony krawężnikiem od jezdni
oraz barierką ochronną od furtki wejściowej do Szkoły Podstawowej do ul. Krótkiej.

Inwestycje
zrealizowane przez
Powiat w 2020 r.
Inwestycje
zrealizowane przez
Gminę w 2020 r.
W 2020 r. na
realizację zadań
inwestycyjnych
na drogach
powiatowych
wydatkowano:

Zadanie I.1.2

Powiat

Gmina

Środki
zewnętrzne

Razem

1 810 931,92

797 094,67

1 264 286,00

3 872 312,59

1 633 134,08

1 321 087,93

429 900,00

3 384 122,01

7 256 434,60

Budowa systemów odwodnienia dróg

JST
(Powiat,Gminy)

Przedmiotowe zadanie było zrealizowane w 2020 roku 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 zakresie następujących zadań:
1) „Przebudowa odwodnienia ul. Głównej w Janówce gm. Andrespol”;
2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1512E na odcinku Pałczew – Modlica”;
3) „Wykonanie chodnika na ul. Tuszyńskiej w Woli Rakowej od drogi wojewódzkiej
w stronę Romanowa”;
4) ,,Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2927E w Wardzynie, gm. Brójce”;
5) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1151E od skrzyżowania z drogą nr 2913E
do granic miasta Łodzi”.
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Cel operacyjny
I.2
Zadanie
I.2.1 –I.2.3

Modernizacja budynków użyteczności publicznej
1.Zniesienie barier architektonicznych w budynkach
użyteczności publicznej. 2.Rozbudowa i utrzymanie standardów
w obiektach infrastruktury społecznej (DPS, ŚDS, itp.).
3.Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej

JST (Powiat,
Gminy)

W 2020 roku w ramach realizacji Zadania I.2.1 – Zadania I.2.3 zostało zaplanowane
zadanie inwestycyjne pn. ,,Przebudowa pawilonu administracyjno – biurowego
z przeznaczeniem na Warsztat Terapii Zajęciowej – etap II”, które będzie realizowane
w 2021 r. W 2020 r. została opracowana aktualizacja kosztorysów inwestorskich za kwotę
1 800,00 zł.
Zadanie będzie realizowane przy udziale środków pochodzących z Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach ogłoszonego naboru wniosków o wsparcie
dla jednostek samorządu terytorialnego, o którym mowa w 2 ust. 1 pkt 3 Uchwały Rady
Ministrów Nr 102 z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań
inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P. poz. 662 ze zm.). W ramach
zadania pn. ,,Przebudowa pawilonu administracyjno – biurowego z przeznaczeniem
na Warsztat Terapii Zajęciowej – etap II” zostanie głęboko zmodernizowany budynek
poprzez docieplenie przegród budowlanych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
oraz wszystkich instalacji wewnętrznych w budynku, z dostosowaniem funkcji pomieszczeń
do nowego przeznaczenia. W budynku zostaną usunięte bariery architektoniczne.
W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koluszkach dostosowano łazienkę
do potrzeb niepełnosprawnych klientów poradni, zlikwidowano istniejące bariery
architektoniczne w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania
się, zwiększono dostępność dla osób niepełnosprawnych do placówki oświatowej,
zwiększono bezpieczeństwo użytkowników, podwyższono walory estetyczne pomieszczenia,
podwyższono standard obiektu infrastruktury społecznej. Na realizację zadania przeznaczono
kwotę 14 480,37 zł, w tym 7 964,20 zł ze środków PFRON.

Cel operacyjny I.3
Zadanie I.3.3

Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i odnawialnych źródeł energii
Realizacja Powiatowego Programu Ochrony Środowiska

Powiat

W 2020 roku Powiat Łódzki Wschodni kontynuował realizację „Programu 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 roku, a także szczegółowe
zestawienia zadań/ kierunków działań do realizacji. W obrębie obszarów priorytetowych
w tym Programie wykonano:
1) gospodarka wodna:
- konserwację rowów przydrożnych w ramach bieżącego utrzymania dróg,
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- odmulanie, profilowanie i budowa rowów w ramach realizacji zadań inwestycyjnych,
- przebudowę odwodnienia dróg;
2) ochrona przyrody, krajobrazu i lasów:
- nakładanie obowiązku nasadzeń kompensacyjnych za wycięte drzewa z pasów
drogowych;
3) ochrona powietrza atmosferycznego:
- stworzenie warunków do rozwoju ruchu rowerowego - budowa ścieżek rowerowych;
4) ochrona przed hałasem:
- budowę i przebudowę dróg na terenie powiatu łódzkiego wschodniego,
- wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanek o niskiej emisji hałasu.

Zadanie I.3.4

Przeciwdziałanie skutkom anomalii pogodowych

JST
(Powiat,
Gminy)

W celu przeciwdziałania skutkom anomalii pogodowych w Powiecie Łódzkim
Wschodnim wykonano w 2020 roku pięć inwestycji z zakresu budowy systemu odwadniania
dróg, które przedstawiono w Zadaniu I.1.2 – Budowa systemów odwodnienia dróg.

Zadanie I.3.5

Ochrona i rewaloryzacja zasobów naturalnych i krajobrazowych
Powiatu

JST
(Powiat,
Gminy)

W ramach ochrony zasobów naturalnych i krajobrazowych Powiat realizuje zadania
związane z ochroną gruntów rolnych oraz obejmujące rekultywację gruntów zdegradowanych
i przekształconych na skutek działalności wydobywczej kopalni na podstawie udzielonych
koncesji. W ramach tych działań wydano:
-

13 decyzji w sprawach rekultywacji i zagospodarowania terenu;
36 decyzji dotyczących wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej;
335 zaświadczeń dotyczących wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej
o braku konieczności wydawania decyzji.

Prowadzone działania wpisują się jednocześnie w realizację „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.
Cel operacyjny
1.4
Zadanie I.4.1

Tworzenie systemu informacji o nieruchomościach
Aktualizacja danych przestrzennych dotyczących nieruchomości

Powiat

W 2020 roku aktualizacja danych przestrzennych dotyczących nieruchomości była
realizowana w ramach bieżącej działalności Wydziału Geodezji i Kartografii w oparciu
o dokumenty przedłożone przez zainteresowanych oraz opracowania geodezyjne sporządzone
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przez wykonawców prac geodezyjnych. Powiat w 2020 roku nie wykonywał w tym zakresie
działań z urzędu polegających na weryfikacji danych.
Zadanie I.4.2

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków

Powiat

W 2020 roku przeprowadzono modernizację ewidencji gruntów i budynków
dla obrębu ewidencyjnego Janówka w gm. Andrespol. W poniższej tabeli przedstawiono
charakterystykę tego obiektu:

Ilość działek
Powierzchnia
Ilość budynków
ewidencyjnych
[ha]

Gmina

Obręb

Andrespol

Janówka

1070

1097

143,8381

Ilość podmiotów
ewidencyjnych
ujawnionych
w EGiB
1098

Działania modernizacyjne dotyczyły nieruchomości, których łączna ilość właścicieli,
władających (innych podmiotów ujawnionych w EGiB) wynosiła 1098 osób.
Koszt realizacji modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Janówka wyniósł
246 861,00 zł.
W ramach działań Związku Powiatów Województwa Łódzkiego w 2020 roku ogłoszono
przetarg na dostawę baz danych EGiB dla niżej wymienionych obrębów ewidencyjnych:
Podzadanie
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2

Nazwa gminy
Brójce
Brójce
Brójce
Brójce
Brójce
Tuszyn
Tuszyn
Tuszyn
Tuszyn
Tuszyn
Tuszyn

Nazwa obrębu
Giemzów
Karpin
Kotliny
Wardzyn
Wola Rakowa
Modlica
Wola Kazubowa
Dylew
Górki Małe
Górki Duże
Jutroszew

Zakończenie modernizacji ww. obrębów ewidencyjnych planowane jest na pierwszą połowę
2022 roku. Łączny koszt realizacji wynosi 1 377 600,00 zł brutto.
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Zadanie I.4.3

JST
(Powiat,
Gminy)

Regulacja stanów prawnych nieruchomości

W 2020 roku w zakresie realizacji powyższego zadania prowadzono szereg procedur
zmierzających do wykazania aktualnego stanu prawnego nieruchomości należących
do Skarbu Państwa oraz tych, których właścicielem jest Powiat Łódzki Wschodni.
Na działania te wydatkowano łącznie kwotę 20 239,34 zł, w tym na:
- publikacje ogłoszeń w prasie o toczących się 4 postępowaniach sądowych
o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości Skarbu Państwa.
Kwota: 1 739,34 zł (zadania zlecone)
- pokrycie kosztów złożenia wniosków wieczysto-księgowych (45 wniosków
wieczysto-księgowych). Kwota: 18 500,00 zł (zadania własne)

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 Związku Powiatów
Województwa Łódzkiego, którego członkiem jest Powiat Łódzki Wschodni. 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.
Związek Powiatów Województwa Łódzkiego podpisał umowy na dostawę baz danych
GESUT dla miasta Tuszyn, miasta Koluszki, gminy Nowosolna oraz dostawę baz danych
BDOT dla części gmin Andrespol, Nowosolna, Koluszki.
Zamówienie na dostawę ww. baz jest w trakcie realizacji a jego zakończenie przewidywane
jest na koniec 2021 roku.

Cel strategiczny II: Poprawa jakości życia mieszkańców
Cel
operacyjny II.1

Poprawa stanu i poczucia bezpieczeństwa mieszkańców

Zadanie II.1.1

Prowadzenie działań informacyjnych, edukacyjnych
i promocyjnych dotyczących bezpieczeństwa

Podmioty
odpowiedz.
za realizację

Powiat, Policja,
PSP

Powiat Łódzki Wschodni w ramach budżetu realizowanego w 2020 roku w dziale
Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa, prowadził następujące działania:
13 | S t r o n a

1. Zakup materiałów odblaskowych
Celem działań dotyczących promocji bezpieczeństwa Powiatu zakupiono materiały
promocyjne z nadrukiem również promującym Powiat Łódzki Wschodni, m.in.: breloki
odblaskowe, kamizelki odblaskowe dla dzieci i dla dorosłych, smycze odblaskowe
oraz opaski odblaskowe. Wydatkowano kwotę 6 622,32 zł.
2. Zakup czujników czadu w ramach akcji „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”
W ramach działań realizowanych w 2020 roku przez Komendę Powiatową Państwowej Straży
Pożarnej z siedzibą w Koluszkach mających na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa
przeciwpożarowego w Powiecie zakupiono 13 szt. czujników czadu. Zakupione materiały
zostały przekazane Komendzie celem ich nieodpłatnego rozdysponowania mieszkańcom
Powiatu w ramach działań określonych w Powiatowym Programie Zapobiegania
Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2018 – 2023
dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Dokonano wydatków na kwotę 987,87 zł.
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. Działania te nastawione były głównie na prowadzenie
prelekcji, spotkań i pogadanek na terenie placówek oświatowych z uczniami szkół
podstawowych i szkół średnich oraz zajęć online. W 2020 roku na terenie powiatu łódzkiego
wschodniego przeprowadzono w tym zakresie spotkania z młodzieżą w ramach następujących
działań:
1) Bezpieczne ferie,
2) Bezpieczne wakacje,
3) Bezpieczna droga do szkoły,
4) Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą,
5) Cyberzagrożenia,
6) Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży – edukacja dla bezpieczeństwa,
7) Handel ludźmi,
8) Odpowiedzialność nieletnich w świetle przepisów UPN.
Przeprowadzono szkolenia dla nauczycieli/rad pedagogicznych ze szkół i placówek
oświatowych z terenu powiatu łódzkiego wschodniego na temat procedur postępowania
nauczycieli i metody współpracy szkół z policją w sytuacjach zagrożenia przestępczością
i demoralizacją dzieci oraz młodzieży. Przeprowadzono również szkolenia
dla dzieci przedszkolnych, młodzieży szkolnej z zakresu m.in.: bezpieczeństwa w ruchu
drogowym, bezpiecznego poruszania się w przestrzeni publicznej oraz wyposażono
uczestników szkoleń w odblaski.
Ponadto dzielnicowi Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego
prowadzili konsultacje ze społeczeństwem, w trakcie których poruszali tematykę:
-

Efektywne metody i środki zabezpieczania mienia.
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-

Zasady bezpiecznego zachowania seniorów.
Zadbaj o bezpieczeństwo swoich ,,czterech kółek”.
Dzielnicowy bliżej nas.

W ramach współpracy z instytucjami zewnętrznymi dzielnicowy ze rzgowskiego
komisariatu wspólnie z Urzędem Miasta w Rzgowie oraz autoryzowanym dealerem
samochodów zorganizował bezpłatny punkt kontroli pojazdów. Taki punkt pojawił się
28 sierpnia 2020 r. w Starowej Górze. Kontrolowano ustawienie świateł i stan płynów
eksploatacyjnych.
18 września 2020 r. dzielnicowi z Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego
wschodniego w Koluszkach zorganizowali poranną akcję profilaktyczną. Podczas tego
przedsięwzięcia rozdawali kamizelki odblaskowe.
Od początku trwania pandemii policjanci przeciwdziałają rozprzestrzenianiu się
wirusa. W celu zadbania o bezpieczeństwo podróżujących, dzielnicowi KPP w Koluszkach
pełnili służby w pociągu, nadzorując zastosowanie się do zaleceń noszenia maseczek
i zachowania dystansu przez pasażerów w patrolu rajdującym na odcinku Koluszki-BedońKoluszki. W tym samym czasie policjanci w Tuszynie, Rzgowie i Andrespolu kontrolowali
placówki handlowe i komunikację publiczną.
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego
z siedzibą w Koluszkach
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego
z siedzibą w Koluszkach w 2020 roku prowadziła następujące działania informacyjne,
edukacyjne i promocyjne dotyczące bezpieczeństwa:
1) W styczniu przeprowadzono akcję „Bezpieczne Ferie 2020” propagująca podniesienie
poziomu wiedzy na temat zagrożeń. Uczestniczono w spotkaniach z dziećmi
w Miejskim Ośrodku Kultury w Koluszkach. Tematem spotkań były zagadnienia
wynikające z programu nauczania przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa
oraz kampania „Kręci mnie bezpieczeństwo” i „Bezpieczne ferie”. Akcję przeprowadzono
dwukrotnie, a udział w nich wzięło 120 dzieci i 30 osób dorosłych.
2) W lutym na terenie hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tuszynie odbył się III
Turniej halowej piłki nożnej strażaków powiatu łódzkiego wschodniego. Gospodarzem
Turnieju była Gmina Tuszyn, a organizatorem Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach i Zarząd Oddziału
Powiatowego ZOSP RP.
3) W lutym przeprowadzono zajęcia dla grup przedszkolnych i szkolnych. Dzieci uczyły się
jak postępować w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu jak i również umiejętności
zachowania się w przypadku ich wystąpienia. Zajęcia przeprowadzono trzy razy, a udział
w nich wzięło 56 dzieci i 8 osób dorosłych.
4) W lutym przeprowadzono jedno szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
Było to szkolenie praktyczne dla uczniów i pracowników Szkoły Podstawowej
nr 1 w Koluszkach. Szkolenie odbyło się z udziałem 20 uczniów i 34 osób dorosłych.
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5) Udział w ćwiczeniach ewakuacyjnych w Szkołach Podstawowych w Starych Skoszewach
i w Bedoniu. Przeprowadzono prelekcje na zewnątrz z zachowaniem reżimów sanitarnych
z dziećmi i młodzieżą szkolną na temat zasad bezpiecznej ewakuacji. Prelekcje
przeprowadzono dwukrotnie, a udział w nich wzięło 120 dzieci.
6) Od lipca KPP SP wspiera akcję dla chorej Mai. Prowadzi zbiórkę plastikowych nakrętek
dla dziewczynki, która choruje na rdzeniowy zanik mięśni SMA. Akcja prowadzona jest
na terenie całego powiatu łódzkiego wschodniego. W czerwcu Komenda Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniegoz siedzibą w Koluszkach
została nominowana do udziału w #GaszynChallenge, natomiast w listopadzie dzięki
wsparciu mieszkańców powiatu, strażacy dostarczyli 1 260 kg korków do punktu odbioru.
7) W grudniu strażacy z KPP SP w ramach propagowania kampanii społecznej
„Czujka na straży twojego bezpieczeństwa” obdarowali czujkami czadu starsze samotne
osoby oraz rodziny o trudnym statusie materialnym. Montowane czujki zostały zakupione
przekazane przez Powiat Łódzki Wschodni. Łącznie przekazano 13 czujek tlenku węgla.
W zakresie edukacji społeczeństwa celem podniesienia poczucia bezpieczeństwa
w 2020 roku podjęto następujące działania:
-

-

na łamach prasy, stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych zamieszczono
artykuły prasowe na temat propagowania akcji strażaków w zakresie zapobiegania
zagrożeniom oraz zachowania zasad bezpieczeństwa.
informowano urzędy, instytucje, zakłady pracy o zagrożeniach występujących
na obszarze działania komendy oraz o konieczności sprawowania prawidłowego nadzoru
właścicielskiego nad budynkami. Współpracowano w tym zakresie z organami Policji
i z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego, Wojewódzkim Inspektorem
Ochrony Środowiska, Państwową Inspekcją Pracy, ABW.
I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach

Prowadzenie działań informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych dotyczących
przestępczości:
1) Realizowanie podczas zajęć wychowawczych oraz godzin do dyspozycji pedagoga
szkolnego, elementów programów profilaktycznych tj. „Saper, czyli jak rozładować
agresję”, „Bezpieczna szkoła”, „Unplugged”, których celem jest promocja zdrowego stylu
życia bez używek, bezpieczeństwa, kształtowanie postaw asertywnych, umiejętności
rozładowywania negatywnych emocji, radzenia sobie ze stresem, np.
- „Stres i jego wpływ na nasze decyzje”
- „Konflikty i sposoby ich rozwiązywania”
- „Zachowanie się człowieka w sytuacjach trudnych”
- „Bezpieczeństwo w sieci”
- „Netykieta”
- „Zagrożenia dla zdrowia związane z paleniem papierosów i e-papierosów, środków
psychoaktywnych i dopalaczy”.
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2) Spotkania informacyjne z młodzieżą realizowane przez wychowawców klas, dotyczące
omówienia zachowań ryzykownych podczas ferii i wakacji z uwzględnieniem
obowiązujących zasad bezpieczeństwa.
3) Zapoznanie uczniów z obowiązującymi w szkole procedurami postępowania nauczycieli
i pracowników szkoły w sytuacji zagrożenia demoralizacją i przestępczością dzieci
i młodzieży.
4) Przedstawienie nauczycielom, uczniom i rodzicom obowiązujących w szkole
regulaminów, tj. ewakuacja, regulamin prowadzenia zajęć w czasie zagrożenia
epidemicznego.
5) Popularyzacja wśród młodzieży wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy
na lekcjach edukacji dla bezpieczeństwa.
6) Przekazywanie społeczności szkolnej ważnych informacji o dostępnych formach pomocy
psychologiczno - pedagogicznej poprzez umieszczanie ich na stronie internetowej szkoły
oraz przesyłanie za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus.
7) Pogłębianie wiedzy i umiejętności nauczycieli poprzez uczestnictwo w różnych formach
doskonalenia zawodowego , np.
- Szkolenie „Kolory depresji. Nauczycielom o depresji uczniów” – szkolenie online
- „Niewinne żarty czy już prześladowanie” – szkolenie online organizowane
przez Akademię GWO
- „Jak współpracować z trudnym rodzicem i chronić siebie” – szkolenie online
- „Rówieśnicza interwencja kryzysowa. Jak przygotować młodzież do bezpiecznego
pomagania swoim rówieśnikom?” (Fundacja Innopolis)
- II Kongres Suicydologiczny (organizatorem był Uniwersytet Medyczny w Łodzi)
- „Zaburzenia depresyjne dzieci i młodzieży” (szkolenie organizowane przez Poradnię
Psychologiczno - Pedagogiczną w Koluszkach)
- „Szkodliwe treści w Internecie – rozpoznawanie i przeciwdziałanie” (Polskie Centrum
Programu „Safer Internet”)
Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach
W ramach realizacji tego zadania zostały przeprowadzone następujące działania:
1) Organizowanie we współpracy z Policją spotkań z młodzieżą na temat skutków
i konsekwencji wynikających z demoralizacji i przestępczości, w tym cyberprzestępczości
i przemocy rówieśniczej.
2) Spotkania informacyjne zorganizowane dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
3) Spotkanie dotyczące podniesienia poziomu bezpieczeństwa.
Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach
W ramach realizacji tego zadania zostały przeprowadzone następujące działania:
1) Opracowanie Programu Wychowawczo-Profilaktycznego w oparciu o ewaluację
problemów i potrzeb w tym zakresie;
2) Prelekcje prowadzone przez wychowawców;
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3) Zajęcia informacyjno-edukacyjne dla rodziców realizowane podczas zebrań z rodzicami;
4) Zajęcia edukacyjne z przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa" dotyczące pierwszej
pomocy przedmedycznej realizowane we wszystkich klasach pierwszych (zajęcia
teoretyczne oraz ćwiczenia, m.in. RKO, układanie poszkodowanego w pozycji
bezpiecznej.

Zadanie II.1.2

Zapobieganie przestępczości i demoralizacji nieletnich

Szkoły, Policja

Komenda Powiatowa Policji powiatu łódzkiego wschodniego
Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego
w toku działań ukierunkowanych na poprawę jakości życia mieszkańców Powiatu Łódzkiego
Wschodniego, a w szczególności mających na celu zapobieganie przestępczości
i demoralizacji nieletnich, w 2020 roku ujawnili:
1) 9 nieletnich, którzy dopuścili się czynów karalnych,
2) 33 nieletnich zagrożonych demoralizacją, w tym: 10 nieletnich pod wpływem alkoholu,
3) 1 nieletniego uciekiniera z domu rodzinnego,
4) 1 nieletnią uciekinierkę z MOW/MOS,
oraz skierowano 2 wnioski o wszczęcie postępowania opiekuńczego do Sądów Rejonowych,
Wydział Rodzinny i Nieletnich.
Ponadto, w ramach zwalczania zjawisk patologicznych w 2020 roku do pomieszczeń dla osób
zatrzymanych w jednostce Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego
doprowadzono w celu wytrzeźwienia łącznie 106 osób dorosłych, w tym 8 kobiet.
I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach
Szkoła aktywnie działała w zakresie zapobiegania przestępczości oraz demoralizacji
nieletnich. Zapobieganiu przestępczości służą:
1) Identyfikacja i analiza występujących problemów wychowawczych na terenie szkoły
poprzez badania ankietowe oraz bieżącą obserwację prowadzoną przez nauczycieli,
pedagoga szkolnego oraz wychowawców.
2) Współpraca z instytucjami wspomagającymi szkołę w zakresie bezpieczeństwa
i organizowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej, tj. Komendą Powiatową
Policji powiatu łódzkiego wschodniego w Koluszkach, Państwową Strażą Pożarną
w Koluszkach, PCPR w Łodzi, Sądem Rejonowym w Brzezinach, MGOPS
w Koluszkach, OPiP w Koluszkach, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczna
w Koluszkach.
3) Otoczenie opieką psychologiczną uczniów wymagających wsparcia i znajdujących
się w sytuacji kryzysowej. Również podczas nauki zdalnej, uczniowie mogli korzystać
z porad i rozmów wspierających podczas codziennych dyżurów pedagoga szkolnego,

18 | S t r o n a

za pośrednictwem telefonu, dziennika elektronicznego Librus, Messengera
oraz platformy Teams.
4) Działalność Szkolnego Klubu Sportowego. Organizowanie konkursów sportowych, np.:
- Mistrzostwa szkoły trójek męskich w siatkówce,
- Mistrz rzutów osobistych – koszykówka,
- Turniej w podciąganiu na drążku,
- Mistrzyni zagrywki – siatkówka,
- Mistrzostwa szkoły w pompkach,
- Mecz piłkarski podczas otrzęsin klas pierwszych.
5) Działalność Szkolnego Koła Caritas – odbyło się wiele akcji charytatywnych
i społecznych z udziałem wolontariuszy liceum.
6) W celu zapewnienia bezpieczeństwa w szkole zmodernizowany został monitoring
wizyjny (zakupiono nowy monitor oraz dwie kamery).
Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach
Działania Zespołu Szkół nr 1 w zakresie realizacji przedmiotowego zadania:
1) Utrzymywanie bieżącego kontaktu z Wydziałem Prewencji i Zespołem ds. Profilaktyki
Społecznej, Nieletnich i Patologii Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego
wschodniego w Koluszkach: wymiana informacji o zagrożeniach lokalnych,
informowanie o sytuacjach łamania prawa przez uczniów;
2) Współpraca z funkcjonariuszami Zespołu ds. Nieletnich i Patologii KPP w Koluszkach
w zakresie przeprowadzania rozmów profilaktyczno-ostrzegawczych z nieletnimi
nierealizującymi obowiązku szkolnego;
3) Współpraca z kuratorami sądowymi i kuratorami społecznymi sprawującymi nadzór
nad nieletnimi uczniami;
4) Bieżąca kontrola miejsc gromadzenia się młodzieży (np. boisko szkolne, teren wokół
szkoły);
5) Zapobieganie przestępczości i demoralizacji nieletnich poprzez organizację wolnego
czasu dzieci i młodzieży:
- funkcjonowanie Kół Zainteresowań: Koło fotograficzne, recytatorskie, teatralne,
SKS (Szkolne Klubu Sportowego), Koło motoryzacyjne „Korba", Szkolne Koła
Wolontariatu – cały rok,
- organizacja akcji „Akademia Wieku Dojrzałego" – wsparcie i współpraca
z seniorami,
- organizacja akcji i konkursów tematycznych: np. Konkurs Mikołajkowy, Konkurs
Walentynkowy,
- udział w akcji Narodowe Czytanie;
6) Przeciwdziałanie agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży poprzez sport:
- prowadzenie działań edukacyjnych promujących wśród młodzieży aktywne formy
spędzania czasu wolnego oraz zapobieganie uzależnieniom,
udział uczniów w sportowych zajęciach pozalekcyjnych prowadzonych
przez nauczycieli wychowania fizycznego.
19 | S t r o n a

Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach
Zespół w 2020 roku zrealizował zadanie dotyczące zapobiegania przestępczości
i demoralizacji nieletnich poprzez prowadzenie działań profilaktycznych i wychowawczych
w niżej określonych formach i zakresach tematycznych:
1)
2)

3)

4)
5)
6)
7)
8)

9)

10)

11)
12)
13)
-

4 zajęcia edukacyjne mające na celu przeciwdziałanie demoralizacji
i niedostosowaniu społecznemu młodzieży;
4 zajęcia edukacyjno - profilaktyczne nt. oddziaływania prewencyjno - zapobiegawczego
na uczniów w celu zmniejszenia występowania sytuacji ryzykownych (wagary, kontakt
z nikotyną, alkoholem, narkotykami, zachowaniami agresywnymi);
19 spotkań informacyjnych nt. procedur bezpieczeństwana terenie szkoły oraz wykaz
osób i instytucji, do których można zgłosićsię o wsparcie w sytuacjach wymagających
pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wychowawczej;
1 szkolenie edukacyjne nt. intensyfikacji działań kontrolno-prewencyjnych na rzecz
poprawy bezpieczeństwa uczniów, w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego;
4 zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów z zakresu cyberprzemocy;
1 seminarium eksperckie dla nauczycieli i rodziców nt. Szkodliwe treści
w Internecie - rozpoznawanie i przeciwdziałanie;
14 pogadanek nt. intensyfikacji działań kontrolno-prewencyjnych na rzecz poprawy
bezpieczeństwa młodzieży podczas zbliżających się wakacji 2020;
4 zajęcia dydaktyczne w ramach zajęć dydaktycznych w klasach II LO
z przedstawicielem KPP w Koluszkach w tematyce bezpieczeństwa cyfrowego, radzenia
sobie z agresją własną i innych – sposoby zapobiegania oraz obrony;
1 szkolenie nauczycieli nt. zapobiegania przestępczości i demoralizacji nieletnich
poprzez organizację wolnego czasu dzieci i młodzieży (np. zajęć dydaktycznych,
kulturalnych,
turystycznych),
a
także
wspieranie
podobnych
inicjatyw
o charakterze środowiskowym;
5 spotkań informacyjnych dotyczących spędzania czasu wolnego w sposób kreatywny
wśród uczniów. Przekazanie uczniom informacji dotyczących realizacji nowego
projektu, realizowanego dzięki dotacji z budżetu Miasta Łodzi pn. „Spędzaj czas
kreatywnie” - zainspiruj się łódzką kulturą w domowych warunkach;
6 realizacji programu profilaktycznego. Realizacja elementów programu
profilaktycznego „Saper” – czyli jak rozminować agresję;
4 zajęcia edukacyjno-informacyjne. Zajęcia edukacyjno- profilaktyczne dla klas
pierwszych – lekcja z wiedzą pt. „Powiedz NIE wszelkim używkom”;
4 szkolenia nauczycieli. Tematyka szkoleń dla nauczycieli spójna z programem
profilaktyki i programem wychowawczym szkoły:
szkolenie „Kurs kierowników wycieczek szkolnych”,
szkolenie „Złość-Akcja-Stop-Reakcja” – warsztaty pedagogiczne, profilaktyka
uniwersalna,
szkolenie w nt. „Zaburzenia depresyjne, samouszkodzenia oraz próby samobójcze
w wieku rozwojowym”,
szkolenie nt. „Strategie pracy z uczniami przejawiającymi zachowania trudne”,
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14) 16 uczestnictw w konferencjach, seminariach, szkoleniach, webinariach. W czasie
zdalnego nauczania pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zadań
profilaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych poprzez uczestnictwo nauczyczieli
w wybranych formach doskonalenia;
15) 1 kampania informacyjna. Przygotowanie i przesłanie rodzicom za pośrednictwem
e-dziennika wykazu osób i instytucji, do których można zgłosić się o wsparcie
i pomoc w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej
oraz baneru Regionalnego Interwencyjnego Telefonu Zaufania dla dzieci
i młodzieży;
16) 3 kampanie informacyjne. Za pośrednictwem dziennika elektronicznego, zakładkę
wiadomości zaproszenie rodziców do udziału w:
- konferencji on-line „Kryzys w życiu nastolatków”,
- bezpłatnym webinarium „Uzależnienia wśród dzieci i młodzieży – model pomocy”
prowadzone przez Fundacje Inspirator,
- otwartym webinarium dla rodziców i nauczycieli nt. „Czym jest kryzys?”. Wzięło
udział 376 rodziców,
17) 3 działania prewencyjne. Intensyfikacja działań kontrolno-prewencyjnych na rzecz
poprawy bezpieczeństwa młodzieży w szkole i poza szkołą oraz w ramach profilaktyki
zachowań ryzykownych młodzieży. Wzięło udział 363 uczniów i 14 wychowawców
oraz rodziców uczniów.
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
W 2020 roku Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach realizował
przedmiotowe zadanie w niżej określonych formach i zakresach tematycznych:
1) 22 pogadanki, warsztaty profilaktyczne dotyczące szkodliwości stosowania substancji
psychoaktywnych,
2) 1 prowadzenie działań profilaktycznych i wychowawczych wobec przestrzeganiu zakazu
używania substancji psychoaktywnych na terenie Ośrodka,
3) 66 warsztatów, zajęć edukacyjnych na temat prawidłowej komunikacji, wzmacniających
samoocenę i samoświadomość,
4) 11 wyróżnień na tle grupy zachowań akceptowanych społecznie poprzez stosowanie
klasowych i grupowych systemów motywacyjnych,,
5) 26 spotkań zespołów nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniami
z rodzicami/opiekunami w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzonej
w placówce, w trakcie których na bieżąco oraz okresowo omawiane
są postępy edukacyjne, wychowawcze i planowany zakres dalszych oddziaływań wobec
ucznia,
6) 6 interwencji Ośrodka z sądem – kuratorami zawodowymi i społecznymi
oraz pracownikami pomocy społecznej,
7) 16 udziałów uczniów w konkursach zewnętrznych i wewnętrznych.
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Zadanie II.1.3

Ograniczenie liczby przestępstw i wykroczeń w miejscach
publicznych

Policja

Komenda Powiatowa Policji powiatu łódzkiego wschodniego
W celu zwiększenia bezpieczeństwa na podległym terenie Komenda Powiatowa
Policji powiatu łódzkiego wschodniego podejmowała w 2020 roku 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 Tuszyn, Rzgów
i Andrespol zawarto porozumienia w sprawie zorganizowania w 2020 roku służb
ponadnormatywnych policjantów ze środków finansowych samorządu terytorialnego. Gmina
Koluszki na wyżej wskazany cel przeznaczyła 25 000,00 zł, gmina Tuszyn przeznaczyła
20 000,00 zł, a gmina Andrespol 5 000,00 zł.
Dzięki temu w 2020 roku odbyło się 48 służb ponadnormatywnych:
1) Koluszki - 24
2) Tuszyn - 16
3) Andrespol - 8
Ponadto w ramach współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego Komenda
Powiatowa Policji powiatu łódzkiego wschodniego w 2020 roku kontynuowała porozumienia
w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dodatkowych etatów policyjnych (koszt utrzymania
I etatu w skali roku to kwota ok. 65 000,00 zł).
- Gmina Rzgów - 2 etaty,
- Gmina Andrespol - 3 etaty.
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 2020 roku kontynuowano współpracę
z SOK (Strażą Ochrony Kolei) w Koluszkach. Współpraca ta opierała się na zapewnieniu
bezpieczeństwa w środkach komunikacji publicznej, gdzie odbywają się łączone patrole
rajdujące w pociągach. Działania takie mają na celu poprawę bezpieczeństwa w pociągach,
przeciwdziałanie kradzieżom kieszonkowym oraz niszczeniu mienia kolejowego. Wspólne
działania prowadzono również, na terenach kolejowych (na dworcach, bocznicach itp.)
i zmierzały one do wykrycia przypadków łamania prawa a także działań
operacyjno – prewencyjnych, mających na celu wyeliminowanie procederów kradzieży
paliwa z wagonów typu cysterna na terenie stacji Koluszki. Ponadto KPP Powiatu Łódzkiego
Wschodniego współpracowała ze Strażą Miejską funkcjonującą przy Urzędzie Miasta
w Tuszynie. Współpraca z funkcjonariuszami SM polegała na wymianie informacji
o zagrożeniach, wspólnym planowaniu służb, podczas których funkcjonariusze mieli
za zadanie kontrolować osoby przebywające na kwarantannie. Należy wspomnieć również
o funkcjonowaniu Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa (KMZB), która służy
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do zapoznania się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa. Ponadto
istnieje możliwość zgłoszenia poprzez naniesienie na mapę zaobserwowanych zagrożeń.
KMZB zweryfikuje informację i wywoła odpowiednią reakcję Policji. W 2020 roku
na KMZB naniesionych zostało 1549 zagrożeń, RD – 1359. Z naniesionych zagrożeń
potwierdzonych było 317, RD - 278. Największą liczbę zgłaszanych i nanoszonych zagrożeń
na KMZB ma: spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych, dzikie wysypiska śmieci
oraz przekroczenie prędkości.
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 „Strategii Rozwoju Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata
2015 - 2020 w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. w Komendzie Powiatowej Policji
powiatu łódzkiego wschodniego oraz podległych komisariatach wszczęto 1100 postępowań
przygotowawczych, w tym:
- w Koluszkach - 604 postępowań (rok 2019 - 578),
- KP Tuszyn - 258 (rok 2019 - 223),
- KP Rzgów - 238 (rok 2019 - 251).
Dynamika w tym zakresie wyniosła 104% to jest 48 postępowań więcej
niż w 2019 roku. Stwierdzono 1340 przestępstw, z czego 658 odnotowano na terenie
podległym KPP w Koluszkach, 449 na terenie KP Tuszyn, a pozostałych 233 przestępstw
na terenie KP Rzgów. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego 2019 roku nastąpił
wzrost stwierdzonych przestępstw o 329 i wskaźnik dynamiki przestępstw stwierdzonych
wyniósł 132 %.
W poszczególnych kategoriach dynamika przestępstw stwierdzonych na terenie
Powiatu przedstawiała się następująco:
Kategoria

Dynamika

Wykrywalność

kradzież rzeczy cudzej

102%

37% (-7)

kradzież z włamaniem

91%

54% (+14)

kradzież pojazdów

109%

13% (+2)

uszkodzenie mienia

106%

44% (+18)

bójka i pobicie

83%

100% (+50)

uszczerbek na zdrowiu

142%

100% (0)
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W 2020 roku w związku z przestępczością narkotykową na terenie działania KPP
powiatu łódzkiego wschodniego zatrzymano 6 osób, przy których znaleziono środki
odurzające (m. in. methyledioxy, marihuanę i kokainę). Zlikwidowano cztery nielegalne
uprawy konopi innych niż włókniste, na których ujawniono 370 krzaków konopi innych
niż włókniste oraz około 5500 gram marihuany. Zatrzymano kilkanaście osób, które posiadały
przy sobie środki odurzające w ilości około od 1 do 3 gram amfetaminy lub marihuany.

Zadanie II.1.5

Skuteczne zarządzanie kryzysowe w sytuacji zagrożenia
bezpieczeństwa publicznego

Powiat, Policja,
PSP, OSP

W celu realizacji zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym tworzone są centra
zarządzania kryzysowego. Stanowią one główny punkt koordynacyjny i ośrodek łączności
ze służbami ratowniczymi oraz komunalnymi, które w sytuacjach kryzysowych uczestniczą
w akcjach ratowniczych. Ważną funkcją centrów jest zapewnienie skutecznego przepływu
informacji w celu odpowiednio wczesnego alarmowania ludności.
W związku z koniecznością realizacji powyższych zadań w ramach struktury
Starostwa Powiatowego w Łodzi funkcjonuje Powiatowe Centrum Zarządzania
Kryzysowego. W 2020 roku pracownicy PCZK przyjęli 66 zgłoszeń dotyczących zagrożeń
występujących na terenie powiatu łódzkiego wschodniego. Dla Powiatowego Centrum
Zarządzania Kryzysowego 2020 rok to przede wszystkim działania w dwóch obszarach:
pierwszy to działania związane z likwidacją ogniska ptasiej grypy, a drugi obszar,
już o charakterze ogólnoświatowym, to przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19.
W dniu 23 lutego 2020 roku na fermie drobiu w miejscowości Regny (gmina
Koluszki) potwierdzono ognisko ptasiej grypy. Tego samego dnia w Urzędzie Miejskim
w Koluszkach zebrał się powiatowy i gminny sztab kryzysowy, na posiedzeniu którego
ustalono działania mające na celu likwidację ogniska. W spotkaniu udział wzięli Powiatowy
Lekarz Weterynarii w Łodzi wraz z Zastępcą, Starosta Łódzki Wschodni, Burmistrz Gminy
Koluszki, Wojewódzki i Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego oraz przedstawicie
służb. Wdrożono środki związane z likwidacją. Służby odpowiedzialne za reagowanie
i usuwanie skutków epizootii przystąpiły do działań. Wdrożono wszystkie procedury
zwalczania choroby. Ognisko ptasiej grypy zostało skutecznie zlikwidowane.
W związku z wystąpieniem pierwszych zachorowań na COVID – 19 na obszarze
Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 12 marca 2020 roku Starosta Łódzki Wschodni powołał
w trybie nadzwyczajnym posiedzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego, podczas którego
podjęto decyzje o zastosowaniu pierwszych środków bezpieczeństwa związanych
przeciwdziałaniem COVID – 19. Działania te polegały przede wszystkim na zmianie
organizacji pracy Starostwa Powiatowego w Łodzi.
W związku z zaleceniem Wojewody Łódzkiego, w celu zapewnienia pomocy osobom
skierowanym decyzją organu inspekcji sanitarnej do odbywania kwarantanny lub dla osób
wracających do Polski objętych obowiązkową 14 dniową kwarantanną, które ze względu
na warunki socjalno – bytowe nie mają możliwości odbycia odosobnienia w warunkach
24 | S t r o n a

domowych Starosta Łódzki Wschodni zobowiązany został do ich organizacji. We współpracy
z Gminami udało się wyznaczyć obiekty spełniające warunki sanitarne i zapewniające
możliwość odbycia kwarantanny.
Łącznie kwarantannę w miejscu kwarantanny zbiorowej odbyło 7 osób.
Z uwagi na konieczność zachowania w okresie pandemii bezpieczeństwa komórek
organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu
Łódzkiego wschodniego dokonano niezbędnych zakupów. Jako pierwsze zakupione zostały
maseczki ochronne. Zakupiono również zestawy ochronne, w skład których wchodził
kombinezon antywirusowy, profesjonalna maska ochronna, gogle ochronne uniemożliwiające
przedostanie się wirusa oraz nakładki na obuwie. W związku z bieżącą dezynfekcją obiektów
dokonano zakupu większej ilości płynów do dezynfekcji rąk i powierzchni oraz opryskiwaczy
do rozpylania tych płynów. W związku z koniecznością bieżącej obsługi klienta w Starostwie,
zakupiono i zamontowano osłony nabiurkowe wykonane z plexi.
W grudniu 2020 roku zakupiono 500 zestawów ochronnych z przeznaczaniem
do przekazania do Domów Pomocy Społecznej mieszczących się na terenie Powiatu
Łódzkiego Wschodniego.
W 2020 roku odbyły się dwa posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
w Powiecie Łódzkim Wschodnim.
Pierwsze posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Łódzkim
Wschodnim odbyło się w dniu 23 października 2020 r. Podczas posiedzenia Komisja
rozpatrzyła sprawozdania złożone przez powiatowe służby i inspekcje. Na posiedzeniu
dokonano również oceny stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej z uwzględnieniem
ogłoszonego stanu epidemii na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. Przedstawiono informację
o stanie bezrobocia w Powiecie Łódzkim Wschodnim w 2020 roku w związku z zaistniałą
sytuacją epidemiologiczną w Rzeczpospolitej Polskiej wywołaną zakażeniami wirusem
SARS-COV-2.
Drugie posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Łódzkim
Wschodnim odbyło się w dniu 17 grudnia 2020 r. Komisja zapoznała się z informacją
dotyczącą realizacji zadań wpisanych w „Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości
oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2018 –2023 dla Powiatu
Łódzkiego Wschodniego” oraz informacją przedstawioną przez Dyrektora Powiatowego
Centrum Rodzinie na temat realizacji „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2014 – 2020”. W trakcie posiedzenia komisja
zapoznała się z informacją o stanie dróg powiatowych, przygotowaną i przedstawioną
przez Naczelnika Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
w Starostwie Powiatowym w Łodzi. Komisja przyjęła stosowną uchwałę dotyczącą
pozytywnej opinii Komisji w sprawie projektu budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego
na 2021 rok w części dotyczącej porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie
Powiatu Łódzkiego Wschodniego.
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Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego
z siedzibą w Koluszkach
W dniu 9 października 2020 r. na szczeblu powiatu przeprowadzono ćwiczenia
na terenie 3 Regionalnej Bazy Logistycznej - Skład Regny (gmina Koluszki), w których
udział wzięły minimalne siły i środki tj. zastępy z JRG Koluszki, OSP Koluszki i WSP
Regny.
W ramach doskonalenia zawodowego strażaków JRG w roku 2020 przeprowadzono
ćwiczenia na terenie następujących obiektów:
-

akwen wodny w Lisowicach – ratownictwo lądowe,
zbiornik wodny w Kotlinach - ratownictwo wodne,
Szkoła Podstawowa im. W. Jagiełły w Starych Skoszewach (pożar pomieszczenia
dydaktycznego) - doskonalenie technik gaszenia pożarów wewnętrznych.

Oprócz tego przeprowadzono rozpoznanie operacyjne obiektów:
-

Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach,
teren gm. Koluszki (Borowa, Koluszki, Długie) – sprawdzenie rozmieszczenia
i sprawności sieci hydrantowej.

Z uwagi na stan pandemii nie zostały przeprowadzone ćwiczenia zaplanowane
w miesiącach: marzec, kwiecień, maj, czerwiec, październik, listopad i grudzień 2020 roku.
Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza uczestniczyła w siedmiu ćwiczeniach ewakuacyjnych:
DHL EXCEL Supply Chain Polska, ul. Inwestycyjna 1, Głuchów – ilość osób
ewakuowanych 631,
- WZZOZ centrum Leczenia chorób płuc i rehabilitacji w Łodzi, siedziba
w Tuszynie - ilość osób ewakuowanych 55,
- PTAK OUTLET ul. Żeromskiego w Rzgowie - ilość osób ewakuowanych 192,
- Budynek Biurowo usługowy ul. Żeromskiego 6 w Rzgowie - ilość osób ewakuowanych
47,
- PTAK Moda ul. Dąbrowskiego 1 w Rzgowie - ilość osób ewakuowanych 40,
- Zespół Szkolno-Wychowawczy im. Jana Pawła II, Bedoń Wieś ul. Jarzębinowa 1 - ilość
osób ewakuowanych 120,
- Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Starych Skoszewach 19 - ilość osób
ewakuowanych 108.
Ponadto Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego
z siedzibą w Koluszkach realizowała następujące działania:
-

1) Dystrybucja Środków Ochrony Indywidualnej (ŚOI) tj.: maseczek, rękawiczek
lateksowych, przyłbic i płynów do dezynfekcji dla placówek oświaty(sierpień 2020).
Odebrano ŚOI z Agencji Rezerw Materiałowych, a następnie rozwożono je do placówek
oświatowych we współpracy z urzędami miast/gmin oraz jednostek OSP. Akcja
realizowana była w trzech etapach przed rozpoczęciem roku szkolnego.
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2) Dystrybucja maseczek i płynów do dezynfekcji dla Okręgowych Komisji Wyborczych
(sierpień 2020). Odebrano ŚOI z Agencji Rezerw Materiałowych, a następnie
rozwożono je do Okręgowych Komisji Wyborczych we współpracy z urzędami
miast/gmin oraz jednostek OSP. Akcje realizowano dwukrotnie zarówno przed pierwszą,
jak i drugą turą wyborów prezydenckich.
3) Udział w komisjach bezpieczeństwa i ścisła współpraca z PCZK.
4) Działania realizowane w zakresie COVID – 19:
- dowożenie żywności do miejsc kwarantanny,
- dostarczanie środków dezynfekcyjnych w ramach przygotowań do wyborów
Prezydenckich,
- dostarczanie środków dezynfekcyjnych do szkół i przedszkoli,
- rozwożenie maseczek dla ludności,
- odbiór bądź rozwożenie środków dezynfekcyjnych (pozostałe przypadki),
- rozkładanie i nadzór nad namiotami przy szpitalach,
- dekontaminacja miejsc publicznych i samochodów.
Komenda Powiatowa Policji powiatu łódzkiego wschodniego
W ramach skutecznego zarządzania w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa
publicznego Komenda Powiatowa Policji powiatu łódzkiego wschodniego uczestniczyła
w ćwiczeniach ewakuacyjnych realizowanych przez inspektora ochrony przeciwpożarowej.
Założeniem ćwiczeń była realizacja skoordynowanych działań podczas ewakuacji personelu
i petentów przebywających na terenie jednostki. Prowadzone ćwiczenia pozwoliły dokonać
rozpoznania występujących zagrożeń i usprawnić procedurę ewakuacji.
Zadanie II 1.6

Poprawa bezpieczeństwa pożarowego w Powiecie

PSP,OSP

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego
W ramach akcji podnoszenia bezpieczeństwa pożarowego w Powiecie Komenda
przeprowadziła 2 szkolenia z tego zakresu wśród mieszkańców – ochotników OSP:
1) szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP, w którym udział wzięło 35 druhów
z terenu 6 gmin,
2) szkolenie Naczelników OSP, w którym wzięło udział 10 osób.
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Gotowość bojowa podmiotów jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej

Andrespol

Brójce

Koluszki

Nowosolna

Rzgów

Tuszyn

Ilość absolwentów w gminach

Razem

1

9

7

8

0

8

3

35

1

2

2

1

1

1

3

10

Ilość
kursów

Lp Rodzaj Kursu

1.

Szkolenie
podstawowe
ratowników OSP

2.

Szkolenie Naczelników OSP

strażaków

W 2020 roku przeprowadzono 4 inspekcje w jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej
włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W trakcie tych kontroli
zwracano uwagę na sprawność i konserwację sprzętu silnikowego, aktualność badań
technicznych pojazdów samochodowych, posiadanie uprawnień do prowadzenia pojazdów
uprzywilejowanych przez kierowców, aktualnych badań lekarskich dla członków OSP,
wyposażenie jednostek w sprzęt pożarniczy, sprawność środków łączności i alarmowania,
stan pomieszczeń garażowych. Dodatkowo Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach przeprowadziła trzy
wideokonferencje szkoleniowe o następującej tematyce:
zasady i procedury bezpieczeństwa dotyczące COVID – 19,
transport medyczny osób poszkodowanych przez zastępy PSP i OSP,
działania na pojazdach elektrycznych – dostęp do kart pojazdów ze strony KG PSP,
działania gaśnicze w obrębie instalacji fotowoltaicznych,
prowadzenie korespondencji drogą radiową, kanały powiatowe, telefony
na Stanowisko Kierowania,
6) przeglądy i kontrola zaworów i butli z tlenem medycznym,
7) dotacja SOD 1 oraz samochody i sprzęt dla OSP,
8) dokumentacja do sporządzenia na miejscu akcji i przesłanie drogą emaliową do SK,
9) analiza błędów popełnionych podczas akcji ratowniczo – gaśniczych oraz wnioski
w tym zakresie,
10) gaszenie pożarów wewnętrznych ,
11) Inspekcje Gotowości Operacyjnej. – zakres i metodyka prowadzenia, zasady oceny,
12) proces przygotowania osób w wieku 16 – 18 lat do udziału w działaniach w ramach OSP.
1)
2)
3)
4)
5)

W wideokonferencjach brały udział przedstawiciele jednostek OSP, Zarządu
powiatowego ZOSPRP, władz samorządowych.
Ponadto:
1) Zakupiono lekki samochód operacyjny KIA Sorento SUV – SLOP. Koszt całkowity
152 500,00 zł. brutto. Zakup ujęty w planie finansowym Komendy,
2) Zakupiono lekki samochód rozpoznawczo – ratowniczy typu Pic kup marki Ford Ranger
SLRr. Koszt zakupu to 135 000,00 zł. brutto.
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3) Zakupiono umundurowania, sprzęt i wyposażenia ratowniczo – gaśnicze, środki ochrony
osobistej oraz inne sprzęty i wyposażenie:
- sprzęt wysokościowy,
- tłumice teleskopowe,
- maski filtrujące,
- ubranie koszarowe,
- ubranie specjalne (nowy wzór),
- buty specjalne skórzane strażaka,
- buty specjalne gumowe,
- 4 monitory i stacja dokująca,
- radiotelefon.
Dodatkowo jednostki OSP zostały doposażone w nowe samochody ratowniczo
gaśnicze, w sumie pozyskano w 2020 roku sześć nowych samochodów pożarniczych
(OSP Rzgów, OSP Stare Skoszewy, OSP Starowa Góra, OSP Tuszyn, OSP Gospodarz. OSP
Bronisin) i trzy używane (OSP Guzew, OSP Bedoń, OSP Bronisin).
Cel operacyjny II.2
Zadanie II.2.1

Promocja i ochrona zdrowia
Promowanie realizacji programów wynikających
z Narodowego Programu Zdrowia (akcje informacyjne
i szkolenia)

JST (Powiat,
Gminy)

Powiat Łódzki Wschodni promując realizację programów wynikających
z Narodowego Zdrowia Programu Zdrowia prowadził w 2020 roku następujące działania:
1) na bieżąco zamieszczał na stronie internetowej Starostwa, w zakładce „Aktualności”,
informacje na temat działań podejmowanych przez inne podmioty zajmujące
się promocją i ochroną zdrowia,
2) przystąpił do kontynuacji współpracy ze Studenckim Kołem Naukowym Onkoma przy
Klinice Gastroenterologii Onkologicznej w Narodowym Instytucie Onkologii
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie – Państwowego Instytutu Badawczego
(SKN ONKOMA) przy ogólnopolskim programie profilaktyki czerniaka w edycji
2020/2021. Głównym celem adresowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych
oraz klas 7 i 8 szkoły podstawowej programu jest zwiększenie świadomości społecznej
na temat czerniaka – czynników ryzyka oraz metod skutecznej profilaktyki. W ramach
programu został opracowany scenariusz zajęć lekcyjnych przeznaczonych
do przeprowadzenia 1 godziny lekcyjnej w każdej klasie objętej programem
wraz z całą obudową dydaktyczną – ulotka, plakat, materiały dla nauczyciela, film
na temat samobadania skóry,
3) realizował przyjęty Uchwałą nr XIII/127/2019 z dnia 24 października 2019 r. Rady
Powiatu Łódzkiego Wschodniego Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu
Łódzkiego Wschodniego na lata 2019 – 2022
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Program jest dokumentem strategicznym w zakresie realizacji wszechstronnych działań
na rzecz promocji zdrowia psychicznego, jego zachowania i utrzymania na każdym etapie
życia człowieka. Przedstawione w Programie potrzeby i możliwości w zakresie organizacji
różnych form działalności na rzecz ochrony zdrowia psychicznego, mogą być realizowane
na terenie powiatu łódzkiego wschodniego przez administrację samorządową, podmioty
lecznicze, organizacje pozarządowe i inne instytucje działające na rzecz osób z zaburzeniami
psychicznymi.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koluszkach
W celu realizacji tego zadania Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Koluszkach
przeprowadziła następujące działania:
1) 1 szkolenie dla nauczycieli „Zaburzenia depresyjne, samouszkodzenia oraz próby
samobójcze w wieku rozwojowym”, w szkoleniu wzięło udział 38 nauczycieli,
2) 1 szkolenie dla nauczycieli „Zaburzenia odżywiania u dzieci i młodzieży”, w szkoleniu
wzięło udział 37 nauczycieli,
3) 9 szkoleń dla nauczycieli dot. poznania tematyki dzieci ze spektrum autyzmu,
w szkoleniach wzięło udział 30 nauczycieli.
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi
PSSE w Łodzi w 2020 roku podejmowała następujące działania:
1) Realizacja zadań wynikających z Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia
Tytoniu w Polsce: Program przedszkolnej edukacji antytytoniowej „Czyste powietrze
wokół nas” oraz „Światowy Dzień Bez Tytoniu”.
Cel prowadzonych działań:
- wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne
osoby palą przy nich papierosy,
- zapobieganie paleniu tytoniu wśród młodzieży szkolnejm nauczycieli oraz opiekunów,
- edukacja osób palących, aby nie palili papierosów w miejscach objętych zakazem palenia.
Działania podjęte przez PSSE:
- 4 akcje prozdrowotne (informacyjno – edukacyjne), których adresatem była społeczność
lokalna.
Łącznie w celu realizacji tego zadania odbyły się 4 działania, obejmujące 1408 osób.
2) Realizacja zadań w zakresie kształtowania postaw i zachowań zdrowotnych dotyczących
prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej w oparciu o założenia programu
edukacyjnego „Trzymaj formę”.
Celem prowadzonych działań była edukacja w zakresie trwałego kształtowania
prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin przez promocję zasad
aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety. Ze względu na pandemię XIV edycja
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Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj formę!” oraz konkurs wiedzy
o zdrowym stylu życia zostały odwołane.
Działania podjęte przez PSSE:
- 1 wydarzenie, podczas którego rozdawano materiały oświatowo-zdrowotne,
- 1 szkolenie z programu „Trzymaj formę!” oraz wysyłanie informacji drogą mailową
na temat programu „Trzymaj formę!”.
Łącznie w celu realizacji tego zadania odbyły się 3 działania, obejmujące 9 osób.
3) Realizacja zadań w zakresie edukacji dzieci i młodzieży przebywających w placówkach
wypoczynku letniego i zimowego.
Celem prowadzonych działań było promowanie postaw prozdrowotnych (higiena osobista,
jamy ustnej i otoczenia, bezpieczny wypoczynek, zapobieganie chorobom zakaźnym,
profilaktyka nowotworowa oraz zdrowy styl życia) wśród dzieci i młodzieży ze szczególnym
uwzględnienie zagrożeń oraz konsekwencji podejmowania ryzykownych zachowań, takich
jak sięganie po substancje o działniu psychoaktywnym.
Działania podjęte przez PSSE:
- 4 informacje umieszczone na stronie internetowe PSSE i na Facebooku.
Łącznie w celu realizacji tego zadania odbyły się 4 działania, obejmujące 2873 osoby.
4) Realizacja zadań w zakresie zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych. Realizacja
„Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV.
Celem prowadzonych działań była promocja edukacji na temat HIV/AIDS oraz chorób
przenoszonych drogą płciową. Zachęcano również do wykonywania badań w kierunku HIV
oraz upowszechniano informacje o sposobach ryzyka zakażenia.
Działania podjęte przez PSSE:
- objęcie patronatem projektu edukacyjnego dotyczącego profilaktyki HIV/AIDS
„Tramwaj zwany pożądaniem”.
5) Profilaktyka chorób nowotworowych.
Celem prowadzonych działań było rozpowszechnianie wiedzy na temat profilakytki
nowotworowej.
Działania podjęte przez PSSE:
- 1 informacja na stronie internetowej, której adresatami była społeczność lokalna.
Łącznie w celu realizacji tego zadania odbyło się 1 działanie, obejmujące 200 osób.
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I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach
W ramach realizacji tego zadania szkoła uczestniczyła w realizacji Ogólnopolskiego
Programu Profilaktyki Czerniaka w edycji 2020/2021 we współpracy ze Studenckim Kołem
Naukowym ONKOMA przy Klinice Gastroenterologii Onkologicznej w Narodowym
Instytucie Onkologii im. M. Skłodowskiej – Curie w Warszawie.
Zadanie II 2.2

Właściwe zabezpieczenie sanitarno - epidemiologiczne

JST (Powiat,
Gminy)

Nadrzędnym celem w 2020 roku, w związku ze stanem epidemii spowodowanej wirusem
SARS-COV-2, było zachowanie właściwych zabezpieczeń sanitarno-epidemiologicznych
we wszystkich jednostkach organizacyjnych Powiatu.
Wprowadzono zaostrzone rygory sanitarne, opracowano zasady postępowania w tym okresie
czasu, zakupiono i stosowano odpowiednio w jednostkach niezbędne środki ochrony osobistej
– płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni, rękawiczki jednorazowe, maseczki ochronne,
fartuchy ochronne, przyłbice i inne produkty mające na celu właściwe zabezpieczenie
sanitarno – epidemiologiczne.
Praca jednostek odbywała się zgodnie z wytycznymi, które były na bieżąco nowelizowane
w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń,
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi
1) Działania prowadzone przez
i Młodzieży PSSE w Łodzi:

pracowników

Oddziału

Nadzoru

Higieny

Dzieci

Kontrola stanu sanitarno – technicznego i higienicznego placówek oświatowo –
wychowawczych.
Celem prowadzonych działań było zapewnienie właściwych warunków sanitarno –
higienicznych w placówkach oświatowych i wychowawczych dla dzieci i młodzieży.
Działania podjęte przez PSSE:
- 6 kontroli stanu sanitarno – technicznego i higienicznego w placówkach oświatowo –
wychowawczych i wypoczynku zimowego.
Łącznie w celu realizacji tego zadania odbyło się 40 działań, obejmujących 724 osoby.
2) Działania prowadzone przez pracowników Oddziału Zapobiegawczego Nadzoru
Sanitarnego PSSE w Łodzi:
Nadzór nad warunkami higieny środowiska, właściwe zabezpieczenie sanitarno –
epidemiologiczne.
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Działania podjęte przez PSSE:
- 19 uzgodnień zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie
oddziaływania na środowisko,
- 18 opiniowań projektu dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
- 40 wydanych opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko,
- 6 wydanych opinii w sprawie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
- 5 uzgodnień dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych
i zdrowotnych,
- 22 udziały w dopuszczeniu do użytkowania obiektu budowlanego.
Łącznie w celu realizacji tego zadania odbyło się 110 działań.
3) Działania prowadzone przez pracowników Oddziału Nadzoru Higieny Żywności,
Żywienia i Przedmiotów Użytku PSSE w Łodzi
Nadzór nad stanem sanitarnym podmiotów prowadzących żywienie zbiorowe oraz wyrobów
mogących mieć wpływ na zdrowie ludzi.
Działania podjęte przez PSSE:
- 122 przeprowadzone kontrole sanitarne w obiektach produkcji żywności i zakładach
żywienia zbiorowego,
- 21 pobranych próbek żywności w celu kontroli.
Łącznie w celu realizacji tego zadania odbyły się 143 działania.
4) Działania prowadzone przez pracowników Oddziału Nadzoru Higieny Komunalnej.
Nadzór nad jakością wody oraz kontrola obiektów użyteczności publicznej i podmiotów
leczniczych.
Działania podjęte przez PSSE:
- 53 przeprowadzone kontrole w obiektach użyteczności publicznej,
- 10 wydanych decyzji, których adresatami byli producenci wody oraz podmioty
lecznicze,
- pobranie łącznie 148 próbek wody z różnych źródeł,
- promowanie działań oświatowo – zdrowotnych dot. zapobiegania chorobom
zakaźnym.
Łącznie w celu realizacji tego zadania odbyło się łącznie 211 działań.
5) Działania prowadzone przez pracowników Oddziału Nadzoru Epidemiologicznego.
Nadzór nad warunkami
i oświatowych.

higieniczno

–

sanitarnymi

w

podmiotach

leczniczych
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Działania podjęte przez PSSE:
- 12 przeprowadzonych kontroli sanitarnych i interwencyjnych,
- 4126 przeprowadzonych wywiadów z osobami zakażonymi chorobami zakaźnymi,
w tym SARS-COV-2,
- ok. 12 000 osób objętych kwarantanną.
Łącznie w celu realizacji tego zadania odbyło się ok. 16 000 działań, obejmujących
ok. 20 000 osób.
6) Działania prowadzone przez pracowników Oddziału Nadzoru Higieny Pracy.
Sprawowanie nadzoru nad warunkami higienicznymi i zdrowotnymi w środowiskach pracy.
Działania podjęte przez PSSE:
- 19 przeprowadzonych kontroli w podmiotach gospodarczych prowadzących
działalność na terenie powiatu,
- 5 wydanych decyzji administracyjnych,
- 7 zgłoszeń podejrzeń choroby zawodowej.
Łącznie w celu realizacji tego zadania odbyło się 31 działań, obejmujących 5 388 osób.
Łącznie środki finansowe wydatkowane na realizację działań w ramach „Strategii Rozwoju
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2015 – 2022” w 2020 roku wyniosły
1 454 500,78 zł.
Państwowy Inspektorat Weterynarii
Prowadzony był stały monitoring chorób zwierząt, mający na celu zabezpieczenie terenu
powiatu łódzkiego wschodniego w aspekcie:
- zwalczania wścieklizny;
- zwalczania gruźlicy, białaczki i brucelozy bydła;
- zwalczania pryszczycy;
- zwalczania choroby niebieskiego języka;
- zwalczania afrykańskiego i klasycznego pomoru świń.
Powyższe przekłada się pośrednio lub bezpośrednio na zagrożenie zdrowia ludzi.
Cel operacyjny II.3
Zadanie II.3.1

Wzmocnienie polityki rodzinnej
Zapewnienie dzieciom całodobowej opieki i wychowania

Powiat, PCPR

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. dla 4 usamodzielniających
się wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze pochodzących
z Powiatu Łódzkiego Wschodniego przyznano świadczenie pieniężne z tytułu kontynuacji
nauki, usamodzielnienia oraz zagospodarowania w łącznej wysokości 16.249,50 zł.
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Wydatki Powiatu ponoszone za umieszczenie średniorocznie 6 dzieci w placówkach
opiekuńczo – wychowawczych (na dzień 31.12.2020 r. 5 dzieci w placówkach) na terenie
innego Powiatu pochodzących z terenu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, wynosiły
320 995,14 zł.
W rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych Powiat
otrzymał dochody z gmin (gmina Andrespol 38 200,64 zł, gmina Nowosolna – 36 338,96 zł)
pochodzenia dziecka umieszczonego w instytucjonalnej pieczy zastępczej w łącznej
wysokości 74 539,60 zł.
Plan w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze wynosił kwotę 3 840 247,04 zł
wykonanie 3 709 994,75 zł.
Kwota 2 027 451,88 zł przeznaczona na świadczenia na rzecz osób fizycznych ogółem
pokryła wydatki na:
1) bieżące świadczenia na utrzymanie w rodzinnej pieczy zastępczej – 1 806 979,85 zł,
2) dodatki z tytułu niepełnosprawności – 37 405,20 zł,
3) jednorazowe świadczenie w związku z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej
– 22 200,00 zł,
4) pomoc losowa – 29 760,24 zł,
5) wypoczynek letni – 500,00 zł,
6) świadczenie na utrzymanie lokalu w rodzinach zastępczych i w rodzinnych domach
dziecka – 44 209,69 zł,
7) środki finansowe na nieprzewidziane koszty funkcjonowania dla rodzinnych domów
dziecka – 8 000,00 zł,
8) świadczenie na pokrycie kosztów niezbędnego remontu domu jednorodzinnego
dla rodziny zastępczej zawodowej oraz prowadzących rodzinne domy dziecka
–13 300,00 zł,
9) świadczenia przeznaczone dla 13 wychowanków na usamodzielnienie, pomoc rzeczową
i kontynuację naukę – 65 096,90 zł,
10) dodatek wychowawczy - plan dotacji przeznaczony na dodatek wychowawczy i obsługę
1% wynosił 836 991,44 zł; wypłacono 1684 dodatków wychowawczych w wysokości
miesięcznej 500,00 zł. na łączną kwotę 828 704,43 zł (kwota dodatku zostaje zmniejszona
za niepełny miesiąc); koszty obsługi Programu (dodatek specjalny dla trzech
pracowników) wyniosły ogółem 8 287,01 zł. Razem wydatkowano kwotę złotych
836 991,44 zł,
11) świadczenie „Dobry Start” - plan dotacji przeznaczonych na wypłacenie świadczeń
i obsługę wynosił 43 710,00 zł; wypłacono świadczenia w wysokości 300,00 zł
dla 137 wychowanków w łącznej kwocie 41 100,00 zł; koszt obsługi programu
(dodatek specjalny dla trzech pracowników, w wysokości 10,00 zł od wniosku) wynosił
1 370,00 zł, ogółem wydatkowano kwotę 42 470,00 zł.
Dotacje przeznaczone na pokrycie kosztów opieki i wychowania średniorocznie
dla 20 dzieci (19 dzieci na dzień 31.12.2020 r.) pochodzących z terenu Powiatu Łódzkiego
Wschodniego umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów zostały
przekazane w wysokości 294 859,10 zł:
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W okresie 01.01.2020 – 31.12.2020 na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w rodzinach
zastępczych było umieszczonych 58 dzieci, za które Powiat otrzymywał dochody w łącznej
kwocie 747 658,52 zł.
W § 0680 Powiat otrzymał dochody w wysokości 338,54 zł – opłata rodzica.
Za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych, gminy pochodzenia: Tuszyn, Andrespol,
Koluszki, Nowosolna, Brójce, Rzgów pokrywały część kosztów opieki i wychowania
w wysokości zależnej od okresu pobytu w pieczy zastępczej. Łącznie Powiat otrzymał z tego
tytułu kwotę 673 847,14 zł.
W Powiecie Łódzkim Wschodnim liczba rodzin zastępczych według stanu na dzień
31 grudnia 2020 r. wynosiła 113 rodzin.
W ciągu roku Sądy rodzinne ustanowiły 17 nowych rodzin zastępczych, 1 rodzina
z Łodzi i 1 rodzina z Rzeszowa przeprowadziły się na teren naszego powiatu, natomiast
2 rodziny zastępcze zmieniły miejsce zamieszkania na teren innego powiatu, 2 rodziny
zostały rozwiązane – 1 rodzina spokrewniona - powróciło pod opiekę rodziców biologicznej,
1 rodzina zawodowa zrezygnowała. W 2020 r. było 24 nowych dzieci, z tego 21 dzieci
umieszczono po raz pierwszy w rodzinnej pieczy zastępczej; 3 było już w pieczy zastępczej.
Struktura rodzin zastępczych na dzień 31 grudnia 2020 r. przedstawiała się
następująco:
1) rodziny zawodowe - 10; liczba dzieci – 25, w tym 3 pełnoletni wychowanek,
2) rodzinny dom dziecka - 3; liczba dzieci – 26, w tym 1 pełnoletni wychowanek,
3) rodziny niezawodowe – 40; liczba dzieci – 49, w tym 15 pełnoletnich wychowanków,
4) rodziny spokrewnione – 62; liczba dzieci 84, w tym 18 pełnoletnich wychowanków;
Łącznie 113 rodziny zastępcze prowadzone przez Powiat Łódzki Wschodni zapewniały
opiekę i wychowanie 181 dzieciom (w tym 37 pełnoletnim). Z tego 123 dzieci pochodzi
z terenu Powiatu Łódzkiego Wschodniego i 58 dzieci spoza Powiatu.

Zadanie II.3.2

Pomoc rodzinom biologicznym, zastępczym i wychowankom
usamodzielniającym się

JST, PCPR,
(Powiat Gminy)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
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.
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Do zadań zespołu ds. pieczy zastępczej w 2020 roku należało:
1) Prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej,
niezawodowej oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka.
W roku 2020 propagowana była idea rodzicielstwa zastępczego. Efektem tych działań było
zwiększone zainteresowanie pieczą zastępczą mieszkańców Powiatu.
W roku 2020 udało się pozyskać w drodze naboru 11 kandydatów (5 małżeństw, 1 osoba
samotna) do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej i zawodowej. Nie wszyscy
kandydaci ukończyli szkolenie i podpisali umowy z Powiatem. Reasumując w 2020 r.
powstały 4 rodziny niezawodowe i 1 rodzina zawodowa.
Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej, przed skierowaniem kandydatów na szkolenie przygotowujące do pełnienia
funkcji rodziny zastępczej, dokonano analizy sytuacji rodzinnej, materialnej i osobistej
kandydatów sprawdzając spełnianie takich warunków, jak np. brak przeciwwskazań
zdrowotnych, brak ograniczeń w wypełnianiu władzy rodzicielskiej, niekaralność, posiadanie
odpowiednich warunków mieszkaniowych itp. Wszystkie zgłaszające się osoby spełniały
powyższe wymogi.
2) Kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej
oraz wydawanie zaświadczeń zawierających potwierdzenie ukończenia szkolenia i opinię.
Przeszkoleni kandydaci zostali zakwalifikowani do pełnienia funkcji niezawodowej
i zawodowej rodziny zastępczej. Po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego wydane
zostały, na wniosek kandydatów, zgodnie z art. 45 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zaświadczenia kwalifikacyjne,
potwierdzające spełnianie warunków do pełnienia funkcji rodziny zastępczej (świadectwo
ukończenia szkolenia, opinia psychologiczno – pedagogiczna, warunki określone
w art. 42 ust. 1 – 3 ww. ustawy).
3) Organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.
W roku 2020 przeszkolone zostały 4 rodziny i 1 osoba samotna (9 osób), które uzyskały
świadectwo ukończenia szkolenia PRIDE lub RODZINA. Na współpracę z Powiatem
zdecydowała się również rodzina przeszkolona przez MOPS w Łodzi zamieszkująca teren
gminy Brójce.
Przeszkolono 8 kandydatów na rodzinę niezawodową i 1 osobę, na rodzinę zastępczą
zawodową. Szkolenie prowadzone było przez trenerów z Ośrodka Rodzin Zastępczych TRAD
„Szansa” w Łodzi zgodnie z umowami, zawartymi na podstawie art. 43 ustawy z dnia
9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej pomiędzy PCPR
w Łodzi a Oddziałem Terenowym TRAD w Łodzi.
4) Zapewnienie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka szkoleń
mających na celu podnoszenie kwalifikacji z uwzględnieniem potrzeb szkoleniowych
rodzin.
Z uwagi na pandemię COVID-19 w 2020 r. nie odbyły się szkolenia podnoszące kwalifikację
dla rodzin zastępczych. Jedna rodzina została skierowana na doszkolenie z uwagi na opiekę
nad dziećmi o szczególnych potrzebach.
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5) Zapewnienie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą,
w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych.
Pomoc rodzinom zapewnia psycholog, który oferuje stałą współpracę, jak również
indywidualne, doraźne wsparcie. W przypadku trudności wykraczających poza kompetencje
zatrudnionych specjalistów dla rodzin zastępczych poszukiwana jest pomoc w innych
instytucjach.
6) Organizowanie dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka
pomocy wolontariuszy.
Funkcjonujące w Powiecie rodziny zastępcze nie korzystały z pomocy wolontariuszy.
7) 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, czterema
sądami rodzinnymi i nieletnich, przedszkolami, szkołami podstawowymi oraz szkołami
ponadpodstawowymi, do których uczęszczają dzieci przebywające w pieczy zastępczej,
a także z organizacjami pozarządowymi, a także urzędami miast oraz urzędem pracy.
Współpraca ta dotyczyła najczęściej następujących kwestii:
- diagnozowania sytuacji rodzin biologicznych, w których często występują problemy
z alkoholem, bezrobocie, przemoc, problemy wychowawcze, niewydolność
wychowawcza;
W przypadku braku możliwości skutecznej pomocy ze strony asystentów rodzin,
występowano z wnioskiem o pozbawienie władzy rodzicielskiej rodziców biologicznych,
w 2020 roku złożono 7 tego typu wnioski.
Współpraca z sądami dotyczyła także przekazywania sądom informacji o sytuacji dzieci
przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej, określenia zasadności dalszego pobytu
w pieczy bądź wskazania możliwości powrotu do rodziny biologicznej oraz przygotowywania
opinii o kandydatach na rodzinę zastępczą (14 rodzin). W roku sprawozdawczym skierowano
do sądów rodzinnych 282 takich informacji o dzieciach; 275 spośród nich zawierały opinię
dotyczącą zasadności dalszego pobytu dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej.
- podejmowania działań na rzecz poprawy funkcjonowania rodzin naturalnych
i ewentualnego powrotu dzieci do domu rodzinnego; w tym zakresie największą rolę
pełnić powinni asystenci rodzinni (pracownicy socjalni) w gminach. Ośrodki pomocy
społecznej informują o trudnej sytuacji rodzin biologicznych najczęściej wtedy, kiedy
jedyną formą pomocy dla dzieci jest konieczność zorganizowania opieki zastępczej.
W takich przypadkach dzieci trafiają zwykle do pogotowia rodzinnego, a następnie
sąd rodzinny wydaje postanowienie w sprawie dalszej opieki nad nimi. W roku 2020
do rodzin biologicznych powróciło 3 dzieci;
- umożliwiania rodzinom biologicznym kontaktu z dziećmi przebywającymi
w pieczy zastępczej;
- poprawy sytuacji szkolnej dzieci – w tym zakresie podejmowano współpracę
ze szkołami uzyskując informacje o zachowaniu dziecka i postępach w nauce,
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a także wypełnianiu obowiązków opiekuńczo – wychowawczych przez rodziców
zastępczych.
Według opinii dyrektorów bądź pedagogów szkolnych dzieci z rodzin zastępczych
funkcjonują w szkołach na przeciętnym poziomie. Zdarza się jednak, że mają trudności
w nauce, wynikające głównie z zaniedbań środowiskowych, a czasami z deficytów
rozwojowych.
8) Zapewnienie pomocy prawnej osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą,
w szczególności w zakresie prawa rodzinnego.
Rodziny zastępcze mają możliwość korzystania z pomocy prawnej. W roku sprawozdawczym
z konsultacji prawnych skorzystały 4 rodziny sprawujące pieczę zastępczą nad dziećmi.
9) Dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy
zastępczej.
W roku 2020 na 26 posiedzeniach zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka pod kątem
zaspokojenia potrzeb, oceny jego rozwoju, stanu zdrowia, sytuacji rodzinnej dziecka,
funkcjonowania w rodzinie zastępczej, w szkole, analizy stosowanych metod pracy
z dzieckiem, zasadności dalszego pobytu w pieczy zastępczej. Łącznie dokonano 282 opinii.
10) Dokonywanie oceny rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka.
W roku 2020 dokonano 26 ocen rodzin zastępczych pod kątem jakości pracy
opiekuńczo-wychowawczej i predyspozycji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Jedna
rodzina została oceniona negatywnie.
11) Wspieranie psychologiczno-pedagogiczne osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą.
W roku sprawozdawczym wsparciem psychologiczno-pedagogicznym objętych było
29 dzieci z rodzin zastępczych. 11 dzieci zostało zdiagnozowanych rzez RCPS w kierunku
FASD. 54 dzieci objętych jest specjalistyczną opieką lekarską.
12) Zapewnienie rodzinom zastępczym zawodowym i niezawodowym oraz prowadzącemu
rodzinny domy dziecka poradnictwa, które ma na celu wzmocnienie kompetencji
i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu.
Okazją do wzmacniania kompetencji zawodowych i przeciwdziałania wypaleniu
zawodowemu są kontakty pracowników merytorycznych PCPR z rodzinami. Wszystkie
rodziny zastępcze są objęte opieką koordynatora, po złożeniu przez nie wniosku, o którym
mowa w art. 77 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
13) Zgłaszanie do ośrodka adopcyjnego informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją
prawną w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających.
Do końca 2020 r. zgłoszono do Regionalnego Ośrodka Adopcyjnego w Łodzi 12 dzieci
z uregulowaną sytuacją prawną. Żadne dziecko nie zostało przysposobione. 6 dzieci
nie została zakwalifikowana do przysposobienia, w stosunku do 3 dzieci adopcja
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jest niezasadna, z uwagi na brak zgody opiekuna dziecka na badanie psychologiczne.
Postępowanie adopcyjne trwa nadal w stosunku do 3 dzieci.
14) Koordynowanie planów pracy z rodziną i dzieckiem we współpracy z rodziną zastępczą,
asystentem rodziny, przygotowywanie sprawozdań dla sądu o sytuacji dziecka
raz na 6 miesięcy.
W wyniku dokonywanej oceny sytuacji dziecka ustalane są kierunki pracy
z dzieckiem i rodziną. Wskazywane są obszary, w których konieczna jest praca z dzieckiem,
aby poprawić jakość życia dziecka. W realizacji zadań rodziny zastępcze są wspierane
przez koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz pracownika socjalnego.
W roku 2020 opieką 8 koordynatorów objętych było 113 rodziny zastępcze, w których
umieszczonych było 181 dzieci. Łącznie w okresie sprawozdawczym odnotowano ponad 817
wizyt w domach oraz 424 rozmów telefonicznych.
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 spotka się regularnie, raz w miesiącu, aby dokonać omówienia
bieżącej sytuacji podopiecznych i ocenić efekty pracy koordynatorów rodzinnej pieczy
zastępczej. W okresie epidemii spotkania odbywają się w dwóch turach. Ponadto
koordynatorzy są zobowiązani do tego, aby pełnić dyżury w siedzibie Powiatowego Centrum.
Zadanie II.3.3

Aktywizacja społeczna rodzin, integracja ze środowiskiem
lokalnym

PCPR

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
W celu realizacji tego zadania Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie nadzorowało
współpracę psychologów z rodzinami biologicznymi podczas oceny zasadności pobytu
dziecka w pieczy zastępczej.
Cel operacyjny
II.4

Zapobieganie dysfunkcjonalności, wykluczeniu społecznemu i marginalizacji
mieszkańców Powiatu

Zadanie II.4.2

Programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży oraz osób
dorosłych zagrożonych patologią społeczną

JST (Powiat,
Gminy)

W ramach realizacji wskazanych w zadaniu szkoły i placówki oświatowe, dla których
organem prowadzącym jest Powiat Łódzki Wschodni, organizowały spotkania informacyjne
i szkolenia z zakresu tej tematyki. Przedmiotowe zadanie jest spójne z Zadaniem II.1.2
Zapobieganie przestępczości i demoralizacji nieletnich. Działania podejmowane w ramach
obu zadań są zbieżne i szczegółowo zostały omówione we wskazanym zadaniu.
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Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koluszkach
W celu realizacji tego zadania Poradnia Psychologiczno
w Koluszkach prowadziła następujące działania:

– Pedagogiczna

1. Działania związane z integracją zespołów klasowych, akceptacją zachowań innych ludzi,
uczenie tolerancji, właściwych postaw społecznych.
a) 8 zajęć integracyjnych, których celem było polepszenie relacji rówieśniczych,
uczestnikami było 137 uczniów,
b) 7 zajęć „Oswoić złość”, których celem było kształtowanie umiejętności radzenia sobie
z negatywnymi emocjami, uczestnikami było 78 uczniów.
2. Działania związane z właściwym wyborem drogi zawodowej, poznaniem swoich
predyspozycji zawodowych.
a) 1 zajęcia „Techniki skutecznego uczenia się” w celu poznania technik nauki,
w zajęciach wzięło udził 20 uczniów,
b) 1 szkolenie dla rodziców „Rodzic świadomym doradcą swojego dziecka”, celem
szkolenia było zwiększenie świadomości w zakresie podejmowania decyzji
edukacyjno – zawodowych, w szkoleniu wzięła udział 1 osoba.
3. Działania związane z profilaktyką zagrożeń współczesnej cywilizacji.
a) 2 zajęcia „Bezpieczeństwo w sieci”, celem zajęć było zwiększenie świadomości
dot. zagrożeń dzieci i młodzieży, uczestnikami warsztatów było 43 uczniów,
b) 1 szkolenie dla rodziców pn. „Uzależnienie od internetu, komputera, gier
komputerowych, telefonu komórkowego”, celem szkolenia było przedstawienie
podstawowych zagadnień dotyczących nałogów technologicznych, uczestnikami było
30 rodziców,
c) 5 artykułów dot. zagrożeń w wirtualnym świecie zamieszczonych na stronie
internetowej Poradni.
Zadanie II.4.4

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej
dla osób uzależnionych i ich rodzin

JST (Powiat, Gminy,
PCPR)

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 pierwszym kwartale 2020 r. udzielono 148
porad w ramach spotkań ze specjalistami, w tym 122 to porady o charakterze prawnym,
15 psychologicznych i 11 konsultacji z pracownikiem socjalnym. Z porad tych korzystali
zarówno mieszkańcy miasta (93 osoby), jak i wsi (55 osób). W pierwszym półroczu
nie udzielano porad psychologicznych z uwagi na brak psychologa. Konsultacje
z psychologiem uruchomiono ponownie od sierpnia 2020 r. Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie zostało wyznaczone koordynatorem Powiatowego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Powiatu Łódzkiego
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Wschodniego na lata 2017 – 2021. Zadanie przeciwdziałanie przemocy w rodzinie było
realizowane tylko poprzez poradnictwo w ramach Punktu Interwencji Kryzysowej. W roku
2020 nie skierowano sprawców przemocy do udziału w programie korekcyjno –
edukacyjnym.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koluszkach
W celu zwiększenia dostępu informacji o instytucjach świadczących pomoc
terapełtyczną dla osób uzależnionych i ich rodzin, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
w Koluszkach prowadziła konsultacje oraz udzielała informacji za pomocą strony
internetowej Poradni. Łącznie z konsultacji skorzystało ok. 150 osób.

Cel operacyjny II.5
Zadanie II.5.1

Rozwiązywanie problemów społecznych
Rozwijanie systemu opieki nad osobami niepełnosprawnymi,
psychicznie chorymi, upośledzonymi umysłowo, długotrwale
chorymi oraz starszymi i samotnymi

JST, PCPR

Na terenie powiatu funkcjonują dwa Domy Pomocy Społecznej:
1. Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach – dla osób niepełnosprawnych intelektualnie
Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach posiada 59 miejsc statutowych. Na dzień
31 grudnia 2020 r. umieszczonych było 60 mieszkańców, z czego 35 osób było przyjętych
na nowych zasadach, a 25 osób wg tzw. „starych zasad”. Koszt utrzymania mieszkańca
w 2020 roku wyniósł 4.010,00 zł.
Plan finansowy jednostki w roku 2020 wynosił 3 474 166,00 zł. Wydatki Domu Pomocy
Społecznej w Lisowicach wyniosły kwotę 3 467 311,38 zł. Źródłami finansowania
powyższych wydatków były:
- dotacja celowa z budżetu państwa – 1 120 200,00 zł;
- odpłatność pensjonariuszy – 2 043 342,28 zł;
- pozostałe dochody realizowane przez Dom Pomocy Społecznej – projekt „Łódzkie
pomaga– 111 374,22 zł
- środki powiatu – 163 484,17 zł
Na dzień 31 grudnia 2020 r. placówka spełniała standardy zgodnie z obowiązującymi
przepisami i posiada wpis stały Wojewody Łódzkiego z dnia 14 marca 2011 r.
nr PS.III.9013/27/2011.
2. Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze – dla osób przewlekle psychicznie
chorych
Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Wiśniowej Górze
posiada 133 miejsca statutowe. Na dzień 31 grudnia 2020 roku umieszczonych było
128 mieszkańców, w tym na nowych zasadach – 95 osób, a na tzw. „starych zasadach”
– 33 osoby. Koszt utrzymania mieszkańca wynosił 4 065,00 zł.
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Plan finansowy jednostki w roku 2020 wynosił 7 952 574,85 zł, w tym wydatki majątkowe
– 357 529,00 zł. W Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze wg stanu na dzień
31 grudnia 2020 r. wydatki wyniosły kwotę 7 952 537,69 zł, w tym wydatki majątkowe
357 528,47 zł. Źródłami finansowania powyższych wydatków były:
- dotacja celowa z budżetu państwa – 1 686 233,00 zł;
- odpłatność pensjonariuszy – 5 170 282,12 zł;
- pozostałe dochody realizowane przez DPS – 38 939,21 zł;
- projekt „Łódzkie pomaga” – 481 029,13 zł;
- projekt w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia – 29 478,20 zł;
- środki powiatu – 546 576,03 zł.
Na dzień 31 grudnia 2020 r. placówka spełnia standardy zgodnie z obowiązującymi
przepisami i posiada wpis stały Wojewody Łódzkiego z dnia 10 listopada 2011 r. znak:
PS-III.90.13/23/2010.2011.
W roku 2020 łącznie wpłynęło 38 spraw dotyczących Domów Pomocy Społecznej
na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wydało
16 decyzji umieszczających, 13 decyzji uchylających z powodu zgonu i 1 z powodu
rezygnacji z pobytu w DPS. Sprawa skierowania do placówek w przypadku 3 osób
jest w trakcie rozpatrywania, osoby zostały wpisane na listę osób oczekujących na przyjęcie
do domu pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych.
W roku 2020 r. wydano również 70 decyzji zmieniających odpłatność w związku
z waloryzacją świadczeń rentowo – emerytalnych, zasiłków stałych, zasiłku pielęgnacyjnego
oraz świadczenia uzupełniającego za pobyt w placówkach w stosunku do osób, które zostały
przyjęte do domów pomocy społecznej wg tzw. „starych zasad”.
W związku z pandemią SARS – CoV-2 liczba umieszczeń w domach pomocy
społecznej spadła w stosunku do lat ubiegłych. Przyjęcia odbywały się tylko na podstawie
ujemnego wyniku testu na koronawirusa.
3. Warsztat Terapii Zajęciowej w Koluszkach
W Powiecie Łódzkim Wschodnim działa Warsztat Terapii Zajęciowej w Koluszkach.
Uczestnikami Warsztatu jest 50 osób niepełnosprawnych (37 osób z Powiatu Łódzkiego
Wschodniego, 13 osób z Powiatu Tomaszowskiego).
Jednostką prowadzącą Warsztat jest Stowarzyszenie na rzecz Osób
Niepełnosprawnych „Razem” w Koluszkach.
W 2020 r. plan finansowy Warsztatu Terapii Zajęciowej wynosił 1 158 800,00 zł, w tym na:
- dofinansowanie działalności, ze środków Funduszu, kwota 1 033 800,00 zł,
- dofinansowanie działalności Warsztatu ze środków Powiatu w wysokości 125 000,00 zł tj.
10,01 % kosztów rehabilitacji.
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. w Warsztacie funkcjonowało 10 pracowni:
- metaloplastyczna,
- gospodarcza z elementami stolarskimi,
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-

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
niepełnosprawnych i WTZ.

osób

W roku 2020 Warsztat Terapii Zajęciowej w Koluszkach zatrudniał 16 pracowników
w ramach 13,64 etatu. Kwota miesięczna przeznaczona na jednego uczestnika Warsztatu
wynosiła 2.478,00 zł w tym z PFRON 1 723,00 zł.
Wykorzystanie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
z zakresu rehabilitacji zawodowej roku 2020 zrealizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy
wynosiło ogółem kwotę 98 784,55 zł.

Zadanie II.5.2

Rozszerzanie oferty domów pomocy społecznej

Powiat

Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze w swych działaniach ma na celu
ciągłe dbanie o jak najlepsze funkcjonowanie i samopoczucie każdego mieszkańca,
aktywizowanie oraz jak najdłuższe utrzymanie zdrowia i sprawności fizycznej. DPS
wzmacnia działania w kierunku rozszerzenia oferty terapii zajęciowej, kulturalno –
oświatowej, rehabilitacyjnej (zaopatrzenie w wózki inwalidzkie, kule i obuwie ortopedyczne),
rekreacyjnej i sportowej. Podejmowane są różnorodne i dostosowane do indywidualnych
potrzeb działania w ramach fizjoterapii z zakresu:
- fizykoterapii – naświetlanie lampą sollux, pole magnetyczne, laser;
- hydroterapii – hydromasaż całego ciała, hydromasaż kończyn górnych;
- masażu klasycznego;
- indywidualnej pracy z pacjentem;
- kinezyterapii.
Na terenie Domu prowadzone były następujące zajęcia terapeutyczne:
1) Pomoc psychologa oraz terapeuty dostępnych od poniedziałku do piątku, których
zadaniem jest wsparcie emocjonalne mieszkańców.
2) Działania profilaktyczne obejmujące zajęcia rekreacyjne i sportowe ogólno usprawniające
dla utrzymania jak najwyższego poziomu sprawności fizycznej.
3) Zapewnienie niezbędnego osobistego sprzętu rehabilitacyjnego tj.: wózków inwalidzkich,
balkoników, protez, kul, obuwia ortopedycznego itp.
4) Zapewnienie mieszkańcom dostępu do nowych usług w ramach NFZ tj.: rehabilitacji
domowej świadczonej przez Ośrodek Profilaktyki i Rehabilitacji CREATOR
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Rehabilitacją objętych było 14 osób.
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Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach
W związku z zaostrzeniem wymogów sanitarnych spowodowanych epidemią wirusa SARSCOV-2, prowadzono zajęcia terapeutyczne organizowane w zabytkowym Parku należącym
do Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach. Organizowano zabawy stymulujące pamięć,
spostrzegawczość i kreatywność. Rozpoczęto naukę rozpoznawania różnych rodzajów drzew
i krzewów.

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, 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.
Centrum Usług Społecznych „WISIENKA”
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w dniu 30.06.2020 roku zakończyło realizację
projektu partnerskiego Centrum Usług Społecznych „WISIENKA” w partnerstwie z Miejsko
– Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Koluszkach, Miejskim Ośrodkiem Pomocy
Społecznej 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. Projekt 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 była deinstytucjonalizacja usług społecznych. Wsparcie
zakładało odejście od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie społeczności
lokalnej. Celem proponowanego wsparcia było 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 obejmował miedzy innymi:
- pomoc w wspieraniu w życiu codziennym.
- umożliwienie kontaktu z innymi osobami lub instytucjami.
- potrzeba zwiększenia poczucia integracji z otoczeniem.
- motywowanie do zwiększenia samodzielności.
- pobudzanie aktywności osób niesamodzielnych, niepełnosprawnych lub ich otoczenia
w celu zaspokajania potrzeb biologicznych, psychicznych i społecznych.
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zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i niwelowanie niskiego poczucia własnej wartości
i braku wiary we własne siły.
Łącznie wsparciem objęto – 340 osób (202K, 138M) z terenu powiatu w tym
77 opiekunów oraz osób z otoczenia uczestników projektu.
-

W ramach realizacji projektu zaplanowane były następujące formy wsparcia:
1) Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania – Gmina Koluszki/Miejsko Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Koluszkach – z terenu gminy skorzystało łącznie 60 osób
2) Wsparcie osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych przez AOON – Gmina
Tuszyn/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuszynie z terenu gminy łącznie
skorzystały 32 osoby oraz Gmina Nowosolna/ Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy
Nowosolna - z terenu gminy łącznie skorzystały 24 osoby.
3) Klub Seniora – Gmina Andrespol/ Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrespolu.
Uczestnicy projektu w ramach działalności Klubu Seniora skorzystali między innymi
z wyjazdów na basen, wyjść do kina, imprez okolicznościowych tj. wigilia, mikołajki, bal
przebierańców; skorzystali również ze wsparcia psychologa, dietetyka, masażysty, zajęć
plastycznych, konsultacji z lekarzem specjalistą. Łącznie z terenu gminy skorzystało
165 os. Z uwagi na stan pandemii ogłoszony przez władze państwowe, Klub Seniora
został zamknięty z dniem 12 marca do dnia 7 czerwca 2020 roku. Dalsza realizacja
wsparcia dla uczestników projektu odbywała się zgodnie z obostrzeniami sanitarnymi
wydanymi przez Wojewódzką Stacji Sanitarno-Epidemiologiczną w Łodzi.
4) Dzienny Dom Pomocy – Powiat Łódzki Wschodni/Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie – łącznie z tej formy wsparcia skorzystało 31 os z terenu powiatu. Z uwagi
na stan pandemii ogłoszony przez władze państwowe, Klub Seniora został zamknięty
z dniem 12 marca 2020 roku do dnia 7 czerwca. Dalsza realizacja wsparcia
dla uczestników projektu odbywała się zgodnie z obostrzeniami sanitarnymi wydanymi
przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Łodzi. Zgodnie z zaleceniami,
Lider projektu zakupił specjalistyczną odzież ochrony osobistej dla personelu,
specjalistyczne środki dezynfekujące, maty dezynfekujące, stojaki z płynami
do dezynfekcji rąk, przyłbice, rękawiczki oraz maseczki. Budynek DDP został poddany
ozonowaniu i odpowiednio przygotowany do powtórnego przyjęcia uczestników projektu.
Do odwołania zostały zawieszone zajęcia grupowe takie jak kulinarne piątki, grupowa
terapia z powodu zachowania reżimu sanitarnego i utrzymania stosownej odległości
między uczestnikami. Dzienny Dom Pomocy na koniec realizacji projektu dysponuje
25 miejscami.
W ramach realizacji wsparcia w Dziennym Domu Pomocy na umowę o pracę została
zatrudniona kadra:
- 3 osoby na stanowisku opiekunki,
- 1 osoba na stanowisku fizjoterapeuty,
- 1 osoba na stanowisku terapeuty zajęciowego,
- 1 osoba na stanowisku pedagoga, jako osoba prowadząca Dzienny Dom Pomocy,
- 1 osoba na stanowisku sprzątaczki.
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W ramach realizacji wsparcia w Dziennym Domu Pomocy na umowę zlecenie została
zatrudniona kadra:
- 1 osoba na stanowisku psychologa,
- 1 osoba na stanowisku pielęgniarki.
5) Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego
– Stowarzyszenie Serc Jezusa i Maryi w Koluszkach – łącznie z terenu powiatu
z tej formy wsparcia skorzystało 49 osób.
6) Usługi wspierające dla opiekunów faktycznych – specjalistyczne poradnictwo
grupowe - Powiat Łódzki Wschodni/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
Opiekunowie faktyczni skorzystali z konsultacji z dietetykiem w ilości łącznie 195 h
dla łącznie 39 osób (24K, 15M), konsultacji psychologiem 198 h.
7) Rozwój specjalistycznych usług w miejscu zamieszkania – dowóz posiłków (cały powiat)
– Stowarzyszenie Inicjatywa Rozsądnych Polaków.
Plan finansowy projektu Centrum Usług Społecznych „WISIENKA” ogółem wyniósł
kwotę 5 086 192,23 zł, w tym wkład własny partnerów wyniósł kwotę 346 044,30 zł. Wydatki
w okresie 01.05.2018 – 31.12.2020 roku wyniosły łącznie 4 216 537,70 zł w tym: dotacje
dla partnerów – 2 637 355,90 zł; wydatki lidera –1 579 181,80 zł w tym: udział
UE – 1 342 063,36 zł; udział budżetu państwa – 78 945,01 zł; udział budżetu powiatu
158 173,43 zł.
W 2020 roku w ramach wydatków majątkowych budżetu projektu zakupiono podnośnik
jezdny Solar z podwieszką horyzontalną na łączną kwotę 15 305,98 zł.
Limit wydatków w 2020 roku wynosił 1 458 887,16 zł i został wykorzystany
w wysokości 935 276,93 zł w tym: udział UE – 857 102,44 zł; udział budżetu
państwa – 50 417,77 zł; udział budżetu powiatu – 27 756,72 zł. Natomiast limit zobowiązań
wynoszący na dzień 31.12.2020 roku kwotę 1 458 887,16 zł został wykorzystany w 2020 roku
w wysokości 27 610,69 zł. Do końca trwania projektu, wykazany w roku 2018 limit
zobowiązań, i tym samym wydatków nie zostanie zrealizowany z uwagi na stan epidemii.
Według stanu na dzień 31.12.2020 r. nie zostały wykonane wydatki ujęte
w limicie zobowiązań w wysokości 523 610,23 zł, w tym partnerzy 325 504,85 zł.
W dniach 1-4 grudnia 2020 roku w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
została przeprowadzona kontrola przez Instytucję Pośredniczącą tj. Wojewódzki Urząd Pracy
w Łodzi. Informacja pokontrolna wraz z końcowym protokołem rozliczająca projekt zostanie
przekazana w 2021 roku.
Projekt Centrum Usług Społecznych „WISIENKA2”
Od lutego 2019 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Powiatu Łódzkiego
Wschodniego realizuje projekt konkursowy współfinansowany 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
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lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.2.1.Usługi społeczne i zdrowotne,
pn. Centrum Usług Społecznych „WISIENKA2”
Od początku realizacji projektu wsparcie otrzymały 70 osób (44K, 26M). Mieszkańcy
powiatu łódzkiego wschodniego, w ramach realizowanego projektu mogą skorzystać
ze wsparcia 4 zaplanowanych działań, tj.;
1) Usługi pielęgnacyjne/opiekuńcze w ramach długoterminowej opieki medycznej,
z tej formy wsparcia skorzystało 50 osób (33K, 17M).
2) Usługi w ramach opieki hospicyjnej/paliatywnej z tej formy wsparcia skorzystało
10 osób (7K, 3M).
3) Usługi wspierające dla opiekunów faktycznych – specjalistyczne poradnictwo
indywidualne i grupowe.
4) Usługi rehabilitacyjne wykraczające poza gwarantowane świadczenia lub przy braku
możliwości finansowania ze środków publicznych w okresie trwania projektu – usługa
zlecona podmiotowi medycznemu, z tej formy wsparcia skorzystało 12 osób dorosłych
(4K, 8M) i 6 dzieci (3K, 3M), w tym 7 osób dorosłych (2K, 5M) objętych wsparciem
w ramach zadania nr 1 oraz 1 osoba objęta wsparciem w ramach zadania nr 2.
Projekt pn. Centrum Usług Społecznych „WISIENKA2” jest naturalnym i rozszerzeniem
wsparcia oferowanego w ramach realizacji projektu pn. Centrum Usług Społecznych
„WISIENKA”, który odpowiada na potrzeby mieszkańców Powiatu Łódzkiego Wschodniego.
CUS „WISIENKA2” rozszerza wachlarz wsparcia o zakres usług zdrowotnych
dla mieszkańców. Ogólna wartość projektu 3 337 306,28 zł, w tym wysokość wkładu
własnego stanowi kwotę 209 423,43 zł.
Plan finansowy projektu Centrum Usług Społecznych „WISIENKA2” ogółem wynosi
3 337 306,28 zł, w tym wkład własny powiatu 209 423,43 zł. Od 01.04.2019 – 31.12.2020
w ramach projektu łącznie wydatkowano 1 407 893,46 zł w tym: udział UE – 1 233 877,75 zł;
udział budżetu państwa – 72 535,55 zł; udział budżetu powiatu – 101 480,16 zł. Limit
wydatków w 2020 roku wynosił 1 844 733,03 zł i został wykorzystany w wysokości
1 198 402,00 zł z tego: udział UE – 1 081 228,04 zł; udział budżetu państwa – 63 561,80 zł;
udział budżetu powiatu – 53 612,16 zł. Z kolei limit zobowiązań wynoszący na dzień
31.12.2020 roku kwotę 3 127 814,82 zł został wykorzystany w 2020 roku w wysokości
105 570,49 zł. Ponadto należy zaktualizować wykorzystany limit zobowiązań, zmniejszając
wykonanie o 324 432,96 zł. Powyższe zmniejszenie wynika ze zmian we wniosku
o dofinansowanie projektu, które zostały dokonane za zgodą Instytucji Zarządzającej,
polegających na przesunięciu pomiędzy poszczególnymi zadaniami budżetu projektu.
Pozostały limit wydatków do wykorzystania do końca trwania projektu wynosi
1 929 412,82 zł. W przypadku limitu zobowiązań jest to kwota 306 497,31 zł.
Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA CD”
Projekt pn. „Centrum Usług Środowiskowych CUŚ ”WISIENKA-C.D” złożony został
w ramach naboru nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/19 współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w ramach Osi
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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.
Projekt realizowany jest w partnerstwie z Miejsko – Miejskim Ośrodkiem Pomocy
Społecznej w Tuszynie, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Andrespolu oraz Stowarzyszeniem
Inicjatywy Rozsądnych Polaków w Łodzi.
Łącznie projekt przewiduje wsparcie dla 375 osób, mieszkańców powiatu łódzkiego
wschodniego. Na dzień 31 grudnia 2020 roku zrekrutowano 216 osób (116K, 100M).
Program ,,Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2019 -2020
W ramach programu w 2020r. wsparciem objęto 8 osób niepełnosprawnych,
w tym 7 osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym i 1 niepełnosprawną w stopniu
umiarkowanym. Dla 6 osób pozostałych usługi asystenta były realizowane i dotyczyły przede
wszystkim pomocy przy wykonywaniu czynności pielęgnacyjnych, dostarczaniu zakupów
i organizowaniu podstawowych potrzeb bytowych.
Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze
W związku z pandemią COVID-19 szczególnego znaczenia nabrały spotkania
we własnym gronie. W tym celu Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze starał się
rozwinąć integrację we własnym środowisku, mieszkańcy częściej spotykali się podczas
organizowanych grilli, zabaw sportowych, spacerów i organizowanych spotkań o charakterze
kulturalno – oświatowym.
Na terenie Domu Pomocy Społecznej realizowany jest projekt współfinansowany
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 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. W dniu
05.03.2019 r. został uroczyście otwarty Dzienny Dom Pomocy w ramach projektu Centrum
Usług Społecznych "WISIENKA. Dom funkcjonuje 5 dni w tygodniu, w godzinach 9.0017.00.
Dzienny Dom Pomocy
Dzienny Dom Pomocy jest jednostką organizacyjną Powiatu Łódzkiego Wschodniego,
która w ramach przedmiotowego zadania realizuje następujące zadania szczegółowe wobec
(obecnie 26 – docelowo 30) osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych, z wyłączeniem
osób leżących i chorych psychicznie, przez 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie. Należą
do nich:
- uaktywnienie społeczne uczestników umożliwiające im samodzielne funkcjonowanie
w społeczeństwie ( każdego dnia funkcjonowania placówki);
- polepszenie funkcjonowanie psychologicznego i społecznego poprzez działania
terapeutyczne, ogólno usprawniające formy terapii rehabilitacyjnej, profilaktykę zapewniającą
utrzymania aktualnego stanu i niedopuszczenie do pogłębiania się dysfunkcji, poprzez
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diagnozę indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników (codziennie lub wg potrzeb
indywidualnych);
- organizowanie programów działań poświęconych rozwojowi uczestników poprzez
popularyzację interesujących ich zagadnień (plany wsparcia dla każdego uczestnika
programu, pogadanki, warsztaty pedagogiczno-psychologiczne, zajęcia artystyczne itp.);
- koordynowanie przejawów aktywności w zależności od kondycji psychologiczno-fizycznej
w powiązaniu z uwarunkowaniami społecznymi, kulturalnymi i kulturalno-oświatowymi,
poprzez kontakt i działania z innymi grupami. ( kontakt z podopiecznymi DPS w Wiśniowej
Górze 4 razy, spotkania z uczniami szkoły podstawowej 1 raz, spotkania z proboszczem
parafii – 3 razy) kontakty ograniczone przez pandemię COVID -19.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koluszkach
Prowadzenie działań informacyjno - edukacyjnych dot. autyzmu, Zespołu Downa,
udaru mózgu, jąkania (zamieszczanie na stronie internetowej Poradni artykułów,
przygotowanie materiałów informacyjnych w postaci ulotek). Celem tych działań było
zapobieganie wykluczeniu społecznemu dzieci autystycznych, z Zespołem Downa, zwrócenie
szczególnej uwagi na problemy zdrowotne społeczeństw na świecie, zwiększenie
świadomości społecznej dotyczącej mutyzmu, zapobieganie wykluczeniu społecznemu dzieci
jąkających się. W działaniach wzięło udział łącznie 150 osób.
Cel strategiczny III: Rozwój szkolnictwa ponadgimnazjalnego
(ponadpodstawowego)
Cel operacyjny III.1
Zadanie III.1.1

Podmioty
odpowiedz.
za realizację

Dostosowanie szkolnictwa do potrzeb lokalnego rynku pracy
i popularyzacja szkolnictwa zawodowego
Tworzenie adekwatnej oferty edukacyjnej

Powiat, Szkoły

W celu wzbogacenia oferty edukacyjnej, umożliwiającej lepsze przygotowanie
uczniów do wejścia na rynek pracy, szkoły ponadpodstawowe przystępują do realizacji
projektów dofinansowanych ze środków ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w ramach projektu
„Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia
zawodowego”.
W 2020 roku kontynuowano realizację przez Zespół szkół nr 1 w Koluszkach, rozpoczętego
w 2019 r. projektu pn. „My way, my future – praktyki zawodowe w Grecji”.
W ramach aplikowania przez Powiat Łódzki Wschodni o dofinansowanie projektu
„Zawodowcy w Europie” Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zatwierdziła w 2020 roku
projekt do realizacji przez Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach.
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„My way, my future – praktyki zawodowe w Grecji”
W ramach realizacji projektu uczniowie Zespołu Szkół nr. 1 w Koluszkach wraz
z opiekunami odbyli dwutygodniowy staż w Grecji w miejscowości Leptokarya
z zakwaterowaniem w Hotelu Poseidon Palace. Mobilność zawodowa realizowana była
w terminie 03 – 16.11.2019 r. Projekt przeznaczony był dla 30 uczniów klas drugich
kształcących się w zawodzie technik informatyk, technik elektryk oraz mechanik pojazdów
samochodowych. Przed wyjazdem młodzieży na praktyki odbyły się działania
przygotowujące: przygotowanie językowe z języka angielskiego, przygotowanie kulturowe
i językowe z języka greckiego.
Głównym celem stażu było zdobycie przez uczniów kompetencji i umiejętności
zawodowych. Zagraniczny staż umożliwił uczniom szczególnie z małych i średnich
miejscowości zdobycie doświadczenia w międzynarodowym zespole. Jest to bardzo cenne
doświadczenie, a dla wielu jedyna okazja, by poznać procedury europejskich firm i rozwinąć
praktyczną znajomość języka obcego.
W 2020 roku w Zespole Szkół nr 1 w Koluszkach odbywały się działania ewaluacyjne
i upowszechniające rezultaty projektu pn. „My way, My future – praktyki zawodowe
w Grecji”.
Całkowita wartość projektu wyniosła 233 586,17 zł. z czego w 2019 roku
wydatkowano 223 148,50 zł natomiast w 2020 r. wydatkowano kwotę 10.431,46 zł.
„Zawodowcy w Europie”
Projekt realizowany będzie przez Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach w latach
2021-2022. Głównymi celami projektu są: podniesienie kluczowych umiejętności
zawodowych poprzez organizację praktyk zawodowych na europejskim rynku pracy,
podniesienie umiejętności językowych uczniów z uwzględnieniem specyficznego słownictwa
fachowego, zwiększenie szans na zatrudnienie i lepsza perspektywa zawodowa dzięki
poznaniu standardów europejskiego rynku pracy i oczekiwań pracodawców, wzrost
kompetencji społecznych i zwiększenie świadomości międzykulturowej uczniów z Zespołu
Szkół nr 2 w Koluszkach.
W ramach projektu zorganizowane zostaną praktyki zawodowe dla 54 uczniów ZS
nr 2 w Koluszkach kształcących się w zawodach: technik logistyk, technik teleinformatyk
i technik mechatronik oraz 4 nauczycieli - opiekunów uczniów.
Odbędą się dwa wyjazdy zagraniczne: w 2021 roku na 4 tygodniową praktykę zawodową
w hiszpańskich przedsiębiorstwach oraz w 2022 roku 4 tygodniową praktykę zawodową
w szwedzkich przedsiębiorstwach.
Przed wyjazdem każdej grupy uczniowie zostaną przygotowani do mobilności, uczestnicząc
w następujących formach wsparcia: kurs języka angielskiego w szkole (podstawowa
komunikacja + język branżowy); przygotowanie kulturowe (zapoznanie się z kulturą
i obyczajami Hiszpanii lub Szwecji); przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne (radzenie
sobie z rozłąką, stresem, ograniczenie ryzyka, wielokulturowość); szkolenie BHP (zapoznanie
uczniów z zasadami BHP w miejscu pracy).
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Ogólna wartość projektu: 148769,00 EURO tj. 634 187,37 PLN. Środki na realizację
projektu w wysokości 40% całkowitej kwoty dofinansowania tj. 253 674,95 PLN zostaną
zaliczkowo przekazane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie
na rachunek bankowy Powiatu Łódzkiego Wschodniego po podpisaniu umowy finansowej
pomiędzy Powiatem Łódzkim Wschodnim i Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. Pozostała
kwota zostanie przekazana w dwóch transzach: po złożeniu i zatwierdzeniu raportu
przejściowego oraz po zakończeniu realizacji projektu i zatwierdzeniu raportu końcowego.
Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach
W związku z realizacją tworzenia adekwatnej oferty edukacyjnej Zespół Szkół
nr 1 w Koluszkach podjął następujące zadania:
-

-

współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w celu stworzenia adekwatnej oferty
na potrzeby lokalnego rynku pracy (uczniowie mogą podjąć naukę w zawodach: technik
elektryk, technik pojazdów samochodowych, technik mechanik, technik informatyk,
mechanik pojazdów samochodowych, mechanik-monter maszyn i urządzeń, klasa
wielozawodowa).
Organizacja kursów, szkoleń, wycieczek tematycznych, praktyk

W okresie nauki ZS nr 1 proponuje uczniom:
- bezpłatny kurs prawa jazdy (dla uczniów kształcących się w zawodzie mechanik pojazdów
samochodowych i technik pojazdów samochodowych).
- uprawnienia SEP (dla uczniów kształcących się w zawodzie technik elektryk).
- bezpłatne szkolenia techniczne prowadzone przez przedstawicieli renomowanych firm,
cykl szkoleń internetowych dla szkół o profilu samochodowym (maj, czerwiec 2020).
- staże, praktyki we współpracy z firmami patronackimi.
- możliwość korzystania podczas zajęć z nowoczesnego sprzętu, pozyskanego dzięki
współpracy z firmami patronackimi.
- współpraca z PIP (udział w spotkaniu zorganizowanym w ramach programu edukacyjnego
pod nazwą „Kultura bezpieczeństwa” realizowanego przez Państwową Inspekcję Pracy
w środowisku uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów od 2006 roku).
- współpraca z Uniwersytetem Łódzkim (udział w lekcji pokazowej działanie trzech zasad
dynamiki Newtona).
- udział w XXVI Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Samochodowej.
- udział w programach finansowanych przez UE:
W pierwszej połowie 2020 r. ZS nr 1 w Koluszkach kontynuował rozpoczęty w 2019 r.
unijny projekt pt. „My way, My future” – praktyki zawodowe w Grecji”
(POWERVET-2019-1-PL01-KA102-064014).
Partnerem Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach w realizacji powyższych projektów jest
Kika Mobility Training Center - grecka instytucja edukacyjna. W trakcie pobytu w Grecji
uczniowie ZS nr 1 w Koluszkach podnosili swoje kompetencje w zawodach: informatyk,
elektryk i mechanik oraz kompetencje językowe dzięki nauce języków obcych i ciągłej
styczności z nimi podczas praktyk zagranicznych.
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Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach
Zespół prowadził działania informacyjne i edukacyjne promujące kształcenie zawodowe
w Technikum, w niżej wymienionych zawodach:
- technik mechatronik;
- technik logistyk;
- technik teleinformatyk;
- technik automatyk.
Oferta edukacyjna kierowana jest do uczniów szkół podstawowych oraz firm: Onninen, Indel,
Logiq, SuperDrob, Hart, Pol-Hun, PKP PLK, CMPLAST, Procad oraz Citynet. W ramach
realizacji procesu kształcenia zawodowego Zespół Szkół nr 2 współpracuje w zakresie
praktyk zawodowych, które owocują przyszłymi pracownikami dla ww. firm.
Ze względu na trwającą pandemię koronawirusa, działania informujące i edukacyjne
promujące kierunki zawodowe zostały przeniesione do internetu (strona internetowa szkoły,
facebook).
I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach
Oferta edukacyjna na rok szkolny 2020/2021 została stworzona w oparciu o analizę
losów absolwentów szkoły – wybieranych przez nich kierunków studiów, opinię uczniów klas
drugich, konsultacje prowadzone z nauczycielami i rodzicami.
Otwarto cztery klasy pierwsze:
1A – język angielski, matematyka, informatyka (realizowane w zakresie rozszerzonym)
1B – biologia , chemia, fizyka (realizowane w zakresie rozszerzonym)
1C – język polski, historia, wiedza o społeczeństwie (realizowane w zakresie rozszerzonym)
1D – język angielski, matematyka, geografia (realizowane w zakresie rozszerzonym)
W roku szkolnym 2020/ 2021 liczba uczniów oraz oddziałów uległa zwiększeniu w stosunku
do poprzedniego roku szkolnego.
Szkoła posiada szeroką ofertę edukacyjną oraz umożliwia naukę pięciu języków obcych:
język angielski, język niemiecki, język francuski, język hiszpański oraz język łaciński.
Liceum organizuje wycieczki przedmiotowe, współpracuje z wyższymi uczelniami,
przeprowadza konkursy i olimpiady.
Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach podróżują do innych krajów
w ramach programu Erasmus +.
Wyjazdy te organizowane są we współpracy ze Stowarzyszeniem „Sztukater” z Wrocławia.
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Zadanie III.1.2

Rozwój bazy dydaktycznej szkół

Powiat, Szkoły

W 2020 r. Powiat Łódzki Wschodni przeznaczył na zakup środków dydaktycznych, ze środków
własnych, kwotę 63 915,10 zł oraz w ramach otrzymanych dotacji kwotę 90 273,37 zł. Powyższe
środki zostały wydatkowane na:
1) I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Koluszkach:
- utworzenie pracowni edukacyjnej w ramach dotacji WFOŚiGW w Łodzi (wartość
zadania: 45 000,00 zł dotacja + 5 000,00 zł wkład własny, w tym 18 084,00 zł
na pomoce dydaktyczne),
- zakup książek do biblioteki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
(12 000,00 zł + 3 000,00 zł wkład własny),
- ze środków Powiatu zakupiono również pomoce dydaktyczne m.in. mikroskopy, tablice
magnetyczne, radioodtwarzacze (4 978,00 zł).
2) Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach:
- ze środków Powiatu zakupiono wyposażenie stanowisk egzaminacyjnych
m.in. podwozie robota, mierniki, przewody pomiarowe, tester kabli, karta sieciowa
(3 658,92 zł), pomoce dydaktyczne na warsztaty m.in. 2 komplety zestawów narzędzi,
poziomice, opaski, szczypce, tester płynu hamulcowego, próbniki napięcia (3 586,19 zł),
- ramach dotacji z Fundacji PERN (15 998,00 zł dotacja i darowizna z Rady Rodziców oraz
1 996,87 zł wkład własny Powiatu) zakupiono pomoce dydaktyczne: m.in. stacje robocze
(16 szt.), klawiatury i myszki (6 szt.), monitory (5 szt.), projektory multimedialne
z wieszakami (2 szt.), mierniki elektryczne (2 szt.), mostki, płytki Arduino z osprzętem,
- ramach projektu unijnego pn.: „My way, My future”: projektory z ekranami, głośniki,
laptopy (9 940,00 zł).
3) Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach:
- utworzenie pracowni edukacyjnej w ramach dotacji WFOŚiGW w Łodzi (wartość
zadania: 45 000,00 zł + 5 000 zł wkład własny, w tym 23 470,00 zł na pomoce
dydaktyczne),
- ze środków własnych Powiatu zakupiono pomoce dydaktyczne m. in. tablica ceramiczna
biała, drukarka 3D, płyty montażowe, sterowniki, oscyloskop, sprzęt sportowy, projektor,
książki i film do biblioteki (37 807,87 zł).
4) Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Koluszkach, Szkoła Specjalna Przysposabiająca
do Pracy:
- zakup podręczników w ramach dotacji MEN (8 301,37 zł),
- zakup książek do biblioteki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
(2 480,00 zł dotacja + 620,00 zł wkład własny),
- z środków własnych Powiatu zakupiono pomoce dydaktyczne m.in. gry logopedyczne,
układanki sylabowe, ćwiczenia do nauki pisani, książki i ćwiczenia wspomagające rozwój
mowy dziecka (719,40 zł).
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5) Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Koluszkach
- Poradnia została doposażona w ramach środków własnych Powiatu
min. w narzędzia diagnostyczne: Bateria-16 plus (800,00 zł),
- protokoły do narzędzi diagnostycznych: Stanford-Binet i Bateria-16 plus (2 713,92 zł),
- laptop (2 500,00 zł),
- gry i pomoce dydaktyczne (1 533,93 zł).
Poniższa tabela obrazuje wysokość środków finansowych wydatkowanych
na doposażenie szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych w pomoce dydaktyczne
w 2020 roku.
Nazwa szkoły

Pomoce dydaktyczne (w zł)

I Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach

38 062,00

Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach

35 179,98

Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach

61 277,87

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Koluszkach

12 120,77

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koluszkach

7 547,85

Razem

154 188,47

W 2020 roku realizowano umowę grantową z Centrum Projektów Polska Cyfrowa
w związku z realizacją projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej
Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, w ramach Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego
Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu
do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”. Na realizację projektu
Powiat otrzymał dotację w kwocie 70 000,00 zł, a wydatkowano kwotę na ten cel
w wysokości 69 864,00 zł z przeznaczeniem na zakup 27 laptopów do: I Liceum
Ogólnokształcącego w Koluszkach (9 szt.), Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach (9 szt.)
oraz Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach (9 szt.). Na podstawie zawieranych z dyrektorami
szkół umów laptopy są użyczane uczniom i nauczycielom.
Na doposażenie szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Łódzki
Wschodni w meble i sprzęt niezbędny do prowadzenia kształcenia oraz zapewnienia
bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach oświatowych wydatkowano w 2020 r.
kwotę 116 532,59 zł. Powyższe środki zostały wydatkowane na:
1) I LO w Koluszkach – 62 696,21 zł, w tym 26 916,00 zł w ramach dotacji
z WFOŚiGW w Łodzi na realizację zdania „Utworzenie pracowni edukacyjnej
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2)
3)

4)

5)

pn. „Woda źródłem życia”, z której wyposażono pracownię w m.in. dygestorium, rolety,
tablicę, biurko oraz 35 780,21 zł ze środków własnych Powiatu w ramach, których
zakupiono m.in. stoliki i krzesła uczniowskie, akcesoria komputerowe;
ZS nr 1 w Koluszkach –10 736,72 zł ze środków własnych Powiatu, z których zakupiono
m.in. meble i komputery do księgowości i sekretariatu;
ZS nr 2 w Koluszkach – 28 249,20 zł, w tym 21 450,00 zł w ramach dotacji
z WFOŚiGW w Łodzi na realizację zdania „Utworzenie pracowni edukacyjnej
pn. „Eko - badacze”,z której zakupiono meble i wyposażenie do pracowni
oraz 6 799,20 zł ze środków własnych Powiatu w ramach, których zakupiono
m.in. dozowniki mydła i kamery zewnętrzne;
SOSW w Koluszkach – 6 384,09 zł ze środków własnych Powiatu, w ramach których
zakupiono m.in. meble, niszczarkę, drukarkę, akcesoria komputerowe, drobne
wyposażenie do kuchni;
PPP w Koluszkach – 8 466,37 zł ze środków własnych Powiatu, w ramach których
zakupiono m.in. szafę do zamiejscowych stanowisk pracy w Rzgowie, akcesoria
komputerowe, laptopa.

W celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków w szkołach/placówkach
oświatowych oraz poprawy ich funkcjonalności zrealizowano następujące działania:
-

-

wymieniono ogrodzenie Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach,
rozpoczęto
budowę
windy
zewnętrznej
w
Specjalnym
Ośrodku
Szkolno – Wychowawczym w Koluszkach,
zakupiono stację dozowania dwutlenku chloru do zwalczania bakterii Legionella
w
instalacji
ciepłej
wody
użytkowej
w
Specjalnym
Ośrodku
Szkolno – Wychowawczym w Koluszkach,
zmodernizowano łazienkę w budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
w Koluszkach.

Zadanie: III.1.3

Wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli

Powiat, Szkoły

Na podstawie art. 70a ustawy Karta Nauczyciela corocznie w budżecie Powiatu
zabezpieczane są środki finansowe na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.
Ich wysokość stanowi 0,8% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli.
W 2020 roku w budżecie Powiatu zaplanowano środki w wysokości 65 128,00 zł.
Powiat w 2020 roku biorąc pod uwagę wnioski dyrektorów, opracował 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.
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W 2020 roku nauczyciele ze szkół i placówek oświatowych skorzystali z różnych form
dokształcania i doskonalenia zawodowego, były to min.: studia podyplomowe, kursy
doskonalące, warsztaty.
Wydatki na ten cel w poszczególnych szkołach i placówkach w 2020 roku kształtowały
się następująco:
1) I Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach – ogółem wydatkowano 2 750,00 zł
na dofinansowanie studiów podyplomowych.
2) Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach – ogółem wydatkowano 2 997,00 zł w tym:
dofinansowano studia podyplomowe – 1 795,00 zł oraz szkolenia i koszty
podróży – 1 202,00 zł.
3) Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach – ogółem wydatkowano 6 128,69 zł w tym:
dofinansowano szkolenia nauczycieli i koszty podróży – 4 378,69 zł oraz studia
podyplomowe – 1750,00 zł.
4) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczym w Koluszkach – wydatkowano 3 076,83 zł
na szkolenia nauczycieli i koszty podróży.
5) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koluszkach – ogółem wydatkowano
13 076,91 zł w tym: szkolenia dla nauczycieli – 7 076,91 zł, studia
podyplomowe – 2 000,00 zł oraz zakup materiałów szkoleniowych wykorzystywanych
w ramach organizowania i prowadzenia sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli
(5 zestawów kamer i słuchawek, projektor multimedialny, ekran projekcyjny,
okablowanie) – 4 000,00 zł.
Ogółem środki wykorzystane w 2020 roku na doskonalenie zawodowe nauczycieli wyniosły
28 029,43 zł, co stanowiło 43,04% planu dofinansowania doskonalenia.
Poniższa tabela zawiera zestawienie wysokości środków finansowych planowanych
na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli w 2020 r. oraz wysokość środków
wykorzystanych na ten cel.

Lp

1
2
3
4
5
6
7

Plan na dokształcanie
i doskonalenie zawodowe
nauczycieli w 2020 roku (w zł)

Środki wykorzystane
w 2020 roku
(w zł)

I LO w Koluszkach
ZS nr 1 w Koluszkach
ZS nr 2 w Koluszkach
WEiSS

2 805,00
6 947,00
6 150,00
27 029,00

2 750,00
2 997,00
6 128,69
0,00

razem 80146

42 931,00

11 875,69

SOSW w Koluszkach
PPP w Koluszkach
WEiSS

6 575,00
14 780,00
842,00

3 076,83
13 076,91
0,00

razem 85446

22 197,00

16 153,74

Ogółem

65 128,00

28 029,43

Nazwa szkoły/ placówki
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Cel operacyjny III.2
Zadanie III.2.1

Promocja szkolnictwa ponadgimnazjalnego (ponadpodstawowego)
Popularyzacja szkolnictwa zawodowego

Powiat, Szkoły

Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach
Uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach w 2020 roku wzięli udział w:
1) XXVI Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Samochodowej, który odbył się w marcu;
2) ogólnopolskiej akcji „Narodowe Czytanie”, która odbyła się we wrześniu, a zainicjowana
została w 2012 roku. Uczniowie ZS nr 1 czytali fragmenty utworu „Balladyna”
J. Słowackiego.
Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach
Ze względu na trwającą pandemię koronawirusa, zawieszenie zajęć stacjonarnych
i brak możliwości bezpośredniego kontaktu z uczniami, wszelkie akcje promocyjne zostały
przeniesione do internetu poprzez stronę internetową naszej placówki, portale
społecznościowe itp.
Prezentowanie w artykułach do lokalnych mediów: „Tydzień w Koluszkach”, portal
internetowy naszekoluszki.pl osiągnięć uczniów , wydarzeń szkolnych, oferty edukacyjnej
szkoły m. in.: ”Współpraca z zakładami pracy z ŁSSE”.
Zadanie III.2.2

Prowadzenie akcji informacyjnych

Powiat, Szkoły

Ze względu na pandemię COVID-19 w 2020 roku akcje informacyjne sprowadzone
zostały do informacji w prasie, w mediach społecznościowych, w ulotkach i plakatach
informacyjnych. Niemożliwe było organizowanie spotkań bezpośrednich.
I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach
Komisja ds. promocji złożona z nauczycieli Liceum przygotowała plakaty,
które zostały rozwieszone w szkołach podstawowych w Koluszkach, Brzezinach, Rogowie,
Będkowie, Gałkówku, Budziszewicach oraz w Urzędzie Miejskim w Koluszkach, Powiecie
Łódzkim Wschodnim, Miejskim Ośrodku Kultury w Koluszkach, Bibliotece Miejskiej
w Koluszkach oraz w głównych miejscach miasta. Nawiązano również kontakt z dyrektorami
szkół podstawowych, którzy przez dziennik elektroniczny Librus w swoich placówkach
udostępnili uczniom klas ósmych przesłaną przez nas ofertę edukacyjną. Promocja szkoły
stale prowadzona jest również na szkolnym Facebooku oraz stronie internetowej szkoły
poprzez organizację konkursów sportowych oraz konkursów np. w ramach realizacji
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
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Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach
Współpraca z lokalną prasą („Tydzień w Koluszkach”) – nauczyciele i uczniowie
przesyłali do redakcji tygodnika artykuły o najważniejszych wydarzeniach z życia szkoły.
Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach
Prowadzenie działań informacyjnych o szkole w środowisku lokalnym: ulotki, plakaty,
banery.
Cel operacyjny III.3
Zadanie III.3.1

Współpraca z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną, przedsiębiorcami
i uczelniami wyższymi
Współorganizacja konferencji i szkoleń

Powiat, Szkoły

I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach
W szkole organizowane są spotkania dla uczniów klas maturalnych
z przedstawicielami uczelni wyższych. Ze względu na pandemię spotkania te odbyły się tylko
w formie zdalnej. Uczniowie klas trzecich zdalnie wzięli również udział w Salonie
Maturzystów oraz szkolnych targach edukacyjnych.
Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach
Uczniowie Zespołu Szkół nr 1 wzięli udział w następujących szkoleniach:
1) Schaeffler REPXPERT (właściciel marek LuK, INA i FAG), cykl szkoleń internetowych
dla szkół o profilu samochodowym (maj, czerwiec 2020); tematyka szkoleń: dwumasowe
koło zamachowe, układ sprzęgła, układ silnika, zawieszenie,
2) Staże, praktyki we współpracy z firmami patronackimi.
Zadanie III.3.2

Inspirowanie pracodawców do włączania się w proces
kształcenia zawodowego

Powiat, Szkoły

Zadanie to realizowano w sposób następujący:
Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach
Współpraca z firmami klas patronackich – AGAT, PROCAD, KONSBERG Automotive.
Firmy, z którymi ZS nr 1 w Koluszkach współpracuje w celu popularyzacji kształcenia
zawodowego: Ptak S.A., Zakład Piekarniczo- Cukierniczy E.P. Olszyńscy w Koluszkach,
Zakład „Moto-Centrum” PHU Justyna Bieńczak, „MALAGA” Malwina Zwolińska, Sklep”
KWADRAT- ABC” Fryzjerstwo Magdalena Staroń- Skorzycka, Supermarket SPAR, KARPOL Halina Karlińska, Salon Fryzjerski „ŻAN-MO”, Sklep spożywczo- przemysłowy
SEZAM.
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Zakład „Moto-Centrum” w Koluszkach udostępnia stanowiska w celu przeprowadzenia
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach
1) Realizacja procesu kształcenia zawodowego przez firmę „POL-HUN” w Koluszkach.
2) Realizacja procesu kształcenia zawodowego
przez firmę „CMPLAST”
w Koluszkach- Koluszki Długie.
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Koluszkach – Szkoła Specjalna
Przysposabiająca do Pracy
1) Wycieczka do Biblioteki Miejskiej w Koluszkach. Prowadzenie działań edukacyjnych.
Spotkania z pracodawcami z różnorodnych branż.
2) Praktyki w gospodarstwie rolnym – Stowarzyszenie Formacji Chrześcijańskiej
„Sercówka”:
Prowadzenie
działań
edukacyjnych;
prace
polowe,
opieka
nad zwierzętami, prace porządkowe.

Cel strategiczny IV: Aktywizacja lokalnego rynku pracy

Podmioty
odpowiedz. 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 przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie
jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej bierze pod uwagę szeroki
wachlarz czynników mogących wpłynąć na powodzenie planowanego przez osobę bezrobotną
przedsięwzięcia (m.in.: opinii doradcy zawodowego, dostosowania lokalu i jego położenie
konkurencji, kwalifikacji i doświadczenia wnioskodawcy, pomysłu na biznes, efektów
ekonomicznych, planowanych zakupów, ewentualnych ryzyk i środków zaradczych,
które będą podjęte w celu ich wyeliminowania/zmniejszenia).
Szansą na zaistnienie dla osób bezrobotnych na rynku pracy jest umożliwianie im zdobycia
doświadczenia/kwalifikacji zawodowych lub zachęcenie pracodawców do tworzenia
dla tej grupy miejsc pracy przy wsparciu finansowym Funduszu Pracy. Konieczne jest jednak
wsparcie finansowe inwestycji poprzez pozyskanie dodatkowych środków z rezerwy
Funduszu Pracy. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej umożliwią
osobom bezrobotnym samozatrudnienie. W 2020 r. 49 bezrobotnych otrzymało jednorazowe
środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
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Zadanie IV.1.2

Szkolenia i kursy dla bezrobotnych

PUP

Na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód realizuje szkolenia
indywidualne. W 2020 r. Urząd przeprowadził szkolenia indywidualne o następującej
tematyce:
1)
2)
3)
4)
5)

Spawanie w metodach TIG(141)-FM5, TIG(141)-22, MMA(111)-FM1
Profesjonalny kurs stylizacji paznokci i rzęs
Stylizacja paznokci
Prawo jazdy C+E
Operator koparko-ładowarki kl. III,

Łącznie według stanu na dzień 31.12.2020 r. ze szkoleń indywidualnych skorzystało
5 osób bezrobotnych.
Ze względu na występującą pandemię COVID-19 i jej skutki dla lokalnego rynku
pracy, programy na rzecz aktywizacji bezrobotnych, m.in. szkolenia były realizowane
w ograniczonym zakresie.
Decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą z konieczności zapobiegania
rozprzestrzenianiu się koronawirusa zostało czasowo zawieszone funkcjonowanie jednostek
systemu oświaty, w tym m.in. placówek prowadzących kształcenie w formach pozaszkolnych
dla dorosłych. Obowiązywał okresowy zakaz prowadzenia szkoleń, kursów oraz egzaminów,
co przełożyło się na możliwość realizowania tej formy aktywizacji bezrobotnych.
Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną cześć 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.
Kwota środków Funduszu Pracy na finansowanie przez PUP Łódź-Wschód w 2020 r.
zadań, o których mowa w art.69a ust.2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1409 z późn.zm.) w ramach środków KFS wyniosła 210 000,00
zł, ale ze względu na pandemię COVID-19 nie została wydatkowana.
Zadanie IV.1.3

Program aktywności zawodowej

PUP

Działając na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód realizuje aktywne formy
przeciwdziałania bezrobociu. Celem programów aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych
jest podniesienie ogólnego poziomu zatrudnienia i mobilności zawodowej zarejestrowanych
osób.
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Łącznie w 2020 roku zaktywizowano 302 osoby bezrobotne zarejestrowane
w Powiatowym Urzędzie Pracy Łódź – Wschód.
Podział na poszczególne formy zawiera poniższa tabela.
LP.

OSOBY OBJĘTE AKTYWNYMI FORMAMI PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU

1

Roboty publiczne

34

2

Prace interwencyjne

6

3

Staż

4

Szkolenia

5

5

Prace społecznie użyteczne

6

6

Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych

49

7

Refundacja podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą kosztów
wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

11

8

Studia podyplomowe

2

9

Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej – PFRON

3

Łącznie

186

302

Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód w 2020 r. realizował projekty współfinansowane
ze środków Unii Europejskiej:
1) Projekt Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie łódzkim
wschodnim (V)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego. W ramach projektu dotychczas wsparcia udzielono 78 osobom bezrobotnym
powyżej 30 roku życia. 56 bezrobotnych skierowano do odbycia stażu, 22 bezrobotnym
udzielono wsparcia w postaci jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności
gospodarczej. Wartość projektu w 2020 roku: 3 980 023,45 zł.
2) Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie łódzkim
wschodnim (V)” w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja
Rozwój.” w ramach projektu w 2020 r. udzielono wsparcia 94 osobom bezrobotnym,
w tym do odbycia stażu skierowano 75 bezrobotnych, a 19 bezrobotnych otrzymało
jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Wartość projektu
w 2020 roku: 1 828 808,04 zł.
Dodatkowo na aktywizację większej liczby osób bezrobotnych, PUP Łódź-Wschód w 2020 r.
występował o środki z następujących programów:
1) program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych na terenach, na których w 2020 r.
miały miejsce klęski żywiołowe
2) program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia
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Łącznie na realizację powyższych programów pozyskano dodatkowo
1 300 000,00 zł - kwota dodatkowych środków Funduszu Pracy, zasilonego środkami
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie w 2020 r. zadań określonych
w § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie
algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie
(Dz. U. poz. 1294), t.j. na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód
programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia
i aktywizacji zawodowej.
W ramach tych programów skierowano do odbycia stażu 19 osób, 13 osób podjęło
pracę w ramach robót publicznych, natomiast 5 bezrobotnym przyznano jednorazowo środki
na podjęcie działalności gospodarczej.
W związku z wystąpieniem epidemii Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód
realizował również następujące instrumenty wsparcia w ramach „Tarczy antykryzysowej”
wprowadzonej na mocy ustawy dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych:
1) jednorazowa pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności
gospodarczej dla mikroprzedsiębiorcy
2) jednorazowa pożyczka dla organizacji pozarządowych
3) dofinansowanie
części
kosztów
prowadzenia
działalności
gospodarczej
dla przedsiębiorców samozatrudnionych.
4) dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich
składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich
przedsiębiorców.
5) dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych
od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla kościelnej osoby prawnej
6) dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy określonych branż
W 2020 roku ogółem wydatkowano na ten cel kwotę 32 769 237,28 zł.
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Informacja na temat Tarczy Antykryzysowej 01.04.2020 r. - 31.12.2020 r.
Kategoria

art. 15 zzb
dofinansowanie
kosztów wynagrodzeń
i składek ZUS
art. 15 zzc
Dofinansowanie
kosztów jednoosobowej
działalnosci
gospodarczej
art. 15 zzd i 15 zzda
MIKROPOŻYCZKI
art. 15 zze
dofinansowanie
kosztów wynagrodzeń
i ZUS w NGO
art. 15zze4 Dotacje dla
mikroprzedsiebiorców
i małych
przedsiębiorców
określonych branż
RAZEM

Liczba
wniosków
złożonych

Liczba
wniosków
zrealizowanych

Udział
zrealizowanych
w złożonych

liczba
przedsiębiorców,
którym udzielono
wsparcia

kwota wypłat

466

462

99

393

8 198 961,73

687

687

100

615

3 327 480,00

4702

4696

100

4249

21 231 096,63

1

1

100

1

11 698,92

96

96

100

0

-

5952

5942

100

5258

32 769 237,28

Cel strategiczny V: Promocja Powiatu

Ogółem
(zł)

Podmioty
odpowiedz.
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)

Działania promocyjne Powiatu w 2020 r. były ograniczone pandemią, z powodu
COVID-19. Z powodu pandemii, ze względu na bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców
w 2020 r. nie odbyły się coroczne obchody Święta Powiatu Łódzkiego Wschodniego
oraz Dożynki Powiatowo – Gminne. W ramach budżetu Powiatu w 2020 roku zrealizowano
następujące działania:
1) Impreza integracyjna „Zaczarowany Świat”
Cel: integracja osób niepełnosprawnych z terenu powiatu ze środowiskiem lokalnym.
W dniu 9 lutego 2020 r. w Koluszkach odbyła się cykliczna impreza integracyjna
„Zaczarowany Świat”. Wydarzenie zorganizowane zostało przez Stowarzyszenie na Rzecz
Osób Niepełnosprawnych RAZEM. Uczestniczyli w niej niepełnosprawni mieszkańcy
Powiatu i okolic. Celem spotkania była szeroko rozumiana integracja osób
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niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym. „Zaczarowany Świat” objął patronatem
Starosta Łódzki Wschodni.
Wydatek na pokrycie kosztów najmu sali został poniesiony w celu organizacji imprezy,
na podstawie Uchwały Nr 622/2019 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 23 stycznia 2020 r. oraz Umowy Nr 8/2020 z dnia 24 stycznia 2019 r. Wydatek
poniesiony został z § 4300 w kwocie 2 500,00 zł.
2) Nagrody dla najzdolniejszych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Łódzki
Wschodni
Cel: promocja Powiatu Łódzkiego Wschodniego poprzez ukazywanie wysokiej wartości
działań uczniów zmierzających do uzyskiwania ponadprzeciętnych wyników
w nauce i działalności pozaszkolnej.
Wzorem lat ubiegłych Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego przyznał nagrody
dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat za wysokie osiągnięcia w nauce, poparte
wysoką średnią ocen za pierwsze półrocze roku szkolnego 2019/2020 oraz sukcesami
na olimpiadach i konkursach, w których brali udział uczniowie.
W dniu 1 czerwca 2020 roku Starosta Łódzki Wschodni Andrzej Opala i Wicestarosta
Ewa Gładysz wręczyli atrakcyjne nagrody uczniom: I Liceum Ogólnokształcącego
im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach, Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach, Zespołu Szkół
nr 2 w Koluszkach oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koluszkach.
Uroczystość wręczenia odbyła się w Zespole Szkół nr 2 w Koluszkach. Wydatku z §4210
w kwocie 712,00 zł dokonano zgodnie z uchwałą Nr 750/2020 Zarządu Powiatu Łódzkiego
Wschodniego z dnia 6 maja 2020 r.
3) Konkurs fotograficzny „Wakacje w Powiecie Łódzkim Wschodnim”
Cel: zachęcenie mieszkańców Powiatu Łódzkiego Wschodniego do poznawania
i odkrywania zabytków, szlaków turystycznych, rezerwatów znajdujących się na terenie
powiatu.
Konkursy fotograficzne to nowa inicjatywa prowadzona przez Referat Promocji Powiatu
i Informacji. W konkursie wakacyjnym wzięły udział 22 osoby, z których Komisja
Konkursowa wyłoniła 5 Laureatów oraz 3 osoby wyróżnione. Nagrodami w konkursie były
zestawy gadżetów promocyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego.
4) XXIII Przegląd Artystyczny Ruchu Seniora
Cel: promocja powiatu poprzez prezentację dorobku artystycznego seniorów
z regionu łódzkiego, stworzenie amatorskim zespołom artystycznym seniorów możliwości
konfrontacji osiągnięć artystycznych oraz wzajemnego poznania ich twórczości i integracja
środowiska.
Uchwałą Nr 666/2020 z dnia 20 lutego 2020 r. Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego
wyraził zgodę na objęcie patronatem przez Starostę Łódzkiego Wschodniego XXIII
Przeglądu Artystycznego Ruchu Seniora 2020, organizowanego przez Miejski Ośrodek
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Kultury w Koluszkach w ramach zaplanowanych obchodów XIII Święta Powiatu Łódzkiego
Wschodniego. W ramach patronatu nad wydarzeniem przeznaczono środki w wysokości
do 700,00 zł. Przegląd został odwołany z powodu pandemii koronawirusa, w związku z czym
Powiat nie poniósł żadnych wydatków.
5) Światowy, Europejski Dzień Inwalidy
Cel: Promocja Powiatu Łódzkiego Wschodniego podczas imprezy o charakterze
integracyjnym o zasięgu ponadpowiatowym.
Uchwałą Nr 673/2020 z dnia 27 lutego 2020 r. Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego
wyraził zgodę na współorganizację z Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów
i
Inwalidów w Koluszkach „Światowego, Europejskiego Dnia Inwalidy”
dla mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego. W celu realizacji zadania przeznaczono
1 000,00 zł na pokrycie kosztów najmu sali. Z uwagi na stan epidemii wydarzenie nie odbyło
się, w związku z czym Referat nie poniósł kosztów.
Zadanie V.1.2

Prowadzenie aktywnej polityki informacyjnej

JST (Powiat,
Gminy)

Polityka informacyjna prowadzona przez Powiat Łódzki Wschodni w 2020 roku
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. Bieżąca praca
Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz podejmowane przez Powiat działania znalazły
odzwierciedlenie w Biuletynie Informacji Publicznej, do którego za pomocą linku możliwy
jest bezpośredni dostęp ze strony internetowej Powiatu. Ponadto Powiat Łódzki Wschodni
prowadzi konto oraz funpage na portalu społecznościowym Facebook: ,,Starostwo Powiatowe
w Łodzi” i ,,Promocja Powiatu Łódzkiego Wschodniego”, gdzie również umieszczane
są ważne informacje dotyczące Powiatu oraz jego mieszkańców, jak również ciekawostki
oraz zdjęcia.
Cel operacyjny V.2
Zadanie V.2.1

Wspieranie działań służących umocnieniu tożsamości mieszkańców
Powiatu poprzez rozwój kultury, turystyki, rekreacji i sportu
Współorganizacja imprez kulturalnych i sportowych

JST (Powiat,
Gminy)

W 2020 r. na terenie powiatu łódzkiego wschodniego, z powodu pandemii, odbyły
się tylko 3 imprezy o charakterze sportowo – rekreacyjnym, których Powiat był
współorganizatorem.
Łącznie na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej wydatkowano z budżetu Powiatu
kwotę w wysokości 5 518,43 zł w sposób następujący:
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1) XIII Turniej Tenisa Stołowego – Memoriał Ignacego Zbigniewa Pietrusewicza
W dniu 7 marca 2020 r. w siedzibie Szkoły Podstawowej w Starych Skoszewach,
na terenie gminy Nowosolna odbył się XIII Turniej Tenisa Stołowego – Memoriał Ignacego
Zbigniewa Pietrusewicza. Współorganizatorami imprezy byli: Powiat Łódzki Wschodni,
Gmina Nowosolna i Powiatowe Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe Powiatu Łódzkiego
Wschodniego”. W imprezie udział wzięli mieszkańcy powiatu łódzkiego wschodniego,
powiatów ościennych oraz mieszkańcy województw: Łódzkiego, Wielkopolskiego
i Mazowieckiego.
Na podstawie Uchwały Nr 650/2020 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia
20 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na współorganizację oraz przyjęcia Regulaminu
XIII Turnieju Tenisa Stołowego – Memoriał Ignacego Zbigniewa Pietrusewicza, na realizację
tego zadania wydatkowano z budżetu Powiatu łączną kwotę w wysokości 2 000,00zł, z czego
na zakup artykułów sportowych przeznaczonych na nagrody dla uczestników za zajęcie
I, II i III miejsc wydatkowano kwotę w wysokości 1 500,00 zł, na usługi sportowe
- wynagrodzenia dla sędziów wydatkowano kwotę w wysokości 500,00 zł.
2) Mistrzostwa Powiatu Łódzkiego Wschodniego w plażowej piłce siatkowej kobiet
i mężczyzn.
W dniu 18 lipca 2020 r. na boisku sportowym Ludowego Zespołu Sportowego w Justynowie
odbyły się Mistrzostwa Powiatu Łódzkiego Wschodniego w plażowej piłce siatkowej kobiet
i mężczyzn. Współorganizatorami imprezy byli: Powiat Łódzki Wschodni i Stowarzyszenie
Ludowy Zespół Sportowy w Justynowie.
Na podstawie Uchwały Nr 850/2020 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia
8 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na współorganizację oraz przyjęcia Regulaminu
„Mistrzostw Powiatu Łódzkiego Wschodniego w plażowej piłce siatkowej kobiet
i mężczyzn” na realizację tego zadania wydatkowano z budżetu Powiatu łączną kwotę
w wysokości 2 000,00 zł, z czego na zakup artykułów sportowych przeznaczonych
na nagrody dla uczestników za zajęcie I, II i III miejsc wydatkowano kwotę w wysokości
1 500,00 zł, na usługi sportowe - wynagrodzenia dla sędziów wydatkowano kwotę
w wysokości 500,00 zł.
3) Indywidualne Zawody Sportowo – Pożarnicze dla dzieci i młodzieży
W dniu 6 września 2020 r. na terenie siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w Brójcach
odbyły się Indywidualne Zawody Sportowo – Pożarnicze dla dzieci i młodzieży.
Współorganizatorami imprezy byli: Powiat Łódzki Wschodni i Ochotnicza Straż Pożarna
w Brójcach.
Na podstawie Uchwały Nr 915/2020 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia
25 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na współorganizację oraz przyjęcia
Regulaminu Indywidualnych Zawodów Sportowo – Pożarniczych dla dzieci i młodzieży,
na realizację tego zadania wydatkowano z budżetu Powiatu łączną kwotę w wysokości
1 981,57 zł na zakup nagród dla uczestników zawodów.
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Cel strategiczny VI: Rozwój demokracji lokalnej

Podmioty
odpowiedz.
za realizację

Cel operacyjny VI.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego
Zadanie VI.1.1

Podnoszenie jakości zarządzania informacją

Powiat,
jednostki
organizacyjne

Podnoszenie jakości zarządzania zasobami informacyjnymi wiąże się z planowaniem,
organizowaniem oraz nadzorowaniem i kontrolą faktycznej realizacji ciągów działań,
składających się na procesy informacyjne i wykorzystywane w nich technologie. Podstawowe
procesy informacyjne, na które Starostwo kładło nacisk dotyczą między innymi: generowania
i pozyskiwania informacji, gromadzenia i przechowywania informacji oraz przetwarzania
i udostępniania informacji.
W celu realizacji tego zadania podjęte były następujące działania:
Uaktualnianie i ulepszanie strony Biuletynu Informacji Publicznej bardziej przyjaznej
użytkownikowi, umożliwiającej korzystanie z publikatora poprzez urządzenia mobilne
oraz spełniającej wytyczne dotyczące dostępności stron internetowych dla osób
niepełnosprawnych.
Ponadto informacje dla mieszkańców przekazywane są za pośrednictwem portalu
społecznościowego Facebook, gdzie prowadzone jest konto „Starostwo Powiatowe w Łodzi”
oraz „Promocja Powiatu Łódzkiego Wschodniego”. Powiat posiada także konto
na Instagramie, na którym znajdują się zdjęcia najciekawszych miejsc w Powiecie
oraz informacje dotyczące bieżących wydarzeń w Powiecie.

Zadanie VI.1.2

Upowszechnianie znajomości procedur administracyjnych

JST (Powiat,
Gminy)

W ramach realizacji tego zadania aktualizowano oraz dostosowywano stronę
Biuletynu Informacji Publicznej na bardziej przyjazną użytkownikowi, umożliwiając
korzystanie z publikatora poprzez urządzenia mobilne oraz spełniającą wytyczne dotyczące
dostępności stron internetowych dla osób niepełnosprawnych W3C WCAG 2.1 na poziomie
AA (m.in. zmiana wielkości czcionki, wariant wizualizacji o wysokim poziomie kontrastu)
wskazane w treści ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. W związku z tym dostęp
do bazy elektronicznej dokumentów, w zakresie spraw realizowanych w Starostwie
Powiatowym w Łodzi, przekłada się na upowszechnienie znajomości procedur
administracyjnych.
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Cel operacyjny VI.2 Rozwój instytucji samorządu społecznego i gospodarczego
Zadanie VI.2.1

Akcje informacyjne i szkolenia dla lokalnych przedsiębiorców JST (Powiat,
i rolników
Gminy)

Realizując wyżej określone zadanie Powiat Łódzki Wschodni umieszczał na bieżąco
w 2020 roku na stronie internetowej informacje kierowane do lokalnych przedsiębiorców
i rolników o szkoleniach, konkursach i możliwościach pozyskania środków finansowych
na rozwój działalności gospodarczej. Były to między innymi:
- informacja o dopłatach dla rolników w ramach PROW 2014 – 2020,
- informacje o projektach prowadzonych przez Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód
polegających na aktywizacji zawodowej osób młodych pozostających bez pracy
w Powiecie Łódzkim Wschodnim,
- informacje o możliwości wnioskowania o przyznanie środków na podjęcie
działalności gospodarczej lub refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy
dla skierowanego bezrobotnego,
- spotkania informacyjne organizowane przez Punkt Informacyjny Funduszy
Europejskich,
- informacja o konkursach organizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
i Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny,
- informacja o „Tarczy antykryzysowej”,
- informacja o Strefie Wsparcia – portalu ŁSSE dla przedsiębiorców,
- informacja o możliwości składania wniosków o pomoc finansową w ramach działania
„Dobrostan zwierząt”,
- informacja o możliwości wnioskowania o wsparcie dla rolników poszkodowanych
przez Covid-19 oraz suszę.
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
W 2020 roku przeprowadził 3 szkolenia:
1) ASF dzików i świń, zwalczanie i profilaktyka. W szkoleniu wzięło udział
7 urzędowych lekarzy weterynarii.
2) ASF dzików, zwalczanie i występowanie w aspekcie zarządzania populacją dzików.
W szkoleniu uczestniczyli przedstawieciele kół łowieckich.
3) ASF świń i dzików, zagrożenia dla trzody chlewnej – zwalczanie i profilaktyka.
W szkoleniu wzięło udział 24 hodowców trzody chlewnej.
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łodzi na realizację powyższych zadań nie poniósł
żadnych wydatków.
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Cel operacyjny VI.3 Wspieranie rozwoju i działalności organizacji pozarządowych
Zadanie VI.3.1

Pomoc w realizacji działań statutowych organizacji
pozarządowych

JST (Powiat,
Gminy)

W 2020 roku Powiat Łódzki Wschodni udzielał organizacjom pozarządowym
wsparcia przede wszystkim 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 z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego.
Na bieżąco była również aktualizowana witryna internetowa Starostwa, na której
zamieszczano ważne dla organizacji pozarządowych informacje.
Zadanie VI.3.2

Współpraca Powiatu z organizacjami pozarządowymi
w zakresie realizacji zadań publicznych

JST (Powiat,
Gminy)

Ramy współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego z organizacjami pozarządowymi
zostały określone w Programie współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego 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 przyjętym Uchwałą
nr XIV/139/2019 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 28 listopada 2019 r.
Zgodnie z tym dokumentem w 2020 roku współpraca odbywała się w następujących formach:
1) zlecenia realizacji zadania publicznego na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
polegającego na tym, że Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem”
w Koluszkach, ul. Pomorska 5, prowadziło dla 50 uczestników - osób niepełnosprawnych
z terenu powiatu łódzkiego wschodniego oraz tomaszowskiego Warsztat Terapii
Zajęciowej w Koluszkach. W 2020 roku Powiat na realizację tego zadania przekazał
dotację celową w wysokości 125 000,00 zł,
2) uczestnictwa młodzieży szkolnej ze szkół prowadzonych przez Powiat
w przedsięwzięciach organizowanych przez organizacje pozarządowe,
3) bieżącej aktualizacji witryny internetowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego dotyczących
organizacji pozarządowych,
4) pomocy ze strony Powiatu w usystematyzowaniu i poprawnym skompletowaniu
dokumentacji koniecznej przy zakładaniu stowarzyszeń oraz innych, bieżących zmianach
wynikających z ich statutów,
5) współorganizacji ze stowarzyszeniami lub objęcia patronatem przez Starostę Łódzkiego
Wschodniego imprez o charakterze ponadgminnym, organizowanych przez
stowarzyszenia, w których udział brali mieszkańcy Powiatu. Podejmowane działania
służyły realizacji zadań publicznych przede wszystkim z dziedziny rekreacji ruchowej,
kultury fizycznej i sportu, ochrony przeciwpożarowej oraz działalności na rzecz osób
niepełnosprawnych.
Działania te w porównaniu z latami ubiegłymi były mocno ograniczone w 2020 r.
z powodu pandemii COVID-19.
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PODSUMOWANIE
Na podstawie informacji oraz danych otrzymanych od poszczególnych komórek
organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Łodzi, powiatowych jednostek organizacyjnych,
służb i straży dotyczących zadań zrealizowanych na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego
w 2020 roku, w niniejszym opracowaniu wskazane zostały działania, poprzez
które realizowane były w tym okresie cele Strategii Rozwoju Powiatu Łódzkiego
Wschodniego.
Najbardziej dynamiczne działania w zakresie realizacji zapisów Strategii
podejmowane były w obszarach istotnych z punktu widzenia lokalnej wspólnoty
samorządowej, takich jak:
- inwestycje związane z infrastrukturą drogową,
- pomoc społeczna,
- rozwój szkolnictwa poprzez wzbogacanie oferty edukacyjnej i podnoszenie poziomu
edukacji,
- zapobieganie bezrobociu i wspieranie aktywności zawodowej.
W 2020 roku podjęto również szereg działań promocyjnych w kierunku kreowania
pozytywnego wizerunku Powiatu Łódzkiego Wschodniego. We współpracy z wieloma
organizacjami i grupami lokalnej społeczności aktywnie realizowano cele związane
z umacnianiem tożsamości mieszkańców Powiatu oraz rozwojem turystyki, rekreacji i sportu.
Niewątpliwie w 2020 roku sytuacja wywołana pandemią z powodu wirusa SARS-COV-2
miała znaczący wpływ na realizację wymienionych powyżej zadań.
Wszyscy musieliśmy przystosować się do nowych warunków pracy i sposobu realizacji
zadań, co na pewno zdeterminowało działanie Powiatu, powiatowych jednostek
organizacyjnych oraz służb i straży.
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