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Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2018 roku 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przyjętego Uchwałą 

Nr XLIII/515/2017 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 28 listopada 2017 r. 

 

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

zobowiązuje jednostki samorządu terytorialnego do podejmowania współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz 

do uchwalania rocznego lub wieloletniego programu współpracy. 

Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) organ wykonawczy jednostki 

samorządu terytorialnego, nie później niż do dnia 31 maja każdego roku, jest obowiązany przedłożyć 

organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz opublikować w Biuletynie 

Informacji Publicznej sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok poprzedni. 

Formy współpracy oraz kierunki działań podejmowanych przez Powiat zostały określone 

w Programie współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2018 roku z organizacjami 

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

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyjętym Uchwałą Nr XLIII/515/2017 Rady 

Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 28 listopada 2017 r. 

Program był konsultowany 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, działającymi na rzecz Powiatu Łódzkiego Wschodniego zgodnie z Uchwałą 

Nr LVI/742/2010 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 28 września 2010 r. w sprawie 

przyjęcia „Regulaminu konsultowania z powiatową radą działalności pożytku publicznego lub 

organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach 

dotyczących działalności statutowej tych organizacji”. Nie wniesiono uwag do przedstawionego 

Programu współpracy na 2018 rok. 

Za cel główny Programu postawiono budowę partnerstwa pomiędzy Powiatem 

i organizacjami pozarządowymi, służącą zaspokajaniu potrzeb mieszkańców Powiatu oraz aktywizacji 

społeczeństwa lokalnego. 

Jako cele szczegółowe Programu wskazano: 

1) kształtowanie lokalnego społeczeństwa obywatelskiego i wspomaganie rozwoju społeczności 

lokalnych, w tym:  

a) zapewnienie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców, 

b) aktywizacja społeczności lokalnej Powiatu służąca rozwiązywaniu lokalnych problemów, 

c) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje 

otoczenie, wspólnotę lokalną, jej tradycje i stan środowiska, 

d) stworzenie warunków do powstawania inicjatyw i podejmowania działań na rzecz 

społeczności lokalnych, 

e) promowanie i wzmacnianie postaw obywatelskich,  

f) integracja podmiotów realizujących zadania publiczne, 

g) stworzenie możliwości wpływu podmiotów Programu na kreowanie polityki społecznej 

Powiatu, 

h) prezentacja dorobku środowiska organizacji pozarządowych i promowanie jego osiągnięć. 

2) podnoszenie skuteczności i efektywności działań w sferze zadań publicznych, 

3) uzupełnienie działań Powiatu w zakresie nieobejmowanym przez struktury samorządowe. 

 

Biorąc pod uwagę dotychczasowy przebieg współpracy z organizacjami, Program obejmował 

w 2018 roku następujące zadania o charakterze priorytetowym:  

1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywanie szans tych rodzin i osób, 

2) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój 

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 

3) ochrona i promocja zdrowia,  

4) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, 

5) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 

6) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, 
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7) nauka, edukacja, oświata i wychowanie,  

8) działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, 

9) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,  

10) turystyka i krajoznawstwo, 

11) ratownictwo i ochrona ludności,  

12) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, 

13) działalność charytatywna, 

14) promocja i organizacja wolontariatu, 

15) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, 

16) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym. 

 

Określone w Programie zadania publiczne realizowane były w 2018 roku poprzez: 

1) kontynuację realizacji zadania pn. „Organizacja całodobowej opieki nad osobami 

w podeszłym wieku oraz osobami przewlekle somatycznie chorymi w formie domu pomocy 

społecznej o zasięgu ponadgminnym” przez Stowarzyszenie Serc Jezusa i Maryi 

w Koluszkach, zgodnie z zawartą umową z dnia 8.01.2014 r., 

2) dofinansowanie ze środków samorządu powiatowego kosztów działalności Warsztatu Terapii 

Zajęciowej w Koluszkach w wysokości co najmniej 10% tych kosztów, 

3) wspólne z organizacjami rozpoznawanie potrzeb społeczności lokalnej i wspólne planowanie 

działań służących zaspokojeniu tych potrzeb, 

4) organizowanie imprez m. in. sportowych i kulturalno – promocyjnych dotyczących Powiatu,  

5) aktualizowanie witryny internetowej Powiatu w zakładce dotyczącej organizacji 

pozarządowych, 

6) sprawowanie patronatu przez organy Powiatu nad konkursami, zawodami, wystawami, 

festiwalami i innymi przedsięwzięciami związanymi z realizacją zadań, o których mowa 

w Rozdziale VI niniejszego programu (w tym m.in. pomoc w ich organizacji i fundowanie 

nagród), 

7) współorganizowanie z organizacjami różnych przedsięwzięć zmierzających do realizacji 

zadań, określonych w Rozdziale VI Programu. 

 

W realizacji Programu w 2018 roku uczestniczyły niżej wymienione: 

 komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Łodzi: 

 Wydział Polityki Społecznej i Promocji Powiatu 

 jednostki organizacyjne Powiatu oraz służby, inspekcje i straże: 

 I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Koluszkach 

 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach 

 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach 

 Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach 

 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Koluszkach 

 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą 

w Koluszkach 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

 Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Łodzi 

 

Oceny realizacji Programu dokonano w oparciu o następujące wskaźniki: 

a) liczba wspólnych przedsięwzięć podejmowanych przez organizacje i Powiat, 

b) liczba zadań zrealizowanych w ramach Programu,  

c) beneficjenci zrealizowanych zadań (wielkość grupy odbiorców), 

d) wysokość środków finansowych wykorzystanych na realizację zadań publicznych objętych 

Programem, przeznaczonych z budżetu Powiatu. 
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Realizacja Programu przez komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Łodzi, jednostki organizacyjne  

oraz służby, inspekcje i straże Powiatu Łódzkiego Wschodniego 

 

 
 

Nazwa komórki 

organizacyjnej 

Starostwa 

Powiatowego  

w Łodzi / jednostki 

organizacyjne / 

służby / inspekcje / 

straże Powiatu 

Łódzkiego 

Wschodniego 

 

 

Nazwa organizacji  

z którą 

realizowane było 

zadanie / 

przedsięwzięcie 

 

Nazwa przedsięwzięcia / zadania 

realizowanego wspólnie z 

organizacjami pozarządowymi 

 

Wysokość 

środków 

przeznaczonych 

na realizację 

zadania 

 

 

Forma realizacji 

przedsięwzięcia / 

zadania  

(zgodnie  

z Rozdziałem V 

Programu) 

 

Nazwa zadania 

priorytetowego  

(zgodnie z Rozdziałem VI 

Programu) 

 

Sposób realizacji zadania  

(zgodnie z Rozdziałem VIII Programu) 

 

Beneficjenci 

zrealizowanych 

zadań oraz 

wielkość grupy 

odbiorców 

 

Wydział Polityki 

Społecznej  

i Promocji Powiatu 

 

Okręgowa Rada 

Łowiecka Polskiego 

Związku 

Łowieckiego  

w Łodzi 

VI Powiatowe Łowy na Lisy 

(obwody łowieckie z terenu powiatu 

łódzkiego wschodniego  

27.01 - 03.02.2018 r.) 

500,00 zł - prowadzenie 

wspólnych 

przedsięwzięć, 

mających na celu 

realizację zadań 

- ekologia i ochrona 

zwierząt oraz ochrona 

dziedzictwa przyrodniczego 

- współorganizowanie z organizacjami 

różnych przedsięwzięć zmierzających  

do realizacji zadań, określonych  

w Rozdziale VI Programu 

- organizowanie imprez np.: kulturalno  

- promocyjnych dotyczących Powiatu  

mieszkańcy 

powiatu 

łódzkiego 

wschodniego 

Koło Gospodyń 

Wiejskich Bronisin 

Dworski 

Promocja Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego na Mixerze 

Regionalnym Łódzkie 2018 - 

prezentacja dziedzictwa 

kulturowego, kulinariów i walorów 

rekreacyjnych Powiatu  

(8.09.2018 r.) 

759,00 zł - prowadzenie 

wspólnych 

przedsięwzięć, 

mających na celu 

realizację zadań 

 

- kultura, sztuka, ochrona 

dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego 

- podtrzymywanie  

i upowszechnianie tradycji 

narodowej, pielęgnowanie 

polskości oraz rozwój 

świadomości narodowej, 

obywatelskiej i kulturowej 

- działalność na rzecz osób 

w wieku emerytalnym 

- organizowanie imprez np.: kulturalno -

promocyjnych dotyczących Powiatu 

- sprawowanie patronatu przez organy 

Powiatu nad konkursami, zawodami, 

wystawami, festiwalami i innymi 

przedsięwzięciami związanymi z realizacją 

zadań określonych w Rozdziale VI 

Programu.(w tym m.in. pomoc w ich 

organizacji i fundowanie nagród) 

 

mieszkańcy 

województwa 

łódzkiego 

Rejonowe Koło 

Pszczelarzy  

w Koluszkach 

XVIII Wojewódzkie Święto 

Pszczelarzy 

1 000,00 zł - prowadzenie 

wspólnych 

przedsięwzięć, 

mających na celu 

realizację zadań 

 

- ekologia i ochrona 

zwierząt oraz ochrona 

dziedzictwa przyrodniczego 

- współorganizowanie z organizacjami 

różnych przedsięwzięć zmierzających  

do realizacji zadań, określonych  

w Rozdziale VI Programu 

- organizowanie imprez np.: kulturalno-

promocyjnych dotyczących Powiatu 

mieszkańcy 

województwa 

łódzkiego 

Zespół 

Śpiewaczy 

„Gałkowianie” 

10-lecie twórczości artystycznej 

Zespołu Śpiewaczego 

„Gałkowianie” 

185,00 zł - prowadzenie 

wspólnych 

przedsięwzięć, 

mających na celu 

realizację zadań 

 

- kultura, sztuka, ochrona 

dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego 

- podtrzymywanie  

i upowszechnianie tradycji 

narodowej, pielęgnowanie 

polskości oraz rozwój 

świadomości narodowej, 

obywatelskiej i kulturowej 

- działalność na rzecz osób 

w wieku emerytalnym 

- sprawowanie patronatu przez organy 

Powiatu nad konkursami, zawodami, 

wystawami, festiwalami i innymi 

przedsięwzięciami związanymi z realizacją 

zadań określonych w Rozdziale VI 

Programu (w tym m.in. pomoc w ich 

organizacji i fundowanie nagród) 

mieszkańcy 

powiatu 

łódzkiego 

wschodniego 
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Rejonowe Koło 

Pszczelarzy  

w Tuszynie 

60-lecie działalności Rejonowego 

Koła Pszczelarzy w Tuszynie 

0,00 zł - prowadzenie 

wspólnych 

przedsięwzięć, 

mających na celu 

realizację zadań 

 

- ekologia i ochrona 

zwierząt oraz ochrona 

dziedzictwa przyrodniczego 

- sprawowanie patronatu przez organy 

Powiatu nad konkursami, zawodami, 

wystawami, festiwalami i innymi 

przedsięwzięciami związanymi z realizacją 

zadań określonych w Rozdziale VI 

Programu (w tym m.in. pomoc w ich 

organizacji i fundowanie nagród) 

mieszkańcy 

powiatu 

łódzkiego 

wschodniego 

Wojewódzki 

Związek 

Pszczelarzy  

w Łodzi 

Udział w III Łódzkiej 

Międzynarodowej Konferencji 

Pszczelarskiej pt. „Pszczelarstwo 

europejskie – kluczowe aspekty 

nowoczesnej gospodarki 

pasiecznej” 

 

500,00 zł - prowadzenie 

wspólnych 

przedsięwzięć, 

mających na celu 

realizację zadań 

 

- działalność wspomagająca 

rozwój gospodarczy, w tym 

rozwój przedsiębiorczości 

- sprawowanie patronatu przez organy 

Powiatu nad konkursami, zawodami, 

wystawami, festiwalami i innymi 

przedsięwzięciami związanymi z realizacją 

zadań określonych w Rozdziale VI 

Programu (w tym m.in. pomoc w ich 

organizacji i fundowanie nagród) 

mieszkańcy 

województwa 

łódzkiego 

Soliści, duety, 

kabarety oraz 

zespoły - seniorzy  

z terenu powiatu 

łódzkiego 

wschodniego 

XXI Przegląd Artystycznego Ruchu 

Seniora (Koluszki 28.04.2018 r.) 

576,26 zł - prowadzenie 

wspólnych  

przedsięwzięć, 

mających na celu 

realizację zadań 

 

- kultura, sztuka, ochrona 

dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego 

- podtrzymywanie 

i upowszechnianie tradycji 

narodowej, pielęgnowanie 

polskości oraz rozwój 

świadomości narodowej, 

obywatelskiej i kulturowej 

- działalność na rzecz osób 

w wieku emerytalnym 

- sprawowanie patronatu przez organy 

Powiatu nad konkursami, zawodami, 

wystawami, festiwalami i innymi 

przedsięwzięciami związanymi z realizacją 

zadań określonych w Rozdziale VI 

Programu (w tym m.in. pomoc w ich 

organizacji i fundowanie nagród) 

mieszkańcy 

powiatu 

łódzkiego 

wschodniego 

Stowarzyszenie 

Ludowy Zespół 

Sportowy 

w Justynowie 

 

VI edycja Niepodległościowego 

Marszu Nordic Walking  

w Justynowie 

600,00 zł - prowadzenie 

wspólnych 

przedsięwzięć, 

mających na celu 

realizację zadań 

 

- ochrona i promocja 

zdrowia 

- wspieranie  

i upowszechnianie kultury 

fizycznej 

- współorganizowanie z organizacjami 

różnych przedsięwzięć zmierzających  

do realizacji zadań, określonych  

w Rozdziale VI Programu 

- sprawowanie patronatu przez organy 

Powiatu nad konkursami, zawodami, 

wystawami, festiwalami i innymi 

przedsięwzięciami związanymi z realizacją 

zadań określonych w Rozdziale VI 

Programu (w tym m.in. pomoc w ich 

organizacji i fundowanie nagród) 

mieszkańcy 

powiatu 

łódzkiego 

wschodniego 

Stowarzyszenie  

na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych 

„Razem”  

w Koluszkach, które 

prowadzi Warsztat 

Terapii Zajęciowej 

w Koluszkach 

Impreza integracyjna  

„Zaczarowany Świat” 

2 500,00 zł - prowadzenie 

wspólnych 

przedsięwzięć, 

mających na celu 

realizację zadań 

 

- działalność na rzecz osób 

niepełnosprawnych 

- współorganizowanie z organizacjami 

różnych przedsięwzięć zmierzających  

do realizacji zadań, określonych  

w Rozdziale VI Programu 

- sprawowanie patronatu przez organy 

Powiatu nad konkursami, zawodami, 

wystawami, festiwalami i innymi 

przedsięwzięciami związanymi z realizacją 

zadań określonych w Rozdziale VI 

Programu (w tym m.in. pomoc w ich 

organizacji i fundowanie nagród) 

mieszkańcy 

powiatu 

łódzkiego 

wschodniego 

Polski Związek 

Emerytów, 

Rencistów  

i Inwalidów  

w Koluszkach 

„Światowy i Europejski Dzień 

Inwalidy Emeryta” 

1 000,00 zł - prowadzenie 

wspólnych 

przedsięwzięć, 

mających na celu 

realizację zadań 

- działalność na rzecz osób 

w wieku emerytalnym 

- współorganizowanie z organizacjami 

różnych przedsięwzięć zmierzających  

do realizacji zadań, określonych  

w Rozdziale VI Programu 

 

mieszkańcy 

powiatu 

łódzkiego 

wschodniego 
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Powiatowe 

Zrzeszenie Ludowe 

Zespoły Sportowe 

Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego 

XI Turniej Tenisa Stołowego 

„Memoriał Ignacego Zbigniewa 

Pietrusewicza” 

1500,00 żł - prowadzenie 

wspólnych 

przedsięwzięć, 

mających na celu 

realizację zadań 

 

- wspieranie  

i upowszechnianie kultury 

fizycznej 

- działalność na rzecz dzieci 

i młodzieży, w tym 

wypoczynku dzieci 

i młodzieży 

- współorganizowanie z organizacjami 

różnych przedsięwzięć zmierzających  

do realizacji zadań, określonych  

w Rozdziale VI Programu 

 

mieszkańcy 

powiatu 

łódzkiego 

wschodniego 

Powiatowe 

Zrzeszenie Ludowe 

Zespoły Sportowe 

Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego 

Jesienny rajd pieszy dla 

mieszkańców powiatu łódzkiego 

wschodniego pn. „Rajd Pieczonego 

Ziemniaka” 

1433,73 zł - prowadzenie 

wspólnych 

przedsięwzięć, 

mających na celu 

realizację zadań 

 

- wspieranie  

i upowszechnianie kultury 

fizycznej 

- działalność na rzecz dzieci 

i młodzieży, w tym 

wypoczynku dzieci  

i młodzieży 

- współorganizowanie z organizacjami 

różnych przedsięwzięć zmierzających  

do realizacji zadań, określonych  

w Rozdziale VI Programu 

 

mieszkańcy 

powiatu 

łódzkiego 

wschodniego 

Powiatowe 

Zrzeszenie Ludowe 

Zespoły Sportowe 

Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego 

Otwarte Mistrzostwa Powiatu 

Łódzkiego Wschodniego w halowej 

piłce siatkowej kobiet i mężczyzn. 

1297,80 zł - prowadzenie 

wspólnych 

przedsięwzięć, 

mających na celu 

realizację zadań 

 

- wspieranie  

i upowszechnianie kultury 

fizycznej 

 

- współorganizowanie z organizacjami 

różnych przedsięwzięć zmierzających  

do realizacji zadań, określonych  

w Rozdziale VI Programu 

mieszkańcy 

powiatu 

łódzkiego 

wschodniego 

Stowarzyszenie 

Ludowy Zespół 

Sportowy 

w Justynowie 

Bieg X Dycha Justynów - Janówka 551,70 zł - prowadzenie 

wspólnych 

przedsięwzięć, 

mających na celu 

realizację zadań 

 

- ochrona i promocja 

zdrowia 

- wspieranie  

i upowszechnianie kultury 

fizycznej 

 

- współorganizowanie z organizacjami 

różnych przedsięwzięć zmierzających  

do realizacji zadań, określonych  

w Rozdziale VI Programu 

- sprawowanie patronatu przez organy 

Powiatu nad konkursami, zawodami, 

wystawami, festiwalami i innymi 

przedsięwzięciami związanymi z realizacją 

zadań określonych w Rozdziale VI 

Programu (w tym m.in. pomoc w ich 

organizacji i fundowanie nagród) 

mieszkańcy 

powiatu 

łódzkiego 

wschodniego 

Stowarzyszenie 

Ludowy Zespół 

Sportowy 

w Justynowie 

Mistrzostwa Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego w plażowej piłce 

siatkowej kobiet i mężczyzn 

1453,39 zł - prowadzenie 

wspólnych 

przedsięwzięć, 

mających na celu 

realizację zadań 

 

- ochrona i promocja 

zdrowia 

- wspieranie  

i upowszechnianie kultury 

fizycznej 

 

- współorganizowanie z organizacjami 

różnych przedsięwzięć zmierzających  

do realizacji zadań, określonych  

w Rozdziale VI Programu 

- sprawowanie patronatu przez organy 

Powiatu nad konkursami, zawodami, 

wystawami, festiwalami i innymi 

przedsięwzięciami związanymi z realizacją 

zadań określonych w Rozdziale VI 

Programu (w tym m.in. pomoc w ich 

organizacji i fundowanie nagród) 

mieszkańcy 

powiatu 

łódzkiego 

wschodniego 

Ochotnicza Straż 

Pożarna w Brójcach 

Indywidualne Zawody Sportowo – 

Pożarnicze dla dzieci i młodzieży 

1382,54 zł - prowadzenie 

wspólnych 

przedsięwzięć, 

mających na celu 

realizację zadań 

 

- wspieranie  

i upowszechnianie kultury 

fizycznej 

- działalność na rzecz dzieci 

i młodzieży, w tym 

wypoczynku dzieci 

 i młodzieży 

- ratownictwo i ochrona 

ludności 

 

- współorganizowanie z organizacjami 

różnych przedsięwzięć zmierzających  

do realizacji zadań, określonych  

w Rozdziale VI Programu 

 

mieszkańcy 

powiatu 

łódzkiego 

wschodniego 
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I Liceum 

Ogólnokształcące  

im. H. Sienkiewicza 

w Koluszkach 

 

Towarzystwo  

„Nasz Dom” – 

koordynator akcji 

„Góra Grosza”  

pod patronatem 

Ministerstwa 

Edukacji Narodowej 

Akcja „Góra grosza” –   zbiórka 

monet groszowych w celu 

dofinansowania rodzinnych domów 

dziecka  programów 

terapeutycznych dla dzieci 

najbardziej poszkodowanych przez 

los 

0,00 zł - prowadzenie 

wspólnych 

przedsięwzięć, 

mających na celu 

realizację zadań 

 

- pomoc społeczna, w tym 

pomoc rodzinom i osobom 

w trudnej sytuacji życiowej 

oraz wyrównywanie szans 

tych rodzin i osób 

- działalność charytatywna 

- współorganizowanie z organizacjami 

różnych przedsięwzięć zmierzających  

do realizacji zadań określonych  

w Rozdziale VI Programu. 

 

Uczniowie I LO 

Schronisko dla 

zwierząt w Łodzi 

Zbiórka karmy i przekazanie jej  

do schroniska - pomoc materialna 

bezdomnym zwierzętom 

0,00 zł - prowadzenie 

wspólnych 

przedsięwzięć, 

mających na celu 

realizację zadań 

- ekologia i ochrona 

zwierząt oraz ochrona 

dziedzictwa 

przyrodniczego, działalność 

charytatywna 

- współorganizowanie z organizacjami 

różnych przedsięwzięć zmierzających  

do realizacji zadań określonych  

w Rozdziale VI Programu. 

Uczniowie I LO 

Fundacja WOŚP, 

Miasto Koluszki 

Wielka Orkiestra Świątecznej 

Pomocy – pomoc w organizacji 

wydarzenia na terenie miasta 

Koluszki, udział wolontariuszy  

w przeprowadzeniu zbiórki 

pieniędzy i przekazanie do sztabu 

WOŚP 

0,00 zł - prowadzenie 

wspólnych 

przedsięwzięć, 

mających na celu 

realizację zadań 

- ochrona i promocja 

zdrowia,  

- działalność charytatywna, 

- promocja i organizacja 

wolontariatu 

- współorganizowanie z organizacjami 

różnych przedsięwzięć zmierzających  

do realizacji zadań określonych  

w Rozdziale VI Programu. 

 

Uczniowie I LO 

oraz osoby 

potrzebujące 

pomocy 

Stowarzyszenie 

Rodzin Dzieci 

Specjalnej Troski  

Stowarzyszenie wspólnie  

z uczniami Liceum zorganizowało   

i przeprowadziło zabawę 

karnawałową w której udział wzięły 

dzieci ze Specjalnego Ośrodka 

Szkolno – Wychowawczego  

w Koluszkach oraz podopieczni 

Warsztatów  Terapii Zajęciowej  

w Koluszkach 

środki  

z funduszu Rady 

Rodziców  

i od sponsorów 

- prowadzenie 

wspólnych 

przedsięwzięć, 

mających na celu 

realizację zadań 

- działalność na rzecz osób 

niepełnosprawnych 

- działalność charytatywna 

- promocja i organizacja 

wolontariatu 

- współorganizowanie z organizacjami 

różnych przedsięwzięć zmierzających  

do realizacji zadań określonych  

w Rozdziale VI Programu 

Uczniowie I LO,  

uczniowie SOSW  

w Koluszkach, 

podopieczni 

Warsztatu Terapii 

Zajęciowej 

w Koluszkach  

Łódzki Oddział 

CARITAS 

Zbiórka żywności – świąteczna 

paczka dla potrzebujących wsparcia 

mieszkańców Koluszek 

0,00 zł - prowadzenie 

wspólnych 

przedsięwzięć, 

mających na celu 

realizację zadań 

- pomoc społeczna, w tym 

pomoc rodzinom i osobom 

w trudnej sytuacji życiowej 

oraz wyrównywanie szans 

tych rodzin i osób 

- działalność charytatywna 

- promocja i organizacja 

wolontariatu 

- współorganizowanie z organizacjami 

różnych przedsięwzięć zmierzających  

do realizacji zadań określonych  

w Rozdziale VI Programu 

Uczniowie I LO 

Stowarzyszenie 

„HISTORIA 

KOLUSZEK” 

Współpraca uczniów liceum  

ze stowarzyszeniem „Historia 

Koluszek” podczas organizacji 

imprez kulturalnych  

i organizowaniu Izby muzealnej 

0,00 zł - prowadzenie 

wspólnych 

przedsięwzięć, 

mających na celu 

realizację zadań 

- podtrzymywanie  

i upowszechnianie tradycji 

narodowej, pielęgnowanie 

polskości oraz rozwój 

świadomości narodowej, 

obywatelskiej i kulturowej 

- promocja i organizacja 

wolontariatu 

- współorganizowanie z organizacjami 

różnych przedsięwzięć zmierzających  

do realizacji zadań określonych  

w Rozdziale VI Programu 

Uczniowie I LO 

Ludowy Klub 

Sportowy Koluszki 

Udział nauczycieli i uczniów  

w Finale Olimpiady Turystyczno – 

Krajoznawczej w Zakopanem  

0,00 - prowadzenie 

wspólnych 

przedsięwzięć, 

mających na celu 

realizację zadań 

- kultura, sztuka, ochrona 

dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego, 

- turystyka i krajoznawstwo 

- współorganizowanie z organizacjami 

różnych przedsięwzięć zmierzających  

do realizacji zadań określonych  

w Rozdziale VI Programu 

Nauczyciele  

i uczniowie I LO 

Stowarzyszenie 

studenckie AIESEC 

Dwutygodniowe spotkania ze 

studentami z zagranicy (Chiny  

i Gruzja), wspólne zajęcia językowo 

środki Rady 

Rodziców 

- prowadzenie 

wspólnych 

przedsięwzięć, 

- nauka, edukacja, oświata, 

wychowanie 

- współorganizowanie z organizacjami 

różnych przedsięwzięć zmierzających  

do realizacji zadań określonych  

Uczniowie I LO 
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– edukacyjne w języku angielskim 

na temat kultury, historii, geografii 

ich krajów 

mających na celu 

realizację zadań 

w Rozdziale VI Programu 

Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych 

nr 1 w Koluszkach 

 

 

Akademia Wieku 

Dojrzałego  

w Koluszkach 

Quiz Niepodległościowy – 

współpraca z Akademią Wieku 

Dojrzałego w Koluszkach 

0,00 zł - prowadzenie 

wspólnych 

przedsięwzięć, 

mających na celu 

realizację zadań 

 

- podtrzymywanie  

i upowszechnianie tradycji 

narodowej, pielęgnowanie 

polskości oraz rozwój 

świadomości narodowej, 

obywatelskiej i kulturowej 

- nauka, edukacja, oświata  

i wychowanie 

- działalność na rzecz osób 

w wieku emerytalnym 

- wspólne z organizacjami rozpoznawanie 

potrzeb społeczności lokalnej i wspólne 

planowanie działań służących zaspokojeniu 

tych potrzeb 

 

Seniorzy z AWD 

– 25 osób 

Uczniowie ZSP 

nr 1  

w Koluszkach  

– 8 osób 

Fundacja Wsparcia 

Psychospołecznego 

w Łodzi 

Zajęcia edukacyjne dla młodzieży 

nt:  

- „Kryzys psychiczny – jak sobie z 

nim radzić?” 

- „Profilaktyka HIV/AIDS” 

0,00 zł - prowadzenie 

wspólnych 

przedsięwzięć, 

mających na celu 

realizację zadań 

 

- ochrona i promocja 

zdrowia 

- przeciwdziałanie 

uzależnieniom i patologiom 

społecznym 

- współorganizowanie z organizacjami 

różnych przedsięwzięć zmierzających  

do realizacji zadań określonych  

w Rozdziale VI Programu. 

 

Uczniowie klas I 

Szkoły 

Branżowej  

I stopnia oraz 

Technikum nr 1 

– 45 osób 

Fundacja WOŚP Wielka Orkiestra Świątecznej 

Pomocy – współpraca z 

wolontariuszami Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy 

0,00 zł - prowadzenie 

wspólnych 

przedsięwzięć, 

mających na celu 

realizację zadań 

- promocja i organizacja 

wolontariatu 

- działalność charytatywna 

- wspólne z organizacjami rozpoznawanie 

potrzeb społeczności lokalnej i wspólne 

planowanie działań służących zaspokojeniu 

tych potrzeb 

 

Uczniowie ZSP 

nr 1 w 

Koluszkach  

– 5 osób 

Polskie 

Towarzystwo 

Oświaty Zdrowotnej 

– oddział terenowy 

w Łodzi 

Zajęcia edukacyjne – warsztatowe 

pn. Akademia Liderów Edukacji 

HIV/AIDS „Profilaktyka uzależnień 

– nikotynizm, profilaktyka 

HIV/AIDS” 

0,00 zł - prowadzenie 

wspólnych 

przedsięwzięć, 

mających na celu 

realizację zadań 

 

- przeciwdziałanie 

uzależnieniom i patologiom 

społecznym 

- ochrona i promocja 

zdrowia  

- współorganizowanie z organizacjami 

różnych przedsięwzięć zmierzających  

do realizacji zadań określonych  

w Rozdziale VI Programu. 

 

Uczniowie klasy 

I Szkoły 

Branżowej  

I stopnia – 25 

osób 

Fundacja „Dajemy 

Dzieciom Siłę” 

Działania informacyjne, omawianie 

na godzinach wychowawczych 

wyników ogólnopolskich badań nt.  

kontaktu dzieci i młodzieży z 

niebezpiecznymi treściami online. 

0,00 zł - prowadzenie 

wspólnych 

przedsięwzięć, 

mających na celu 

realizację zadań 

 

- przeciwdziałanie 

uzależnieniom i patologiom 

społecznym 

- współorganizowanie z organizacjami 

różnych przedsięwzięć zmierzających  

do realizacji zadań określonych  

w Rozdziale VI Programu. 

 

Uczniowie klasy 

II Szkoły 

Branżowej I 

stopnia  

oraz klas II-III 

Technikum nr 1  

– 51 osób 

Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych  

nr 2 w Koluszkach 

 

 

Fundacja Jaś 

i Małgosia 

Obchody Światowego Dnia 

Świadomości Autyzmu. Włączenie 

szkoły do ogólnopolskiej akcji 

solidarności z osobami chorymi  

na autyzm „Chcemy być sobą”  

0,00 zł - prowadzenie 

wspólnych 

przedsięwzięć, 

mających na celu 

realizację zadań 

 

- działalność na rzecz osób 

niepełnosprawnych 

- współorganizowanie z organizacjami 

różnych przedsięwzięć zmierzających  

do realizacji zadań określonych  

w Rozdziale VI Programu. 

 

Uczniowie klas 

pierwszych  

– 68 osób 

Fundacja  

„Z serca dla serca” 

Zbiórka pieniędzy „Zbudujmy dom 

hospicyjny dzieciom”. Akcja 

uwrażliwiająca na potrzeby innych  

i konieczność niesienia pomocy 

potrzebującym. 

0,00 zł - prowadzenie 

wspólnych 

przedsięwzięć, 

mających na celu 

realizację zadań 

 

- pomoc społeczna, w tym 

pomoc rodzinom i osobom 

w trudnej sytuacji życiowej 

oraz wyrównywanie szans 

tych rodzin i osób 

- działalność charytatywna 

- współorganizowanie z organizacjami 

różnych przedsięwzięć zmierzających  

do realizacji zadań określonych  

w Rozdziale VI Programu. 

 

209 uczniów 

szkoły 

Polskie 

Towarzystwo 

Oświaty Zdrowotnej 

Zajęcia edukacyjno – profilaktyczne 

i warsztatowe. Wojewódzka 

Kampania Edukacyjna dot. 

0,00 zł - prowadzenie 

wspólnych 

przedsięwzięć, 

- ochrona i promocja 

zdrowia 

- przeciwdziałanie 

- współorganizowanie z organizacjami 

różnych przedsięwzięć zmierzających  

do realizacji zadań określonych  

22 uczniów klasy 

drugiej 
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w Łodzi 

Akademia Liderów 

Zdrowia – liderów 

edukacji 

rówieśniczej, 

promujących 

zdrowy styl życia 

podwyższenia poziomu wiedzy  

na temat AIDS i HIV. 

mających na celu 

realizację zadań 

 

uzależnieniom i patologiom 

społecznym 

w Rozdziale VI Programu. 

 

Współpraca  

z trenerami 

Regionalnego 

Centrum 

Krwiodawstwa  

i Krwiolecznictwa 

w Łodzi 

Spotkanie pn. „Twoja krew – moje 

życie”. Prelekcja informacyjno - 

edukacyjna dla uczniów 

pełnoletnich połączone z Akcją 

Honorowego Krwiodawstwa - 

oddawaniem krwi oraz 

pozyskaniem książeczki 

Honorowego Krwiodawcy. 

0,00 zł - prowadzenie 

wspólnych 

przedsięwzięć, 

mających na celu 

realizację zadań 

 

- ochrona i promocja 

zdrowia 

- ratownictwo i ochrona 

ludności 

- współorganizowanie z organizacjami 

różnych przedsięwzięć zmierzających  

do realizacji zadań określonych  

w Rozdziale VI Programu. 

 

Uczniowie 

pełnoletni  

– 37 osób 

Stowarzyszenie 

Rodzin Dzieci 

Specjalnej Troski  

„Andrzejki Integracyjne” 

- organizacja corocznej zabawy 

andrzejkowej przeznaczonej dla 

dzieci niepełnosprawnych  

ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – 

Wychowawczego w Koluszkach 

oraz Szkoły Specjalnej  

w Brzezinach 

0,00 zł - prowadzenie 

wspólnych 

przedsięwzięć, 

mających na celu 

realizację zadań 

 

- działalność na rzecz osób 

niepełnosprawnych 

- promocja i organizacja 

wolontariatu 

- współorganizowanie z organizacjami 

różnych przedsięwzięć zmierzających  

do realizacji zadań określonych  

w Rozdziale VI Programu. 

 

Dzieci – 75 osób 

Fundacja Wsparcia 

Psychospołecznego 

Indywidualne, nieodpłatne porady 

prawne i psychologiczne dla osób 

dotkniętych kryzysem 

psychicznym. Pomoc uczniom  

dotkniętych kryzysem psychicznym 

i ich rodzinom. 

0,00 zł - prowadzenie 

wspólnych 

przedsięwzięć, 

mających na celu 

realizację zadań 

 

- ochrona i promocja 

zdrowia 

- współorganizowanie z organizacjami 

różnych przedsięwzięć zmierzających  

do realizacji zadań określonych  

w Rozdziale VI Programu. 

 

3 rodziny  

oraz 4 uczniów 

Fundacja Wsparcia 

Psychospołecznego 

Zajęcia psychoedukacyjno – 

profilaktyczne w ramach zadania 

„Odwaga to rozwaga- zapobieganie 

zakażeniom” 

0,00 zł - prowadzenie 

wspólnych 

przedsięwzięć, 

mających na celu 

realizację zadań 

- ochrona i promocja 

zdrowia 

- nauka, edukacja, oświata  

i wychowanie 

- współorganizowanie z organizacjami 

różnych przedsięwzięć zmierzających  

do realizacji zadań określonych  

w Rozdziale VI Programu. 

 

62 uczniów 

szkoły 

Specjalny Ośrodek 

Szkolno – 

Wychowawczy  

w Koluszkach 

 

Dom Dziennego 

Pobytu Caritas  

w Łodzi 

Spotkanie integracyjne 

z wychowawcami  

i podopiecznymi Domu Dziennego 

Pobytu Caritas w Łodzi 

0,00 zł - wzajemne 

informowanie się  

o planowanych 

kierunkach 

działalności, 

współdziałania w celu 

zharmonizowania tych 

kierunków oraz  

o realizowanych 

działaniach 

- prowadzenie 

wspólnych 

przedsięwzięć, 

mających na celu 

realizację zadań 

- działalność na rzecz osób 

niepełnosprawnych 

 

- współorganizowanie z organizacjami 

różnych przedsięwzięć zmierzających  

do realizacji zadań określonych  

w Rozdziale VI Programu 

Podopieczni 

SOSW w 

Koluszkach oraz 

podopieczni 

Domu Dziennego 

Pobytu Caritas  

w Łodzi  

– około 35 osób 

Stowarzyszenie 

Rodzin Dzieci 

Specjalnej Troski  

Stała współpraca ze 

stowarzyszeniem, wymiana 

informacji, doświadczeń 

0,00 zł - wzajemne 

informowanie się  

o planowanych 

- działalność na rzecz osób 

niepełnosprawnych 

- działalność na rzecz dzieci 

- wspólne z organizacjami rozpoznawanie 

potrzeb społeczności lokalnej i wspólne 

planowanie działań służących zaspokojeniu 

Podopieczni 

SOSW oraz ich 

rodzice, 
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 kierunkach 

działalności, 

współdziałania w celu 

zharmonizowania tych 

kierunków oraz  

o realizowanych 

działaniach 

- prowadzenie 

wspólnych 

przedsięwzięć, 

mających na celu 

realizację zadań 

i młodzieży w tym 

wypoczynku dzieci  

i młodzieży,  

- ochrona i promocja 

zdrowia 

tych potrzeb 

- współorganizowanie z organizacjami 

różnych przedsięwzięć zmierzających  

do realizacji zadań określonych  

w Rozdziale VI Programu 

 

członkowie 

stowarzyszenia  

– około 55 osób 

Fundacja 

„Integracja Jana 

Pawła II” w Łodzi 

Udział podopiecznych SOSW  

w koncertach organizowanych 

przez fundację. 

przejazd busem 

szkolnym  

do Łodzi 

- prowadzenie 

wspólnych 

przedsięwzięć, 

mających na celu 

realizację zadań 

- pomoc społeczna, w tym 

pomoc rodzinom i osobom 

w trudnej sytuacji życiowej 

oraz wyrównywanie szans 

tych rodzin i osób 

- działalność na rzecz osób 

niepełnosprawnych 

- działalność na rzecz dzieci 

i młodzieży, w tym 

wypoczynku dzieci  

i młodzieży 

- współorganizowanie z organizacjami 

różnych przedsięwzięć zmierzających  

do realizacji zadań określonych  

w Rozdziale VI Programu 

 

Podopieczni 

SOSW oraz 

rodzice  

– około 60 osób 

Uczniowski Klub 

Sportowy „Plantuś” 

w Łodzi 

Stała współpraca z UKS, spotkania, 

wspólne działania i spędzanie 

czasu. 

przejazd busem 

szkolnym  

do Łodzi 

- prowadzenie 

wspólnych 

przedsięwzięć, 

mających na celu 

realizację zadań 

 

- wspieranie 

 i upowszechnianie kultury 

fizycznej 

- działalność na rzecz dzieci 

i młodzieży w tym 

wypoczynku dzieci 

 i młodzieży 

- współorganizowanie z organizacjami 

różnych przedsięwzięć zmierzających 

 do realizacji zadań określonych  

w Rozdziale VI Programu 

 

Uczniowie 

SOSW w 

Koluszkach  

– około 20 osób 

Poradnia 

Psychologiczno – 

Pedagogiczna  

w Koluszkach 

 

- Stowarzyszenie 

Rodzin Dzieci 

Specjalnej Troski 

- Fundacja  

Jaś i Małgosia 

„Światowy Dzień Autyzmu” – 

organizacja szkoleń i konsultacji  

0,00 zł - prowadzenie 

wspólnych 

przedsięwzięć, 

mających na celu 

realizację zadań 

- działalność na rzecz osób 

niepełnosprawnych 

- współorganizowanie z organizacjami 

różnych przedsięwzięć zmierzających  

do realizacji zadań określonych  

w Rozdziale VI Programu 

Nauczyciele, 

rodzice dzieci 

autystycznych  

– 75 osób 

Stowarzyszenie  

na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych 

„Razem” 

„Niepełnosprawność intelektualna, 

symptomy i ich identyfikacja oraz 

proponowane metody i formy 

podejmowania czynności 

służbowych przez funkcjonariuszy 

Policji” – organizacja szkoleń 

0,00 zł - prowadzenie 

wspólnych 

przedsięwzięć, 

mających na celu 

realizację zadań 

- działalność na rzecz osób 

niepełnosprawnych 

- współorganizowanie z organizacjami 

różnych przedsięwzięć zmierzających  

do realizacji zadań określonych 

w Rozdziale VI Programu  

naczelnicy 

Wydziałów 

Prewencji Policji 

Powiatu 

Łódzkiego 

Wschodniego  

– 32 osoby 

Polskie 

Towarzystwo  

Walki z Kalectwem 

 

Integracyjne widowisko teatralne 

„Zaczarowany Świat” 

0,00 zł - prowadzenie 

wspólnych 

przedsięwzięć, 

mających na celu 

realizację zadań 

- działalność na rzecz osób 

niepełnosprawnych 

- współorganizowanie z organizacjami 

różnych przedsięwzięć zmierzających  

do realizacji zadań określonych  

w Rozdziale VI Programu 

Dzieci z gminy 

Koluszki  

– 100 osób 

Fundacja Innopolis Szkolenie „Interwencja kryzysowa” 0,00 zł - prowadzenie 

wspólnych 

przedsięwzięć, 

mających na celu 

realizację zadań 

- nauka, edukacja,  

oświata i wychowanie 

- współorganizowanie z organizacjami 

różnych przedsięwzięć zmierzających  

do realizacji zadań określonych  

w Rozdziale VI Programu 

Pedagodzy z 

terenu powiatu 

łódzkiego 

wschodniego 

– 25 osób 
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- Polskie 

Towarzystwo 

Logopedyczne 

- Polskie 

Towarzystwo 

Neurologopedyczne 

„Dzień bezpłatnych diagnoz 

logopedycznych” 

- konsultacje indywidualne 

0,00 zł - prowadzenie 

wspólnych 

przedsięwzięć, 

mających na celu 

realizację zadań 

- nauka, edukacja,  

oświata i wychowanie 

- współorganizowanie z organizacjami 

różnych przedsięwzięć zmierzających  

do realizacji zadań określonych 

 w Rozdziale VI Programu 

Dzieci z terenu 

powiatu 

łódzkiego 

wschodniego  

– 38 osób 

Integracyjny 

Ośrodek Leczeń 

 i Rehabilitacji  

im. Jana Pawła II 

Caritas 

Archidiecezji 

Łódzkiej 

„Wsparcie specjalistyczne” – 

konsultacje medyczne dotyczące 

problemów laryngologicznych 

dzieci i młodzieży 

0,00 zł - prowadzenie 

wspólnych 

przedsięwzięć, 

mających na celu 

realizację zadań 

- ochrona i promocja 

zdrowia 

- wspólne z organizacjami rozpoznawanie 

potrzeb społeczności lokalnej i wspólne 

planowanie działań służących zaspokojeniu 

tych potrzeb 

 

Dzieci i młodzież  

z terenu powiatu 

łódzkiego 

wschodniego  

– 35 osób 

Komenda Powiatowa 

Państwowej Straży 

Pożarnej powiatu 

łódzkiego 

wschodniego 

 

Jednostki 

Ochotniczych 

Straży Pożarnych  

z terenu powiatu 

łódzkiego 

wschodniego 

Udział przedstawicieli PSP  

w walnych zebraniach członków 

OSP z terenu powiatu łódzkiego 

wschodniego 

 

Szkolenia z zakresu ratownictwa 

technicznego, szkolenia 

podstawowe oraz szkolenia 

kierowców - konserwatorów OSP 

 

Rozliczenie dotacji zadania pn. 

„Zapewnienie gotowości bojowej 

jednostki ochrony 

przeciwpożarowej włączonej do 

krajowego systemu ratowniczo – 

gaśniczego” oraz zadania 

publicznego pn.: „Przygotowanie 

jednostek ochotniczych straży 

pożarnych do działań ratowniczo – 

gaśniczych” 

0,00 zł 

 

 

 

 

0,00 zł 

 

 

 

 

0,00 zł 

- prowadzenie 

wspólnych 

przedsięwzięć, 

mających na celu 

realizację zadań 

 

 

- ratownictwo i ochrona 

ludności 

- wspólne z organizacjami rozpoznawanie 

potrzeb społeczności lokalnej i wspólne 

planowanie działań służących zaspokojeniu 

tych potrzeb 

 

- współorganizowanie z organizacjami 

różnych przedsięwzięć zmierzających  

do realizacji zadań określonych  

w Rozdziale VI Programu 

 

- organizowanie lub współudział organów 

samorządu Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego w organizowaniu szkoleń, 

konferencji, forów wymiany doświadczeń, 

w celu podniesienia sprawności 

funkcjonowania organizacji 

Jednostki OSP, 

KP PSP, 

mieszkańcy 

powiatu 

łódzkiego 

wschodniego 

- Klub Honorowych 

Dawców Krwi przy 

KP PSP 

- Polski Czerwony 

Krzyż 

Przeprowadzenie wśród 

funkcjonariuszy PSP  

i mieszkańców Powiatu  

6 akcji poboru krwi 

0,00 zł - prowadzenie 

wspólnych 

przedsięwzięć, 

mających na celu 

realizację zadań 

- działalność charytatywna 

- ochrona i promocja 

zdrowia 

- współorganizowanie z organizacjami 

różnych przedsięwzięć zmierzających  

do realizacji zadań określonych  

w Rozdziale VI Programu 

 

Funkcjonariusze 

PSP, mieszkańcy 

powiatu 

łódzkiego 

wschodniego,  

ogół ludności  

Ochotnicze Straże 

Pożarne 

Gminne zawody sportowo – 

pożarnicze (grupa A i C oraz MDP) 

0,00 zł - prowadzenie 

wspólnych 

przedsięwzięć, 

mających na celu 

realizację zadań 

- wspieranie  

i upowszechnianie kultury 

fizycznej 

- współorganizowanie z organizacjami 

różnych przedsięwzięć zmierzających  

do realizacji zadań określonych  

w Rozdziale VI Programu 

 

Członkowie  

OSP i MDP, 

mieszkańcy 

powiatu 

łódzkiego 

wschodniego 

Komenda Powiatowa 

Państwowej Straży 

Pożarnej powiatu 

łódzkiego 

wschodniego 

oraz 

Wydział Polityki 

Zarząd Oddziału 

Powiatowego 

Związku 

Ochotniczych 

Straży Pożarnych 

 

 

Turniej Wiedzy Pożarniczej 

„Młodzież Zapobiega Pożarom” 

na szczeblu powiatowym. 

2 300,00 zł 

 

 

 

 

 

872,22 zł 

- prowadzenie 

wspólnych 

przedsięwzięć, 

mających na celu 

realizację zadań 

 

 

- ratownictwo i ochrona 

ludności 

- współorganizowanie z organizacjami 

różnych przedsięwzięć zmierzających  

do realizacji zadań określonych  

w Rozdziale VI Programu 

 

- sprawowanie patronatu przez organy 

Powiatu nad konkursami, zawodami, 

Dzieci i młodzież  

z terenu powiatu 

łódzkiego 

wschodniego 
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Społecznej i Promocji 

Powiatu 

wystawami, festiwalami i innymi 

przedsięwzięciami związanymi z realizacją 

zadań określonych w Rozdziale VI 

Programu (w tym m.in. pomoc w ich 

organizacji i fundowanie nagród) 

Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie 

Dom Pomocy 

Społecznej  

w Koluszkach 

prowadzony przez 

Stowarzyszenie 

Serc Jezusa i Maryi 

w Koluszkach 

Nadzór merytoryczny nad 

działalnością domu pomocy 

społecznej 

0,00 zł - prowadzenie 

wspólnych 

przedsięwzięć, 

mających na celu 

realizację zadań 

 

- pomoc społeczna, w tym 

pomoc rodzinom i osobom 

w trudnej sytuacji życiowej 

oraz wyrównywanie szans 

tych rodzin i osób 

- działalność na rzecz osób 

niepełnosprawnych 

- kontynuacja realizacji zadania pn. 

„Organizacja całodobowej opieki nad 

osobami w podeszłym wieku oraz osobami 

przewlekle somatycznie chorymi w formie 

domu pomocy społecznej o zasięgu 

ponadgminnym” 

Osoby  

w podeszłym 

wieku, 

przewlekle 

somatycznie 

chore  

– mieszkańcy 

powiatu 

łódzkiego 

wschodniego 

Warsztat Terapii 

Zajęciowej  

w Koluszkach 

prowadzony przez 

Stowarzyszenie 

Osób 

Niepełnosprawnych 

„Razem”  

w Koluszkach 

Dofinansowanie ze środków 

samorządu powiatowego kosztów 

działalności Warsztatu Terapii 

Zajeciowej w Koluszkach 

829 800,00 zł ze 

środków PFRON 

92 400,00 zł 

dofinansowanie 

ze środków 

Powiatu 

- prowadzenie 

wspólnych 

przedsięwzięć, 

mających na celu 

realizację zadań 

 

- działalność na rzecz osób 

niepełnosprawnych 

- dofinansowanie ze środków samorządu 

powiatowego kosztów działalności 

warsztatu terapii zajęciowej w wysokości 

co najmniej 10% tych kosztów 

Osoby 

niepełnosprawne  

(mieszkańcy 

powiatu 

łódzkiego 

wschodniego  

i powiatu 

tomaszowskiego) 

Powiatowa Stacja 

Sanitarno – 

Epidemiologiczna  

w Łodzi 

Koło Gospodyń 

Wiejskich  

w Andrespolu 

 

GOK Wiśniowa 

Góra, Wójt Gminy 

Andrespol, 

Przedszkole w 

Andrespolu, lekarze 

specjaliści, lokalne 

media 

Dzień Promocji Zdrowia  

w Gminie Andrespol pod hasłem  

„Zdrowie dla wszystkich” 

1000,00 zł - wzajemne 

informowanie się  

o planowanych 

kierunkach 

działalności, 

współdziałania w celu 

zharmonizowania tych 

kierunków oraz  

o realizowanych 

działaniach 

- prowadzenie 

wspólnych 

przedsięwzięć, 

mających na celu 

realizację zadań 

 

- ochrona i promocja 

zdrowia 

- współorganizowanie z organizacjami 

różnych przedsięwzięć zmierzających  

do realizacji zadań określonych  

w Rozdziale VI Programu. 

 

Dzieci  

i młodzież, 

lokalna 

społeczność  

– około 300 osób 
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Podsumowanie: 
 

Wydział Polityki Społecznej i Promocji Powiatu współpracował łącznie z 14 organizacjami,  

z którymi zrealizował łącznie 17 przedsięwzięć z zakresu:  

- podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz 

rozwoju   świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,  

- ochrony i promocji zdrowia, 

- działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, 

- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,  

- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,  

- działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, 

- ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,  

- ratownictwa i ochrony ludności, 

- działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, 

- działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. 

Łącznie wydatkowano z budżetu Powiatu kwotę w wysokości 16 111,64 zł. 

W realizację jednego działania włączyła się Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 

Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Poprzez swój otwarty charakter, działania były skierowane 

zarówno do wszystkich mieszkańców, ale również do określonych grup - członków ochotniczych 

straży pożarnych z terenu Powiatu. 

 

I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Koluszkach współpracowało łącznie  

z 8 organizacjami, z którymi zrealizowało 8 przedsięwzięć z zakresu:  

- pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej  

oraz wyrównywania  szans tych rodzin i osób, 

- podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości  

oraz rozwoju   świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,  

- ochrony i promocji zdrowia, 

- działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, 

- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,  

- nauki, edukacji, oświaty i wychowania, 

- ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,  

- turystyki i krajoznawstwa, 

- działalności charytatywnej, 

- promocji i organizacji wolontariatu. 

W związku z realizacją działań szkoła nie poniosła dodatkowych kosztów. Niektóre działania 

zostały sfinansowane ze środków Rady Rodziców.  

Działania skierowane były do uczniów i nauczycieli szkoły, uczniów SOSW w Koluszkach, 

podopiecznych Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koluszkach oraz osób potrzebujących pomocy. 

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach współpracował łącznie  

z 5 organizacjami, z którymi zrealizował 5 przedsięwzięć z zakresu:  

- podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz 

rozwoju   świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,  

- ochrony i promocji zdrowia, 

- nauki, edukacji, oświaty i wychowania, 

- przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, 

- działalności charytatywnej, 

- promocji i organizacji wolontariatu, 

- działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. 

W związku z realizacją działań szkoła nie poniosła dodatkowych kosztów. 

Działania skierowane były do uczniów szkoły oraz osób starszych. 
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Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach współpracował łącznie  

z 6 organizacjami, z którymi zrealizował 7 przedsięwzięć z zakresu:  

- pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywania szans tych rodzin i osób, 

- ochrony i promocji zdrowia, 

- nauki, edukacji, oświaty i wychowania, 

- działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, 

- ratownictwa i ochrony ludności, 

- przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, 

- działalności charytatywnej, 

- promocji i organizacji wolontariatu. 

W związku z realizacją działań szkoła nie poniosła dodatkowych kosztów. Działania 

skierowane były do uczniów szkoły, uczniów SOSW w Koluszkach oraz osób potrzebujących 

pomocy. 

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Koluszkach współpracował łącznie  

z 4 organizacjami, z którymi zrealizował 4 przedsięwzięcia z zakresu:  

- pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywania szans tych rodzin i osób, 

- ochrony i promocji zdrowia, 

- działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, 

- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,  

- działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży. 

W związku z realizacją działań Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Koluszkach, 

poza kosztem przejazdu busem szkolnym,  nie poniósł dodatkowych kosztów.  

Działania skierowane były do podopiecznych SOSW w Koluszkach i ich rodziców oraz osób 

starszych i potrzebujących. 

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koluszkach współpracowała łącznie  

z 8 organizacjami, z którymi zrealizowało 6 przedsięwzięć z zakresu:  

- ochrony i promocji zdrowia, 

- działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, 

- nauki, edukacji, oświaty i wychowania. 

W związku z realizacją działań Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koluszkach nie 

poniosła dodatkowych kosztów. Działania skierowane były do potrzebujących wsparcia 

psychologicznego dzieci i młodzieży z terenu powiatu łódzkiego wschodniego oraz do rodziców, 

pedagogów i służb mundurowych. 

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
współpracowała łącznie z 2 organizacjami prowadzącymi działalność w zakresie promocji i ochrony 

zdrowia, z 47 Ochotniczymi Strażami Pożarnymi z terenu Powiatu oraz Zarządem Powiatowym 

Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.  

Przeprowadzono 6 akcji w zakresie ochrony i promocji zdrowia, 1 działanie w zakresie 

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz działania w zakresie ratownictwa i ochrony 

ludności. Łącznie wydatkowano kwotę w wysokości 2 300,00 zł. Działania skierowane były do 

funkcjonariuszy PSP, członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu łódzkiego 

wschodniego oraz dzieci, młodzieży i mieszkańców Powiatu. 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie współpracowało łącznie z 2 organizacjami, z którymi 

zrealizowało 2 przedsięwzięcia z zakresu:  

- pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywania szans tych rodzin i osób, 

- działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dofinansowało ze środków samorządu powiatowego 
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koszty działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koluszkach, przeznaczając na ten cel kwotę  

w wysokości 92 400,00 zł. Działanie skierowane było do niepełnosprawnych mieszkańców powiatu 

łódzkiego wschodniego oraz niepełnosprawnych mieszkańców powiatu tomaszowskiego. 

Ponadto PCPR kontynuowało realizację zadania pn. „Organizacja całodobowej opieki nad osobami 

w podeszłym wieku oraz osobami przewlekle somatycznie chorymi w formie domu pomocy 

społecznej o zasięgu ponadgminnym”. W 2018 roku w związku z realizacją zadania nie poniesiono 

wydatków. Działanie skierowane było do osób w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie 

chorych. 

 

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Łodzi współpracowała z 1 organizacją 

pozarzadową, z którą przy wsparciu instytucji z terenu gminy Andrespol zrealizowała 

przedsięwzięcie w zakresie ochrony i promocji zdrowia. W związku z realizacją działania 

skierowanego do dzieci i młodzieży oraz lokalnej społeczności, Powiatowa Stacja Sanitarno  

– Epidemiologiczna w Łodzi poniosła wydatek w wysokości 1 000,00 zł. 

 

Mając na uwadze powyższe, należy pozytywnie ocenić realizację Programu współpracy 

Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2018 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

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

i o wolontariacie przyjętego Uchwałą Nr XLIII/515/2017 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego  

z dnia 28 listopada 2017 r. W realizację Programu włączyła się 1 komórka organizacyjna Starostwa 

Powiatowego w Łodzi oraz 8 jednostek organizacyjnych Powiatu. Współpraca odbywała się na 

zasadach i w sposób określony w Programie. Zrealizowano wszystkie, uwzględnione w Programie 

zadania priorytetowe. Uznać zatem należy, że zrealizowany został wskazany w Programie cel 

główny oraz cele szczegółowe.  

 


